
Vergunning viswater gemeente Ridderkerk    

Vergoeding € 0,00 

Het bestuur van de E.R.H.V. de Waal verleent hiermee vergunning aan: 

Naam en voorletter(s)…………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum……………………………………………… 

 Adres…………………………………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats………………………………………………………………………………….………………… 

Voor het van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 te vissen met ten hoogste twee hengels en met de 
door de minister goedgekeurde aassoorten in de in deze vergunning genoemde wateren. Met deze vergunning 
mag op alle voorkomende vissoorten worden gevist. Het besluit om een vergunning te verlenen is gebaseerd 
op de artikelen 21 en 22 van de visserijwet 1963. 

Viswateren 
Het gebied wordt begrensd door: Rijksstraatweg, Pruimendijk, Rotterdamseweg (inclusief de vijvers in het 
Gorzengebied, de Haven, Donkerslootsedijk, Ringdijk, Dijkje, Bolnesserkade en het Zevenbergsedijkje. 

 Binnen dit gebied mag u overal vissen, behalve in onderstaande wateren: 

 De Blaakwatering tussen Rijksstraatweg en Hogeweg, 
 De Blaakwetering tussen Randweg en Markstraat, 
 De watergangen in en om het Donckse Bos, 
 De polderwatergang langs de Kruisweg vanaf de toegangsweg naar de manege tot de Kievitsweg, 
 De polderwatergang langs de Bolnesserkade en het Dijkje tot aan de De La Reijstraat, 
 De watergang tussen de Leklaan en Waterland van de Kievitsweg tot de De La Reijstraat, 
 De zuidelijke bermsloot langs Rijksweg A16 tussen Lagendijk en Geerlaan, 
 Het Gorzenmeertje, 
 Het “meer der stilte” tussen de Gorzen en de Griend, 
 De vijver aan het Vlietplein, 
 In de directe omgeving van zwemplas Woude (industrieweg), 
 De wateren in het Oosterpark, behalve met een gratis weekvergunning van Sportvisserij Zuidwest 

Nederland. Deze weekvergunning is af te halen op de kinderboerderij in het Oosterpark.  
 
Kijk voor de exacte locaties waar u mag vissen op www.visplanner.nl of de website van de E.R.H.V de 
Waal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. De volgende aassoorten mogen worden gebruikt: brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden, 
wormen, steurkrab, insecten, insectenlarven, dode visjes of stukjes vis en kunstaas, 

2. Gevangen vis moet zorgvuldig met natte handen worden onthaakt. Voorkom altijd dierenleed, 
3. Het is verboden om riet- en/of oeverbeplanting te beschadigen, 
4. Het is verboden om in het openbaar groen wormen te steken of te spitten, 
5. Gevangen vis dient levend en onbeschadigd te worden teruggezet in hetzelfde water als de vis 

gevangen is, 
6. Het is verboden om met rode maden te voeren en/of mee te vissen. 
7. De visserijwet 1963 is altijd van toepassing. Alle regels uit de visserijwet en de op die wet gebaseerde 

besluiten moeten te allen tijde in acht worden genomen. Belangrijke regels uit deze wet zijn de 
gesloten tijd om te vissen op bepaalde vissoorten en de gesloten tijd om te vissen met bepaalde 
aassoorten. 

 gesloten tijd snoek: 1 maart tot de laatste zaterdag in mei. 
 gesloten tijd baars en snoekbaars: 1 april tot de laatste zaterdag in mei. 
 gesloten tijd voor het vissen met bepaalde aassoorten: Van 1 april tot de laatste zaterdag in 

mei geldt een verbod van sommige aassoorten. Er mag in deze periode niet worden gevist 
met slachtproducten, een dood visje of stukje vis (ongeacht hoe groot) of enig kunstaas met 
uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. 

8. De houder van deze vergunning is verplicht mee te werken aan controle door een 
verenigingscontroleur, 

9. Deze vergunning is alleen geldig als er een naam, geboortedatum en een volledig adres is ingevuld. 
10. Het is verboden om: 

 op de visplaats afval achter te laten, 
 de natuur te verstoren, 
 hinder aan anderen te veroorzaken, 
 de gevangen vis te verkopen 

 
Indien men één of meer van deze bepalingen overtreedt, wordt men geacht zonder te toestemming te 
vissen (art.21 Visserijwet). 
 
Hengelsportvereniging De Waal is gevestigd te Ridderkerk en heeft ruim 2.400 aangesloten sportvissers. De 
vereniging zorgt voor een goed visstandbeheer in de door haar gehuurde wateren. Daarnaast organiseert zij 
informatieavonden over de hengelsport, viswedstrijden en behartigt zij lokaal de belangen van de 
sportvissers. De vereniging beschikt over een eigen verenigingsgebouw. Dit gebouw is gelegen in Ridderkerk 
aan de Vlasstraat 10. 
 
De hengelsportvereniging is aangesloten bij de Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland. 
 
Indien u meer informatie wenst over een lidmaatschap e.d. kunt u onze website bezoeken:  
http://erhvdewaal.mijnhengelsportvereniging.nl/ 
 
 
 
Namens het bestuur,        Ridderkerk, 1 januari 2021 
 
 
S.L.C. Huizinga 
penningmeester 
 


