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HSV DE ALVER te GIESSENBURG
HSV AMEIDE te AMEIDE

HSV DE GRAAFSTROOM te MOLENAARSGRAAF/BRANDWIJK
HSV GROOT-AMMERS te GROOT-AMMERS

HSV DE KARPER te MEERKERK
HSV DE KARPER te NIEUWPOORT/LANGERAK

HSV DE VOORN te SLIEDRECHT
HSV ‘t VOORNTJE te HARDINXVELD-GIESSENDAM

HSV DE GIESSEN te NOORDELOOS

Stichting Werkgroep Linge & Merwedekanaal
HSV BEESD e.o. te BEESD
HSV DE REIGER te VIANEN

HSV DE RUISVOORN te ACQUOY
LHV DE SNOEK te LEERDAM

HSV ‘t STEKELBAARSJE te ARKEL
HSV HET WEERAALTJE te NIEUWLAND

HSV GORINCHEM te GORINCHEM

De houder van deze toestemming mag met overlegging van zijn lidmaatschap-
kaart en/of vispas van één hierboven genoemde hengelsportvereniging, met de 
hengel vissen in de polderwateren zoals elders in deze  toestemming genoemd

Naam houder……………………………………………Geb. datum  ………-………-………,

Woonadres……………………………………………………………………………………………….,

Woonplaats……………………………………………………………………………………………….,

kosten nihil

Stichting Alblasserwaard-West

A. Slomp, J. Roest
Voorzitter Secretaris

Toestemmingsvoorwaarden                                               

1. Het bezit van de toestemming geldt als bewijs dat de houder heeft 
kennis genomen van de voorschriften.

2. Alle voorschriften vormen deel van de toestemming en bij overtreding 
hiervan wordt men geacht zonder toestemming te vissen.

3. Alle kosten, voortkomende uit door de toestemminghouder 
veroorzaakte beschadigingen worden op hem verhaald.

4. Men is gehouden vervuiling van water en oevers en beschadigingen 
te voorkomen, voorts dient men zich te onthouden van alle 
handelingen welke zouden kunnen leiden tot het verstoren van de 
flora en fauna.

5. Het is niet toegestaan om anders dan van de openbare weg in 
genoemde wateren te vissen, tenzij men schriftelijke toestemming 
heeft om aangrenzende landerijen en graskaden te mogen betreden.

6. Controleurs, van de verenigingen zoals vermeld in deze toestemming, 
die zich als zodanig legitimeren zijn gerechtigd tot controle op de 
gevangen vissen, de gebezigde vistuigen, de vereiste toestemmingen 
en de naleving van in de toestemming opgenomen voorwaarden.

7. Vissen met een dood visje, een stukje vis (ongeacht hoe groot), 
slachtproducten, alle soorten kunstaas, met uitzondering van 
kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm, mag vanaf de laatste zaterdag in 
mei tot 1 april. Er mag niet op snoeken gevist worden van 1 maart 
tot de laatste zaterdag in mei.

8. Het gebruik van aas en/of voer, voorzien van schadelijke stoffen voor 
mens, dier en milieu is verboden.

9. Het is niet toegestaan te vissen tussen 2 uren na zonsondergang en  
1 uur voor zonsopgang

10. Het is niet toegestaan het water te bevissen wanneer dit met een 
ijslaag is bedekt.

11. Voor de viswateren polder Alblasserwaard-West geldt voor 
het viswater genoemd onder 1* (van het wateroverzicht) dat 
het is toegestaan te vissen met twee hengels, waarvan tussen 1 
september en 1 maart slechts één hengel geaasd mag zijn met dode 
vis een stukje vis of enig kunstaas. Het voeren met aardappelen is 
in dit water niet toegestaan. In het water genoemd onder punt 8 
mag slechts gevist worden met één hengel per persoon. Buiten de 
hierboven genoemde uitzonderingen geldt in dit polderwater dat 
het de toestemminghouder niet is toegestaan om karper in bezit te 
hebben en/of mee te nemen. 

12. Voor het water genoemd onder 16** geldt een gesloten tijd van  
1 maart tot de laatste zaterdag van mei.



Overzicht viswateren polder Alblasserwaard-West

1. de Noordelijke Tiendwegwetering, de Zuidelijke 
Tiendwegwetering en de Buitendijksewetering gelegen aan 
de Melkweg te Nieuwpoort/Langerak;

2. de Goudriaan te Goudriaan;

3. de Graaf gelegen in het peilgebied Laag Blokland voor zover 
gelegen aan de B Oneven te Ottoland;

4. de wetering langs de Damseweg vanaf de Vuilendam tot 
aan de Brandwijksedijk en vervolgens rechtsaf tot aan de 
Ammersekade;

5. de Graafstroom, het gedeelte vanaf de Vuilendam tot aan  
de loopbrug gelegen op de grens Molenaarsgraaf-
Bleskensgraaf

6. de Kweldamwetering gelegen langs de Kweldamweg te 
Molenaarsgraaf, vanaf de Damseweg tot aan de brug over 
de Giessendamse Binnenvliet;

7. de Sliedrechtse Binnenvliet, te weten dat gedeelte bij 
het Recreatieterrein aan de Elzenweg te Wijngaarden en 
aansluitend het gedeelte gelegen tussen de provinciale weg 
N214 en het Westeinde te Wijngaarden;

8. *de Achterdijkwetering vanaf de Damseweg tot aan de 
Giessendamsekade gelegen in het peilgebied Giessen-
Oudebenedenkerk Broek/Hei;

9. *de Giessendamse Binnenvliet vanaf de Broekseweg tot 
aan het gemaal ter hoogte van de Achterwetering in het 
peilgebied Molenaarsgraaf;

10. de Broekwetering vanaf de Zwijnskade tot aan de 
Molenweg in het peilgebied Molenaarsgraaf;

11. de Binnentiendwegwetering vanaf de Damseweg tot aan de 
Zwijnskade;

12. de inlaatleiding van het peilgebied Giessen-Nieuwkerk.
(uitwatering polder Hardinxveld tot aan Duivelsheultje);

13. de Hoofdwatergang in het peilgebied Peursum;

14. de Kweldamwetering langs de Kweldamweg te Sliedrecht, 
tussen de Zwijnskade en de Provincialeweg N482;

15. de watergang langs de Hoogtweg te Ottoland;

16. **de Giessen, vanaf de binnensluis ter hoogte van de 
Peulenstraat te Hardinxveld-Giessendam tot aan de 
monding van de Schelluinse Vliet. Daartoe behoort ook de 
watergang langs de Neerpolderseweg vanaf de spoorlijn tot 
aan het gemaal (Duvelsheuveltje).

17. de Giessen, vanaf de monding van de Schelluinse Vliet tot 
aan “De Kom” bij het molenpad te Noordeloos, inclusief en 
de voorvliet te Noordeloos (ijsbaan) tot het eerste gemaal.

BELANGRIJK! CATCH & RELEASE
Voor ALLE WATEREN in deze vergunning geldt een ALGEHEEL 
MEENEEMVERBOD van gevangen vis. Gevangen vis dient zo 
spoedig mogelijk en met de grootste voorzichtigheid in hetzelfde 
water te worden teruggezet of te worden bewaard in een ruim 
leefnet, zoals omschreven in de leefnetcode, in het geval van 
een wedstrijd. 
Gevangen vis welke bestemd is als aasvis dient direct te 
worden gedood door middel van een krachtige tik op de kop. 
In totaal mag u maximaal 15 dode zoetwatervissen in uw 
bezit hebben, waarvan er 10 groter mogen zijn dan 15 cm. 
U mag geen beschermde vissoorten zoals benoemd in de 
Flora- en Faunawet in bezit hebben. Voor baars geldt een 
minimummaat van 22 cm.


