
Viswater in Maarssen en omstreken met de VISpas 2020  van 

Hengelsportvereniging Maarssen. 

HSV Maarssen is de grootste sportvereniging binnen de gemeente Stichtse Vecht. We zijn 

aangesloten bij de "Gewestelijke Pachtcommissie Utrecht", de "Hengelsportfederatie Mid-

West Nederland" en het landelijke "Sportvisserij Nederland". Als lid van HSV Maarssen krijg 

je van ons de landelijke "VISpas". Je mag daarmee vissen op veel wateren in heel Neder-

land, vaak ook als die van andere verenigingen zijn. Waar precies? Installeer op je 

smartphone de app "VISplanner" of download het boekje van de website van Sportvisserij 

Nederland. 

www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visplanner/visplanner-app.html 

www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/ 

Met je VISpas van HSV Maarssen mag je in Maarssen e.o. ondermeer in de volgende wateren vissen: 

 Alle singels en grachten in Maarssen Dorp en Maarssenbroek met uitzondering van de Zog Wetering. 

 De Vecht en het Amsterdam Rijn Kanaal 

 De Grote Maarsseveense Plas ten zuiden van de landtong (dus niet het strandbad). 

 De  Kleine Maarsseveense Plas binnen de drie bruggen. 

 De wetering rond de Grote Plas tussen de Herenweg en de Westbroekse Binnenweg. 

 De Jan Verhoefgracht tussen de Herenweg en de Sauna bij het Recreatieschap. 

 De Nedereindsevaart tussen de molens bij de Vecht en de Heuvellaan in Tienhoven. 

 De Maarsseveensevaart tussen de Oude Dijk en de Heuvellaan in Tienhoven. 

 Het Gagelbos 

Attentie / Uwaga : 

1. Deze lijst is alleen geldig in combinatie met je Vispas van HSV Maarssen. 

2. Je moet je houden aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in de "Landelijke Lijst van Viswateren". 

3. Je blijft ten alle tijden persoonlijk aansprakelijk voor je eigen handelen aan het water. 

4. Alle gevangen vis dient onbeschadigd te worden teruggezet in het water van vangst. 

5. Respecteer de natuur, laat geen afval achter en veroorzaak geen overlast aan anderen. 

6. Gebruik geen gekleurde maden. 

7. Vis alleen daar waar het mag 's nachts, en niet nabij woningen zonder toestemming van bewoners. 

8. Op de Grote en Kleine Maarsseveense Plas mag je alleen nachtvissen met een speciale nachtvergunning van HSV 

Maarssen. Deze kun je aanvragen via de website van HSV Maarssen, er kan een wachtlijst zijn. 

9. Op Fort Ruigenhoek gelden restricties, hier mag je alleen vissen met een speciale jaarvergunning waarvan er maar 15 

worden uitgegeven, deze kun je aanvragen op de website van HSV Maarssen, er kan een wachtlijst zijn. Per dag wordt 

er buiten de gesloten tijd één roofvisvergunning uitgegeven, zie ook hiervoor onze website.  

10. Snoek, karper en aal moet je direct terugzetten, je mag deze dus niet voorhanden hebben. 

11. Poolse sportvissers: Zostaw karp, szczupak i węgorzy z powrotem do wody, w której został złapany! 

OPROEP:  We communiceren met onze leden vooral via Email. We hebben echter van slechts 2/3 van onze 2500 

leden een werkend Email adres. Krijg je regelmatig uitnodigingen van ons per Email, dan hebben we je Email reeds 

en is géén actie nodig. Krijg je ze niet, stuur dan  s.v.p. een mailtje naar leden@hsvmaarssen.nl onder vermelding 

van je naam en geboortedatum (als check). Ook via onze website www.hsvmaarssen.nl kun je wijzigingen 

doorgeven. Je kunt ons natuurlijk ook vinden op Facebook www.facebook.com/hsvmaarssen/, wordt volger! 

Met vriendelijk groet, 

Eric Adamse 

Secretaris HSV Maarssen 

secretaris@hsvmaarssen.nl 



                


