
                                               Reglement Wijthmenerplas 
 

Benodigde documenten:  

 

• De sportvisser dient in het bezit te zijn van een geldige Vispas van Hsv de Hengelsport Zwolle. 

 

  

Bijzondere bepalingen:  

• Nachtvissen en gebruik 3e hengel is ten strengste verboden. Aan de Wijthmenerplas wordt 

onder nachtvissen verstaan de tijd tussen 22.00 uur tot 1 uur voor zonsopgang. 

• De Wijthmenerplas kent 13 visstekken (zie stekkenkaart op blz.2,3 en 4). Van 1 oktober tot 

30 april mogen de stekken 1 t/m 13 allemaal worden bevist. Van 1 mei t/m 30 september 

mogen alleen de stekken 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 en 12 worden bevist. 

•  Het is verboden te vissen op het terrein van Lakeside aan zowel de Noord als Zuidzijde. Zie 

de lichtblauwe lijnen op bijgevoegde kaart blz 2. 

• Het is verboden om op welke wijze dan ook zelf stekken te creëren. (knippen/vertrappen/in 

of voor het riet zitten)  

• Er geld een meeneemverbod voor alle soorten vissen. Worden vissen gevangen dan moeten 

ze direct in hetzelfde water worden teruggezet.  

• Tijdens het vissen op roofvis is het verplicht een onthaakmat, onthaaktang en schepnet bij 

zich te hebben.  

• Karpervissers zijn verplicht een onthaakmat en groot schepnet (100 cm) in bezit te hebben 

tijdens het vissen.  

• Het is verboden om zich met vaartuigen op het water te begeven. Op afstand bestuurbare 

voerboten zijn toegestaan.  

• Het is verboden om te vissen vanaf de bruggetjes/bruggen.  

• Het is verboden om vuil/afval achter te laten op de visstek en aan de waterkant.  

•     Open vuur en bbq is niet toegestaan.  

• Bij overtreding van de reglementen kan/mag de controleur uw vispas innemen en Boa of 

Politie inschakelen. 

Jaarlijks tussen 1 mei en 1 oktober is de Wijthmenerplas afgesloten door slagbomen. Leden van Hsv 

de hengelsport Zwolle kunnen tegen gereduceerd tarief ( € 30,-) een parkeervergunning op kenteken 

verkrijgen voor deze periode. Aan te vragen per mail via vz.hsvzwolle@gmail.com. Een 

parkeervergunning per dag kost € 5,-. LET OP !!! de slagbomen gaan in de genoemde periode 

dagelijks om 07.00 uur open. 

1 

mailto:vz.hsvzwolle@gmail.com


Verboden te vissen aan de blauwe lijnen (gebied Lakeside) 

 

Stekken kaart Wijthmenerplas 

 

Blauwe stekken 1,5,6,11 en 13 alleen te bevissen van 1 okt tot 30 april 

Gele stekken 2,3,4,7,8,9,10 en 12 mogen het hele jaar worden bevist. 

Er mogen verder geen stekken worden gemaakt, ook in of voor het riet zitten is niet toegestaan. 
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Foto`s van de te bevissen stekken 
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