
Gemeente Leeuwarden 
1. Grote Wielen aan de noordkant van de straatweg 
Leeuwarden-Groningen op 
ca. 5 km van Leeuwarden (HSV Leeuwarden) 
2. Houtwielen, Sierdswiel en Rie(d) of Rijd liggend ten 
noorden van de Grote 
Wielen en daarmee in verbinding.staand. De Rie loopt tot 
de vml. zuivelfabriek 
aan de weg Giekerk-Tietjerk (deels gemeente, particulier 
en kerkvoogdij) 
(HSV Leeuwarden) 
3. De grachten in en om de stad Leeuwarden (HSV 
Leeuwarden) 
4. Nieuwe Kanaal vanaf de 1e kanaalbrug tot 
Schilkampen (HSV Leeuwarden) 
5. Het Vliet vanaf de Boomsbrug tot Schilkampen (HSV 
Leeuwarden) 
6. Kurkemeer vanaf Schilkampen tot het punt waar dit 
water de spoorlijn 
Leeuwarden-Groningen raakt en vandaar, evenwijdig 
met de spoorlijn, tot de 
spoorbrug over het Ouddeel (het gedeelte van de 
Kurkemeer evenwijdig met 
de spoorlijn wordt gehuurd van de Spoorwegen) 
Verboden de spoorlijn te 
betreden (HSV Leeuwarden) 
7. Potmarge vanaf de Wijde Greuns tot de 
Potmargebrug 
(HSV Leeuwarden) 
8. Oude Potmarge vanaf de Wijde Greuns tot de 
Huizumer begraafplaats 
( HSV Leeuwarden) 
9. Harlingertrekvaart vzv. liggend binnen de 
gem.Leeuwarden 
( HSV Leeuwarden) 
10. Bisschopsrak vzv liggend binnen de gem. 
Leeuwarden) 
( HSV Leeuwarden 
 

 
11. Sneekertrekvaart (of Zwette) vzv. liggend binnen de 
gem. Leeuwarden, 
vormende de zogenoemde industriehavens 
12. Dokkumer Ee tot de Jelsumervaart vanaf de 
Jelsumervaart de oostelijke 
helft vzv. liggend binnen de gem. Leeuwarden 
13. Bonkesloot vanaf de Dokkumer Ee tot de Murk 
14. Westelijke helft van de Murk vanaf de zgn. Hogebrug 
in de Groningerstraat 
weg tot de opvaart naar de zogenoemde Bullemolen 
15. Westelijke helft van het Ouddeel vanaf de zgn. 
Hogebrug, lopende in 
zuidelijke richting, daarna in westelijke richting, tot de 
boerderij Rustenburg 
(Hondenuitlaatplaats: Visverbod) 
16. Langdeel vzv liggend binnen de gem. Leeuwarden, 
vanaf de boerderij 
Rustenburg tot het Van Harinxmakanaal 
17. De Tijnje vanaf Schilkampen tot de Potmarge 
18. Wijde Greuns vanaf de Potmarge tot het Van 
Harinxmakanaal 
19. Nauwe Greuns vanaf het Van Harinxmakanaal in 
zuidelijke richting, vzv. 
liggend binnen de gem. Leeuwarden 
20. Woudmansdiep vanaf de Wijde Greuns in oostelijke 
richting 
27. Schieringersloot 
28. Andere wateren voorzover eigendom van de 
gemeente Leeuwarden 
N.B Hondenplassen alleen vissen tussen 21,00 uur  
en 08,00 uur 
N.B Alle regels en aangewezen aassoorten zoals  
vermeld in De landelijke lijst van viswateren 2013,  
2014, 2015 zijn van toepassing.  
 

 

 
 

Gemeente Leeuwarden 
1. Grote Wielen aan de noordkant van de straatweg 
Leeuwarden-Groningen op 
ca. 5 km van Leeuwarden (HSV Leeuwarden) 
2. Houtwielen, Sierdswiel en Rie(d) of Rijd liggend ten 
noorden van de Grote 
Wielen en daarmee in verbinding.staand. De Rie loopt tot 
de vml. zuivelfabriek 
aan de weg Giekerk-Tietjerk (deels gemeente, particulier 
en kerkvoogdij) 
(HSV Leeuwarden) 
3. De grachten in en om de stad Leeuwarden (HSV 
Leeuwarden) 
4. Nieuwe Kanaal vanaf de 1e kanaalbrug tot 
Schilkampen (HSV Leeuwarden) 
5. Het Vliet vanaf de Boomsbrug tot Schilkampen (HSV 
Leeuwarden) 
6. Kurkemeer vanaf Schilkampen tot het punt waar dit 
water de spoorlijn 
Leeuwarden-Groningen raakt en vandaar, evenwijdig 
met de spoorlijn, tot de 
spoorbrug over het Ouddeel (het gedeelte van de 
Kurkemeer evenwijdig met 
de spoorlijn wordt gehuurd van de Spoorwegen) 
Verboden de spoorlijn te 
betreden (HSV Leeuwarden) 
7. Potmarge vanaf de Wijde Greuns tot de 
Potmargebrug 
(HSV Leeuwarden) 
8. Oude Potmarge vanaf de Wijde Greuns tot de 
Huizumer begraafplaats 
( HSV Leeuwarden) 
9. Harlingertrekvaart vzv. liggend binnen de 
gem.Leeuwarden 
( HSV Leeuwarden) 
10. Bisschopsrak vzv liggend binnen de gem. 
Leeuwarden) 

 

 
11. Sneekertrekvaart (of Zwette) vzv. liggend binnen de 
gem. Leeuwarden, 
vormende de zogenoemde industriehavens 
12. Dokkumer Ee tot de Jelsumervaart vanaf de 
Jelsumervaart de oostelijke 
helft vzv. liggend binnen de gem. Leeuwarden 
13. Bonkesloot vanaf de Dokkumer Ee tot de Murk 
14. Westelijke helft van de Murk vanaf de zgn. Hogebrug 
in de Groningerstraat 
weg tot de opvaart naar de zogenoemde Bullemolen 
15. Westelijke helft van het Ouddeel vanaf de zgn. 
Hogebrug, lopende in 
zuidelijke richting, daarna in westelijke richting, tot de 
boerderij Rustenburg 
(Hondenuitlaatplaats: Visverbod) 
16. Langdeel vzv liggend binnen de gem. Leeuwarden, 
vanaf de boerderij 
Rustenburg tot het Van Harinxmakanaal 
17. De Tijnje vanaf Schilkampen tot de Potmarge 
18. Wijde Greuns vanaf de Potmarge tot het Van 
Harinxmakanaal 
19. Nauwe Greuns vanaf het Van Harinxmakanaal in 
zuidelijke richting, vzv. 
liggend binnen de gem. Leeuwarden 
20. Woudmansdiep vanaf de Wijde Greuns in oostelijke 
richting 
27. Schieringersloot 
28. Andere wateren voorzover eigendom van de 
gemeente Leeuwarden 
N.B Hondenplassen alleen vissen tussen 21,00 uur  
en 08,00 uur 
N.B Alle regels en aangewezen aassoorten zoals  
vermeld in De landelijke lijst van viswateren 2013,  
2014, 2015 zijn van toepassing.  
 

 

 


