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Lijst van Viswateren HSV Deest. 
 
1) Strang buitendijks in uiterwaard van de Waal. Bereikbaar via noordelijke richting in Grote Straat. 
Vissoorten; brasem, voorn, snoekbaars, snoek, roofblei, winde. Diepte variërend van 1 meter tot 2 
meter. Toegang verboden tijdens broedseizoen van 1 april tot 15 juni. Nachtvissen en 3 hengels zijn 
toegestaan. Voor leden van HSV Deest is nachtvissen toegestaan. Voor niet-leden van HSV  
Deest geldt de regeling in de vispas. 
 

2) Het Zeeltje. Kleine visput tegenover de kerk. Bereikbaar via noordelijke richting in Grote Straat. 

Vissoorten; brasem, voorn, snoek, baars, snoekbaars, winde. Diepte van 1 meter tot 4 meter in het 
midden. Geschikt voor de jeugdige vissers. Nachtvissen en 3 hengels zijn toegestaan indien dit in de 
Vispas is geregeld. 

3) Poolakker. Visput, gelegen langs de Van Heemstraweg nabij benzinepompstation. 
Invalidevissteiger aanwezig. Vissoorten; diverse soorten grote karpers , snoek, snoekbaars, baars, 
voorn, brasem, zeelt, winde. Diepte van 0,4 meter tot 1,5 meter. Nachtvissen en 3 hengels zijn 
toegestaan indien dit in de Vispas is geregeld. 

4) Uivermeertjes. Gelegen ten Oosten van de Deestse Steeg. Groot en diep water van circa 125 ha 
dat nog niet in de eindfase is. Diepte van 2 meter tot plaatselijk 30 meter. Vissoorten; diverse soorten 
zware karpers, snoek, snoekbaars, baars, roofblei, blankvoorn, ruisvoorn, winde, kolblei, brasem, 
zeelt. Meenemen karpers en snoeken verboden. Deze zijn nodig om op termijn de visstand te verbeteren 
door het voedselrijk maken van het water (vrijmaken fosfaten door omwoelen bodem). Trailerhelling 
en vissteigers aanwezig. Aanlegsteiger voor eigen visboot tegen jaarvergoeding beschikbaar. 
Vissen tussen 22.00 uur en 07.00 uur alleen met schriftelijke toestemming HSS “De Uiver”. 

5) Grindgat. Gelegen op de grens met Afferden net ten zuiden van de Waal. Oude 

grindwinning met oppervlakte van circa 18 ha die nog niet in de eindfase is. Wordt uiteindelijk circa 30 
ha groot. Diepte van ondiep tot 14 meter, afhankelijk van de hoogte van het peil van de Waal. In de 
winter is er een open verbinding met de rivier. Vissoorten; Alle soorten witvis zoals blankvoorn, 
ruisvoorn, winde, kolblei, brasem , roofblei, snoek, snoekbaars, baars en zeelt. Voor leden van HSV Deest  
is nachtvissen toegestaan. Voor niet-leden van HSV Deest geldt de regeling in de vispas. 
 

Handhaving met eigen controleurs en boa’s. Meldingen op 0615523683. 


