
 
 Overzicht van vissers die aan huis verkopen (per provincie) 
 
Drenthe 2 

Flevoland 3 

Friesland 4 
Fiskerijbedriuw Ale de Jager (Reduzum) 4 
Hoekstra Simke (Hindelopen) 4 
De Oesterfabriek (West-Terschelling) 4 
Palingvisserij Visserman (Heeg) 4 
Visserijbedrijf Andries van Netten (Gaastmeer) 5 
Visserijbedrijf Fuchs - LE23 (Lemmer) 5 
Visserijbedrijf L.H. Kloosterman (Uitwellingerga) 5 
Visserijbedrijf Pascal Sannes (Rohel) 5 

Gelderland 6 

Groningen 7 
Palinghandel & Visserijbedrijf Vos (Noordlaren) 7 
Postma Paling & Vis (Zoutkamp) 7 
Vissers van de kust (Lauwersoog) 7 
Viswerkplaats ‘tAiland - TS31 (Lauwersoog) 8 

Limburg 9 
Visserijbedrijf J. Nelissen van Gasselt V.O.F. (Kessel-Eik) 9 

Noord-Brabant 10 
Jeroen Wyatt Visserij C.V. (Woudrichem) 10 
Weervisserij Van Dort (Bergen op Zoom) 10 

Noord-Holland 11 
De Lekkerste Paling - WR5 (Den Oever) 11 
Dilvis (Akersloot) 11 
Jelle’s Visparadijs (IJmuiden ) 11 
Visserijbedrijf Hoetmer (Nederhorst Den Berg) 12 
Visserijbedrijf Rekelhof Kudelstaart) 12 
VOF Klaassen EH49 (Enkhuizen) 12 

Overijssel 14 
Visserijbedrijf & Vishandel W. Timmerman & Zonen (Genemuiden) 14 

Utrecht 15 

Zeeland 16 
Maatschap Bout - v. Dijke (Tholen) 16 
Marcel van der Kreeke (Yerseke) 16 
Visserijbedrijf A.A.K. van den Hoek & Zn (Kerkwerve) 16 
Visserijbedrijf H.J. Jumelet (Bruinisse) 17 

Zuid-Holland 18 
Palingrokerij van Veen (Roelofarendsveen) 18 
Van Der Waal Binnenvisserij Ecologisch Visstandbeheer (Nieuw-Beijerland) 18 
Visserij en faunabeheer naturon (Hardinxveld-Giessendam) 18 

 



Terug naar inhoudsopgave 

Drenthe 
 
 
  

Terug naar inhoudsopgave 



Terug naar inhoudsopgave 

Flevoland 
  

Terug naar inhoudsopgave 



Terug naar inhoudsopgave 

Friesland 

Fiskerijbedriuw Ale de Jager (Reduzum) 

Oan it Swin 9 
9008 RE Reduzum 
+31 566 60 20 39 | a.jager81@upcmail.com  
+31 6 23 69 05 81 

gerookte aal 
stoofaal 
bakaal 
snoekbaars 

hele jaar 
mrt - nov 
mrt - nov 
jun - dec 

 
Meer informatie en bestellingen via de website. 
www.praamvissenadejager.nl  

 

Hoekstra Simke (Hindelopen) 

Tuinbouwland 1 
8713 JW Hindelopen 
+31 514 52 38 25 | simkeenmarieke@online.nl  
+31 6 55 85 79 22 

  

Bestellingen via e-mail. 
www.fryskefisker.nl  

 

De Oesterfabriek (West-Terschelling) 

Molenstraat 7 
8881 BR West - Terschelling 
+31 562 44 36 94 | info@deoesterfabriek.nl  

oesters hele jaar 

Voor 13:00 besteld, binnen twee dagen in huis. 
www.deoesterfabriek.nl  

 

Palingvisserij Visserman (Heeg) 

Freerk Visserman 
Weinsleatstrjitte 5 
8621 BA Heeg 
+31 6 53 49 39 09 | freerkv@gmail.com 

gerookte paling 
stoofpaling 
bakpaling 
snoekbaarsfilet 

hele jaar 
hele jaar 
hele jaar 
 

Bestellingen via e-mail of kom langs in Heeg. 
www.fryskefisker.nl - www.electriceel.nl  

 

Terug naar inhoudsopgave 

https://goo.gl/maps/VukpS9XWnUaYR81g9
https://goo.gl/maps/VukpS9XWnUaYR81g9
mailto:a.jager81@upcmail.com
http://www.praamvissenadejager.nl/
https://goo.gl/maps/AqqGk3ZPb81cJj2W8
https://goo.gl/maps/AqqGk3ZPb81cJj2W8
mailto:simkeenmarieke@online.nl
http://www.fryskefisker.nl/
https://goo.gl/maps/A8Eyfw6ycHKpDQxm9
https://goo.gl/maps/A8Eyfw6ycHKpDQxm9
mailto:info@deoesterfabriek.nl
http://www.deoesterfabriek.nl/
https://goo.gl/maps/qU1MTc21WqYngQwA7
https://goo.gl/maps/qU1MTc21WqYngQwA7
mailto:freerkv@gmail.com
http://www.fryskefisker.nl/
http://www.electriceel.nl/


Terug naar inhoudsopgave 

Visserijbedrijf Andries van Netten (Gaastmeer) 

J.J. Hofstrjitte 4 
8611 JT Gaastmeer 
+31 515 46 99 34  | tineke-andries@zonnet.nl  
+31 6 29 46 71 63 
 

gerookte paling 
stoofpaling 
bakpaling 
snoekbaars 
rivierkreeftjes 

 

Bestellingen via e-mail. 
www.fryskefisker.nl  

 

Visserijbedrijf Fuchs - LE23 (Lemmer) 

Hielke Fuchs 
LE23 - Grietje Gesina 
Willemskade Lemmer 
+31 6 27 13 51 59 | hielkefuchs@live.nl  

  

Meer informatie en bestellingen via e-mail of telefoon. 

 

Visserijbedrijf L.H. Kloosterman (Uitwellingerga) 

Leo Kloosterman 
Lytse Sudein 1 
8624 TS Uitwellingerga 
+31 515 55 96 85  | lhkloosterman@home.nl  

  

Bestellingen via e-mail. 
www.fryskefisker.nl 

 

Visserijbedrijf Pascal Sannes (Rohel) 

Vierhuisterweg 30 
8507 CG Rohel 
+31 6 41 10 93 81 | pascalhannes@gmail.com  

paling 
snoekbaars 

mrt - dec 
jun - nov 

Meer informatie en bestellingen via telefoon. 

 
 
 
 
  

Terug naar inhoudsopgave 

https://goo.gl/maps/qG3aembsw81KGWqj8
https://goo.gl/maps/qG3aembsw81KGWqj8
mailto:tineke-andries@zonnet.nl
http://www.fryskefisker.nl/
https://goo.gl/maps/Sube91v6HqBbwt269
https://goo.gl/maps/Sube91v6HqBbwt269
mailto:hielkefuchs@live.nl
https://goo.gl/maps/hK7k7U2XD1QzRSFK9
https://goo.gl/maps/hK7k7U2XD1QzRSFK9
mailto:lhkloosterman@home.nl
http://www.fryskefisker.nl/
https://goo.gl/maps/PxF1TFuACothvR2u6
https://goo.gl/maps/PxF1TFuACothvR2u6
mailto:pascalhannes@gmail.com


Terug naar inhoudsopgave 

Gelderland 
 
  

Terug naar inhoudsopgave 



Terug naar inhoudsopgave 

Groningen 

Palinghandel & Visserijbedrijf Vos (Noordlaren) 

Mans Vos 
Osdijk 8 
9479 TC Noordlaren 
+31 6 55 59 26 33 | 
palinghandelmansvos@planet.nl  

gerookte paling 
stoofpaling 
bakpaling 
snoekbaarsfilet 

 

Voor openingstijden zie onze website of neem contact op via e-mail of telefoon. 
www.palinghandelvos.nl  

 

Postma Paling & Vis (Zoutkamp) 

Gaele Postma 
Reitdiepskade 21a 
9974 PJ Zoutkamp 
+31 595 40 21 77 | info@palingrokerijpostma.nl  
+31 6 22 95 90 51 

gerookte aal 
stoofaal 
bakaal 
wolhandkrab 
snoekbaars 

hele jaar 
hele jaar 
hele jaar 
aug - nov 
jun - nov 

Voor openingstijden zie onze website of neem contact op via e-mail of telefoon. 
www.palingrokerijpostma.nl  

 

Vissers van de kust (Lauwersoog) 

Haven 6B 
9976 VN Lauwersoog 
+31 6 51 70 91 01 | info@vissersvandekust.nl  

bot en schar 
oesters 
paling 
zeelt 
spiering 
harder 
wolhandkrab 

mid. apr - nov 
mid sept - mei 
mei - okt 
mid. jun - sept 
afh. van bestand 
mei - okt 
jul - dec 

Meer informatie en bestellingen via e-mail. 
www.vissersvandekust.nl  

 
 
 
 
 
 

Terug naar inhoudsopgave 

https://goo.gl/maps/aX6Jfj6zWndMLpjR9
https://goo.gl/maps/aX6Jfj6zWndMLpjR9
mailto:palinghandelmansvos@planet.nl
http://www.palinghandelvos.nl/
https://goo.gl/maps/UWUpYSBkRxgsf4Dy6
https://goo.gl/maps/UWUpYSBkRxgsf4Dy6
mailto:info@palingrokerijpostma.nl
http://www.palingrokerijpostma.nl/
mailto:info@vissersvandekust.nl
http://www.vissersvandekust.nl/


Terug naar inhoudsopgave 

Viswerkplaats ‘tAiland - TS31 (Lauwersoog) 

Jan Geersema & Barbara Geersema - Rodenburg 
Haven 49 
9976 VN Lauwersoog 
+31 519 34 90 33 | ts31@goedevissers.nl  

oesters 
vis 
 

hele jaar 
hele jaar 

Voor openingstijden zie onze website of neem contact op via e-mail of telefoon. 
www.ailand.nl - www.wildewadoesters.nl - www.goedevissers.nl  

 
  

Terug naar inhoudsopgave 

https://goo.gl/maps/uREmhEj5F9Ps1QoH6
https://goo.gl/maps/uREmhEj5F9Ps1QoH6
mailto:ts31@goedevissers.nl
http://www.ailand.nl/
http://www.wildewadoesters.nl/
http://www.goedevissers.nl/


Terug naar inhoudsopgave 

Limburg 

Visserijbedrijf J. Nelissen van Gasselt V.O.F. (Kessel-Eik) 

Maasstraat 34 
5995 NC Kessel-Eik 
+31 774 62 18 34 | visserijnelissen@gmail.com  
+31 6 26 53 26 85 

gerookte paling 
gerookte forel 
gerookte zalm 
paling 
snoekbaars 
baars 
forel 
zalm 
snoek 
meerval 

 

Meer informatie en bestellingen via e-mail, telefoon en website. 
www.nelissenvanasselt.com  

 
 
  

Terug naar inhoudsopgave 

https://goo.gl/maps/ivHJjQYCQAeYrZUP7
https://goo.gl/maps/ivHJjQYCQAeYrZUP7
mailto:visserijnelissen@gmail.com
http://www.nelissenvanasselt.com/


Terug naar inhoudsopgave 

Noord-Brabant 

Jeroen Wyatt Visserij C.V. (Woudrichem) 

Jeroen Wyatt 
Prins Willem Van Oranjestraat 50 
4285 BT Woudrichem 
+31 6 183 31 10 13 | -  

paling 
snoekbaars 
wolhandkrab 
overig zoetwater- 
en kustvis 

dec - aug 
jun - mrt 
jan - mei 
op aanvraag 

Meer informatie en bestellingen via telefoon. 

 

Weervisserij Van Dort (Bergen op Zoom) 

Cor van Dort 
Artilleriestraat 63-65 
4611 GC Bergen op Zoom 
+31 164 23 60 17 | hfschilt@home.nl  
 

stoofaal 
bakaal 
wolhandkrab 
snoekbaars 
bot 
ansjovis 
andere vis 

jun - dec 
jun - dec 
sept - dec 
sept - mrt 
jun - dec 
mid. apr - mid. jul
mid. apr - mid. jul

Meer informatie en bestellingen via telefoon. 
www.behoudweervisserij.nl  

 
  

Terug naar inhoudsopgave 

mailto:hfschilt@home.nl
http://www.behoudweervisserij.nl/


Terug naar inhoudsopgave 

Noord-Holland 

De Lekkerste Paling - WR5 (Den Oever) 

Harm Kay & Lonneke Pijnacker 
Havenweg 12 
1779 XT Den Oever 
+31 6 45 76 42 04 | info@delekkerstepaling.nl  

Waddenpaling 
gerookte paling 
stoofpaling 

apr - okt 
hele jaar 
hele jaar 

Op vrijdag en zaterdag geopend. Overige dagen afhalen op afspraak. 
www.delekkerstepaling.nl  

 

Dilvis (Akersloot) 

Koen Dil 
Kerklaan 40 
1921 BL Akersloot 
+31 251 31 23 06 | info@dilvis.nl  

gerookte aal 
stoofaal 
bakaal 
snoekbaars 
(gerookte) snoek 
baars(filets) 
karper(filets) 

hele jaar 
hele jaar 
hele jaar 
hele jaar 
jun - feb 
jun - feb 
dec - feb 

Voor online bestellingen: www.dilvisonline.nl  
www.dilvis.com & www.palingshop.nl  

 

Jelle’s Visparadijs (IJmuiden ) 

Jelle Visser 
Loggerstraat 35 
1976 CX IJmuiden 
+31 6 84 05 20 68 | - 

  

 
Voor bestellingen kijk op de app van thuisbezorgd. 
www.bit.ly/jellesvisparadijs  

 
 
 

Terug naar inhoudsopgave 

https://goo.gl/maps/bN5EtXVjF1nimk2W8
https://goo.gl/maps/bN5EtXVjF1nimk2W8
mailto:info@delekkerstepaling.nl
http://www.delekkerstepaling.nl/
https://goo.gl/maps/A8Eyfw6ycHKpDQxm9
https://goo.gl/maps/A8Eyfw6ycHKpDQxm9
mailto:infio@dilvis.nl
http://www.dilvisonline.nl/
http://www.dilvis.com/
http://www.palingshop.nl/
https://goo.gl/maps/dKBCzRoDF8oHTrYXA
https://goo.gl/maps/dKBCzRoDF8oHTrYXA
https://bit.ly/jellesvisparadijs


Terug naar inhoudsopgave 

 

Visserijbedrijf Hoetmer (Nederhorst Den Berg) 

Googpad 15 
1394 HA Nederhorst Den Berg 
+31 294 25 17 29 | info@visserijbedrijfhoetmer.nl  

gerookte aal 
stoofaal 
bakaal 
wolhandkrab 
rivierkreeft 
snoekbaars 
snoek 
andere vis 

hele jaar 
hele jaar 
hele jaar 
indien voorradig 
indien voorradig 
jan - feb 
jul - feb 
zeelt 

Meer informatie en bestellingen via e-mail of telefoon. 
www.visserijbedrijfhoetmer.nl  

 

Visserijbedrijf Rekelhof (Kudelstaart) 

Theo Rekelhof 
Herenweg 32-A 
1433 HA Kudelstaart 
+31 297 32 47 71 | info@rekelvis.nl  
 

gerookte aal 
stoofaal 
bakaal 
wolhandkrab 
rivierkreeft 
snoekbaars 

hele jaar 
mei - nov 
mei - nov 
indien voorradig 
indien voorradig 
jun - mrt 

Meer informatie en bestellingen via e-mail, telefoon en website. 
www.rekelvis.nl  

 

VOF Klaassen EH49 (Enkhuizen) 

EH49 - Leonora 
Havenweg 3 
1601 GA Enkhuizen 
+31 6 20 60 24 96 | eh49.wk@gmail.com  

paling 
bakaal  
stoofaal 
rode baars 
snoekbaars(filet) 
snoek 
voorn 
brasem 
bot 
wolhandkrab 
diversen 

mei - sept 
indien voorradig 
indien voorradig 
jun - mrt 
jun - mrt 
indien voorradig 
indien voorradig 
indien voorradig 
indien voorradig 
indien voorradig 
 

Meer informatie en bestellingen via telefoon. 

 

Terug naar inhoudsopgave 

https://goo.gl/maps/crNBfHFLdJGZMxMa9
https://goo.gl/maps/crNBfHFLdJGZMxMa9
mailto:info@visserijbedrijfhoetmer.nl
http://www.visserijbedrijfhoetmer.nl/
https://goo.gl/maps/tJFQX6Dw1HykzBqN8
https://goo.gl/maps/tJFQX6Dw1HykzBqN8
mailto:info@rekelvis.nl
http://www.rekelvis.nl/
https://goo.gl/maps/ixQx9kdgcqThLQcy9
https://goo.gl/maps/ixQx9kdgcqThLQcy9
https://goo.gl/maps/ixQx9kdgcqThLQcy9
mailto:eh49.wk@gmail.com


Terug naar inhoudsopgave 
 

Overijssel 

Visserijbedrijf & Vishandel W. Timmerman & Zonen (Genemuiden) 

Aalt-Willem & Wiebe Timmerman 
Sisalstraat 57 
8281 JJ Genemuiden 
+31 6 42 00 05 07 | vis.servicepoint@gmail.com 

gerookte paling 
stoofpaling 
bakpaling 
snoekbaars 
 
wolhandkrab 
rivierkreeft 
overige vis 

hele jaar 
mei - okt 
mei - okt 
hele jaar m.u.v. 
apr/mei 
indien voorradig 
indien voorradig 
indien voorradig 

Meer informatie en bestellingen via e-mail, telefoon en website. 
www.vishandeltimmerman.nl  

 
  

Terug naar inhoudsopgave 

https://goo.gl/maps/MJps58NBh1JuRmjy7
https://goo.gl/maps/MJps58NBh1JuRmjy7
http://www.vishandeltimmerman.nl/


Terug naar inhoudsopgave 

Utrecht 
  

Terug naar inhoudsopgave 



Terug naar inhoudsopgave 

Zeeland 

Maatschap Bout - v. Dijke (Tholen) 

Molenvlietsestraat 26 
4691 BV Tholen 
+31 6 20 16 27 47 | visserijbout@gmail.com  
 
 

harder 
zeebaars 
zeeuwse bottarga 

jun - dec 
jun - dec 
indien voorradig 

Meer informatie en bestellingen via telefoon. 
www.zeeuwsevis.nl  

 

Marcel van der Kreeke (Yerseke) 

Langeville 51 
4401 GM Yerseke 
+31 113 58 15 92 | krekels@kpnplanet.nl   
+31 6 55 13 40 30 
 
 

gerookte aal 
stoofaal 
bakaal 
bot 
mosselen  
oesters 
zoutwaterkreeft 

mrt - dec 
hele jaar 
hele jaar 
dec - apr 
jul - apr 
jul - apr 
apr - jul 

Meer informatie en bestellingen via telefoon. Afhaalpunt in overleg. 

 

Visserijbedrijf A.A.K. van den Hoek & Zn (Kerkwerve) 

Bootsweg 1 
4321 SR Kerkwerve 
+31 111 67 25 45 | g.vd_hoek@hetnet.nl 
info@visserijbedrijfvandenhoek.nl  

gerookte paling 
stoofpaling 
bakpaling 
zoutwaterkreeft 
harder 
zeebaars 
Noordzeekrab 

apr - dec 
apr - dec 
apr - dec 
apr - jul 
jun - okt 
jun - okt 
apr - dec 

Meer informatie en bestellingen via e-mail, telefoon en website. 
www.visserijbedrijfvandenhoek.nl  

 
 
 
 

Terug naar inhoudsopgave 

mailto:visserijbout@gmail.com
http://www.zeeuwsevis.nl/
mailto:krekels@kpnplanet.nl
https://goo.gl/maps/FEHeJtdG52hjm1zs6
https://goo.gl/maps/FEHeJtdG52hjm1zs6
mailto:g.vd_hoek@hetnet.nl
mailto:info@visserijbedrijfvandenhoek.nl
http://www.visserijbedrijfvandenhoek.nl/


Terug naar inhoudsopgave 

Visserijbedrijf H.J. Jumelet (Bruinisse) 

Schipperslaan 2 
4311 CD Bruinisse 
+31 111 48 32 64 | bru39@zeelandnet.nl  
+31 6 22 22 15 53 

gerookte aal 
stoofaal 
bakaal 
Oosterschelde 
kreeft 
harder 
zeebaars 

mei - sept 
mei - sept 
mei -sept 
apr - jul 
 
jun - dec 
jun - dec 

Meer informatie en bestellingen via e-mail of telefoon. 

 
 
  

Terug naar inhoudsopgave 

mailto:bru39@zeelandnet.nl


Terug naar inhoudsopgave 

Zuid-Holland 

Palingrokerij van Veen (Roelofarendsveen) 

Sjors van Veen 
Noordkade 25 
2371 EA Roelofarendsveen 
+31 713 31 65 06 | vanveenvisserij@hetnet.nl  
 

stoofaal 
bakaal 
gerookte paling 

apr - sept 
apr - sept 
hele jaar 

Meer informatie en bestellingen via e-mail of telefoon. 

 

Van Der Waal Binnenvisserij Ecologisch Visstandbeheer (Nieuw Beijerland) 

Aart van der Waal 
Spuidijk 38a  
3264 LD Nieuw Beijerland 
+31 186 65 11 37 | a.waal@wxs.nl  
+31 6 11 95 83 64 

stoofaal 
bakaal 
wolhandkrab 
snoekbaars 
krab 

apr - sept 
apr - sept 
apr - sept 
apr - sept 
apr - sept 

Meer informatie en bestellingen via e-mail of telefoon. 
www.depalingvissers.nl  

 

Visserij en faunabeheer naturon (Hardinxveld - Giessendam) 

Matthijs Makop 
Pauwtjesmolen 35 
3371 RK Hardinxveld-Giessendam 
+31 6 40 94 58 44 | info@naturon.nl  

rivierkreeft  

Meer informatie en bestellingen via e-mail, telefoon en website. 
www.naturon.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terug naar inhoudsopgave 

https://goo.gl/maps/sdxuH1GMiDZ2Kkyg6
https://goo.gl/maps/sdxuH1GMiDZ2Kkyg6
mailto:vanveenvisserij@hetnet.nl
https://goo.gl/maps/YQgaqxDAsUrypECi6
https://goo.gl/maps/YQgaqxDAsUrypECi6
mailto:a.waal@wxs.nl
http://www.depalingvissers.nl/
https://goo.gl/maps/3Uo3fawWt5JmDkuh6
https://goo.gl/maps/3Uo3fawWt5JmDkuh6
mailto:info@naturon.nl
http://www.naturon.nl/

