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Instructie viswatermodule 
Let op: deze module wordt in 2021/22 uit gefaseerd! We bevelen per 2021 aan om viswater te 
presenteren op één of meer aparte webpagina’s. 

 
Deze module is gebaseerd op de Visplanner en maakt het mogelijk om één of meerdere viswateren te 
presenteren op je verenigingswebsite. De vereniging bepaalt zelf welke informatie in de module wordt 
getoond, bijvoorbeeld: 
 

• Zoomniveau: hoe groot is het gebied dat op mijn website wordt getoond? Bijvoorbeeld één 
klein viswater, of een hele regio met meer viswateren? 

• Landelijke en Federatieve Lijsten van Viswateren gearceerd tonen op kaart ja/nee 

• Tonen van diverse visvoorzieningen zoals (aangepaste) visstekken, vissteigers, 
hengelsportwinkels, trailerhellingen, visbootverhuur, forelvisvijvers en meer. 

• Je kunt eventueel ook nog kiezen of je de Visplanner toont als kaart, als luchtfoto of 'hybride' 
(combinatie). 

 
De module werkt als volgt: 
Log in en ga naar de module ‘Visplanner’ in het beheer (let op: dus NIET via de module ‘Pagina’s’). 

• Klik op de taak ‘Nieuwe vislocatie aanmaken’. Er wordt een nieuw scherm geopend. 

• Vul bij de titel bijvoorbeeld de naam van het viswater in. Of een stadsnaam. In ieder geval een 
naam die iets zegt over het gebied dat je wilt tonen. 

• Klik op de link ‘Open de visplanner’. Er wordt een nieuw scherm geopend met een kaart (de 
Visplanner) 

• Bepaal nu het gebied dat je wilt tonen, door in te zoomen op de kaart. Dat kan op meerdere 
manieren: 

• Vul linksboven een plaatsnaam of waternaam in en klik op ‘Zoeken’. De kaart zoomt nu 
automatisch in. Of: Zoom in met de ‘+’ en ‘-‘ in het balkje bijna bovenin het scherm. 

• Let op: vergeet na het zoomen niet op ‘Ververs gegevens’ te klikken om de kaart te verversen. 

• Selecteer naar wens visvoorzieningen in het linker menu, bijvoorbeeld winkels met 
hengelsport, trailerhellingen en visstekken. Deze worden door middel van icoontjes op de kaart 
getoond. 

 
Op basis van de door de beheerder ingestelde zaken (zoomniveau, visvoorzieningen e.d.) wordt 
automatisch de link helemaal rechts onderin het scherm aangepast. 
 

 

 
Ingezoomde kaart met trailerhellingen. De unieke link rechtsonder kopieer je. 
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• Kopieer deze URL en sluit vervolgens het Visplanner scherm af. Je bent weer in de Visplanner 
module van de verenigingswebsite. 

• Vul de gekopieerde URL in bij het veld ‘Url vislocatie’. 

• Vul naar wens een beschrijving van het viswater in bij het grote witte veld onderin. 

• Voeg een afbeelding toe, bijvoorbeeld een foto van het viswater of een kaart, rechtsboven in 
het veld ‘Afbeelding’. 

• Sla de vislocatie op en klik op ‘OK’. De vislocatie is meteen op de site gepubliceerd. 
 
Indien gewenst kun je zo meerdere vislocaties (viswateren) op je site publiceren. Of bijvoorbeeld één 
locatie met heel veel wateren en voorzieningen. 
 
Via de verenigingswebsite kun je als gebruiker eenvoudig via één muisklik naar de Visplanner, waar 
dezelfde informatie wordt getoond en je de beschikking hebt over tal van opties uit de Visplanner 
(inzoomen/ uitzoomen, visvoorzieningen selecteren, routeplanner, etc.). Een mooie service voor de 
leden van elke vereniging! 


