
APV Artikel 4:20 Ontheffing nachtvissen

De hengelsportvereniging geeft het gehele jaar vergunning tot het 
nachtvissen in de Binnenbedijkte Maas en Boezemvliet onder 
voorwaarde dat de gestelde regels worden nageleefd. Bij het niet 
opvolgen van dit reglement wordt u geacht zonder vergunning gevist 
te hebben.

• Het is niet toegestaan te nachtvissen in de kern van Maasdam aan de 
Polderdijk achter de manege en de tennisbaan vanwege kwetsbare 
oevervegetatie en op het eiland achter de bungalows aan de 
Binnenmaasoever

• Het is eveneens niet toegestaan te nachtvissen vanaf het recreatieoord 
Binnenmaas, de strandjes van Mijnsheerenland en Westmaas(naast de 
strandjes toegestaan) en vanaf het openbaar gebied achter de Munnikenweg 
ter hoogte van de woningen aan de Grote Riethure 1 t/m 3 in Westmaas, 
invalidesteiger.

• De visser en zijn gezelschap veroorzaken geen nachtelijk lawaai en laten geen 
rommel achter.

• Het is verboden de oever en de oevervegetatie te beschadigen.
• Het is niet toegestaan een tent te plaatsen. Wel mag een paraplu – al dan niet 

voorzien van daarbij behorende flappen.  
De paraplu mag geen grotere afmeting hebben dan 3 bij 3 meter en moet 
een neutrale groene,bruine of camouflagekleur hebben.

• Het is de sportvisser verboden overmatig alcohol te gebruiken, geluidsoverlast 
te veroorzaken, muziek te maken of af te spelen en open vuur te stoken.

• Afval moet in het eenvoudige kampeermiddel worden bewaard en moet bij 
het verlaten van de visplek worden meegenomen.

Jaarvergunning 
HSV Binnenmaas 

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Handtekening:

Hiermede geeft u te kennen dat u kennis genomen heeft van de  
voorwaarden genoemd in deze vergunning en is alleen geldig indien 
voorzien van een handtekening.  

Deze vergunning is alleen geldig in combinatie met 
een geldig voorlopig bewijs van lidmaatschap of een 
geldige vispas.

De wateren 
in de polder 
Groot-Koningrijk 
en de plas in de 
polder de Gorzen 
worden niet door 
ons gepacht. Het 
is ten strengste 
verboden daar 
te vissen.

Huurder van de visrechten van:
• Binnenbedijkte Maas.
• Boezemvliet en Lorregat.
• Polder Mijnsheerenland.
• Polder het Munnikkenland van Westmaas.
• Polder Oud-en- Nieuw Bonaventura.
• De Trekdam. 
• Polder St.Anthoniepolder
• Polder Maasdam tot aan de oude grens van de 

Gemeente Heinenoord.
• Polder Westmaas-Nieuwland vanaf de A29 
 richting Westmaas. 
• Het water gelegen voor het gemeentehuis 

Binnenmaas
• De vijver in het park aan de Van Limburg 

Stirumlaan in Maasdam
• Het water gelegen aan de trambaan te Maasdam
• De singel aan de Groeneweg en het water aan de 

kastanjelaan te Puttershoek
• De Kreek aan de Noord Voorstraat
• Water aan de Lindenhof te ‘s-Gravendeel 
• Aftakking van de Negenmorgenvliet langs de 

Provincialeweg N489 richting Klaaswaal.

De hengelsportvereniging “Binnenmaas”gevestigd in de gemeente 
Binnenmaas, huurder van het schubvisrecht in het water van de hier 
onder genoemde gebieden, geeft vergunning aan genoemd lid om daar 
te vissen met twee hengels, met inachtneming van de onderstaande 
beperkingen. De vergunning is alleen geldig als alle velden zijn ingevuld 
en voorzien is van een handtekening.

• Deze vergunning is geldig van 1 januari van het jaar van uitgifte t/m 
 31 december van het zelfde jaar en dient op verzoek, direct aan de 

controleurs van de hengelsportorganisaties getoond te worden.
• Vanaf 1 april tot de laatste zaterdag in mei (nationale hengeldag) geldt 

een verbod voor deze aassoorten: slachtproducten, een dood visje of enig 
kunstaas  
(uitzondering voor kunstvliegen kleiner dan 2.5 cm).

• Gesloten tijd voor vis: 1 maart tot laatste zaterdag in mei voor snoek, 1 april 
tot de laatste zaterdag in mei voor snoekbaars en baars.

• Het lid mag vissen met maximaal met twee hengels.
• Op de oeverlanden in het beheer van Staatsbosbeheer is het verboden te 

vissen. Op het terrein naast de vissteiger aan de Polderdijk is het vissen 
vanaf de houten visstoepen toegestaan.

• Het is ten strengste verboden paling in bezit te hebben. Het vissen hierop is 
 voorbehouden aan de beroepsvisser.
• Het is verboden meer dan 1 snoekbaars in bezit te hebben en mee te 

nemen. 
• Het is verboden snoek in bezit te hebben of mee te nemen.
• Het is verboden karper mee te nemen of uit te zetten.
• Voor het welzijn van de vis is een onthaakmat aanbevolen.
• Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan.
• Bij overtreding van bovengenoemde punten wordt u geacht zonder 

vergunning gevist te hebben en kan royement volgen. Uw jaarvergunning 
dient u dan aan de secretaris van de vereniging terug te sturen. Restitutie 
vindt niet plaats.

• Zorg dragen geen andere vissers te hinderen. Gelieve de lijnen recht vooruit 
te werpen.


