Sportvisserij Nederland

Postbus 162

3720 AD Bilthoven

Tel. 0900-2025358

www.sportvisserijnederland.nl

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u
contact opnemen met:

G.Z-H/ Natuur- en recreatieschappen
Postbus 341

3100 AH Schiedam

Tel. 010 - 298 10 10
www.gzh.nl

Bureau toezicht & handhaving G.Z-H
Federatie van hengelsportverenigingen
zuidwest Nederland

www.sportvisserijbelangen.nl

Bij dit bureau kunt u melding doen van

incidenten.

E-mail toezichtgzh@pzh.nl

Tel. 010 - 298 10 10 (24 uur per dag)
Fax 010 - 298 10 20

www.recreatiezuidholland.nl

Wilt u meer weten over recreëren in de

natuur- en recreatiegebieden van Zuid-

Holland en de Grevelingen kijk dan op
www.recreatiezuidholland.nl

gzh/vissen/overk/0309

Sportvissen

Geachte sportvisser,
Als liefhebber weet u het natuurlijk al lang.
In de recreatiegebieden is veel water wat

uitmuntend geschikt is voor de sportvisser.

De politie en handhavers van G.Z-H die

Nachtverblijf: Het gebruik van vistenten is

recreatiegebieden en die van de Grevelingen

visparaplu is wel toegestaan.

werkzaam zijn in de Zuid-Hollandse

merken bijna dagelijks dat veel vissers niet

alle regels even goed kennen. Daarom staan

niet toegestaan. Het vissen onder een

Aantal hengels: Vissen mag alleen met

Of u wilt vliegvissen, snoeken, karpervissen of

in deze folder de belangrijkste regels voor u

maximaal 2 hengels.

mogelijkheden zijn legio in de

In de viswateren gelegen in de beheers-

Levend aas: Het vissen met levend aas is

Grevelingen.

regels.

gewoon een hengel wilt uitgooien, de

recreatiegebieden van Zuid-Holland en de

Regels en schriftelijke toestemmingen

op een rij.

gebieden van G.Z-H geldt een aantal vaste

Nachtvissen: Het nachtvissen is wettelijk

verboden.

Afval: Het is verboden afval achter te laten.

Voor de sportvisserij in Nederland geldt een

alleen toegestaan in de periode van 1 juni tot

Handhaving

houden. Op 01-01-2007 is de

genoemde viswater in de recreatiegebieden

en handhaven de wet- en regelgeving. Indien

aantal regels waar iedereen zich aan moet

Visserijwetgeving veranderd. Het gevolg van

deze wetswijziging is dat u vanaf deze datum

in het bezit moet zijn van een geldige ’vispas’

om te mogen vissen.

Aangezien in bepaalde wateren afwijkende

regels kunnen gelden is het belangrijk dat u
zich op de hoogte stelt via Sportvisserij

Nederland of de lijst van viswateren voordat u
ergens gaat vissen.

en met 31 augustus. In de met name

die in pacht zijn uitgegeven aan de Federatie
van Hengelsportverenigingen Zuid West

Nederland, is het mogelijk buiten deze periode

Politie en handhavers van G.Z-H controleren

nodig treden zij corrigerend of verbaliserend
op. Ook controleurs van de hengelsport-

verenigingen controleren op de aanwezigheid

te nachtvissen met een speciale nachtvis-

van de juiste papieren.

bezit bent van deze speciale nachtvis-

langs de waterkant. Wees wijs en ga niet

vergunning van deze federatie. Als u in het

vergunning, dan mag u nachtvissen vanaf 1
maart tot 1 november.

Er worden met regelmaat controles uitgevoerd

zonder de juiste vispas vissen, de boetes zijn

hoog. Zie voor actuele boetebedragen de site

van het Openbaar Ministerie www.om.nl.

