
Op onze website vindt je aanvullende 
informatie over:

- het laatste verenigingsnieuws
- Federatief en Landelijk nieuws
- Agenda van activiteiten.
- Tussentijdse wijzigingen op deze lijst van 

viswateren.

Let op vanaf 1 januari 2019 ontvang je niet auto-
matisch de papieren landelijke lijst van viswateren 
meer. Wil je deze toch graag ontvangen dan dien 
je dit kenbaar te maken bij Sportvisserij Nederland. 
Onze lijst van viswateren ontvang je zoals gebruikelijk 
nog wel op papier.

Deze lijst is geldig tot 31.12.2020 en vervangt 
alle voorgaande lijsten. Het advies is om voor-
gaande lijsten weg te gooien zodat je in bezit 
bent van de juiste lijst als je gaat vissen!

BELANGRIJKE INFORMATIE

LIJST VAN VISWATEREN 
2020

DE BARONIESCHE HENGELAARS
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De houder van de VISpas dient zich te houden aan de hierna ge-
noemde voorwaarden en wettelijke regels. Het niet in acht nemen 
van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt 
geacht zonder schriftelijke toestemming vergunning) te vissen en in 
overtreding is op de Visserijwet 1963.

Algemeen

1.  In de wateren genoemd in deze lijst mag uitsluitend worden gevist 
indien men in bezit is van een geldige Vispas in combinatie met een 
deze lijst van viswateren of de visplanner app.

2.  In de wateren mag door de houder van de VISpas worden gevist 
met maximaal twee hengels (welke ten hoogste zijn voorzien 
van drie stuks één, twee– of drietandige haken) voorzien van 
alle wettelijk toegestane aassoorten (Let op: ook het langs de 
waterkant voorhanden hebben van meer dan twee volledig 
opgetuigde hengels is verboden.

 Alleen leden die in het bezit zijn van een 3e hengelvergunning 
van onze vereniging mogen, met drie hengels vissen. De lande-
lijke 3e hengeltoestemming is dus niet geldig in onze wateren.  

3.  Nachtvissen( tussen 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor 
zonsopgang) is toegestaan met uitzondering van de wateren 
waarbij staat aangegeven dat nachtvissen niet is toegstaan en 
indien de toegang tot terreinen waarin het viswater ligt of langs 
ligt zich hier niet tegen verzet. (aangegeven middels bebording).

4.  De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden 
teruggezet of -  indien bestemd voor eigen consumptie of aasvis- 
direct te worden gedood (krachtige tik op de kop). 

5.  Gevangen karper dient altijd levend teruggezet te worden in 
hetzelfde water. Tenzij anders vermeld, is het tijdelijk bewaren in 
een leefnet of bewaarzak in hetzelfde water toegestaan.

6.  Per visdag mag niet meer dan 1 snoekbaars meegenomen worden.
7.  De gedragscodes/ - regels die zijn beschreven in de Gezamenlijke 

lijst Nederlandse viswateren, die u ook in uw bezit heeft, zijn volledig 
van toepassing op de viswateren van  De Baroniesche Hengelaars. 
Dit zijn de gedragcodes/ - regels, omgaan met vis, de loodcode, de 
leefnet code en de gedragregels Karperstudiegroep NL.

8.  De wettelijke visserijregels die zijn beschreven in de Gezamenlijke 

ALGEMENE VOORWAARDEN
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lijst van Nederlandse viswateren zijn volledig van toepassing op 
de viswateren van De Baroniesche Hengelaars.

Het is verboden:
9. De gevangen vis te verkopen;
10. Meer dan 1 snoekbaars in bezit te hebben, tenzij anders vermeld;
11. Aal/paling en graskarper in bezit te hebben, deze dient onmid-

dellijk in hetzelfde water te worden teruggezet;
12. Aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te houden/

organiseren, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door 
De Baroniesche Hengelaars. Indien langs een water een wedstrijd-
parcours is of wordt uitgezet op basis van een verleende toestem-
ming dient men het parcours vrij te houden dan wel vrij te maken;

13. De zgn. rally- of estafettevisserij uit te oefenen, of elke andere 
vorm van visserij waarbij gevangen vissen worden meegenomen 
ter bepaling van de uitslag;

14. Op, aan of nabij het viswater meer dan 10 dode zoetwatervissen 
groter dan 15cm in het bezit te hebben.

15. Te vissen of te voeren met gekleurde maden of gekleurde ma-
den in het bezit te hebben in de nabijheid van het water;

16. Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot versto-
ring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans 
eigendommen of tot hinder voor anderen;

17. Zodanig te vissen dat(water)vogels het aas kunnen grijpen;
18. Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het 

verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn;
19. Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de 

eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het aan-
liggende water te vissen;

20. Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen of nog te 
maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft; 

21. Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hek-
ken op landerijen steeds te sluiten;

22. Kampvuur te maken of te barbecueën.
23. MEENEEMVERBOD het is verboden om karper, snoek, en meerval 

mee te nemen deze dient in hetzelfde water te worden teruggezet.
24. Op de wateren van de Gemeente Breda is van toespassing dat 

vissen uitsluitend is toegestaan vanaf de openbaar toegankelijke 
oevers die eigendom zijn van de Gemeente Breda.

 Het gebruik van bootjes of andere vaartuigen die ten behoeve 
van het vissen zijn ingericht vor het vervoeren van personen, zijn 
uitsluitend toegestaan in de Kuil, Asterdplas, Singels en de Mark.

 Alleen niet gemotoriseerde bootjes of bootjes aangedreven door 



4

een elektromotor zijn toegestaan. De maximumsnelheid bedraagt 
5 km/per uur.

 Voeren is toegestaan met een maximum van 2kg droogvoer en 
inclusief eventueel voorvoeren.

 Het gebruik van telegeleide voerbootjes is toegestaan.
25. Het is verboden te vissen en aas te presenteren:

a. Binnen een afstand van 25m benedenstrooms en 25m boven-
strooms van stuwen.

b. Binnen een afstand van 25m van gemalen
c.  In vispassages en binnen een afstand van 50m van de uitstroom-

opening en 25m van de instroomopening van vispassages.

In recreatie- en natuurgebieden dient men zich te houden aan de 
bepalingen en voorschriften die daar gelden. Deze zijn vaak door 
middel van borden aangegeven.

Controle
Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijs(en) van Viswateren 
direct ter inzage af te geven aan controleurs van een hengelsportver-
eniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere 
opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen(of van/namens de ei-
genaar) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconstateerde 
overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van 
Viswateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze 
documenten onverwijld in te leveren bij de secretaris van de vereniging 
die de VISpas heeft uitgereikt onder opgave van reden van inname.

Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn/ 
haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties en/of de 
hengelsportverenigingen en de eigenaren van het viswater aanvaar-
den hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De VISpas en de Lijst(en) van Viswateren zijn strikt persoonlijk maar 
blijven eigendom van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt.

De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor 
alle wateren in deze lijst.
Per water kunnen aanvullende / beperkende voorwaarden gelden. 
Die staan afzonderlijk bij het betreffende water vermeld.

Meld visstroperij en illegale visserij
Bij het bestrijden van stroperij is het belangrijk dat sportvissers alle 
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verdachte activiteiten op en aan het water melden bij de AID Tel. 
045-5466230  24 uur per dag bereikbaar

Meld vissterfte bij het Waterschap Brabantse Delta
Tel. tijdens kantooruren (076)5641000
Buiten kantooruren 0652398094

1.   Vijver in Park Hooghout (niet vanaf de eilandjes)
2.   De Zaart, inclusief de vijvers in het Zaartpark m.u.v. het 
 gedeelte ten zuiden van en parallel aan de Graaf Engelbertlaan en 

de vijver onderlangs de heuvel ten noorden van de Ruitersboslaan
3.   Vijver in het Van Sonbeeckpark m.u.v. de noordoever van het 

gedeelte ten oosten van het bruggetje.
4.   Water langs het Bloemenblauwtje
5.   De zuid- en oostoever van de Westertuinvijver.
6.   De singels van Breda inclusief Spanjaardsgat.
7.   De Veilinghaven langs de Belcrumweg en de Veilingkade
8.   De Linievijver m.u.v. de noordoever
9.   De Krouwelaar
10. De Vijver langs de Kapittelweg en de Nieuwe Kadijk
11. Wateren aan het park Hoge Vucht. 
 De Zwarte dijk, de C. Jooststraat, de Tilman Suysstraat, de O. 

van Rijsselberghstraat, de Ph. Lammekensstraat, de D. ‘t Kinds-
traat, de Diepenbeekstraat, de Stabroekstraat, de Groene Dijk, 
de Westzijde van de Wisselaar, de MoesKroenstraat, Petegem-
straat en de Hobokenstraat.

12. Vijver ten zuidoosten van de kruising Terheijdenseweg/Groene Dijk.
13. Wateren in de Haagse Beemden. 
      De Vliet van de Achter-Emer tot aan de Mark. De Nieuwe Kievits-

loop, de Compeereloop m.u.v. het water rond het eiland ten 
noorden van de bochtmoeren,de Moerenloop, de Clingeloop incl. 
zijtakken aan de Ganzerik, de Paradijslaan, en aan beide kanten 
van de Papegaai, de Moskesloop, de  Burgtseloop van de Para-
dijslaan tot aan de Burgtsedreef. 

 Het water rondom de Kroeten van de Waterweegbree t/m Hoog 
Zand/ Groot Zand  incl. het water langs de Water violier, het Ster-
rekroos, Bosveen / Heksenwiellaan, Donkslagen, Zes Bunder en 
Heksenring. Het water tussen de Kromme Dijk/Emmer parklaan en 
de Wijk Astred tot aan de Dwarsdijk. 

VISWATEREN DE BARONIESCHE HENGELAARS
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 Het water  van de Dwarsdijk tot aan de Rietdijk (alleen de 
Oost– en Noordoevers). Het water langs de zuidkant van de wijk 
Asterd van de Rietdijk tot aan de Asterdse Sluis incl. het door de 
wijk lopende gedeelte te zuiden van Asterdkraag. De sloot vanaf 
het gemaal Achter-Emer langs de Markdijk naar het noorden 
vzv deze direct langs de Markdijk loopt. De westoever van de 
Asterdplas langs Asterd-dijk en Asterdkraag. Het strand aan de 
noordwestzijde van de Asterdplas, buiten het strandseizoen. 

14.  De oostoever van de Emerput.
15.  De Kuil met uitzondering van het zwemgedeelte.
16. De Bosloop langs de Haverdijk en de grote vijver park Overbos 

(ten zuiden van de Valdijk)
17. De Bovenmark, vanaf de grens met België tot aan de Julianabrug 

in Breda.
  Het vissen in de Bovenmark op terreinen van Staatsbosbeheer 

is toegestaan tussen zonsopkomst en zonsondergang op de 
volgende locaties:

      a. Tussen de Duivelsbruglaan en de Biebergstuw, op de west- 
en oostoever van de hoofdstroom.

      b. Tussen de Biebergstuw en de meander, op de oostoever.
      c. Op het in de Bovenmark gelegen eiland (tussen de Bieberg 

en het Sulkerpad/Reeptiend in de hoofdstroom.
 De westoever van de Bovenmark ten noorden van de Scheele-

brug tot ongeveer 300m stroomafwaarts is particulierterrein. Wij 
hebben daar geen looprechten, betreden is verboden.

 Het gebied aan de oostoever stroomopwaarts van de 
Scheelebrug(ongeveer 400m) is een stiltegebied. Wij hebben 
daar geen looprechten, betreden is verboden.

 De  westoever van de Bovenmark stroomafwaarts van de Mark-
brug in Galder is aangeduid als natuurgebied. Betreden van dit 
gebied is verboden.

18. De Roode Vaart vanaf rivier de Mark tot ongeveer aan de kop van 
de oude strekdam buiten de Sluis. Het vissen in de Roode Vaart is 
uitsluitend toegestaan vanuit een bootje; vanaf steigers aan de Koek-
koeksedijk; op de verharde oever bij en onder Rijksweg 17 en vanaf 
de visstoepen gelegen aan de westzijde van de Roode Vaart, onder 
de Gemeente Moerdijk.Het is verboden te vissen in het gedeelte 
vanaf de hefbrug over de Roode Vaart tot 150 m buiten de sluis.

19. De hoofdvlieten met zijvlieten in de polder Kraaiennest tot aan 
de duiker onder de weg Rietdijk.

20. Halsche vliet en oostzijde vliet. Halschevliet lopende van af de Strij-
penseweg tot 25m vanaf gemaal Halle en Oostzijde vliet lopende 



7

van gemaal Halle tot aan de Mark Dit water is van De Kleine Voorn 
op de visplanner staan de speciale voorwaarden voor o.a. nacht-
vissen en het maximaal aantal hengels.

21. Vlieten in polder Strijpen en Halle
 De wateren zijn gelegen ten noorden van de Elshoutseweg en 

ten westen van Halseweg.
22. De Mark stroomafwaarts vanaf Breda tot het voormalige Witte 

Huisje op het eind van de Goudsbloem onder de Gemeente 
Standdaarbuiten. Het is ten strengste verboden zich in de riet-
berm te bevinden, alsmede in het natuurgebied Rooskensdonk. 
Het vissen is uitsluitend toegestaan vanuit bootjes, vanaf visstoe-
pen, vanaf kademuren en vanaf taluds naar het maaiveld, die met 
betonstenen of andere bouwmaterialen zijn bedekt, mits daarvoor 
geen rietberm aanwezig is.

23. De haven van Terheijden. Vissen is uitsluitend toegestaan vanaf vis-
stoepen en  andere daartoe ingerichte dan wel geschikte plaatsen.

24. De Aa of Weerijs, vanaf de grens met België tot aan Bernhardbrug in 
Breda. Het is verboden te vissen in meanders en in de wateren die 
leiden naar en van de vistrappen. Het is verboden zich vissend op 
één van de stuwen of aanlegsteigers voor kano’s te bevinden. Het is 
verboden te vissen binnen een afstand van 15 m van een stuw.

25. Callooysche gat aan Oude baan (tot Zwarte dijk).
26. De Kleine beek vanaf Voorste Schaapsdijk tot Rucphenseweg.
27. 4 vijvers nabij Antwerpenstraat (tussen flats).
28. De retentievijver in Nieuw Wolfslaar nabij de BavelseLeij Prinses 

van Lotharingenstraat. (niet vanaf de Westkant).
29. Wilhelmina vijvers, behalve de westoever van de grote vijver. 
30. De voorberging (=zuidplas) van de Waterakkers (niet langs de 

helofytenfilters en niet op het eiland).
31. Het water op bedrijventerrein Hoogeind (Minervum).
32. Water aan de Grenssteen.
33. Water tussen Kolderhofpad en veiling (niet vanaf eiland)
34. Water vanaf Kruisvoort tot aan de Leurse Baan.
35. Vijver  Liesbospark.
36. De westoever (Blokdijk) van het water tussen Blokdijk en de 

Lange Weide.
37. De haven en  Nieuwe Marrk in Breda centrum.
38. Water aan kruising Ettensebaan Westerparklaan.
Voor aanvullende informatie over de wateren verwijzen wij u graag 
naar onze website en www.visplanner.nl 
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In het kader van uitwisseling van viswater tussen KEHV de Ruischvoorn, 
Tilburg en de Baroniesche Hengelaars uit Breda mogen de hierna ge-
noemde wateren worden bevist door leden van de Baroniesche Henge-
laars die beschikken over een geldige vispas van deze vereniging. Van 
toepassing zijn de hierbij vermelde voorwaarden en bepalingen.

ALGEMENE BEPALINGEN KEHV DE RUISCHVOORN

Onbekendheid met de voorschriften en bepalingen ten aanzien 
van alle in dit document vermelde wateren van KEHV de Ruisch-
voorn, is geen verontschul diging bij gepleegde overtredingen. 
Bij overtreding van het reglement of bepalingen wordt men 
geacht zonder de wettelijk vereiste visserijdocumenten te vis-
sen en kan dit leiden tot proces verbaal, evenals schorsing of 
verwijdering uit de vereniging.

Bewijs van lidmaatschap
Deze Verenigingslijst van Viswateren/App is alleen geldig in combina tie 
met een geldige VISpas van KEHV de Ruischvoorn of van De Baroniesche 
Hengelaars, is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de vereniging. 
Royement volgt als de houder er oneigenlijk gebruik van maakt.

Controle visserijdocumenten
De leden zijn verplicht, desgewenst na legitimatie van degene die de 
controle uitoefent, hun VISpas en bijbehorende Verenigingslijst van 
Viswateren/App ter inzage te geven en op verzoek hun vangst te laten 
zien. Overtredingen worden aan het bestuur gemeld.

Aansprakelijkheid
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor on-
gevallen of geleden schade, op of aan haar wateren opgelopen en 
hoe dan ook ontstaan.

Meeneemverbod
Voor alle wateren, met uitzondering van de openbare wateren, geldt 
een meeneemverbod van alle vissoorten. Uitsluitend ten behoeve van 
het vangen van roofvis is het toegestaan maximaal 20 aasvisjes in bezit 
te hebben. Voor karper geldt  een meeneemverbod op alle wateren.

LIJST VAN VISWATEREN
KEHV DE RUISCHVOORN



9

Nachtvissen
Vissen is slechts toegestaan van een uur vóór zonsopgang tot twee uur 
na zonsondergang. Nachtvissen is echter op de volgende wateren ge-
durende het gehele jaar toegestaan, ook voor leden van de Baroniesche 
Hengelaars: Het gedeelte van het Wilhelminakanaal vanaf de gemeente-
grens Tilburg – Dongen (plm. 500 meter ten westen van brugverbinding 
Vierbundersweg/Uiterste stuiver – plm. Kmr. 13.000) tot aan sluis IV te 
Haghorst (plm. Kmr. 36.860) inclusief de afwateringskanalen nabij sluis 
II en sluis III, alsmede het benedenstrooms de stuw nabij sluis IV gele-
gen afwateringskanaal. Sportvissers die op deze wateren gedurende de 
nacht vissen dienen op géén enkele wijze schade of overlast te veroor-
zaken voor de omgeving, andere sportvissers en overige personen. Ook 
dienen zij hun visplek na afloop van hun vissessie netjes achter te laten. 
Men dient altijd medewerking te verlenen aan de verzoeken en aanwij-
zingen van opsporingsambtenaren en controleurs.  

Maximaal aantal hengels
Op wateren van KEHV de Ruischvoorn mag met maximaal twee 
hengels worden gevist. Uitgezonderd van deze regel zijn de volgen-
de wateren: het Wilhelminakanaal met zijkanten en bermsloten, de 
industriehaven Loven te Tilburg, en de Nieuwe Ruischvoorn of Oost-
plas te Tilburg. Op deze wateren mag zowel door leden van KEHV de 
Ruischvoorn als van de Baroniesche Hengelaars met maximaal drie 
hengels worden gevist.

Gekleurd aas en lokvoeders
Het gebruik van gekleurde maden en kunstmatig gekleurde lok-
voeders is verboden.

Meeneemverbod aal
Gevangen aal dient direct onbeschadigd in hetzelfde water te worden 
teruggezet.

Hengelwedstrijden
Het organiseren van hengelwedstrijden in alle in dit document ver-
melde wateren van KEHV de Ruischvoorn is alleen toegestaan, indien 
dit vooraf is aan gevraagd en hiervoor schriftelijk toestemming is ver-
leend door het bestuur van KEHV de Ruischvoorn.

Uit- of overzetten van vis
Ingevolge het bepaalde in de visserijwet is het verboden vis uit te zetten 
in een water, waarin een ander de rechthebbende op het visrecht is. 
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Bovendien mag een lid géén vis van het ene water overzetten naar een 
ander water. U dient te beseffen dat door het illegaal uitzetten dan wel 
verplaatsen van vis, het door de vereniging te voeren visstandbeheer 
zeer nadelig kan worden beïnvloed!
 
Open vuur en barbecueën aan de waterkant zijn verboden.

VISRECHTEN KEHV DE RUISCHVOORN
 
Het bestuur van de K.E.H.V. de Ruischvoorn’ verklaart dat - met inacht-
neming van de Visserijwet, evenals alle in deze Verenigingslijst van Vis-
wateren opgenomen bepalingen - het aan de voorzijde van deze Vereni-
gingslijst van Viswateren vermelde lid het recht heeft om te vissen met 
maximaal twee hengels,tenzij anders vermeld (van 1 januari 2020 tot en 
met 31 december 2020), met inachtneming van de door de vereniging 
opgelegde en hierna per water vermelde beperkingen, én mits hij/zij te-
vens een geldige (jeugd)VISpas van de vereniging bezit en de papieren 
lijst van viswateren of de App kan tonen. Houders van een jeugdvergun-
ning zonder jeugdpas mogen op vertoon van de Vereningslijst wateren 
vissen in de onderstaandewateren van de Ruischvoorn, met maximaal 
1 hengel en niet op roofvis.
 
In de navolgende wateren:
1. De Lange Jan, gelegen tegen het Wilhelminakanaal naast de 

Meierijbaan in de wijk Moerenburg. 
Nachtvissen is slechts toegestaan voor houders van een nacht-
vispas die verdiend is door actief mee te werken aan de jaar-
lijkse snoei en opruimdag van KEHV de Ruischvoorn.

2.  De Leemputten te Esbeek, gelegen nabij de steenfabriek aan 
het ‘Laag Spul’ in Esbeek. Het is verboden gebruik te maken 
van (voer)boten/drones, belly-boten of anderszins zich in of op 
het water te bevinden.

3.  De Nieuwe Ruischvoorn of Oostplas, gelegen aan het Boter-
pad/Abcovenseweg te Goirle. Leden van KEHV de Ruischvoorn 
zijn gemachtigd om op de Nieuwe Ruischvoorn of Oostplas met 
maximaal drie hengels te vissen.

 Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan, uitgezonderd het 
gedeelte aan de stenen kade bij de woonboulevard, dit om 
overlast voor om-wonenden te voorkomen. Vanaf 100 meter 
noordoostelijk van de flat is nachtvissen toegestaan. 

4.  De Surfplas Westplas te Tilburg, gelegen langszij de Rillaert-
sebaan, op de grensscheiding Tilburg/Goirle. Aan de zijde van 



11

het clubgebouw van de surfvereniging mag niet worden gevist. 
Het is verboden vanaf de damwand te vissen, dit ivm de visvei-
ligheid. Het vissen met drie hengels en nachtvissen is het gehele 
jaar toegestaan, zowel voor leden van KEHV de Ruischvoorn als 
van de Baroniesche Hengelaars.

5.  De Grote Put of Leemputten te Biezenmortel (gemeente Haaren) 
welke, komende van de Rijksweg Tilburg-Den Bosch, gelegen is 
rechts van de Heusdensebaan in Udenhout. Voor dit water zijn 
onderstaande bepalingen van toepassing:
a. Leden dienen bij het vissen in het bezit te zijn van een geldige 

vergunning en dienen deze te tonen op verzoek van mede-
werkers van het Brabants Landschap, boa’s of verenigings-
controleurs.

b. In het natuurgebied De Leemputten te Udenhout mag uit-
sluitend gevist worden in de “Grote Plas” (= water noord-
oostelijk van de Heusdense Baan) vanaf de oevers van de 
Heusdense Baan en een gedeelte van de Pals. De rest van 
het natuurgebied mag niet worden betreden.

c. In de periode 16 maart t/m 15 juni is vissen in het natuurge-
bied niet toegestaan.

d. Het is niet toegestaan om voertuigen, caravans, tenten, 
schuilhutten, dekzeilen e.d. op het terrein te plaatsen, even-
als om zonder toestemming van de eigenaresse zich met 
een boot of anderszins op of in het water te begeven. Alleen 
standaard visparaplu’s zonder uitbreidingen zijn toegestaan.

e. Er mag uitsluitend vanaf de oevers gevist worden met ten hoog-
ste twee hengels en verder volgens de wettelijke voorschriften. 

 Voeren is verboden, evenals het uitzetten van vis en het 
gebruik van gekleurde maden.

f. Het vissen van zonsondergang tot zonsopgang is verboden.
g.   Het gebruik van voerboten/drones is verboden.
h.   Het is niet toegestaan huisdieren en geluidsdragers naar het 

viswater mee te brengen.
i.  U vist in een natuurgebied; heb respect voor de hier levende 

planten en dieren en bezoekende mensen. Veroorzaak geen 
(geluids)overlast.

j. Ieder dient zijn afval op te ruimen en mee naar huis te ne-
men. Afrasteringen e.d. mogen niet beschadigd worden en 
het vee en de fauna mogen niet verstoord worden.

k.  Vergunninghouders dienen zich voor het overige te houden 
aan de toegangsbepalingen zoals aangegeven op de open-
stellingsborden van de verhuurder.
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6.  Het Wilhelminakanaal met zijkanten en bermsloten.
 Vanaf sluis IV te Haghorst, inclusief het zijkanaal beneden-

strooms de stuw, tot de grensscheiding Tilburg-Dongen (on-
geveer 500 meter ten westen van de brugverbinding Vierbun-
dersweg/Uiterste Stuiver - km.paal 13) inclusief het zijkanaal 
benedenstrooms de stuw. 

 Leden van KEHV de Ruischvoorn en de Baroniesche Henge-
laars zijn gemachtigd om op het Wilhelminakanaal, zoals in dit 
artikel beschreven, met maximaal drie hengels te vissen.

 Nachtvissen in het hele jaar toegestaan.
7.   Piushaven, Toeleidingskanaal naar de Piushaven en Insteek-

haven Loven.
 Leden van KEHV de Ruischvoorn en de Baroniesche Hengelaars 

zijn gemachtigd om op deze wateren, zoals in dit artikel beschre-
ven, met maximaal drie hengels te vissen. 

 Nachtvissen is het hele jaar toegestaan.
8. Het Wihelminakanaal tussen Dongen en Oosterhout.
 Op machtiging van het bestuur van de HSV Dongen te Dongen, 

rechthebbende op het visrecht van het hierna omschreven 
water: het Wilhelminakanaal, vanaf de grensscheiding Dongen 
/ Tilburg (ongeveer 500 meter ten westen van de brugverbinding 
Vierbundersweg/Uiterste Stuiver - km.paal 13) tot ongeveer 200 
meter voor sluis I te Oosterhout.

9.   Het Buitenpand van het Wilhelminakanaal, vanaf de samen-
komst met de rivier de Donge en de zgn. Amertak (ongeveer 
500 meter ten noorden van de verkeersbrug in de Maasroute) 
tot sluis I te Oosterhout. Nachtvissen is het hele jaar toegestaan.

10.  Het Markkanaal, vanaf de Marksluis te Oosterhout tot de sa-
menkomst met de rivier de Mark onder de gemeente Terheijden.

11. De Insteekhaven Weststad in Oosterhout mag alleen vanuit 
bootjes bevist worden. Vissen vanaf de oever is niet toegestaan.

12. Het nieuwe gedeelte, alsmede de oude (afgedamde) gedeel-
ten van het Markkanaal, tussen het Buitenpand van het Wilhel-
minakanaal en het Markkanaal.

13. De Kerkvaartsehaven in Waspik, onder de gemeente Waalwijk 
vanaf het Zuiderkanaal van de Bergse Maas tot aan de afdam-
ming nabij de Rijksweg A59.

14. Gemeentewateren in de gemeente Tilburg
 Betreft alle gemeentevijvers en -singels in woonwijken, indus-

trieterreinen en parken met uitzondering van de Lange Jan, 
Oostplas of Nieuwe Ruischvoorn, Westplas of Surfplas 
Houder van deze vergunning is gerechtigd tot het vissen met 



13

maximaal twee hengels op de in dit artikel genoemde ge-
meentewateren in de gemeente Tilburg. Voor jeugdleden zonder 
jeugdVISpas geldt dat zij op genoemde water mogen vissen met 
maximaal één hengel en niet op roofvis. 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING BIJ GEMEEN-
TEWATEREN:
* De houder van de VISpas van de Ruischvoorn of van De Baroniesche 

Hengelaars met bijbehorende Verenigingslijst van Viswateren/App 
dient aanwijzingen van het gemeentepersoneel direct op te volgen.

* Aan politie en een zich legitimerende controleur van de vereniging 
dient de VISpas van de Ruischvoorn of van De Baroniesche Hen-
gelaars met bijbehorende Verenigingslijst van Viswateren/App op 
verzoek te worden getoond.

* Auto’s, bromfietsen en fietsen mogen niet op gazons en voet paden 
worden geplaatst.

* Voor zover aanwezig moet op daarvoor aangewezen plaatsen wor-
den geparkeerd.

* De beplanting, beschoeiing en gazons mogen geen schade lijden 
en de watervogels en planten moeten met rust worden gelaten.

* Papier, afval en dergelijke dient in de daarvoor bestemde af  valbak-
ken te worden gedeponeerd.

* Het vissen met drijvend aas (broodkorsten e.d.) is verboden, ·met 
uitzondering van kunstvlieg kleiner dan 2,5 cm.

* Het vissen bij ijsgang is verboden.
* Het steken van wormen in de gazons is verboden.
* Het gebruik van radio’s e.d. is in verband met geluidsoverlast ver-

boden.
* Het betreden van eigendommen van aangrenzende eigenaren is 

verboden.
* Het vissen tegenover bewoonde percelen is verboden als de pri-

vacy van bewoners direct kan worden geschaad.
* De vissteigers aan de vijver in het Quirijnstokpark zijn bij voor keur 

bestemd voor gehandicapte en minder valide sportvissers.
* Nachtvissen is op de gemeentewateren niet toegestaan.
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LIJST VAN VISWATEREN
FEDERATIE VAN HENGELSPORTVERENIGINGEN

TERHEIJDEN

De federatie van Hengelsportverenigingen “Terheijden” 
(Hierna te noemen de vereniging), huurster van het visrecht van 
de hieronder omschreven wateren, verleent onder hierna te 
noemen voorwaarden en met inachtneming van de in de Vis-
seijwet vervatte bepalingen, aan de leden van De Baroniesche 
Hengelaars, die in het bezit zijn van een geldige vispas met 
bijbehorende Lijst van Viswateren, toestemming om met maxi-
maal 3 hengels te vissen in de hierna genoemde wateren:

1. Zandwinput Kerkstraat te Wagenberg Nachtvissen is alleen 
toegestaan in de Zandwinput.

2.  Schansgracht te Terheijden
3.  Vlaswiel te Terheijden
4.  Jachthaven te Terheijden vanaf de steigers vanaf 
 15 oktober tot en met 14 april.

Ook dit jaar organiseert onze activiteitencommissie
weer diverse activiteiten voor onze leden.

Verder nemen wij deel aan het Federatief Clubkampioenschap 
en zijn er nog diverse wedstrijden voor onze senioren.

Aanvullende informatie over onze activiteiten vind je op onze 
website en op onze facebookpagina

ACTIVITEITEN DBH
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Wij nodigen hierbij al onze leden uit om aanwezig te zijn op 
onze jaarlijkse Algemene Leden vergadering.

Datum    :  Vind jaarlijks in april/mei plaats, op onze website en  
  onze facebookpagina vind je aanvullende informatie

1.   Opening
2.   Jaaroverzicht door voorzitter.
3.   Ingekomen stukken en mededelingen
4.   Verslag vorige Algemene Ledenvergadering.
5.   Jaarrekening, begroting, contributie.
6.   Bestuursverkiezing
7.   Vragen rondvraag inventariseren.
8.   Pauze
9.   Rondvraag
10. Sluiting

Voor onze vereniging zijn vrijwilligers van groot belang. 
Wij kunnen altijd hulp gebruiken bij onze bestuurlijke taken en 
het organiseren en uitvoeren van onze activiteiten.

Je begrijpt het al, wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Laat ons weten als je interesse hebt. 
Je bent van harte welkom om met ons kennis te maken. 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

DIVERSEN
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LEDENADMINISTRATIE

Onze Ledenadministratie is op werkdagen tijdens kantooruren 
te telefonisch te bereiken op : 0900 2025358
Vanuit België : 0031306058490

Adreswijzingen, opzeggingen en overige vragen kan je schriftelijk 
doorgeven of door geven door gebruik te maken van de formulie-
ren op onze website.

Opzeggingen voor het nieuwe lidmaatschapsjaar dien je vóór 1 
oktober van  het lopende jaar aan ons door te geven.

Je wilt het graag zelf regelen. Dat kan via mijnsportvisserij.nl
Op mijn mijnsportvisserij.nl kun je bijvoorbeeld een adreswijziging 
doorgeven, opzeggen of een duplicaat aanvragen.

Als je persoonlijk contact wenst dan ben je van harte welkom in 
ons verenigingskantoor.

Het secretariaat is wekelijks geopend van:
Maandag van 12.00u  tot 15.00 uur m.u.v. schoolvakanties, 
feestdagen en bijzondere dagen.

Voor onze actuele openingstijden verwijzen wij je graag naar 
onze website.

De Baroniesche Hengelaars
Graaf Hendrik III plein 27
4819 CJ BREDA

Telefoon Algemeen: 076-5221442
Email: info@dbh-breda.nl           
Website: www.dbh-breda.nl

Like ons op facebook!

ALGEMEEN


