
 

 

VERGUNNING 2018  

LET OP! Deze vergunning is alleen rechtsgeldig in combinatie met een Vispas van het 

betreffende jaar waarop de naam van ‘HHV De Parelvissers’ staat vermeld. U dient zich te 

allen tijde te houden aan het gestelde in de vigerende wet- en regelgeving en onderstaande 

bijzondere bepalingen. Door het ondertekenen van deze vergunning verklaart u kennis te 

hebben genomen van het gestelde in deze vergunning. 

Door BOA’s en verenigingscontroleurs zal worden toegezien op naleving van de vigerende 

wet- en regelgeving en onderstaande bijzondere bepalingen. Overtreding kan resulteren in 

een boete of royement van het lidmaatschap. 

Bijzondere bepalingen 

1. Het is verboden om gevangen karper, zeelt, snoek, snoekbaars en paling in uw bezit 

te hebben en/of mee te nemen. Gevangen karper, zeelt, snoek, snoekbaars en paling 

dienen terstond te worden terug geplaatst in het water waaruit zij gevangen zijn.   

2. Het is verboden om met meer dan 3 hengels te vissen, uitgezonderd het Drongelens 

Kanaal waar maximaal 2 hengels zijn toegestaan. 

3. Nachtvissen is alleen toegestaan in de periode gelegen tussen 1 mei en 30 

november.   

4. Een vistent is slechts toegestaan in (donker)groene, bruine of camouflage kleur met 

afmetingen maximaal (lxb) 2,80m x 2,40m  

5. Het is verboden om te graven in of op de oevers langs het viswater of op een andere 

wijze schade toe te brengen aan de oevers, gewassen en andere (on)roerende zaken 

langs het viswater.   

6. Het is verboden op de Heusdense Grachten, Drongelens Kanaal en Oude Maasje 

gebruik te maken van een boot. Uitgezonderd radiografisch bestuurbare elektrisch 

aangedreven ‘voerboten’ of diegene die een ligplaats hebben aan de botensteiger 

welke gelegen is aan de Grotestraat te Heesbeen (Vestinggracht 1).   

7. Het is verboden te vissen vanaf de botensteiger genoemd in punt 6 van deze 

bijzondere bepalingen.   

8. Het is verboden om afval en dergelijke achter te laten op de oevers of in het water.   

9. Het is verboden te vissen vanaf de bastions (eilandjes) welke gelegen zijn in de 

stadsgrachten van de vesting Heusden.   

10. Vissen op de noordelijke en oostelijke oever van de zandafgraving bij Drunen is 

verboden in de periode van 1 mei tot 1 oktober.   

 

Gesloten tijden  

Het vissen met een hengel, geaasd met dode vis, nabootsingen van vis, blinker of lepel is niet 

toegestaan in het tijdvak tussen 1 maart en 1 juli. Buiten deze periode is het wel toegestaan 

met slechts één hengel. 

 

Aansprakelijkheid 

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor overkomen ongevallen of 

geleden schade aan of op haar viswateren opgelopen. Het verblijf aan en op onze viswateren 

is geheel voor eigen risico. 

 



* LET OP: Deze vergunning is alleen geldig als deze is ondertekend door de vergunninghouder en het bestuur van HHV De Parelvissers 

Overzicht viswater  

Voor meer info over; kijk op http://hhvdeparelvissers.mijnhengelsportvereniging.nl. 

 

Heusden:  

• Vestinggracht 1; gelegen tussen Heesbeen en de Steenweg; 

• Vestinggracht 2; gelegen tussen de Steenweg en de Heusdenseweg;   

• Vestinggracht 3; gelegen tussen de Heusdenseweg en de scheepswerf;  

• Het Oude Maasje en de waterloop rondom de Vestinggrachten.  

 

Drunen:  

• Het Drongelens kanaal van HM 98,00 t/m HM 130,55; 

• De watergangen en sloten in beheer bij waterschap Aa en Maas binnen de 

voormalige gemeente Drunen;   

• De Roeivijver; gelegen ten zuiden van de Honderdbunderweg; 

• De Zandafgraving; gelegen aan de Kanaalweg; 

• Het water bij De Watertorens in de wijk Venne-West III.   

 

Elshout: 

• Alle wielen ten zuiden van de kruising Kapelstraat en de Zeedijk.  

 

Nieuwkuijk: 

• De Driewiel ten Oosten van weg Meerdijk   

 

Met het ondertekenen van deze vergunning verklaart u kennis te hebben genomen van het 

gestelde in deze vergunning. 

 

Opzeggen lidmaatschap 

Opzeggen van de huidige vispas kan u tot uiterlijk 1 oktober voor het volgende kalenderjaar.  

 

 

Handtekening vergunninghouder*:  Handtekeningen bestuur HHV De Parelvissers: 

 

 

      E. van de Griend  G.H.M. Beekmans 

      Voorzitter   Secretaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


