AANVULLINGSLIJST
VAN VISWATEREN 2017
Behorende bij de VISpas van:
’s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging (GHV)
Sportvisserijbelangen Delfland (SVBD)
HSV Groot Rotterdam.
Tezamen verenigd in Sportvisserijcombinatie Zuid-Holland (SCZH)

Stichting
Sportvisserijcombinatie
Zuid-Holland
Deze Aanvullingslijst van Viswateren 2017 en de Lijst
van Viswateren 2016-2018 vormen in combinatie met een
namens de verenigingen afgegeven VISpas de schriftelijke
toestemming om te vissen in de wateren van deze vergunning.
Met maximaal twee hengels.

NIET WEGGOOIEN - BEWAREN TOT 31 DECEMBER 2018!

Aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland.
U wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist
indien u op of aan één der wateren in dit boekje wordt aangetroffen,
en u zich niet houdt of gehouden hebt aan de Algemene en Bijzondere
Voorwaarden, alsmede wanneer u met meer dan twee hengels vist!

‘S-GRAVENHAAGSE HENGELSPORT VERENIGING
Voorzitter: A. van der Spiegel
Secretaris: A. Peters, secretaris@ghvdenhaag.nl
Penningmeester: F. Kuijper
penningmeester@ghvdenhaag.nl
IBAN: NL35 INGB 0000 4156 17 BIC: INGBNL2A
t.n.v. ´s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging te Den Haag.
Lidmaatschap, vergunningen en ledenadministratie
GHV, postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Email: ledenadministratie@vispas.nl
Telefoonnummer: 0900-2025358 (€0,35 pm).
GHV secretariaat/ correspondentieadres:
Postbus 32318 / 2503 AA Den Haag
Telefoon: 070-3297965 (alleen voicemail, u wordt later teruggebeld)
Email: contact@ghvdenhaag.nl
Website GHV: www.ghvdenhaag.nl
Website Haagse wateren: www.visstandbeheerdenhaag.nl
Meldpunt spiegelkarpers: skp@ghvdenhaag.nl
Meldpunt vissterfte: sos@ghvdenhaag.nl
Adres wijzigingen en opzeggingen alleen schriftelijk of per email,
ledenadministratie@vispas.nl.
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SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND
Voorzitter: R. Berger
Email: voorzitter@svbdelfland.nl
Secretaris: H. Broekhuijzen
Merellaan 118, 2902 JJ Capelle aan den IJssel
Telefoon: 06-42676651
Email: secretaris@svbdelfland.nl
Penningmeester: W. Bakhuizen
Postbus 365, 3130 AJ Vlaardingen
Telefoon: 0181-626324
IBAN: NL68INGB0000082992 BIC: INGBNL2A
t.n.v. Sportvisserij Belangen Delfland
Email: penningmeester@svbdelfland.nl
Lidmaatschap, vergunningen en ledenadministratie:
SVBD, postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Email: ledenadministratie@vispas.nl
Telefoonnummer: 0900-2025358 (€0,35 pm).
SVBD correspondentieadres
Postbus 365, 3130 AJ Vlaardingen
Telefoon 06-21808033 ( alleen voicemail, u wordt later teruggebeld)
Website SVBD: www.svbdelfland.nl
Adres wijzigingen en opzeggingen alléén schriftelijk of per email.
ledenadministratie@vispas.nl
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HENGELSPORTVERENIGING GROOT ROTTERDAM
Voorzitter: J. Leeuwangh
Secretaris: R. van der Eijk
secretaris@groot-rotterdam.nl
Tel.: 0180-323258
Penningmeester: W. Kruining
penningmeester@groot-rotterdam.nl
ING rekening NL84INGB000657235 t.n.v. HSV Groot Rotterdam
Contributiebetalingen:
ING Rekening NL48INGB000203341 t.n.v. HSV Groot Rotterdam.
Bij betalingen altijd uw lidnummer vermelden!
Ledenadministratie:
Postbus 19143, 3001 BC Rotterdam
Telefoon: 0180-323258
E-mail: Ledenadministratie@groot-rotterdam.nl
Algemeen:
Postbus 19143, 3001 BC Rotterdam
Telefoon: 0180-323258
E-mail: info@groot-rotterdam.nl
Website: www.groot-rotterdam.nl
Aanmeldingen en adres wijzigingen via de website.
Opzeggingen alléén schriftelijk of per e-mail.
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’S-GRAVENHAAGSE HENGELSPORT VERENIGING (GHV)
pag. 24 - GEMEENTEWATEREN DEN HAAG
Toevoegen als bijzondere voorwaarde:
LET OP! Het is niet toegestaan te vissen vanaf de speciale aanlegsteigers van de rondvaartboten!
pag. 37 - HAASTRECHT / KEULEVAART / HOOGE BOEZEM (H4)
Nieuw toevoegen onder 2. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden:
- De Hogeboezemwetering in het waterbergingsgebied Hooge Boezem
ten zuiden van de Zijdeweg te Haastrecht H4 (27)
SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND (SVBD)
pag. 56 - VOORWAARDEN EN BEPALINGEN GEMEENTE WESTLAND
(vervangt de voorwaarden en bepalingen uit de Lijst van Viswateren
2016-2018)
- De toestemming geldt alleen voor het vissen op schubvis en is dus
niet geldig voor het vissen op aal.
- Er mogen zich geen brom(fietsen) en scooters op de taluds
en gazons bevinden.
- U mag geen voerresten en/of ander afval achterlaten bij
uw visplaats.
- U mag geen wormen zoeken in plantsoenen of taluds
beschadigen.
- Terreinen, die niet voor publiek toegankelijk zijn, mogen ook niet
door de sportvisser betreden worden.
- Het is verboden tenten langs de oevers te plaatsen.
- Het gebruik van kunstmatig gekleurde maden en/of aas
is verboden.
- Het gebruik van een leefnet is, mits het op verantwoorde wijzen
wordt gebruikt, toegestaan.
- Het is verboden vanuit beplanting en/of beplantingsvakken en
natuurvriendelijke oevers te vissen.
- Het is niet toegestaan te vissen in door verhuurder aangewezen
paaiplaatsen (gebieden).
- Het nachtvissen in de Gemeentewateren is verboden.
HENGELSPORTVERENIGING GROOT ROTTERDAM
pag. 64 - GEMEENTE BERGAMBACHT
6. vervangen door: De Benedenberg; watergangen langs beide
zijden, vanaf de N207 tot de kruising Zuidbroek - Opweg, met
uitzondering van de wateren behorend bij de percelen van nrs. 42,
79, 115 en 115A. G5 (35.36), H5 (31.32.33)
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pag. 73 - GEMEENTEWATER ROTTERDAM
De tekst onder punt 6 wordt vervangen door:
Het is verboden te vissen: in wateren - van het park aan de
Westzeedijk, het park Schoonoord, het park Honingen, het park
Rozenburg en het Museumpark, vanaf de zuidwestelijke oevers
van de singels langs de Randweg en de Hillevliet, vanaf de westelijke oevers van de Boergoensevliet; vanaf de niet bestrate taluds
van - de Westersingel, de Kastanjesingel, de Meidoornsingel ten
noordoosten van de Wilgenlei; in de Hofvijvers, gelegen aan de
Slotlaan, de Vijverlaan en de Vijverweg; in de vijver bij de ingang
van het crematorium aan de Maeterlinckweg, in de vijvers bij de
kinderboerderij in het Kralingsebos (inclusief de vijvers, de vissentrap en singels nabij de Wolvenvallei en het Naaldbomenpad), in het
paaigebied voor snoek in het Berg- en Broekpark aan de Ringdijk,
in de vijvers en singels tussen de Reijerdijk en de brug nabij het
Schuilingsoord en de Neckarhaven, rondom de paalwoningen aan
de Aper Bouwmankade (even nummers).
pag. 74-75 - GEMEENTE SCHIEDAM – KETHEL
De tekst geheel vervangen door: De wateren in de Holiërpolder en
de Zouteveenpolder, gelegen binnen de gemeenten Vlaardingen,
Schipluiden en Schiedam, omvattende de volgende percelen; de
Zwet, de Slinksloot, de Kadesloot, de Molensloot, de Zouteveensloot, en de Keen. De wateren in de Lage Abtwoudschespolder
en de polder Noord Kethel, omvattende de volgende percelen; de
Kooisloot, de Wateringer, de Krommesloot, de Suikersloot,
de Galgmolensloot, de Zuid-Molensloot en de Hoppesloot.
De exacte details kunt u zien op de viswaterkaart,
zie www.groot-rotterdam.nl.
Het is niet toegestaan om binnen 50 meter van sluiskolken, sluizen,
gemalen, stuwen, inlaatwerken, vispassages en vispaaiplaatsen te
vissen, tevens mag geen vis uit deze wateren worden meegenomen.
pag. 75 - GEMEENTE ZUIDPLAS
Toevoegen: De tochten ten noorden en ten zuiden van de Middelweg
te Zevenhuizen, van 100 m vanaf het gemaal van de Eendragtspolder
tot aan het Zuideinde F4 (25,26,31).
pag. 77 - GEMEENTE LOPIK
Nieuw toevoegen: Op machtiging van de heer Van der Hoek:
De Lopikerwetering van de provinciegrens Zuid-Holland/Utrecht
(nabij de Koningin Julianabrug) tot aan het gemaal “De Zwaan”
(nabij de Damweg) J5 (11,12,15,16,17,20,21).

Stichting
Sportvisserijcombinatie
Zuid-Holland

Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor schade,
letsel of andere gevolgen die voortvloeien uit het
gebruik van deze schriftelijke toestemming. SCZH
aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Forbidden to take any fish!
Verboten Fischen mit zu nehmen!
Zabrania siê zabierania ryb!

