Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging
www.auhv.nl
De AUHV is aangesloten bij Sportvisserij Nederland.

AUHV Viswaterlijst 2018
& informatieboekje over uw visvereniging

De hierin opgenomen viswaterlijst is alleen geldig met een geldig
bewijs van lidmaatschap (VISpas) van de AUHV.
NAAM

: .....................................................................

VISPASNUMMER : …………………………………......................

Belangrijk: Zonder bijbehorende geldige AUHV VISpas is deze
viswaterlijst niet geldig en vist u zonder wettelijk vereiste
toestemming (art.21 Visserijwet).

Meld stroperij en/of onregelmatigheden langs de
waterkant aan:
E-mail handhaving@auhv.nl óf
GSM 06-142 60478

AUHV - ALGEMENE UTRECHTSE HENGELAARS VERENIGING
De AUHV - Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging is op 5
april 1925 opgericht en bij Koninklijk Besluit door Koningin Wilhelmina op 8 mei 1940 goedgekeurd.
De AUHV is aangesloten bij Sportvisserij Nederland.
Internet
e-mail :

:

Kamer van Koophandel :

www.auhv.nl,
info@auhv.nl
40476822

Bestuur:
Voorzitter: S. (Simon) Dekker,
Koekoeksbloem 68, 3984 CC Odijk.
Secretaris: C.J. (Jim) van de Burgt,
Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, secretaris@auhv.nl
Penningmeester: H.G. (Henny) Ederveen,
Landbouw 14, 3991 NS Houten.
2e

Voorzitter:
Bestuurslid controlezaken:
Bestuurslid redactie:
Bestuurslid viswaterbeheer:
Bestuurslid viswaterbeheer:
Bestuurslid jeugdzaken:

E. (Edward) Broekhuizen
G. (Gerard) Raaphorst
F.J.P. (Fred) van Schaik
R. (Robin) Blokhuizen
M. (Martin) Hoorweg
L.J. (Leo) Harmsen

Ledenadministratie (adreswijziging, opzegging etc.)
Geef, onder vermelding van uw VISpasnummer, uw wijziging of
opzegging per e-mail door aan ledenadministratie@vispas.nl of bel
0900-2025358 (€ 0,35/min)
Schriftelijk kan ook, stuur uw brief dan naar de secretaris.
Wilt u opzeggen?
Doe uw opzegging z.s.m. maar uiterlijk vóór 1 oktober van het
nieuwe jaar.
Heeft u niet voor 1 oktober opgezegd dan wordt uw lidmaatschap
automatisch met één jaar verlengd en bent u contributie over dat
jaar verschuldigd.
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INFORMATIE OVER UW AUHV
U bent lid van de AUHV - Algemene Utrechtse Hengelaars
Vereniging, de regionale Utrechtse vereniging met meer dan
10.000 leden en met eigen visrechten in meer dan 4.000 ha.
viswater.
Door samenwerking in Sportvisserij Nederland mag u met de
"Gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren" in bijna alle
belangrijke viswateren vissen van de verenigingen die aangesloten
zijn.
U ontvangt gratis 3x per jaar het verenigingsmagazine “Hengelsport
rond de Domstad” met artikelen over vis, vistechnieken en met
nieuws gericht op de regio.
U vindt uw vereniging ook op internet,

Facebook, Twitter en

YouTube.
U bent bijzonder welkom op de uiteenlopende activiteiten van onze
specialistenafdelingen; vliegvisgroep “the Leader”, de Roofvisgroep,
de Karpergroep en de Wedstrijdgroep.
Bekijk de website voor meer informatie en de agenda.

WEDSTRIJDEN
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Voor het houden van viswedstrijden in AUHV-viswater is ALTIJD
een schriftelijke toestemming van het AUHV-bestuur vereist.
Vraag deze ruim van tevoren aan bij de secretaris onder vermelding
van datum, aanvangstijd, duur, aantal personen en viswater/
locatie/ GPS-coördinaten.
Voor een aantal wateren moet de AUHV eerst ontheffing vragen bij
de overheid of eigenaar.
Voor een evenement of gebruik van de openbare ruimte is
toestemming van de gemeente vereist.

CONTROLES
Het bestuur van de AUHV laat zo vaak als mogelijk controleren
door (verenigings) BOA’s, politie en verenigingscontroleurs.
Verenigingscontroleurs moeten zich legitimeren met een geldige
controleurspas van Sportvisserij Nederland.
U bent verplicht:




op eerste vraag uw visdocumenten (VISpas EN de
viswaterlijsten) ter inzage af te geven
mee te werken aan de controle van; uw papieren, vistuigen,
aassoorten en leefnet
De aanwijzingen die de controleur u geeft moet u direct
opvolgen.

De controleur is bevoegd uw VISpas in te nemen en is verplicht
deze direct bij de secretaris in te leveren, met opgave van de reden
van inname. Na rapportering beslist het AUHV-bestuur over te
nemen maatregelen en ontvangt u schriftelijk bericht hierover.
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TOESTEMMING
Het bestuur van de AUHV - Algemene Utrechtse Hengelaars
Vereniging verleent hiermee toestemming aan het lid om:
met maximaal 2 - en in een aantal aangewezen wateren met 3
hengels -, geaasd met de wettelijk toegestane aassoorten te
vissen in de in de hierna vermelde wateren, vanaf openbaar
toegankelijke oevers of waar toegestaan vanaf een vaartuig.
Zonder bijbehorende geldige AUHV-VISpas (lidmaatschapsbewijs)
vist u zonder wettelijk vereiste toestemming (art.21 Visserijwet).
U wordt geacht de wettelijke, de verenigingsbepalingen en de
specifieke bepalingen en ligging van een viswater te kennen en na
te leven.
Voor uw handelingen aan- en in het water bent u persoonlijk
verantwoordelijk. De AUHV kan hiervoor niet aansprakelijk worden
gesteld.
Overige bepalingen:
1.
2.

Voor snoek geldt een meeneemverbod.
Bij karpervissen is het aanwezig zijn en gebruik van een
onthaakmat verplicht.

Respecteer uw omgeving en een goede vangst !

Wijk bij Duurstede, oktober 2016.

Secretaris
C.J. (Jim) van de Burgt
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NACHTVIS TOESTEMMING
U heeft toestemming om:
's nachts (tussen zonsondergang en zonsopkomst) te vissen in
het AUHV-viswater, zoals vermeld in deze lijst en in het AUHVviswater zoals genoemd in de Gezamenlijke lijst van
Nederlandse viswateren.
U heeft hiervoor géén nachtvissticker op uw VISpas nodig.
Voor het nachtvissen of het vissen met 3 hengels in viswater van
andere verenigingen kan via de website van Sportvisserij
Nederland een Nachtvistoestemming en/of 3-hengeltoestemming
(sticker op de VISpas) worden gekocht.
In de Gemeenten Utrecht en Houten gelden
nachtviszone aanvullingen (zie verderop).
Controleer bij de gemeente waar u vist in de APV of u er gebruik
mag maken van een schuil -/ kampeermiddel.
De belangrijkste bepalingen van Sportvisserij Nederland bij het
nachtvissen zijn:







Het schuilmiddel mag de maximale afmetingen hebben van
(lengte x breedte) 2,80 m x 2,20 m.
Het schuilmiddel is alleen toegestaan in groene-, bruine of
camouflage kleur
Kampvuur, lawaai en overlast zijn verboden
Afval dient in het schuilmiddel te worden bewaard en na afloop
mee naar huis te worden genomen
U mag maximaal 3x24 uur gebruikmaken van dezelfde visstek
Bij het vissen op karper is het gebruik van een onthaakmat
verplicht.
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3-HENGEL TOESTEMMING
U heeft toestemming om in de hieronder genoemde wateren te
vissen met maximaal 3 hengels geaasd met de wettelijk toegestane
aassoorten.
U heeft hiervoor géén 3-hengelsticker op uw VISpas nodig.
AUHV 3-hengel viswateren, kijk op de genoemde bladzijden in
de Gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren voor de
precieze ligging en bepalingen.


















Amsterdam-Rijnkanaal, tussen km-paal 29,95 (nabij station
Maarssen) en de Prinses Irenesluizen in Wijk bij Duurstede
Rivier de Vecht (blz. 25)
Bunnik: Kromme Rijn, brug Odijk tot Utrecht (blz. 25)
Houten: Inundatiekanaal Tull & ’t Waal (blz.53)
Houten: Direct buiten de Rondweg (blz.53)
Nieuwegein: Lekkanaal (blz. 62)
Hollandse IJssel tussen Knollemanshoek/ IJsselstein en
Doorslag/ Nieuwegein (blz. 62)
Nieuwegein: Haven van de Koninginnensluizen (blz. 62)
Nieuwegein:Tweede Veld (blz. 62)
Nieuwegein: Merwedekanaal (blz. 62)
Stichtse Vecht (Breukelen): Bijleveld (blz. 74)
Ronde Venen (Kockengen): De Geer (blz. 70)
Stichtse Vecht (Breukelen): Grote Heycop (blz. 74)
Utrecht: Uraniumkanaal & Meson-, Proton-, Kern-,
Energie-, Industrie- en de haven tussen Tractie- &
Nijverheidsweg (zie verderop)
Utrecht: Plas Lage Weide
Utrecht: Haarrijnse Plas




Utrecht: Plas Veldhuizen
Houten: Rietplas & Oosterlaakplas
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AUHV VISWATERLIJST
U heeft toestemming om te vissen in het viswater zoals vermeld in
de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren en de extra
vismogelijkheden in deze AUHV viswaterlijst.
Gemeente Bunnik
Plas bij Vechten in Bunnik, toegankelijk vanaf de Mereveldseweg
in Utrecht.
Plas Vechten is een ecologische waardevol gebied, daarom gelden
de volgende extra bepalingen:








Het terrein mag niet gemotoriseerd worden betreden.
Op de toegangsweg naar de plas is parkeren verboden
Sluit het hek achter u.
Kampvuur, lawaai en overlast zijn verboden.
Het is verboden zich in/op het water te begeven, met of zonder
boot of voer- of peilbootjes te gebruiken.
Neem uw afval mee naar huis.
Het is verboden om struiken en bomen te snoeien.

Van Visserijbedrijf Burger in Benschop hebben de AUHV leden
toestemming om te vissen in de buitengracht om fort Rhijnauwen
in Bunnik
De gracht mag alleen bevist worden vanaf de buitenzijde van het
fort.
Nachtvissen is verboden evenals het vissen vanuit een bellyboat.
Kromme Rijn
Van Visserijbedrijf Burger in Benschop hebben de AUHV leden
toestemming om te vissen in de volgende delen Kromme Rijn:
1.
2.
3.
4.

vanaf de sluis in Wijk bij Duurstede tot de Ameronger
Wetering.
vanaf de sluis in Cothen tot de Leemkolk.
vanaf de Broekweg tot de sluis in Werkhoven.
vanaf de sluis in Werkhoven tot de uitmonding van de
Langbroekerwetering.

Van de ZHV - Zeister Hengelaars Vereniging hebben de AUHV
leden toestemming om te vissen in:
5.

vanaf 40 meter beneden de brug in de Zeisterweg in Odijk tot
de uitmonding van de Langbroekerwetering.

Overige delen van de Kromme Rijn vindt u terug in de
Gezamenlijke lijst van viswater
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Voor de hele Kromme Rijn geldt dat:
Snoekbaars, snoek en/of karper bij u hebben verboden is.
Gemeente Bodegraven
Van de Bodegraafse Hengelaarsvereniging hebben de AUHV leden
toestemming om te mogen vissen in:
Sloten bij boerderijen
Wanneer u gaat vissen in het water behorende bij een boerderij,
moet u zich melden bij de eigenaar.
(*) = bij deze boerderij is het verboden om op zondag te vissen.
Boerderij
L.J. v/d Bas
J. van Vliet
P. v/d Stoel
D. Olieman
W.v. Oosterom
A. Klever
P.L.M. Piket
J.P. v/d Vis
J. Voordouw
J.J. Olieman
A.G.v. Mourik
J. v/d Heuvel
J.K. de Wit
J.J. de Bruin
K. van Dam

P. Voshart
A.S. Veelenturf
G.M.. Vergeer
J. v/d Wel
J.Th. Maayen
M.M. Stolwijk
W. v. Soest
R. Baars
T.v.Veldhuizen
D.v.Veldhuizen
F.J. Op ’t Land
W.L. Agterof
H. Vergeer

Adres
Molendijk 2
Zuidzijde 58
Zuidzijde 126
Boerderijweg 6
Oud Bodegraafseweg 84
Oud Bodegraafseweg 89
Oud Bodegraafseweg 91
Oud Bodegraafseweg 97
Oud Bodegraafseweg 101
Oud Bodegraafseweg 105
Oud Bodegraafseweg 107
Oud Bodegraafseweg 111
Goudseweg 185
Buitenkerk 52
Buitenkerk 57
verboden voor de boerderij
te vissen
Buitenkerk 57a
Burg. Kremerweg 8
Meije 3
Meije 5
Meije 9
Meije 11
Meije 21
Meije 25
Meije 27
Weiland 8a
Weiland 26
Weiland 29
Weiland 30
Weiland 42
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Plaats
Nieuwerbrug
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven

Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Nieuwerbrug
Nieuwerbrug
Nieuwerbrug
Nieuwerbrug
Nieuwerbrug

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*

Gebr.
Nederend
C. Bakker
J.v.Veldhuizen
W. v. Schaik
Th. Agterof
Th.T. Bunnik
F.G. Verwoerd

Weiland 85 en landerijen
rond Weiland 34, ingang
rechts betonnen pad
Noordzijde 77
Noordzijde 102
Noordzijde 111
Noordzijde 121
Noordzijde 126
Noordzijde 124

Nieuwerbrug

Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven

Gemeente Houten
Het water binnen de Rondweg, waaronder Imkersplas,
Kooikerplas, Rietplas , Oosterlaakplas en
de plassen bij het sportterrein de Meerpaal.
In de plassen is het verboden te vissen
1. in de zwemgedeelten.
2. vanaf het strandeiland in de Rietplas.
3. vanaf de eilandjes in de plassen, dit zijn
vogelbroedgebieden.
Het water direct langs de buitenzijde van de Rondweg van
Houten, waaronder de ‘omgelegde’ Houtense Wetering langs de
Staart.
Biezenvelden
Bij het Fectiopad mag uitsluitend geparkeerd worden op de
verharde gedeeltes (zie afbeelding).
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Het water gelegen in het bedrijventerrein Rondeel en De Rede
Toestemming voor het overige viswater in de Gemeente Houten
vindt u in de Gezamenlijke lijst van viswater.
buitengracht om fort Honswijk.
Van Visserijbedrijf Burger in Benschop hebben de AUHV leden
toestemming om hier te vissen.
De gracht mag alleen bevist worden vanaf de buitenzijde van het
fort. Het vissen vanuit een bellyboat is hier verboden.
Nachtvissen is vanwege de verkeersveiligheid verboden..
Tull & ’t Waal Inundatiekanaal
Tot 75 meter vanaf de Waalseweg is nachtvissen verboden.
Nachtviszones in Houten
Er mag binnen de Rondweg alleen gevist worden in de nachtviszones (zie kaartjes).
Per vissend lid mag (indien toegestaan op de kaartjes) één
kampeermiddel worden geplaatst.
Legenda bij de kaartjes met nachtviszones in Houten
Nachtvissen toegestaan, kampeerrmiddelen NIET.
Nachtvissen toegestaan.
Nachtviszone Kooikersplas de oostelijke oever
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Nachtviszone oevers van het water direct buiten de Rondweg.
In deze nachtviszone zijn kampeermiddelen toegestaan.

Nachtviszone Rietplas en Oosterlaakplas:
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Nachtviszone zuidelijke- & westelijke oever Imkersplas

Gemeente Utrecht
Dit hoofdstuk vervangt blz. 79 t/m 80 over de Gemeente
Utrecht in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren.
In de Gemeente Utrecht mag gevist worden in gemeentelijk
water in de plaatsen Utrecht, de Meern en Vleuten, met
uitzondering van onderstaand water:












West- & zuidzijde en Noordzijde oostelijke Haarrijnse plas
Zone tussen Smalle Themaat/ Thematerweg en Haarrijnse
plas, Vijver Rubenslaan
Rondom Den Engh in Maximapark, Vikingrijn Maximapark
Zuilense Bos
Begraafplaats/ crematorium Daelwijk
Watergang langs Sint Anthoniedijk Ruijgenhoek
Watergangen in Voorveldsepolder (west- & oostzijde A27),
de Uithof
Watergangen in Amelisweerd (m.u.v. de Kromme Rijn)
Parken; Maximapark, Meentpark Julianapark, de Gagel, Oog
in Al, Griftpark, Wilhelminapark, Bloeijendaal,
Volkstuinen: Ons Genot Overvecht, Flora’s Hof, De Hoge
Weide Papendorp, Ons Buiten Voordorp, De Pioniers
Voordorp, Stadion Rijnsweerd Noord, Zuid Lunetten.
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Let op: het visrecht en de bijbehorende bepalingen in de
gemeente Utrecht gehuurd van derden zijn ongewijzigd, zie
hiervoor de Gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren.





Amsterdam-Rijnkanaal
Merwedekanaal, vanaf de noordelijke aansluiting met het
Amsterdam-Rijnkanaal tot de kruising met de Vaartse Rijn
Recreatieplas Strijkviertel
Fort de Bilt en (forten) Lunetten 1 t/m 4.

Van Visserijbedrijf Burger in Benschop hebben de AUHV leden
toestemming om te vissen in:

Grachten om (forten) Lunetten I t/m IV

Gracht om fort De Bilt, noord- & zuidzijde
Nedereindse plas
Per 2017 van de AUHV

Nachtvisssen in water van de Gemeente Utrecht is alleen
toegestaan in de hieronder aangewezen nachtviszones:
Legenda bij de kaartjes met nachtviszones:

Nachtvissen Nedereindse plas
Nachtvissen hier is in 2018 beperkt mogelijk, als proef.
Er mag uitsluitend met een Nachtvispas Nedereindse Plas
worden gevist.
Deze is verkrijgbaar via AUHV Karpergroep (zie verderop)
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Nachtviszone plas Veldhuizen, zuidzijde (zijde A12)

Nachtviszone (vanaf de buitenzijde)
Fort De Klop

Plas Lage Weide

rioolwaterzuivering
Proostwetering

Fort Blauwkapel
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Nachtviszone Haarrijnse plas
Oostelijke Haarrijnse plas, west- & zuidzijde tussen de
stekmarkeringen.

Nachtviszones havens Lage Weide
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Nachtviszone Merwedekanaal
beide zijden tussen Liesboschpark en Amsterdam Rijnkanaal.
Amsterdam-Rijnkanaal
beide zijden bij kruising met Merwedekanaal.
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OVERIGE TOESTEMMINGEN
Jeugd vis toestemming
Voor jeugd (tot 14 jaar) die met één hengel wil vissen (zonder
begeleiding van een VISpashouder) kunt u GRATIS via onze
website de wettelijk vereiste toestemming downloaden.
Een ingevulde afdruk moet bij het vissen aanwezig zijn.
Week vis toestemming
Wilt u met niet AUHV leden gaan vissen dan kunt u een week vis
toestemming kopen via onze website voor € 5,00.
Hiermee mag zonder lidmaatschap (VISpas) gevist worden met
twee hengels in het viswater van de AUHV en de VAART-POSCAR.
Nachtvissen met de weektoestemming is verboden.
Nachtvispas Nedereindse Plas
Er komen 50 nachtvispassen voor dit water beschikbaar.
AUHV leden kunnen een NachtvispasNedereindse Plas 2018
aanvragen bij Karpergroep@auhv.nl onder vermelding van uw
NAW gegevens en uw AUHV vispasnummer.
De prijs bedraagt € 75,=
Er zijn 21 gemarkeerde vissstekken beschikbaar.
Voorwaarden:

De aanvrager moet minimaal 18 jaar oud zijn.

Buiten de visstekken mag niet gevist worden.

Er mag met maximaal 2 hengels worden gevist.

De visser mag max. 48 uur aaneengesloten vissen.

Barbecue en open vuur zijn verboden.

Het is verboden om te zwemmen of waterrecreatie te
verrichten.

Het gebruik van voerboten, rubberboten en/of andere
vaartuigen is verboden.
3-hengelvergunning Breukeleveense- & Loosdrechtse Plassen
AUHV leden kunnen een 3-hengel toestemming aanvragen bij :
D. Menke, secretaris Stichting Sportvisserij Breukeleveense- en
Loosdrechtse Plassen, door overmaking van € 25,= naar rekening
NL52 INGB 0001 501129 met vermelding van uw NAW gegevens
en uw AUHV VISpas nummer.
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(ADVERTENTIE)
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