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GRATIS DAGVERGUNNING - VIJFBEURTENKAART  
Enkel geldig samen met bevestigingsmail aanvraag én op de hierin vermelde ‘datum van gebruik dagvergunnning’ 

 

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN  

1. Er geldt een directe terugzetverplichting én een algemeen 

meeneemverbod voor alle vissoorten.  

2. Gelieve de gevangen vis respectvol te behandelen en het gebruik 

van een onthaakmat wordt dan ook aanbevolen voor het onthaken 

van grote vissen.  

3. Van 1 april tot aan de laatste zaterdag  van mei geldt ook een 

gesloten tijd voor het gebruik van alle soorten kunstaas (met 

uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.), een dood visje, 

een stukje vis en slachtproducten. Een levende aasvis is wettelijk 

verboden.  

4. De club adviseert om in beperkte mate lokvoer te gebruiken. Bij 

een hengelwedstrijd is maximaal 1,5 kg droog lokvoer toegestaan.  

5. Elke hengelaar moet haaks op de oever kunnen vissen op gelijk 

welke afstand zonder gehinderd te worden door/of hinder te 

veroorzaken aan andere hengelaars.  

6. Nachtvissen is NIET toegestaan met een dagvergunning.  

7. Kamperen aan het viswater is niet toegestaan. De club gedoogt als 

schuilgelegenheid een kleine donkere bivvy of brolly maar géén 

andere tenten in welke kleur dan ook. Bij de opstelling moet altijd 

een vrije doorgang mogelijk zijn.  

8. In  het water lopen of zwemmen is niet toegestaan.  

9. Het gebruik van vaartuigen, al dan niet radiografisch bestuurd en 

al dan niet bedoeld om te voeren of te vissen is niet toegestaan.  

10. Het is verboden om afval op de visplaats achter te laten, de natuur 

te verstoren en hinder aan anderen te veroorzaken.  

11. Indien u gebreken aan de infrastructuur of andere 

onvolkomenheden vaststelt om en rond onze viswateren, dient u 

dit zo snel mogelijk te laten weten aan het bestuur.  

12. Alle voertuigen (en aanhangers) MOETEN aan de weg of op de 

voorziene plaatsen geparkeerd worden.  

13. Wanneer meer hengels worden gebruikt, dan waarvoor deze 

vergunning is verleend, alsmede bij het niet voldoen aan de in 

deze vergunning genoemde Algemene en Bijzondere 

Voorwaarden, wordt men geacht te vissen zonder geldige 

vergunning.  

14. Naast bovenstaande voorwaarden blijven ook alle voorwaarden 

voor het gebruik van de VISpas, gedragscodes en wettelijke 

visserijregels zoals opgesomd op pagina’s 2 t/m 12 in de 

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-2018 

(en aanvullingen) onverminderd van kracht.  

15. Voor het melden van overtredingen op de visserijwetgeving of 

andere onregelmatigheden kan u terecht bij de politie op het 

noodnummer 0900 8844 of internationaal 0031 343 578844 of bij 

het meldpunt ‘Visstroperij en illegale visserij’ op het nummer 0800 

0488   

VERENIGINGSLIJST VAN VISWATEREN HSV G.O.A. AXEL   
  

(N) = nachtvissen toegestaan met jaar- of weekvergunning  
  

1. IJsbaanvijver (en parallel lopende leiding)  

2. (N) Axelse/Grote Kreek (langs noordelijke en westelijke oever)  

3. (N) Aan de Zuidsingel (officiële benaming is Grote Kreek) enkel op 

de 4 vissteigers langs de weg + de 2 vissteigers achter de 

volkstuintjes.  

4. (N) Kleine Kreek  

5. (N) Klein Putje  

6. (N) Put van Emmery (langs noordelijke, oostelijke en zuidelijke 

oever)  

7. Zijkanaal vanaf restaurant Zomerlust tot piketpaal “0” bij platte 

brug   

(vanaf eilandje tot aan brug 1ste Verkorting enkel lopend vissen)  

8. Leiding vanaf Klein Putje tot Langeweg (langs oostelijke oever plus 

weiland westelijke oever)  

9. Moerspuische Watergang vanaf de Langeweg tot aan de Belgische 

grens en aansluitende leiding in de Zijpepolder vanaf zuidelijke 

oever en leiding Varempépolder (westelijke oever ongeveer 150m 

tot sloot)   

10. Vanaf weiland Varempépolder enkel lopend te vissen in de 

maanden januari, februari, november, december én als er geen 

vee aanwezig is  

11. Keizersputje (gelegen tussen Zuiddorpe en Overslag)  

12. (N) Zandwinputten aan de Kievitendreef in de 2de Verkorting  

13. Leiding tussen de Langeweg en Eversdam en aansluitend de leiding 

in de Groene Dreef   

(gelieve niet door de landbouwgewassen te lopen aub)  

UITSLUITEND VOOR JEUGDLEDEN  

14. Eendenvijver/Pieleput aan de Eisenhowerlaan / Bijlokestraat / 

Rooseveltlaan  

  
  

  

 

 


