
Uittreksel en aanvullingen huishoudelijk reglement. 
 

 

1. Er mag niet anders worden gevist dan met hengel en lijn . 

Het gebruik van een leefnet ,m.u.v. op een wedstrijd, is ten allen tijde verboden.  

2. Gesloten tijd voor snoekbaar en baars op al ons water geldt vanaf 1 maart t/m de laatste zaterdag van 

Mei.  

Gesloten tijd voor gericht snoekvissen 1 maart t/m 1 September. 

      U moet gevangen snoek altijd terug zetten. 

Voor het vissen op snoek en snoekbaars geld de regel dat u maar op een wijze mag              vissen, 

hetzij met kunstaas of natuurlijk aas b.v. een stukje vis. Let op alleen dode aas vis is toegestaan. 

      Het is onder alle omstandigheden verboden snoek of schubvis ( witvis ) mee te nemen. 

      Voor snoekbaars vissers geldt een maximum van 1, minimummaat 50 cm. 

 

3. Op witvis mag men het gehele jaar doorvissen . 

Wel gelden hier de volgende bepalingen tot de laatste zaterdag van mei. 

 

 Stiers-Kreek,  

 

Op de nieuw aangelegde oeverontsluitingen, en op de gemeentegrond aan de hoge weg, evenals 

weide Heijens (zie kaart) door vissen met 2 hengels, niet geaasd met worm, vis, slachtafval, 

kunstaas, of vlieg groter dan 2,5 cm. 

 

Grote gat, 

 

In het aangegeven gebied tot aan de tuin van Van Hinte (zie kaart) door vissen met 2 hengels, niet 

geaasd met worm, vis, slachtafval, kunstaas, of vlieg groter dan 2,5 cm.  

 

Uitwateringskanaal, 

 

In het aangegeven gebied vanaf de brug aan de Oostburgseweg langs de kanaalweg. 

En de brug bij de maagdenbergweg (zie kaart) doorvissen met 2 hengels, niet geaasd met worm, 

slachtafval, kunstaas of vlieg groter dan 2,5 centimeter. 

 

Sluis vanaf de zwinbrug tot het bordje pachter HSVA. (zie kaart) doorvissen met 2 hengels, niet 

geaasd met worm, slachtafval, kunstaas of vlieg groter dan 2,5 centimeter. 

 

Vanaf de laatste zaterdag van mei t/m 31 December op alle water: 

2 hengels geaasd met alle goedgekeurde aas soorten, ook kunstaas en ook met vlieg groter dan 2,5 

centimeter.  

 

4. Voor het grote gat kreek te St-Kruis geld een waadverbod voor de oostzijde; de gehele oever vanaf 

het steenwerk, langs de weide van Noë, tot aan de st. Pietersdijk. 

       

      Ieder lid dient de toegangswegen zo te gebruiken dat geen schade aan de gewassen  

      ontstaat. Het is verboden met voertuigen op andermans eigendommen te komen, of  

      voertuigen zodanig te parkeren  dat de toegang tot die eigendommen worden                                    

      belemmert  dit geld ook voor het voetpad op St-Kruis (Steenwerk) .                

      Men draagt er zorg voor hekken te sluiten. Percelen met het bordje verboden toegang  

      Art. 461 Wvs niet betreden. 

      Op de Stierskreek mag men alleen op de oeverontsluitingen vissen . 

      voor de gehele  Noordoost zijde geld dat er niet vanaf deze zijde gevist mag worden. 

5. Booteigenaren leggen hun boot met een degelijk slot vast en brengen het door het waterschap 

verstrekte nummer goed zichtbaar aan op hun boot aan. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor 



schade, vermissing of diefstal van een boot, het gebruik van een benzine of elektromotor is niet 

toegestaan. 

6. Losliggende en of ongeregistreerde boten worden verbeurd verklaard en komen in eigendom van de 

vereniging die deze boten kan verwijderen. 

7. Het uitlenen van boten is alleen toegestaan aan leden die schriftelijk toestemming hebben van de 

eigenaar, dit geld ook voor het vissen vanaf een vastliggende boot. 

8. Als verplichte ligplaats voor boten is vastgesteld: de oever aan het land van Dhr van         Poecke aan 

de weg Sluis – Heille ( de Manegé ) 

9. Het is verboden steigers te plaatsen. 

10. Het is verboden lis wormen te verzamelen in of aan de bij de vereniging in beheer zijnde wateren.  

 

Nachtvissen.  

 

Houdt er rekening mee dat openvuur, kaarsen/ fakkels / BBQ / muziek  e.d. niet zijn toegestaan. 

Jeugdige vissers t/m 16 jaar alleen nacht vissen onder begeleiding van een ouder. 

11.  Karpervissers wordt gevraagd rekening te houden met andere vissers, wanneer er andere vissers 

willen vissen op aangrenzende plaatsen dient men recht vooruit te vissen. Wanneer men een 

voerplaats heeft aangelegd betekend dit niet automatisch dat men op deze plaats aanspraak kan 

maken. 

Iedereen is vrij om te zitten waar hij of zij dat wil. Ook voor karpervissers geldt dat men met maar 

twee hengels mag vissen, er mag wel altijd een reserve hengel klaar staan. Het gebruik van opblaas 

boten / matrassen zijn niet toegestaan!   Het gebruik van een  tentje is toegestaan mits deze op de 

oeverontsluiting is geplaatst.  

 

13. Het bestuur kan ten allen tijde een lidmaatschap of de (aanvraag) uitsluiten en/of      

      vernietigen. Dit wegens wangedrag en of het in opspraak brengen van het bestuur en     

      de leden. Onder wangedrag wordt verstaan ,het niet naleven van besluiten en het 

      reglement. Ieder lid wordt geacht dit reglement te hebben gelezen en gaat met het in        

      ontvangst nemen akkoord met het reglement. 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap kan op iedere 

willekeurige datum in het jaar worden aangegaan, maar eindigt automatisch op 31 December van het jaar 

waarin het is aangegaan. 

   

Verhuizingen graag melden bij het secretariaat. 

 

Ieder lid /bestuurslid en de mensen van het controle team hebben het recht tot controle,        

      men dient daaraan steeds medewerking te verlenen! 

Constateert u een overtreding bel dan a.u.b. direct naar de politie 09008844. 

 

     Neem uw afval Altijd terug mee. 
 Leden die hier onvoldoende op letten brengen de loop rechten in gevaar, en zullen bij constatering 

onverbiddelijk voor de rest van het jaar worden geschorst. 

 

Secretariaat Hengelsport Vereniging Aardenburg 

P.J.L. Crooymans 

Voorstraat 3 

4527 GM Aardenburg 

Tel: 0117-492602 

E-mail. hsvaardenburg@gmail.com 

 


