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Viswaterlijst
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Informatieboekje over uw visvereniging

De hierin opgenomen viswaterlijst is uitsluitend geldig in combinatie
met een geldige bewijs van lidmaatschap (VISpas) van de AUHV.

NAAM:
VISPASNUMMER:

Belangrijk: Zonder bijbehorende geldige AUHV vispas is deze
viswaterlijst niet geldig en wordt men geacht zonder toestemming te
vissen (art.21 Visserijwet).

Informatie over uw vereniging
U bent lid van de AUHV - Algemene Utrechtse Hengelaars
Vereniging.
Dé regionale Utrechtse visvereniging met meer dan 9.300 leden en
meer dan 3.500 hectare viswater, waarbij recreatief vissen zonder
rompslomp tegen de laagste kosten centraal staat.
Door samenwerking in Sportvisserij Nederland mag u in bijna alle
viswater vissen van de verenigingen die aangesloten zijn bij de
Federatie Sportvisserij MidWest Nederland (dit gebied beslaat
ongeveer de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland).
EN u mag via de Landelijke viswaterlijst in de belangrijkste wateren
in de rest van Nederland vissen.
U ontvangt gratis 3x per jaar het verenigingsmagazine
“Hengelsport rond de Domstad” met artikelen over vis,
vistechnieken en met nieuws gericht op de regio.
Ook op Facebook en Twitter is de AUHV aanwezig.
U mag deelnemen aan activiteiten van de AUHV, onze
vliegvisgroep “the Leader”, de Roofvisgroep en deelnemen aan de
AUHV viscompetitie en andere wedstrijden.
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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.
Aangesloten bij de Federatie Sportvisserij MidWest Nederland van
Sportvisserij Nederland.
Meld vissterfte aan : viswaterbeheer@auhv.nl
Meld stropen en/of onregelmatigheden aan controleurs@auhv.nl
					
Internet :		
www.auhv.nl,
e-mail :			
info@auhv.nl
Kamer van Koophandel :
40476822
Postbanknummer:		
31.97.55 t.n.v. AUHV in Houten.
Statuten en huishoudelijk reglement zijn aan te vragen via de
secretaris.
Bestuur:
Voorzitter: S. (Simon) Dekker,
Koekoeksbloem 68, 3984 CC Odijk.
Secretaris: C.J. (Jim) van de Burgt,
Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, info@auhv.nl
Penningmeester: H.G. (Henny) Ederveen,
Landbouw 14, 3991 NS Houten.
2e Voorzitter:		
Bestuurslid algemeen:
Bestuurslid communicatie:
Bestuurslid redactie:
Bestuurslid viswaterbeheer:
Bestuurslid controles:

E. (Edward) Broekhuizen
G. (Gerard) Raaphorst
D.W.A. (Danny) Bok
F.J.P. (Fred) van Schaik
L.J. (Leo) Harmsen
W.F. (Wim) Huisen

Ledenadministratie (adreswijziging, opzegging etc.)
Uw lidgegevens en lidnummer kunt u raadplegen op www.auhv.nl
Geef, onder vermelding van uw VISpasnummer, uw wijziging of
opzegging per e-mail door aan auhv@vispas.nl of bel
0900-2025358 (€ 0,35/min)
Schriftelijk kan ook. Stuur uw brief naar: AUHV ledenadministratie,
Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede.

Drukwerk: PeGaPrint, De Meern
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Vrijwilligers en organisatoren gevraagd
Voor het uitvoeren van onze activiteiten zoals
visdocumentencontrole, waterbemonstering, nieuwe activiteiten of
bestuurstaken, zoekt de AUHV vrijwilligers.
Wilt deelnemen aan de bestaande activiteiten of wilt u een nieuwe
organiseren? Meldt u zich dan aan bij de secretaris.
Contributie
Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
De contributie van de AUHV bedraagt € 30,= (excl. € 5,=
inschrijfkosten).
Voor jeugd tot 14 jaar bedraagt de contributie € 10,= (excl. € 3,50
inschrijfkosten).
Kijk voor de overige bedragen en tarieven op de website www.auhv.nl
Contributiebetaling via incasso
Als u de AUHV een machtiging afgeeft voor automatische incasso
van de contributie en de visdocumenten krijgt u € 1,25 korting op
uw contributie.
Dat is gelijk aan de kosten die bespaart worden aan drukken,
verzenden en verwerken van een acceptgiro.
De contributie wordt dan jaarlijks medio november van uw rekening
afgeschreven. Heeft u nog geen incassomachtiging afgegeven
dan kunt u dat alsnog doen met het incassoformulier dat u op de
website vindt.
Voordeel: geen rompslomp meer en gegarandeerd uw
visdocumenten snel in huis.
Na 2 mislukte incassopogingen wordt uw betalingswijze omgezet
naar acceptgiro.
Contributiebetaling met acceptgirokaart
In november ontvangt u een acceptgiro voor de betaling van de
contributie.
Na herinnering wordt het bedrag verhoogd met de extra kosten die
gemaakt moeten worden door uw vereniging.
Doet u een eigen (electronischer) overschrijving, vermeldt dan
ALTIJD als betalingskenmerk uw VISpasnummer.
Wilt u opzeggen?
Doe dit dan z.s.m. maar uiterlijk vóór 1 oktober van het nieuwe jaar.
Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december.
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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Vragen & antwoorden
Heeft u vragen? Kijk dan eerst op onze website of die van
Sportvisserij Nederland of u daar het antwoord op uw vraag kunt
vinden.
Vindt u geen antwoord op uw vraag, dan kunt u via e-mail uw vraag
stellen.
Aanvullende vergunningen
Per 2013 zijn alle speciale vergunningen (3 hengelpas, nachtvispas
en Plas Vechtenpas) opgeheven en opgenomen in deze AUHV
viswaterlijst.
Hengelsport rond de Domstad

U ontvangt 3x per jaar gratis het verenigingsmagazine “Hengelsport
rond de Domstad”. Met artikelen over uw AUHV maar ook
algemene informatie over het vissen.
Het blad verschijnt rond februari, juni en november.
AUHV digitaal

In aanvulling op het verenigingsmagazine kunt u niet alleen via
onze website AUHV.nl op de hoogte worden gehouden over nieuws
en activiteiten van uw vereniging maar is de AUHV ook aanwezig
op Facebook en Twitter en kunt u hier informatie delen met andere
leden.
Meldt u zich aan en schrijf uzelf ook in voor de Nieuwsbrief.
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AUHV afdelingen
De AUHV biedt haar leden ook diversiteit aan activiteiten aan in de:

¤

¤

¤

Vliegvisgroep “the Leader”,
Maandelijkse vliegbindavonden, werplessen,
praktijkdagen, lezingen.

AUHV Roofvisgroep
Praktijkdagen, lezingen.
AUHV Wedstrijdvissen
AUHV-competitie en andere wedstrijden.

Informatie over deze afdelingen vindt u op via onze website www.
auhv.nl
Wedstrijden
Voor het houden van wedstrijden in AUHV viswater is wettelijk
ALTIJD een schriftelijke toestemming van het AUHV bestuur vereist.
Vraag deze ruim van tevoren aan, onder vermelding van datum,
aanvangstijd, duur, aantal personen en viswater/ locatie.
Voor een aantal wateren moet de AUHV eerst ontheffing vragen bij
de overheid en eigenaar.
Jeugd
Voor jeugd kunnen (via school) vislessen worden aangevraagd.
Daarnaast organiseert de AUHV Jeugvisdagen.
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Controle

Controle visdocumenten (foto F. Wiersma)
Het bestuur van de AUHV laat zo vaak als mogelijk controleren door
verenigingscontroleurs, BOA’s en Politie.
Controleurs moeten en kunnen zich legitimeren met een geldige
controleurspas van Sportvisserij Nederland.
U bent verplicht op eerste vraag uw visdocumenten ( geldige
VISpas en viswaterlijst) ter inzage af te geven aan de controleur of
aan de wettelijk bevoegde opsporings-ambtenaar.
U bent verplicht 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, onder opgave van de
reden van inname.
Na rapportering door de controleur beslist het AUHV bestuur over te
nemen maatregelen en ontvangt u schriftelijk bericht.
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Kromme Rijn, karper 44cm, 8 pond (S. v.d. Greef)
Gedragsregels voor vis en visser:
• Beschadig het groen waarin u verblijft niet.
• Veroorzaak geen overlast voor omwonenden, passanten en
medevissers.
• Raak de vis alleen met natte handen aan, zodat de schubben/
slijmhuid niet beschadigd.
• Vis bij voorkeur met weerhaakloze haken, zeker met kunstaas.
Dit onthaakt vele malen gemakkelijker en u verspeelt er echt niet
meer vis door.
• Gebruik bij kleine snoek nooit een beksperder.
• Ga bij snoek met de middelvinger achter de onderkant van de kop
langs het kieuwdeksel naar binnen en de snoek zal de bek openen.
• Gebruik liever geen leefnet, en anders een ruim exemplaar van
zacht materiaal.
• Zet gevangen vis altijd direct terug en ondersteun de vis even,
zodat deze op adem kan komen.
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• Dood onmiddellijk elke (gewonde) vis of die niet wordt teruggezet
door middel van een flinke klap op de kop.
• Wees zuinig op de natuur, ruim uw stek altijd op en neem nylon en
ander afval mee naar huis of gooi het in een afvalbak.
• Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de gemeente, de
politie of de vereniging.

Behandel de natuur met respect !

Houten, AUHV jeugddag 2012
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AUHV VISWATERLIJST
Het bestuur van de AUHV - Algemene Utrechtse Hengelaars
Vereniging verleent hiermee toestemming aan de houder om in
2013 met maximaal 2 hengels geaasd met de wettelijk toegestane
aassoorten te vissen in de in deze viswaterlijst vermelde wateren.
In een aantal wateren in de AUHV- en de Landelijke & Federatie
MidWest viswaterlijst is het toegestaan om te vissen met maximaal
3 hengels. De toestemming hiervoor vindt u terug in deze lijst.
Nachtvissen (tussen zonsondergang en –opkomst) is
verboden.
Voor een aantal wateren in de AUHV- en de Landelijke- &
Federatie MidWest lijst is het toegestaan om ’s nachts te vissen. De
toestemming hiervoor vindt U terug in deze lijst.
Zonder bijbehorende geldige AUHV vispas is deze viswaterlijst
niet geldig en wordt u geacht zonder toestemming te vissen (art.21
Visserijwet).
U wordt geacht de wettelijke-, de verenigingsbepalingen en de
specifieke bepalingen en ligging van een viswater te kennen.
De VISpashouder is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/ haar
handelingen aan het viswater.
De AUHV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Geniet van de natuur en een goede vangst!
Wijk bij Duurstede, september 2012.

Secretaris
C.J. (Jim) van de Burgt

VISWATER
Het viswater zoals vermeld in de Landelijke- & Federatie MidWest
Viswaterlijst 2013 – 2015 aangevuld met deze AUHV lijst.
Gevist mag worden in het viswater uitsluitend vanaf openbaar
toegankelijke oevers of, waar toegestaan, vanaf een vaartuig.
Nachtvissen is in beginsel verboden.
Nachtvissen is nooit toegestaan in grachten van forten en
fortificaties.
Toestemming nachtvissen en/of vissen met 3 hengels
In onderstaand AUHV viswater mag u bij de groen aangevinke
wateren als AUHV-lid het hele jaar nachtvissen en/of vissen met 3
hengels. Toestemming voor het vissen in dit water heeft u via de
Landelijke- & Federatie MidWest Viswaterlijst 2013 – 2015.
AUHV Viswater (zoals
omschreven in de Landelijke& Federatielijst)

3
Hengels

Amsterdam-Rijnkanaal, tussen
hectometerpaal 29,95 (nabij
station Maarssen) en de
Prinses Irenesluizen in Wijk bij
Duurstede.
Rivier de Vecht
Bunnik
Kromme Rijn, brug Odijk tot
Utrecht
Houten,
Inundatiekanaal Tull & ’t Waal
Houten
buiten de rondweg
Nieuwegein
Lekkanaal
Nieuwegein
Galecopper Wetering
Nieuwegein
Hollandse IJssel tussen
Knollemanshoek/ IJsselstein en
Doorslag
Nieuwegein
Tweede Veld
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Hele
jaar
nachtvissen

Opm.

*
*

*

Nieuwegein
Ravense Wetering
Nieuwegein
Voorhaven Koninginnesluis
Nieuwegein
Merwedekanaal
Stichtse Vecht (Breukelen),
Bijleveld
Stichtse Vecht (Breukelen)
De Geer
Stichtse Vecht (Breukelen)
Grote Heycop
Utrecht,
havens aan het Uraniumkanaal
Utrecht
Plas Lage Weide
Utrecht
Haarrijnse Plas

*

*

(*) Nachtvissen is alleen buiten de bebouwde kom toegestaan.
Toestemming nachtvissen in juni, juli en augustus
AUHV leden mogen in de maanden juni, juli en augustus vissen in
het overige AUHV viswater in deze en de Landelijke- & Federatie
MidWest Viswaterlijst en behoudens de uitzonderingen.
Controleer bij de Gemeente waar u vist in de APV of u er gebruik
mag maken van een tentje.
Kampvuur,en lawaai zijn verboden.
Afval moet u bewaren en meenemen naar huis zodat u uw visstek
schoon achterlaat.
Bunnik
Op machtiging van Visserijbedrijf Burger in Oudewater mag er
gevist worden in:
gracht om fort Rhijnauwen in Bunnik
De grachten mogen alleen vanaf de buitenzijde van het fort bevist
worden.
Plas bij Vechten in Bunnik, toegankelijk vanaf de Mereveldseweg
in Utrecht.




De AUHV VISpas geeft alleen uzelf het recht het terrein te
betreden.
Het terrein mag niet gemotoriseerd worden betreden.
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Op de toegangsweg naar de plas mag niet geparkeerd
worden.
Het verblijf en vissen na zonsondergang en voor zonsopkomst
is hier verboden, met uitzondering van de maanden juni, juli en
augustus.
Kampvuur, drankgebruik en lawaaioverlast zijn verboden.
Het is verboden zich op het water te begeven, met of zonder
boot.
Het is verboden radiografisch bestuurde modellen te
gebruiken, ook voerboten.
Het terrein dient u schoon achter te laten en afval dient
meegenomen te worden naar huis.

Kromme Rijn
Op machtiging van Visserijbedrijf Burger in Oudewater mag gevist
worden:
1. vanaf de uitmonding van de Langbroekerwetering tot aan de
Broekweg in Werkhoven
2. vanaf het Molenspoor tot aan de dorpsbrug in Cothen
3. vanaf de uitmonding van de Ameronger Wetering tot de
inundatiesluis in Wijk bij Duurstede
Op machtiging van de ZHV - Zeister Hengelaars Vereniging mag
gevist worden:
- vanaf 40 meter beneden de brug in de Zeisterweg in Odijk tot de
uitmonding van de Langbroekerwetering.
Voor de gehele Kromme Rijn geldt dat:
- Snoekbaars meenemen is verboden evenals het vissen vanuit een
vaartuig.

Bodegraven
Sloten bij boerderijen
Er mag gevist worden met maximaal twee hengels, waarvan
er slechts één beaasd mag zijn met een dood aasvisje of met
kunstaas. Wanneer u gaat vissen in het water behorende bij een
boerderij, meldt u dan 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

Adres
Molendijk 2
Zuidzijde 58
Zuidzijde 126
Boerderijweg 6
Oud Bodegraafseweg 84
Oud Bodegraafseweg 89
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Plaats
Nieuwerbrug
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven

*
*
*

P.L.M. Piket
J.P. v/d Vis
J. Voordouw
J.J. Olieman
A. G. van Mourik
J. v/d Heuvel
J.K. de Wit
J.J. de Bruin
K. van Dam
P. Voshart
A.S. Veelenturf
G.M.J. Vergeer
J. v/d Wel
J.Th. Maayen
M.M. Stolwijk
W. v. Soest
R. Baars
T.H.C. v.
Veldhuizen
D.H. v.
Veldhuizen
F.J. Op ’t Land
W.L. Agterof
H. Vergeer
Gebr. Nederend
C. Bakker
J.H.C. v.
Veldhuizen
W. v. Schaik
Th. Agterof
Th.T. Bunnik
F.G. Verwoerd

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

Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven

Weiland 8a

Nieuwerbrug

Weiland 26

Nieuwerbrug

Weiland 29
Weiland 30
Weiland 42
Weiland 85 en landerijen
rond Weiland 34, ingang
rechts betonnen pad
Noordzijde 77

Nieuwerbrug
Nieuwerbrug
Nieuwerbrug

Noordzijde 102

Bodegraven

Noordzijde 111
Noordzijde 121

Bodegraven
Bodegraven

Noordzijde 126
Noordzijde 124

Bodegraven
Bodegraven

*
*
*
*
*

Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven
Bodegraven

*
*

*

Nieuwerbrug
Bodegraven

Houten
De wateren binnen de Rondweg van Houten, waaronder
Imkersplas, Kooikerplas, Rietplas & Oosterlaakplas.
In de plassen is het verboden te vissen in de zwemgedeelten.
Het is verboden te vissen vanaf het strandeiland in de Rietplas.
Het is verboden te vissen vanaf de eilandjes in de plassen, dit zijn
vogelbroedgebieden.
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De wateren direct langs de buitenzijde van de Rondweg van
Houten, waaronder de ‘omgelegde’ Houtense Wetering langs de
Staart.
Langs de rondweg in Houten tussen de wijk de Haag en de Weideen de Biezenvelden is het mogelijk te vissen, het is echter absoluut
verboden om daar een auto te parkeren.
De wateren gelegen in het bedrijventerrein Rondeel en De Rede
in Houten.
Het overige viswater in de Gemeente Houten vindt u in de
Viswaterlijst van de Federatie Gooi- Eemland e.o.
Nachtvissen
Nachtvissen is uitsluitend toegestaan aan AUHV-leden in de
maanden juni, juli en augustus in de hieronder aangewezen
nachtviszones (zie kaartjes).
Nachtvissen buiten de bebouwde kom
De oevers van ander viswater genoemd in deze- of de Landelijke
en Federatie MidWest Viswaterlijst in de Gemeente Houten.
Nachtviszones in de bebouwde kom
Hierbij zijn de volgende bepalingen van toepassing:
◊ Er mag binnen de Rondweg alleen gevist worden in de
nachtviszones (zie kaartjes).
◊ Kampeermiddelen mogen alleen geplaatst worden buiten het
zicht van omwonenden door houders van een geldige AUHV
vispas.
◊ Per aanwezig- en daadwerkelijk vissend lid mag 1 (één)
kampeermiddel, buiten zicht van de omwonende, geplaatst
worden.
◊ Het geplaatste kampeermiddel binnen de Rondweg mag niet
groter zijn dan 5m2 en moet een neutrale groene, -bruine of
camouflagekleur hebben.
◊ Er mag geen hinder voor omwonenden en/of passanten zijn.
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Nachtviszones Rietplas en Oosterlaakplas:

Nachtviszone Kooikersplas de oostelijke oever:
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Nachtviszones Imkersplas
zuidelijke- & westelijke oever van de Imkersplas:

Utrecht
Op machtiging van Visserijbedrijf Burger in Oudewater mag er
gevist worden in:
Gracht om fort Lunet 2 in Utrecht
Gracht om fort de Bilt in Utrecht
De grachten mogen alleen bevist worden vanaf de buitenzijde van
het fort.

Pagina 17

Aantekeningen
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Wij verzorgen onder andere de volgende producten voor u:

Trouw- en geboortekaartjes

Alle soorten en keuzes leverbaar, maar ook naar uw eigen
ontwerp, geprint of gedrukt.

Visitekaartjes en correspondentiekaarten

Ook kleine aantallen, gedrukt of geprint in hoge kwaliteit.

Briefpapier, volgvellen en enveloppen

Geheel naar uw eigen voorkeur of huisstijl, in hoge kwaliteit
op veel papiersoorten mogelijk.

Showmappen, kladblokjes en scripties

In alle soorten en maten, met elke bedrukking en afwerking
mogelijk.

Folders, posters en flyers

Gedrukt of geprint in hoge kwaliteit in diverse afmetingen.

Stickers en etiketten

In alle kleuren of maten, ook in verschillende vormen.

Plastificeren en inbinden (Wire-O)

Niets is ons vreemd, wij adviseren u graag over de vele
mogelijkheden.

Heeft u nog geen huisstijl?

Onze designstudio maakt deze graag voor u.

Industrieterrein Oudenrijn
Damzigt 48, 3454 PS De Meern
Telefoon: (030) 66 200 22
www.pegaprint.nl
info@pegaprint.nl

Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

Vissen in Midden-Nederland? www.auhv.nl

