
Reglement Nachtvis- en voerbootontheffing Plas Strijkviertel 2020. 
 

Deze nachtvisontheffing geldt voor de volgende artikelen uit de “verordening ordemaatregelen 
recreatieterreinen Stichtse Groenlanden”: 

a. Artikel 5: Toegang tussen zonsondergang en zonsopgang. 
b. Artikel 20 lid 2, verbod op gebruik van radiografische modelboten. De ontheffing geldt alleen voor het 

gebruik van elektrisch voortgedreven radiografische voerboten. 
 

- Deze pas is strikt persoonlijk, en geldig van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.  
- Maximaal 2 hengels per visser toegestaan.  
- Hengels mogen niet verder dan 10 meter naar links en 10 meter rechts geplaatst worden gezien vanaf de 
vis stek. Deze zijn gemarkeerd op de stekkenkaart en veelal met een paal/nummer aangegeven.  
- Maximaal 48 uur aan een gesloten op plas Strijkviertel, met hierna een stop van tenminste 24 uur.  
 

Het is niet toegestaan om:  
- Te BBQ’en en open vuur te maken, met uitzondering van gastoestellen. 
- Te nachtvissen buiten de aangegeven stekken. 
- Gebruik te maken van een (rubber)boot of andere vaartuigen (uitgezonderd voerboten).  
- Verder dan het midden te vissen wanneer je "overburen" hebt, indien er iemand tegenover je gaat zitten 
dien je je hengels tot het midden terug te halen. 
- Te vissen tijdens een karper wedstrijd. 
 

Je bent verplicht om:  
- Indien van toepassing, een bewaarzak met daaraan een boei te gebruiken.  
- Daar waar het noodzakelijk is een waadpak te gebruiken bij het landen van een vis. 
- Gebruik te maken van een onthaakmat. 
 

Heb respect voor mens en natuur:  
- Stekken kunnen niet geclaimd worden, over andermans vis stek voeren is absoluut verboden   (indien je 
tot je eigen helft vist).  
- Laat geen afval op de stek of parkeerplaats achter.  
- Tent moet groen/camouflage zijn, maximaal 2 tenten per nachtstek.  
 

Tijdens evenementen / festivals kan het verboden zijn om op het terrein aanwezig te zijn .  
Dit is dan op het terrein aangegeven. 
 

U, als houder van de nachtvistoestemming, heeft het recht om ’s nachts uw auto op de parkeerplaatsen 
te laten staan.  
Indien uw opgegeven kenteken wijzigt, geef dit aan de Karpergroep door: karpergroep@auhv.nl. Zij 
zorgen ervoor dat dit wordt doorgegeven aan de controleurs.  
 

Indien u zich niet houdt aan het reglement, zal uw nachtvistoestemming worden ingenomen, en vergeven 
worden aan iemand op de wachtlijst.  
 

LET OP :  
2020 is een proefjaar. 
Wij zijn blij dat de AUHV en het Recreatieschap Midden-Nederland overeen zijn gekomen om het 
nachtvissen beperkt toe te laten. 
Wij vragen u daarom de regels niet te overtreden zodat dit geen reden zal zijn dat er in 2021 niet gevist 
zal mogen worden.  
Het Recreatieschap en de AUHV zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van enig 
eigendom, noch voor letsel aan personen door welke oorzaak dan ook.  
 

Met het nemen van de nachtvistoestemming ga je ermee akkoord dat je voor- en achternaam gedeeld 

wordt onder mede visser met een nachtvistoestemming. 



 


