
Vragen over uw lidmaatschap van VVM?
Neem eerst een kijkje op www.hsv-vvm.nl/lidmaatschap

Indien uw antwoord niet hier staat kunt u mailen naar:
ledenadministratie@hsv-vvm.nl

Algemene vragen over de vereniging?  
secretaris@hsv-vvm.nl

Wilt u melding maken van misstanden op en rond het water? 
controle@hsv-vvm.nl

Hengelsportvereniging Hengelsportvereniging

Hengelsportvereniging

BIJLAGE VERGUNNING
REGELS EN VISGEBIEDEN



Algemene vergunningsregels VVM
Beste visser,

Dit boekje bevat een overzicht van onze wateren en regels. De kaartjes geven een overzicht van waar u 
mag vissen en welke voorwaarden van toepassing zijn in het gebied waar u vist.
De algemene regels staan hieronder opgesomd. Raadpleeg ook altijd de visplanner voordat u gaat vissen.
Wij wensen u veel visplezier toe.

Het bestuur van Visstandverbetering Maas

1.  Op onze wateren geldt 100% catch & release, dus alle vis dient direct en onbeschadigd te worden  
 terug gezet in hetzelfde water. Bij overtreding geldt een zware sanctie.
2. Gebruik van leefnet, bewaarzak of ander bewaarmiddel voor vis is verboden.
3.   Landelijke derde hengelvergunning is niet geldig (m.u.v. de Grensmaas stroomafwaarts stuw  

Borgharen), VVM heeft een aparte derde hengelvergunning, aan te vragen bij de  
ledenadministratie.

4.    Let goed op de specifieke nachtvisbepalingen op de kaartjes en visplanner.  
• Voor de gele zone is een aparte nachtvisvergunning nodig. Aan te vragen bij de ledenadministratie. 
•  Landelijke nachtvissticker is niet geldig op VVM water, m.u.v. de Grensmaas stroomafwaarts stuw 

Borgharen. 
 • Schuilmiddel om te nachtvissen is groen, bruin of camouflagekleur. 
 • Nachtvissen vanuit een boot op de Maas en het Grindgat Oost-Maarland hele jaar toegestaan.  
 • Grindgat Oost-Maarland, minimale afstand van de boot tot de oever moet 25 meter bedragen.           
5.  Het is toegestaan om 10 dode aasvissen voor handen te hebben mits aantoonbaar niet gevangen in  
 VVM water.

Kijk voor voor meer informatie op:

www.hsv-vvm.nl

6.  De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in  
 de Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren en aanvullingen en de visplanner, aangevuld met  
 het reglement van VVM.
7. De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen.
8.  Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van VISwateren en vergunningen direct ter  
 inzage af te geven aan controleurs van de hengelsportvereniging en/of federatie, de politie of andere  
 opsporingsambtenaren. 
9.  Viswedstrijden zijn enkel toegestaan na schriftelijk verkregen toestemming van VVM. 
10. U wordt geacht zodanig te vissen dat u andere vissers niet hindert en meer dan 1 visplek in beslag 

neemt. We verwachten goed vissersmanschap van u.
11.  Open vuur en barbecue niet toegestaan.
12. Zorg voor een afvalvrije visplek.
13. Houdt rekening met mens, dier en omgeving.

Indien men één van deze punten van het reglement overtreedt, wordt men geacht zonder vergunning  
te vissen (art 21 Visserijwet). Bij geconstateerde overtreding(en) kan de (jeugd) Vispas door verenigings-
controleurs en opsporingsambtenaren worden ingenomen.
De vispas en alle andere vergunningen en documenten blijven altijd eigendom van VVM. 
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Belgische grens tot aan Bat Eijsden
Het stuk Maas van de Belgische grens
tot aan Pont in Eijsden

Maas Belgische grens
tot aan het Pont in Eijsden

Legenda

VVM vispas en niet VVM vispas vissen 
tussen zonsopgang en zonsondergang.

VVM vispas nachtvissen het gehele jaar.



Bat Eijsden tot Eijsderbeemden
Het stuk Maas van het Pont in Eijsden
tot aan de Eijsder Beemden

Pont Eijsden-Eijserbeemden
Legenda

Angelati
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Watersportvereniging Eijsden
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Meetboot

VVM vispas en niet VVM vispas vissen 
tussen zonsopgang en zonsondergang.

Verboden te vissen

Nachtvissen met aparte VVM 
nachtvergunning.

Met VVM vispas vissen tussen 
zonsopgang en zonsondergang.

VVM vispas nachtvissen het gehele jaar.



Grindgat Oost-Maarland

Fun Valley Maastricht

Maasboulevard

Hoge Weerd

Enci BV

Maas

Eijsderbeemden-Grindgat Eijsder Beemden-Grindgat
Het stuk Maas van de 
Eijsder Beemden tot aan Pietersplas
inclusief Grindgat Oost-Maarland

Legenda

VVM vispas en niet VVM vispas vissen 
tussen zonsopgang en zonsondergan

Verboden te vissen

Met VVM vispas nachtvissen in juni, juli 
en augustus

Nachtvissen met aparte VVM 
nachtvergunning

 Met VVM vispas vissen tussen 
zonsopgang en zonsondergang

VVM vispas nachtvissen het gehele jaar
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Pietersplas

Pietersplas - Jeker
Het stuk Maas van de Pietersplas 
tot aan de Jeker in de Maas inclusief 
Pietersplas

Maas Grindgat - Jeker in de Maas
Legenda

WyckWyck

 VVM vispas en niet VVM vispas vissen 
tussen zonsopgang en zonsondergang.

Verboden te vissen

Met VVM vispas nachtvissen in juni, juli 
en augustus

VVM vispas nachtvissen het gehele jaar.

Vissen vanaf de kant tussen 7.00 uur
en 19.00 uur

Nachtvissen met aparte VVM 
nachtvergunning.

 Met VVM vispas vissen tussen 
zonsopgang en zonsondergang.
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Jeker - stuw Borgharen
Het stuk Maas van de Jeker in de Maas
tot aan de stuw in Borgharen

Maas Jeker - Borgharen Legenda

 VVM vispas en niet VVM vispas vissen 
tussen zonsopgang en zonsondergang

Verboden te vissen

VVM vispas nachtvissen het gehele jaar

Landelijke derde hengelvergunning en
nachtvistoestemming geldig
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Sluis 19

Zuid-Willemsvaart Boschpoort
Het stuk Zuid-Willemsvaart  
in Boschpoort incl Bassin en Lage Fronten

Zuid-Willemsvaart gelegen in Boschpoort Legenda

Detailtekening

VVM vispas en niet VVM vispas vissen 
tussen zonsopgang en zonsondergang.

Verboden te vissen

Landelijke derde hengelvergunning en 
nachtvistoestemming geldig

VVM vispas nachtvissen het gehele jaar.

Met VVM vispas vissen tussen  
zonsopgang en zonsondergang.
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Beatrixhaven

Voulwammes

Borgharen tot Voulwammes (Bunde)
Het stuk Maas stuw Borgharen tot 
aan Voulwammes te Bunde

Maas Borgharen
tot aan Voulwammes

Legenda

VVM vispas en niet VVM vispas vissen 
tussen zonsopgang en zonsondergang.

Verboden te vissen

Landelijke derde hengelvergunning en 
nachtvistoestemming geldig

VVM vispas nachtvissen het gehele jaar.

Met VVM vispas vissen tussen  
zonsopgang en zonsondergang.
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De Geusselt MVV

Mc Donalds

Autosnelweg A2

Hockeykampen
Maastricht

Geusseltbad

Apple Park Hotel
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Voetbalvereniging IBC ‘03
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De Vijf Koppen

Poort Waerachtig

Helpoort
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Geusseltvijver Maastricht

De Vijf Koppen MaastrichtItteren vijver
VVM vispas nachtvissen het gehele jaar.

Met VVM vispas vissen tussen  
zonsopgang en zonsondergang.


