
 

 

Opgericht 29 november 1956 
Rabobank rek. nr.: NL37 RABO 0323 5016 64  

Bewijs van lidmaatschap/vergunning voor het kalenderjaar 
Naam  : 
Adres : 
Woonplaats  : 

Het bestuur van bovengenoemde vereniging 

Geldig van 1-1-2022 t/m 31-12-2025 

Verklaring: 

  Viswater (mede) gepacht door H.S.V. “Groot-Ammers e.o.” 

Viswater  gepacht   door  Federatie  Zuid-West  Nederland 

 Viswater gepacht door H.S.V. “Groot-Ammers e.o.” 

Riet heeft een belangrijke functie voor de zuivering van het water. Enigerlei 
schade toegebracht aan riet en/of rietkragen is strafbaar. 

 

Kern Groot-Ammers 

Watergangen gepacht door H.S.V. “Groot-Ammers e.o.” 

1) Alle wateren ten oosten van de kerkstraat 
2) Alle wateren ten zuiden van de Voorstraat-Gelkenes 
3) Alle wateren ten westen van de Haarsteeg 
4) Alle wateren ten Noorden van Graafland 
5) Dit geld langs de openbare weg en de groenstroken van de gemeente. 

 

Dit zijn hoofdwatergangen: het is verboden hier te vissen (omdat dit is verpacht 
aan dhr. B. van Wijk, Molenkade 3, beroepsvisser te Groot-Ammers. 

Kern Streefherk 

Watergangen gepacht door H.S.V. “Groot-Ammers e.o.” binnen het kader op 
onderstaand kaartje 

1) Alle wateren ten oosten van de Zwanenvliet 
2) Alle wateren ten zuiden van de Dorpsstraat 
3) Alle wateren ten westen van de Randweg 
4) Alle wateren ten noorden van de Oude Wetering-Kerkenpad 
5) Dit geld langs de openbare weg en groenstroken van de gemeente. 
6) Let op! De ijsbaan zit er niet in deze vergunning. Verboden te vissen! 

 

 

Polder Laag Blokland 

Watergangen gepacht door H.S.V. “Groot-Ammers e.o.” 

1) Brandwijksedijk tot aan “de Kikker” ten zuiden van de openbare weg. 
2) Ten oosten van de Damseweg, vanaf de Brandwijksedijk tot aan 

huisnummer 34, vanaf de openbare weg. 
3) Ten zuiden van de Haringweg vanaf de Damseweg, tot aan de Ottoland- 

se Vliet. 
4) 1e Wetering, vanaf de Damseweg tot aan de Ottolandse Vliet, ten 

noorden van B-kant oneven te Ottoland. 
5) 1e Wetering, vanaf de Damseweg tot aan de Ottolandse Vliet, ten zuiden 

van B-kant even te Ottoland. 
6) Ten zuiden van de Hoogtweg, vanaf de Damseweg tot aan de Ottolandse 

Vliet. 
7) Vanaf brugje Hoogtweg tot aan B-kant even te Ottoland 
8) Vanaf brug B-kant even tot aan B-kant oneven, de Vliet bij “De 

Bossekamp” van zuid naar noord. 

 

  



 

 

Schriftelijke toestemming om te vissen op het Bedrijventerrein 
Gelkenes in Groot-Ammers 

Watergangen gepacht door HSV Groot-Ammers e.o. 

1) Betreffende alle wateren op het bedrijventerrein Gelkenes, toegankelijk 
vanaf de openbare weg en de groenstroken van de gemeente. (binnen het 
kader) 

2) Voor deze wateren gelden de Algemene Bepalingen van de vereniging 
 

Vergunning (Speciaal) 

De H.S.V. “Groot-Ammers e.o.”, gevestigd te Giessenburg, verleent hierbij 
vergun ning tot het vissen met een of twee hengels geaasd met: 

1) 
A. brood, aardappel, deeg, kaas, al dan niet gekiemde zaden en peul- 

vruchten, fruit, slachtproducten, zeepier, zager, mossel, afgeknotte 
gaper (puntschelp) worm, steurkrab en garnaal. 

B. nabootsingen van onder A. genoemde producten. 
C. insecten en insectenlarven 
D. nabootsingen van onder C genoemd aas, mits niet groter dan 2,5cm, 

hetzij; 
2) een hengel geaast met alle andere aassoorten dan hierboven onder 1 

genoemde, al dan niet in combinatie met met slechts een hengel geaasd 
met onder 1 genoemde aas, gedurende het tijdvak 1 januari tot en met 
31 december met inachtneming van de gesloten tijden als voorzien in de 
Visserijweg in het heronder omschreven viswater: 

• de door de Kamer van de Binnenvisserij goedgekeurde huurovereen- 
komst ten aanzien van het visrecht in de wetering ten noorden van het 
fietspad van de Reigerstraat naar de Haarsteeg in de kern Groot-Am- 
mers (gemeente Liesveld). Het is verboden roofvis in welke vorm dan 
ook in bezit te hebben. Alle roofvis dient direct in hetzelfde water te 
worden teruggezet, dit om geen inbreuk te doen aan de samenstelling 
van de visstand. Deze bepaling is mede van toepassing op het water 
van de Goudriaan te Goudriaan. 

• De in samenwerking met H.S.V. “De Graafstroom” te Molenaarsgraaf 
gehuurde totale visrechten in het water de Goudriaan, gelegen binnen 
de kern Goudriaan (gemeente Graafstroom) vanaf de brug over de 
Smoutjesvliet tot aan de Goosjesweg. 

• De in samenwerking met H.S.V. “de Karper” gehuurde totale 
visrechten op rivier de Lek onder de gemeente Willige Langerak, 
Nieuwpoort, Groot-Ammers, Langerak en Schoonhoven, strekkende 
van de Heerlijkheid van Jaarsveld tot aan de pontstreep van het veer 
te Schoonhoven. 

De vergunninghouder word geacht zonder vergunning te vissen of te heb- 
ben gevist, als hij op of aan het water wordt aangetroffen met in het bezit 
twee snoeken en/of twee snoekbaarzen, of indien deze vissoorten niet de 
min. lengte van 50cm hebben krachtens bij de Kamer voor de Binnenvisserij 
berustende machtigingen. De vergunning is alleen geldig in combinatie met het 
lidmaatschap van de H.S.V. “Groot-Ammers e.o.” en/of H.S.V. “De Karper” te 
Nieuwpoort en een sportvisakte. 

Algemene bepalingen 

1) De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade, door hem en 
door degene die met of voor hem vissen of daartoe in zijn dienst behulp- 
zaam zijn, aangebracht aan eigendommen van het Hoogheemraadschap, 
Als zijnde: taluds, waterkerende dijken, kaden en werken. De vergun- 
ninghouder vrijwaart de hengelsportvereniging van alle aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, die ontstaat als gevolg van het gebruik 
maken van deze vergunning. 

2) Alleen de wateren langs de openbare weg mogen worden bevist. 
3) Daar waar de oever prive-terrein is, dient men voor het betreden daarvan 

schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of gebruiker van de 
genoemde grond. 

4) De vergunninghouder zal in voren genoemde water niet bevissen, zodra 
dit zo sterk is toegevroren dat hierover met schaatsen kan worden gereden. 

5) De vergunninghouder wordt geacht zonder vergunning te vissen of te 
hebben gevist wanneer hij op of aan de waterkant wordt aangetroffen met 
in het bezit van een snoek en/of snoekbaars. Voor water de Goudriaan te 
Goudriaan (gemeente Graafstroom) geldt: de gevangen of in bezit zijnde 
snoek en/of snoekbaars dient meteen in het water te worden teruggezet. 

6) Het vissen en/of voeren met gekleurde maden c.q. aas is ten strengste 
verboden. 

7) Wanneer een vergunninghouder of lid na herhaalde waarschuwingen 
zich niet houdt aan de algemene bepalingen zal zijn vergunning worden 
ingetrokken en niet meer worden verstrekt. 

8) Een meertandige haak is toegestaan. 
9) Geld ook in kernen van Liesveld (Groot-Ammers en Streefherk) 

 
Secretaris: A. de Kock 
e-mail: ledenadministratie@hsvgroot-ammers.nl 
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