
 

 

 

Het bestuur van de hengelsportvereniging Hoop Op geluk te Nijkerk 

verklaart dat de houder van dit document mag nachtvissen in de 

wateren genoemd in deze lijst, mits hij /zij tevens een geldige en op 

naam gestelde VISpas kan tonen.  

Er gelden naast de regels zoals vermeld in de lijst met viswateren bij 
de VISpas een aantal aanvullende regels en aandachtspunten.  
Deze zijn: 

1. Verenigingsactiviteiten hebben altijd voorrang op de verstrekte toe-
stemming! 
2. houdt altijd rekening met de nachtrust aanwonenden. Zorg voor 
stilte gedurende de late avonduren, nachtelijke uren en vroege och-
tenduren; 
3. zorg ervoor dat de visplek er ordelijk uitziet; 
4. alle vuil (inclusief menselijke behoefte) dient te worden meegeno-
men na afloop van een sessie; 
5. aanwijzingen van verenigingsvertegenwoordigers dienen terstond 
opgevolgd te worden; 
6. in de Algemene Plaatselijke Verordeningen van de gemeenten Nij-
kerk, Putten en Amersfoort zijn regels opgenomen ten aanzien van: 

a) het gebruik van een tentje/shelter (i.e. kamperen);  
b) open vuur; 
c) drankgebruik en drankmisbruik;  
d) geluidsoverlast etc. 
Stel u tijdig op de hoogte van deze regels om teleurstelling of boetes 
te voorkomen! 
 

 
 
 
 

 
7. deze nachtvistoestemming gaat alleen over het gebruik van het 
viswater en dus nadrukkelijk niet over de oevers! Indien gevist wordt 
vanaf particuliere grond dient de houder zelf toestemming van de 
betreffende grondeigenaar te verkrijgen; 
8. in de betreffende viswateren is het gebruik van ten hoogste 2 
hengels toegestaan. 
 
Nachtvissen is het gehele jaar rond toegestaan in de viswateren: 

De Arkervaart vanaf 50 meter ten zuiden van het A28-viaduct tot de 
monding in het Randmeer (de begrenzing wordt gevormd door het 
einde van de havenhoofden). 

Een strook water aan de voet van de Zeedijk globaal begrenst door 
de monding van de watergangen “De Laak” nabij Bunschoten-
Spakenburg en de Schuitenbeek nabij strand Nulde. 

Het riviertje de Laak vanaf het A28-viaduct aan de Domstraat tot de 
monding in het Nijkerkernauw. 

De zogenaamde A- en B-watergangen (De hoofdsloten/kanalen) in 
polder Arkemheen. Dit gebied wordt globaal begrenst door het ri-
viertje de Laak, de Schuitenbeek (bij Nulde) en de A28. 
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