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VERGUNNING   2023 
BEPALINGEN EN LIJST VAN VISWATEREN  

 

Het bestuur van Hengelaarsvereniging O.N.l. Terneuzen verleent hierbij schriftelijke toestemming aan 

onderstaand vermeld persoon om te vissen in de wateren vermeld in deze vergunning, mits hij/zij tevens in 

het bezit is van een geldige vispas van Hengelaarsvereniging O.N.I Terneuzen, uitgegeven door Sportvisserij 

Nederland. (invullen onderstaand gedeelte en handtekening achterzijde zijn verplicht) 

NAAM: _______________________________________________________________________________ 

STRAAT: ______________________________________________________________________________ 

POSTCODE: _______________  WOONPLAATS: ______________________________________________ 

GEBOORTEDATUM: ____________________________________________________________________ 

Deze vergunning is geldig: 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023 

BEPALINGEN: 

1. De houder van deze vergunning dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen van de visserijwet 1963 

evenals de bepalingen vermeld in deze vergunning. 

2. De houder van deze vergunning is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen en die van eventueel 

onder zijn toezicht vissende jeugdigen (zonder eigen vergunning tot maximaal 14 jaar - peildatum 1 januari). 

3. Op alle wateren geldt een meeneemverbod voor Snoek, Aal of Karper. Aal dient direct, onbeschadigd in 

hetzelfde water te worden teruggezet. 

4. Op alle stadsvijvers (nr. 10 t/m 25 lijst van viswateren) geldt een meeneemverbod van alle gevangen vis. Hier 

geldt dat de gevangen vis onbeschadigd in hetzelfde water dient te worden teruggezet. 

5. Voor overige wateren geldt dat de gevangen vis onbeschadigd in hetzelfde water dient te worden teruggezet 

of, indien bestemd voor eigen consumptie of als aasvis, direct dient te worden gedood. De vis dient dan wel 

te voldoen aan de wettelijk gestelde minimummaat. 

6. Voor alle in deze lijst genoemde wateren geldt bovendien een meeneembeperking van maximaal één 

snoekbaars van 60 cm. of meer, of 5 maatse baarzen. 

7. De houder van deze vergunning mag met ten hoogste 2 hengels vissen voorzien van ten hoogste 3 (één-, 

twee- of drietandige) haken en enkel met de wettelijk toegestane aassoorten. Het gebruik van gekleurde 

maden is ten strengste verboden. 

8. Nachtvissen is gedurende het gehele jaar toegestaan voor vergunninghouders van ONI aan het kanaal Gent –

Terneuzen en op het achterste gedeelte van de “Otheense Kreek” (tussen de Kraagbrug en de Groeneweg). 

Op alle overige wateren is nachtvissen niet toegestaan. 

9. Op de stadsvijvers (nr. 10 t/m 25 lijst van viswateren) is voeren tijdens vrij vissen verboden! Voeren is daar 

enkel toegestaan tijdens de door of namens ONI georganiseerde of toegestane wedstrijden. Tevens is het 

verboden om op de stadsvijvers met drijvende broodkorsten te vissen. 

10. Op de vliegvisvijver (nr. 25 lijst van viswateren) mag enkel gevist worden met een vliegvishengel en 

gebruikmakend van een droge of natte nabootsing van een insect. 

11. Het is verboden om het riet langs de oevers van de binnenwateren te beschadigen of in de oevers te graven. 

12. Vissen vanaf een vaartuig is alleen toegestaan op de wateren 7 en 8. Gebruik van een BellyBoat is enkel 

toegestaan op de Otheense Kreek (mag enkel voor leden ONI Terneuzen met jaarvergunning).  
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13. Trollend vissen (slepen) is verboden, drijvend vissen (verticalen/werpend) is toegestaan, mits medevissers 

en overige watergebruikers niet worden gehinderd. 

14. Aan het kanaal Gent – Terneuzen is het gebruik van een leefnet niet toegestaan. Deze bepaling geldt niet 

tijdens door Hengelaarsvereniging O.N.I. georganiseerde of toegestane wedstrijden. 

15. Aan het kanaal Gent-Terneuzen is het ten strengste verboden om op of in sluizen te vissen binnen een straal 

van 100 meter. 

16. Bij het karpervissen en roofvissen is gebruik van een onthaakmat verplicht. 

17. Voor het landen van een karper is een schepnet vereist van minimaal 90 cm breed. 

18. Het opzakken van karpers is niet toegestaan. Derhalve is het gebruik van en/of het in bezit hebben van 

bewaarzakken voor karpers verboden. 

19. Op de dag van een door Hengelaarsvereniging O.N.I. georganiseerde of toegestane wedstrijd is het niet 

toegestaan om op het wedstrijdparcours te vissen of te voeren. Zie de wedstrijdkalender op  

www.oni-terneuzen.nl/kalender.   

20. Het is verboden om afval op de visplaats achter te laten. 

21. Het is verboden om de natuur te verstoren of hinder voor anderen te veroorzaken. 

22. Deze vergunning is strikt persoonlijk, maar blijft te allen tijde eigendom van Hengelaarsvereniging O.N.l.  

23. Tijdens controle langs de viswaters is men verplicht de vergunning en eventueel gevangen vis, op eerste 

verzoek aan de daartoe bevoegde persoon (controleur) te tonen. 

24. Bij geconstateerde overtredingen is de controleur gerechtigd om de vergunning in te nemen. 

25. Indien men één of meerdere van de in deze lijst genoemde bepalingen overtreedt, wordt men geacht zonder 

toestemming te hebben gevist, hetgeen strafbaar is volgens de visserijwet 1963. 

Lijst van viswateren waarvoor deze vergunning geldig is: 

 Wateren Locatie 

1 “Groote Dulper” Groeneweg tot Axelsestraat Zaamslag 

2 “Gat van Pinten” Aftakking “Otheense Kreek” tot de Groeneweg 

3 De “Zaamslagse Watergang” Axelsestraat (Zaamslag) tot Pouckedijck 

4 Kanaal Gent - Terneuzen Vanaf de “Goese Kade” tot de grenspaal (België) 

5 “Westelijke Rijkswaterleiding” Naast Rijksweg Terneuzen – Sas van Gent (N252) 

6 “Uitwatering Otheense Kreek” Van de Zeedijk tot de Vrijheidslaan (Othene) 

7 “Otheense Kreek” Van de “Uitwatering Otheense Kreek” tot de Groeneweg 

8 “De Bronkreek” Aftakking “Otheense Kreek” tot duiker “Spuiweg” (Spui) 

9 “Spuikreek” Van duiker “Spuiweg”(Spui) tot Schapenbout 

10 Vijver “Ons Putje”  Informaticastraat (achter Texaco)   Hier is VOEREN VERBODEN 

11 Vijver “Neckermann” Informaticastraat (voor voormalig pand Neckermann) 

12 Vijvers (2) “Handelspoort” Handelspoort (langs garagebedrijven) 

13 Vijvers (4) “Mr. Haarmanweg” Mr. Haarmanweg (parallel met Elopak) 

14 Vijver “Noorderdokken” Tussen Duitslandweg en Warchauweg 

15 Vijver “Philipsvijver” Industrieweg (achter voormalig Philipspand) 

16 Vijver “Oude Vaart” Achter basisschool “de Oude Vaart” 

17 Vijver “Triniteit” Axelsestraat (naast zorgcentrum “de Blide”) 

18 Vijver “Zuidersportpark” Frederik van Eedenstraat (voetbalvelden) minimaal 25 m van woningen blijven  

19 Vijver “Rietlanden” Tussen Otheensedreef en Laan van Othene 

20 Vijver “Waterlanden” Langs Waterlelie (Othene) 

21 Vijver “Zaamkreek” Langs Jacobschelp - Ooievaar (Othene) 

22 Vijvers (4) “ Othene Noord” Toermalijnsingel (Othene) 

23 Vijver “Java” Herengracht (van Axelsestraat tot brug politiebureau) 

24 Vijver “Oude Leiding” Tussen Churchilllaan en Nassaustraat 

25 “Vliegvisvijver Handelspoort” Eind Guido Gezellestraat, nabij stoplichten  (*zie punt 10 bepalingen) 

Zie tevens www.oni-terneuzen.nl/locaties voor een kaartoverzicht van de exacte locaties 

Vergunning  2023                                          Handtekening houder:  

 


