
  
  

 Bepalingen m.b.t. het gebruik van tentjes e.d. 
 
 
 

De Gemeente Culemborg heeft onze vereniging ontheffing verleend van het verbod in de Algemene Politie 

Verordening om tijdens het vissen in de nachtelijke uren kampeermiddelen (zoals tenten, bivvy’s, shelters  

enz.) aan of nabij het water te plaatsen.  

 

De ontheffing geldt voor alle wateren waarin de vereniging het visrecht van de gemeente huurt. Dit zijn de 

wateren die zijn opgesomd onder de nummers 3 en 4 in de E.C.H.V.-waterlijst. 

 

Daardoor mag een E.C.H.V.-lid het gehele jaar tijdens het vissen in de nachtelijke uren wel een eenvoudig 

kampeermiddel plaatsen.  

In de ontheffing zijn een aantal voorwaarden genoemd waaraan de sportvissers zich dienen te houden.  

Het bestuur roept eenieder op zich hieraan strikt te houden, zodat deze toestemming niet in gevaar wordt 

gebracht.  

 

De voorwaarden luiden als volgt (dit is de letterlijke tekst uit de gemeente-ontheffing): 

 

1. De ontheffing geldt alleen voor de wateren genoemd onder 3 en 4 van de E.C.H.V.-waterlijst, met 
uitzondering van de Hoefbladzijde van de Parklaanvijvers en de natuurvriendelijke oevers aan de 
Oostersingel. 

2. Het geplaatst houden van kampeermiddelen is alleen toegestaan van 1 uur voor zonsondergang 
tot 1 uur na zonsopkomst. 

3. Het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen mag alleen geschieden door diegene die 
op dat moment ook daadwerkelijk vist. 

4. De kampeermiddelen moeten eenvoudig van aard zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het ofwel een 
paraplu (al dan niet met zijflappen) ofwel een tent moet betreffen, beide met een maximale 
afmeting van 3 bij 3 meter en in een neutrale groene, bruine of camouflagekleur. 

5. Per persoon mag maximaal één kampeermiddel worden geplaatst of geplaatst gehouden. 

6. Het is de sportvisser verboden overmatig alcohol te gebruiken, geluidoverlast te veroorzaken, 
muziek te maken of af te spelen, open vuur te stoken en de natuurlijke behoefte te doen op 
daarvoor niet bestemde plaatsen. 

7. Afval moet in het eenvoudig kampeermiddel worden bewaard en moet bij het verlaten van de 
visplaats worden meegenomen. 

 

 

ATTENTIE: 

Voor alle zekerheid attenderen wij er hierbij op dat alle andere E.C.H.V.-wateren gewoon vallen onder het 

landelijk verbod om kampeermiddelen te plaatsen.  

Dit betekent dat u aan de wateren 1, 2, 5 en 6 (zowel overdag als ’s nachts) geen tenten, bivvy’s 

etc. mag plaatsen en dus het risico loopt om bekeurd te worden.  

 


