Nachtvissen binnen Sportvisserij Zuidwest Nederland
Volgens de visserijwet is nachtvissen het hele jaar in een aantal grote wateren (art. 7, lid 3), het betreft:
1. De Rijn, de Maas en alle andere stromende water en, welke met de twee eerstgenoemde in open
gemeenschap staan en daarvan water afvoeren;
2. De wateren gelegen in de Dordtsche en Brabantsche Biesbosch, voor zover zij in open gemeenschap staan
met enig in het eerste onderdeel bedoeld water;
3. De Hollandsche Ijssel beneden de afdamming bij Gouda;
4. De Donge, beneden de lijn, gaande van het punt van samenvloeiing met de's-Gravenmoersche Vaart,
haaks over de stroom;
5. Het Oude Maasje en het Zuiderkanaal tot de Schutsluis in de haven van Waalwijk en de daaraan gelegen
open havens en de daarmee in open gemeenschap staande inhammen, kreken, stranken,hanken, killen
en gaten beneden de volgende grenzen:
a. in de Lek: de lijn gaande van de Waag te Ammers tol naar de mond van Sluiskil, gelegen op de grens
tussen de gemeenten Groot-Ammers en Streefkerk:
b. in de Merwede: de lijn gaande van Waterpoort te Woudrichem naar het zuidelijke uiteinde van de kraaiweg onder Dalem;
c. in de Bergsche Maas: de as van de brug westelijk van heusden.

Voor de volgende landelijke en federatieve wateren is een vergunning afgegeven voor nachtvissen:
1. In het buitengebied van Someren en Asten: de Zuidwillemsvaart, vanaf de grenscheiding tussen 10.
de provincie Noord-Brabant en Limburg tot sluis
2. In de regio Leiden: de Zijl tussen de Spanjaardbrug en Huize de Eenzaamheid bij de Kagerplassen alsmede
het Nieuwe Rijn- en Schiekanaal vanaf de Rijn bij de Spanjaardbrug tot de uitmonding in de Vliet bij Cronesteyn (Lammerbrug).
3. In de regio Helmond: de Zuid-Willemsvaart vanaf sluis 10 tot aan sluis 6 onder de gemeenten Asten, Lierop,
Helmond, Aarle-Rixtel en Beek en Donk, het Wilhelminakanaal vanaf sluis 5 tot aan de uitmonding in de Zuid-Willemsvaart.
4. In de regio Steenbergen: de Bergse Wateren, de Roosendaalse en Steenbergse Vliets en de Mark en Dintel.
5. In de regio Goes: het Schelde/Rijnkanaal nabij Bath, vanaf 100 m ten noorden van de verkeerbruggen
in de Kreekrakpolder in zuidwaartse richting tot de grens Nederland-Belgie.
6. In de regio Leiden: de Oude Rijn vanaf de Haagsche Schouwburg tot de Rijksweg A44 over de gehele breedte, vanaf de
brug van de Rijksweg A44 tot aan het voetgangerspontje te Valkenburg voor zover het betreft de linkerhelft, vanaf het punt ter
hoogte van garage Jongeneel tot de splitsing Additionele kanaal te Katwijk voorover het betreft de rechterhelft, vanaf de
splitsing Qadditionele kanaal tot de splitsing ter hoogte van Schutterswei.
7. In de gemeente Delft: de wateren gelegen binnen het gemeentelijk recreatiegebied De Delftse hout.
8. In de gemeente Ridderkerk: de wateren gelegen binnen het gemeentelijke recreatiegebied Oosterpark.
9. In 's-Hertogenbosch: de Noorderplas. Op de Noorderplas mag er met een hengel gevist worden.
10. In de regio Tilburg: het gedeelte van het Wilhelminakanaal vanaf de gemeentegrens Tilburg-Dongen (kmr
13.000) tot aan de sluis IV te Haghorts (kmr 36.860), inclusief de afwateringskanalen nabij sluis II en sluis III, alsmede
het benedenstrooms de stuw, nabij sluisIV, gelegen afwateringskanaal.
11. In de regio Eindhoven: het Eindhovens Kanaal vanaf km.paal 76 tot aan de aansluiting van de Zuid-Willemsvaart, het
Wilhelminakanaal vanaf de grens tussen de gemeente Son en Breugel en de gemeente Nuenen tot de sluis in de gemeente
Nuenen tot de sluis in de gemeente Lieshout, het Wilhelminakanaal vanaf de voormalige brug onder de gemeente Best tot de grens
tussen de gemeente Son en Breugel en de gemeente Nuenen, het Wilhelminakanaal vanaf sluis 4 onder de gemeente Oost-West
en Middelbeers tot de Aerlese brug onder Best, het ten zuiden van het wilhelminakanaal bij sluis 4 te Diessen gelegen zijkanaal
vanaf de stuw bij de Emmerscheweg oostwaarts tot aan de uitmonding in het Wilhelminakanaal uitmakende een gedeelte van
het perceel, kadastraal bekend gemeente Diessen, sectie b, nr. 1768.
Vissen vanuit rietoevers en plasbermen is niet toegestaan.
12. Grevelingenmeer.

