Nieuws uit de regio Limburg
INFORMATIEBORD ZAAIT VERWARRING
VISSEN IN DE GRENSMAAS ‘GEWOON’ TOEGESTAAN

D

it voorjaar is het
oude informatiebord
bij het klaphek bij
de brug over de Grensmaas
naar Maaseik aan de Nederlandse zijde vervangen. De
Watermaatschappij Limburg
(WML) heeft een nieuw bord

geplaatst met informatie over
het gebruik van de oever en de
uiterwaard van het terrein, dat
daar eigendom is van WML.
In deze uiterwaard van WML
liggen enkele poelen waar het
verboden is om te vissen. Het
symbool dat sportvissen niet

De Grensmaas bij Maaseik.

is toegestaan is dus alleen van
toepassing op deze poelen.
Het verbod geldt niet voor
het vissen in de Grensmaas
zelf. Houders van de VISpas
mogen hier al jarenlang in de
Grensmaas vissen en langs
de oever lopen. De stek is te
vinden op pagina 245 van de
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Mocht je
controle krijgen en er ontstaat
een discussie over het wel of
niet mogen vissen ter plekke,
dan kun je de controleur
deze passage laten lezen.
Het informatiebord geldt niet
voor de Grensmaas.

DIGITALE AANVULLINGSLIJST VISPAS:
MEER NACHTVISWATEREN IN 2014
Het ziet ernaar uit dat VISpashouders in Limburg en bezoekers aan de provincie, volgend jaar de keuze hebben uit
meer wateren waar zij ’s nachts en met de derde hengel mogen vissen. Uiteraard geldt dit alleen voor de vissers die
een geldige nachtvis- en derde hengeltoestemming op hun VISpas hebben.
Een definitieve lijst van wateren is nog niet bekend. Deze wordt zo snel mogelijk toegevoegd aan de Digitale aanvullingslijst VISpas op www.sportvisserijnederland.nl (klikken op: Lijsten van Wateren). Houd deze lijst dus in de gaten.
Naast de nieuwe nachtvis- en derde hengelwateren, staan hier alle Limburgse wateren in die niet in de nationale lijst zijn vermeld.

HSV DE KARPER: THEATER OP HET WATER
Een visvijver kan ook voor andere doeleinden worden
gebruikt. Dat bewees hengelsportvereniging De
Karper in Lomm, toen hun visvijver De Bosbergweide
als toneel diende als onderdeel van de fietsroute
Theater in het Groen.

D

e populaire visvijver
De Bosbergweide
van HSV De Karper
in Lomm, was afgelopen zomer het toneel onderdeel van
de theaterfietsroute Theater in
Het Groen. Wil Verspaij, voorzitter van De Karper is blij met
deze alternatieve manier om
de visvijver en de vereniging
onder de aandacht te brengen.
“We zijn ooit benaderd door

de organisatie. Het leek ons
een goed idee om onze vijver
onder de aandacht te brengen,
als één van de zes voorstellingen in de route.”
In overleg met de organisatoren van het evenement
maakten vrijwilligers van
de vereniging een drijvend
podium. Het werd het toneel
voor een pantomimevoorstelling die ongeveer 2500

bij, die eerder de voorstelling
toeschouwers trok. De voorhadden bijgewoond. Als wij in
stelling werd om meerdere
het programma van Theater in
redenen een succes, vindt Wil
het Groen passen, willen we
Verspaij. “Een voorstelling als
deze brengt voor de vereniging volgend jaar zeker weer van de
broodnodige inkomsten in het partij zijn.”
www.hsvdekarper.com
laatje. Maar het leverde ons
vooral ook veel aanTheater op de visvij
dacht op van bezoekers,
ver
De Bosbergweide.
die de vijver ook eens
met de hengel wilden
bezoeken. In de weken
na de voorstelling was
het opvallend druk met
campinggasten die een
dagvergunning kochten.
Bovendien kregen we
er vijf nieuwe leden
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