
                                                                                                                  
                                                 

 
 

 
 
 
Sportvis reglement De Huttenheugte  
 
Indien u op De Huttenheugte in een cottage verblijft, die u op voorkeur vislocatie kunt 
boeken, heeft u een vergunning nodig om te mogen vissen. Deze kunt u ophalen bij de 
fietsverhuur. Het roofvis seizoen is gesloten van 1 maart 2023 tot 27 mei 2023 
 
U dient zich aan de volgende regels te houden: 
 

• Indien u niet in het bezit bent van een vergunning wordt u vriendelijk verzocht alles in 
te pakken. 

• Het is niet toegestaan om vis in uw bezit te hebben. Catch en Release. Respect 

• Voorkeur vissen met weerloze haken. 

• I.v.m. de vele watersport activiteiten is een toplood zeker aan te raden.  

• Gevlochten lijn is niet toegestaan! M.u.v. feeder vissen en roofvissen. 

• Nachtvissen is toegestaan, mits u geen overlast creëert voor de overige gasten,  

• Het gebruik van een onthakingsmat is verplicht. 

• Het gebruik van een leefnet of bewaarzak is niet toegestaan. 

• U mag met maximaal 2 hengels per persoon vissen.  

• Maïs en overige zaden en granen dienen minimaal 24 uur geweekt worden en daarna 
koken, voordat ze gevoerd of gebruikt worden. 

• Een voerboot is toegestaan in een rechte lijn naar voren, met een maximum van 50 
meter uit de steiger. (geen gevlochten lijn) 

• U dient in een rechte lijn te vissen zodat u geen overlast veroorzaakt voor uw buren. 

• Een boot is niet toegestaan. 

• Indien er overlast wordt ondervonden of niet in het bezit te zijn van de visvergunning 
zal de medewerker Guest Service u sommeren direct te stoppen met vissen  

• Wij stellen het op prijs dat u foto’s van gevangen vissen naar ons opstuurt. Zo kunnen 
wij de verschillende vissoorten en individuele exemplaren volgen in hun groei en 
ontwikkeling. U kunt de mail sturen naar: vissenopdehuttenheugte@groupepvcp.com 

 
De Huttenheugte kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, in 
welke vorm dan ook. Pas goed op uw eigen spullen. 
 
Bij overtreding van dit reglement kan een proces-verbaal volgen. 
 
Voor overige informatie zie onze website: http://www.centerparcs.nl/vissen 
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