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Geacht bestuur, 
 

Zoals u misschien al heeft gehoord of heeft waargenomen is de situatie bij de Diepeling te Tienray veranderd. 
Het gebied is ontoegankelijker gemaakt met bebording en afzettingen. Dit heeft de eigenaar Teunesen Zand en 

Grint moeten uitvoeren op verzoek van Provincie Limburg. Dit naar aanleiding van een incident waarbij een 

persoon bijna is verdronken. Helaas betekent dit dat het gebied ook niet meer toegankelijk is voor sportvissers.  
 

Teunesen Zand en Grint staat positief tegenover de sportvisserij en ziet ook graag dat dit kan plaatsvinden aan 
de Diepeling. Helaas laat hun ontgrondingsvergunning het niet toe om het gebied open te stellen voor het 

publiek. De Provincie ziet toe op de naleving van de voorwaarden uit de ontgrondingsvergunning. 
 

Sportvisserij Limburg is niet de visrechthebbende op het water. Sportvisserij Limburg is slechts gemachtigd om 

namens Teunesen Zand en Grint visvergunningen uit te geven. Door de veranderde situatie moet Sportvisserij 
Limburg concluderen dat deze situatie niet meer kan worden gecontinueerd. Dit betekent dat tot nader orde 

het vissen daar niet meer is toegestaan. Bij deze worden de verstrekte vergunningen voor het jaar 2018 dan 
ook ongeldig verklaard.  

 

Sportvisserij Limburg en Teunesen Zand en Grint gaan zich ervoor inzetten om het gebied weer toegankelijk te 
maken voor de sportvisser en het bredere publiek. Het streven is dat het bevisbare deel van de Diepeling per 

2019 weer bevist mag worden en wordt opgeleverd. Dit najaar zullen hiervoor gesprekken worden gevoerd met 
de provincie. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn dan wordt u 
daarvan op de hoogte gesteld. Ook verzoeken wij u om deze brief door te sturen naar uw leden zodat de 

vergunninghouders ook op de hoogte zijn. Mochten er vragen zijn dan kunt u zich wenden tot ons kantoor 
(info@sportvisserijlimburg.nl of 0475 350 053). 

 
Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur Sportvisserij Limburg, 

 
 

Dieter Breuer 
Secretaris  
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