Lastminute actie op Ermerstrand

Het Recreatiepark Ermerstrand ligt in een natuur- en recreatiegebied met een oppervlakte van
80 ha, waarvan circa 30 ha door de grillige recreatieplas wordt ingenomen. Deze recreatieplas
leent zich uitstekend voor karpervissen Voor de karpervisser is ons park een eldorado: er
zwemt een respectabel aantal karpers (tussen de 12 en 20 kg!). Op Recreatiepark Ermerstrand
zie je en hoor je de vissen springen! Het visseizoen loopt van smedio maart tot begin
november. In de gesloten tijd wordt de karper niet belaagd om ze rust te gunnen en de dressuur
te beperken. Wel worden ze in deze periode gevoerd (i.s.m. BFP products).

In totaal zijn er 10 visstekken waarvan er 6 zijn gesitueerd op het karpereiland. Deze stekken
zijn bereikbaar per boot, welke door het park beschikbaar wordt gesteld. De 4 andere
visstekken liggen verspreid langs de wal van de recreatieplas. Door dit beperkt aantal
visstekken blijft de rust aan de waterkant gewaarborgd en ondervinden vissers geen last van
elkaar. Om de kwaliteit van het water, de visstand en het plezier van al onze
bezoekers/bewoners te waarborgen, is een visreglement opgesteld. Visvergunningen voor het
vangen van karper zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de receptie. Ook nachtvissen is
toegestaan. Vissen zonder vergunning is bij ons op het park niet toegestaan.

1/3

Lastminute actie op Ermerstrand

Het is ook mogelijk om met uw visvrienden te overnachten op het viseiland. Wij bieden u dan
twee mogelijkheden: overnachten in een tent of overnachten in het 'vischalet'. Wanneer u kiest
voor de meest 'basic' optie en dus een eigen kampeermiddel meeneemt, dient u er wel rekening
mee houden dat er geen sanitaire voorzieningen op het eiland zijn. Voor het campingsanitair
dient u even over te varen (circa 5 minuten). Voor de luxe karpervisser hebben wij een chalet
op het eiland geplaatst op enkele meters afstand van de visstek. Het 'vischalet' is volledig
ingericht voor 4 personen en van alle gemakken voorzien (keuken, badkamer, 2 slaapkamers,
tv, dvd, magnetron etc.). Voor meer informatie kijk dan op www.ermerstrand.nl .

Inrichting van het chalet en een stek op het karpereiland
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Een paar schitterende vangsten op Ermerstrand.
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