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Voor dat u een hengel uitwerpt in de Lelystadse wateren moet u wel de juiste
schriftelijke toestemming hebben. Het is immers verboden om te vissen zonder dat u toestemming heeft van degene die het visrecht bezit. Meestal is dat
de eigenaar van het viswater. In Lelystad varieert dat eigendom of het beheer
van het water nogal. Niet alleen de gemeente Lelystad beheert water, maar ook
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de Provincie Flevoland en het Rentambt van
de Domeinen doen dat. Dat visrecht kan worden verhuurd. De wateren van de
gemeente zijn verhuurd aan Hengelsportvereniging Lelystad/Dronten. Op de
kaart in deze folder zijn deze wateren met de kleur groen aangegeven.

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING

Zoals hiervoor al is aangegeven, moet u toestemming hebben van degene
die het visrecht heeft. Die toestemming is alleen geldig als ze schriftelijk is
gegeven. In de overeenkomst, die de gemeente Lelystad met de Hengelsportvereniging heeft gesloten, is de afspraak gemaakt dat iedere inwoner van Lelystad beperkt mag vissen zonder lid van de hengelsportvereniging te hoeven
worden. De daarvoor benodigde toestemming is opgenomen in deze folder.
Die toestemming moet u voorzien van uw naam, voorletters, geboortedatum
en adres en uitgeprint meenemen naar de waterkant. De toestemming geldt
alleen voor inwoners van Lelystad en is één jaar geldig. U dient bij controle aan
te kunnen tonen dat u in de gemeente Lelystad woont. De toestemming geldt
alleen voor het vissen met één hengel op zogenaamde witvis (dus niet roofvis
zoals snoek), en dan alleen maar als die hengel is voorzien van aas van één
van de volgende soorten: brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm,
steurkrab of insecten(larven). Omdat de kleurstof van gekleurde maden erg
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giftig is mag u deze maden niet gebruiken. Daarnaast dient u gevangen vis
direct weer terug te zetten in het water.

U WOONT IN LELYSTAD

Om te mogen vissen in de Lelystadse wateren dient u te beschikken over de
gratis toestemming.

U WOONT NIET IN LELYSTAD

De toestemming uit deze folder is alleen geldig voor vissers uit Lelystad die
met één hengel gaan vissen met de hiervoor aangegeven aassoorten. Wanneer
u niet in Lelystad woont, moet u in het bezit zijn van een VISpas.

BIJZONDER EN VERBODEN VISWATER

Enkele wateren die behoren tot de wateren van de gemeente, zijn niet opgenomen. Daarvoor gelden afwijkende regels. De overzichtskaart met viswateren in
Lelystad is verderop in deze folder te vinden.

TIJDEN

Indien u in het bezit bent van een nachtvistoestemming, dan mag u in een beperkt aantal gemeentelijke wateren ’s nachts vissen. Deze wateren zijn op de
kaart als nachtviswater aangegeven. U mag hier tussen 23.00u en 7.00u vissen
en tevens een schuilgelegenheid, met een neutrale, groene, bruine of camouflage kleur en kleiner is dan 2,40m x 2,20m, plaatsen. Indien u geen nachtvistoestemming heeft, dan is vissen toegestaan tussen 7.00u en 23.00u.
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Het is niet toegestaan om bij de visstek te kamperen. De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) verbiedt dat. Ook na de intrekking van de Wet
op de openluchtrecreatie blijft dit verbod van kracht. Het is ook niet toegestaan
om geluidsoverlast te veroorzaken. Dat kan betekenen dat u in bepaalde situaties geen gebruik mag maken van een elektronische beetverklikker, omdat het
geluid van dat apparaat de omwonenden uit de slaap kan houden.

GESLOTEN VISTIJD

Voor enkele vissoorten geldt een zogenaamde gesloten tijd: in die periode mag
u niet vissen op die soorten. Vissoort: serpeling, sneep, winde, gesloten tijd 1
april t/m 31 mei. Ook voor sommige soorten aas geldt een gesloten tijd. In die
periode mag u met de aangegeven soort aas niet vissen.

NACHTVISSEN

In Lelystad zijn enkele wateren opengesteld voor het nachtvissen. Dit zijn
wateren in eigendom van de gemeente en waar omwonenden geen overlast
ondervinden van beetverklikkers. Zie pagina 8/9 voor de locaties in Lelystad
die opengesteld zijn voor nachtvissen.

SCHUILMIDDEL

Het is op de nachtvislocaties toegestaan om gebruik te maken van een schuilmiddel, mits dat kleiner is dan 2,40m x 2,20m en een groene, bruine, zwarte of
camouflagekleur heeft. In de overige stadswateren is het verboden is ’s nachts
te vissen.
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VERDERE REGELS

Bij het vissen gelden de regels uit de Visserijwet 1963. Maar er gelden ook
andere regels en er moet rekening gehouden worden met bepaalde omstandigheden:
• Houdt u zich aan de verkeersregels en de bepalingen van de APV (bijvoorbeeld geen auto’s op fietspaden, niet parkeren in de bermen, geen overlast
voor omwonenden, geen hinder voor de scheepvaart).
• In en aan de gemeentelijke viswateren kunt u steigers, boten en vlotten
tegenkomen.
• Men mag geen schade toebrengen aan wegen, kades, oeververdediging en
rietbermen.
• Te veel voeren (onder andere boilies) is slecht voor de kwaliteit van het
water.
• Het achterlaten van rommel aan de waterkant is verboden.
• Het achterlaten van lood, nylondraad en vishaken is niet toegestaan.
• Vissen binnen een afstand van 15 meter van sluizen en gemalen is niet
toegestaan.
• Rallyvissen en vormen hiervan zijn verboden.
• Voor iedere andere vorm van visserij in Lelystad, dan die met 1 hengel op
witvis, moet u in het bezit zijn van de VISpas.
• Beschadig de gevangen vis niet onnodig: goed onthakingsgereedschap, een
onthakingsmat en een schepnet helpen daarbij.
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BESCHERMDE VISSOORTEN

In de Wet Natuurbescherming zijn vissoorten opgenomen die beschermd zijn.
Het gaat om de volgende soorten: gestippelde alver, beekprik, bermpje, bittervoorn, elrits, houting, meerval, grote en kleine modderkruiper, rivierdonderpad, rivierprik en steur. Deze vissen moeten direct na het vangen in hetzelfde
water worden teruggezet. Dat geldt ook voor de graskarper, omdat die vis is
uitgezet om de groei van waterplanten binnen de perken te houden. Tevens
geldt er een meeneemverbod voor karper, aal, snoek en snoekbaars.
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Burgemeester en wethouders van Lelystad verlenen hierbij toestemming aan:
Naam 								 Voorletter(s)
Geboortedatum
Adres 					

Postcode / Woonplaats 			

Lelystad

TOESTEMMING OM TE
VISSEN 2022

tot het vissen met één hengel in de gemeentelijke viswateren van Lelystad, mits gevist wordt op niet-roofvis met de
aassoorten brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm, steurkrab en insecten(larven) mits niet gekleurd.
Deze toestemming is gratis en is 1 jaar geldig, behoudens de in of krachtens de Visserijwet 1963 vastgestelde gesloten tijden,
tot en met 31 december 2022. Op een eerste verzoek van de controle-ambtenaar moet de ondertekende toestemming worden
getoond en moet worden aangetoond dat u woonachtig bent in Lelystad.
Lelystad, 1 januari 2022 de burgemeester van de gemeente Lelystad.

A.E.H. Baltus

COLOFON

Dit is een uitgave van de gemeente Lelystad
Gemeente Lelystad
Stadswinkel
Stadhuisplein 2
Lelystad
www.lelystad.nl

Uitgave

Samenstelling: Afdeling Communicatie, gemeente Lelystad
Ontwerp en vormgeving: Afdeling DTP, gemeente Lelystad
Wijzigingen voorbehouden. Aan deze folder kan, behoudens de
toestemming, geen rechtskracht worden ontleend

BELANGRIJKE ADRESSEN

Gemeente Lelystad, Stadswinkel, Stadhuisplein 2, Lelystad,
tel. 14-0320, www.lelystad.nl.
Openingstijden: op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur
Hengelsportvereniging Lelystad/Dronten, Kreek 84, 8212 XD,
Lelystad, 06-50222556, www.visstadlelystad.nl.

VERKOOPADRESSEN KLEINE VISPAS

De postagentschappen of online via www.sportvisserijnederland.nl
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