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Als u wilt vissen in het Lelystadse 
water, dan heeft u toestemming 
nodig. U heeft toestemming 
nodig van degene die het 
visrecht heeft. Meestal is dat 
de eigenaar van het viswater. 
In Lelystad zijn verschillende 
organisaties verantwoordelijk 
voor het water: gemeente 
Lelystad, Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat, provincie 
Flevoland en het Rentambt van de 
Domeinen. Het visrecht kan worden 
verhuurd. Het water van de gemeente is 
verhuurd aan Hengelsportvereniging
Lelystad/Dronten. Op de kaart in deze 
folder heeft dit water een blauwe kleur. 

U HEEFT TOESTEMMING NODIG OM TE VISSEN
Als u wilt vissen, dan moet u toestemming hebben van degene die het visrecht 
heeft. Gemeente Lelystad heeft afgesproken dat iedere inwoner mag vissen  
 zonder lid te zijn van de Hengelsportvereniging. De 

toestemming die nodig is om te vissen, kunt 
u vinden in deze folder. De toestemming 

is alleen geldig op papier. Print daarom 
de toestemming uit, vul uw gegevens 

in en neem de toestemming mee 
als u gaat vissen. De toestemming 
is geldt voor 3 jaar en is alleen 
voor inwoners van Lelystad.
Wilt u vissen in Lelystad maar 
woont u hier niet? Dan heeft u 
een VISpas nodig. Deze kunt u 

eenvoudig te bestellen via 
www.vispas.nl.
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DE VOLGENDE 7 REGELS GELDEN ALS U WILT VISSEN 
IN LELYSTAD
1. U mag alleen vissen in het water dat u op de overzichtskaart ziet (in het 

blauw).
2. U moet de vis die u vangt direct terugzetten in het water.
3. Zorg dat u de uitgeprinte en ingevulde toestemming bij u heeft. 
4. Bij een controle moet u aantonen dat u in de gemeente Lelystad woont. 
5. U mag vissen met één hengel. En alleen op witvis (dus niet roofvis zoals 

snoek). 
6. U mag alleen aas gebruiken van één van de volgende soorten: brood, 

aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm, steurkrab of insecten(larven). 
Gekleurde maden zijn giftig. Deze mag u niet gebruiken.

7. U mag vissen tussen 07.00 uur en 23.00 uur. 

VOOR SOMMIGE VISSOORTEN GELDT EEN 
GESLOTEN VISTIJD
Voor een paar vissoorten geldt een gesloten vistijd. 
Dit betekent dat u in een bepaalde periode niet mag 
vissen op die soorten. Zo mag u tussen tussen 
1 april en 31 mei bijvoorbeeld niet vissen op
serpeling, sneep en winde. 

NACHTVISSEN IS
TOEGESTAAN 

Wilt u ’s nachts vissen? Dat mag alleen als u 
een VISpas én een nachtvistoestemming heeft. 
De toestemming kunt u online aanvragen via: 
www.sportivsserijmidwestnederland.nl of  
www.sportvisserijnederland.nl. Na betaling van 
€ 10,-- krijgt u een sticker. Deze plakt u op de 

VISpas. 

Nachtvissen mag alleen in een bepaalde wateren. 
Op de overzichtskaart (pagina 2) ziet u waar dit mag.

In andere wateren is het verboden om ’s nachts te vissen. 



DE VOLGENDE 5 REGELS GELDEN VOOR NACHTVISSEN
1. Nachtvissen is toegestaan tussen 23.00 uur en 07.00 uur;
2. U mag alleen een tentje (of een ander schuilmiddel) hebben met een 
 neutrale, groene, bruine of camouflage kleur;  
3. Uw tentje mag niet groter zijn dan 2,40 meter bij 2,20 meter;
4. Kamperen op de visplek is verboden (Dit mag niet volgens de Verordening 

Fysieke Leefomgeving);  
5. U mag geen geluidsoverlast maken. Dit betekent dat u in bepaalde situaties 

geen elektronische beetverklikker mag gebruiken. 

DE VOLGENDE ALGEMENE REGELS GELDEN VOOR VISSEN
Bij het vissen gelden de regels uit de Visserijwet 1963. Maar er zijn ook andere 
regels waar u zich aan moet houden: 
•  U moet zich houden aan de verkeersregels en de bepalingen uit de 
 Verordening Fysieke Leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn: geen auto’s 

op fietspaden, niet parkeren in de bermen, geen overlast voor omwonenden, 
geen hinder voor de scheepvaart.

•  U mag wegen, kades, oevers en rietbermen niet kapot maken of vernielen.
•  Voer de vissen niet teveel. Dat is slecht voor de kwaliteit van het water.
•  Ruim uw rommel op als u klaar bent met vissen. Laat ook geen lood, 
 nylondraad en vishaken achter. 
•  Vist u bij sluizen en gemalen? Dan moet u 
 minimaal 15 meter verderop gaan zitten.
•  Rallyvissen (een omstreden vorm van 

sportvissen) is verboden.
•  Wilt u met meer dan 1 hengel 

vissen of op andere vis dan 
 witvis? Dan moet u een 
 VISpas hebben. 
•  Ga voorzichtig om met 
 de vis die u vangt: goed 

onthakingsgereedschap, 
een onthakingsmat en een 
schepnet kunnen u hierbij 
helpen. 
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BESCHERMDE VISSOORTEN 
MOET U DIRECT 

TERUGPLAATSEN IN 
HET WATER
In de Wet Natuurbescherming
zijn vissoorten opgenomen die
beschermd zijn. Deze vissen 
moet u direct na het vangen 

in hetzelfde water terugzetten. 
Het gaat om de volgende 

soorten: gestippelde alver, 
beekprik, bermpje, bittervoorn, el-

rits, houting, meerval, grote en kleine 
modderkruiper, rivierdonderpad, 

  rivierprik en steur.
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Burgemeester en wethouders van Lelystad geven toestemming aan:

Naam:          

Voorletter(s): 

Geboortedatum: 

Adres:     

Postcode / Woonplaats:                    Lelystad

U mag met deze toestemming vissen met één hengel in de viswateren van 
gemeente Lelystad. U mag alleen vissen op niet-roofvissen en met de aas-
soorten brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm, steurkrab en 
insecten(larven) als deze niet gekleurd zijn.

Deze toestemming is gratis en is geldig tot en met 31 december 2025. De 
toestemming is niet geldig tijdens de vastgestelde vistijden. Deze staan 
beschreven in de Visserijwet uit 1963. Als u controle krijgt bij het vissen, 
dan moet u de ondertekende toestemming laten zien. Ook moet u aanto-
nen dat u in Lelystad woont.

Lelystad, 1 januari 2023 de burgemeester van de gemeente Lelystad.

A.E.H. Baltus 

U kunt geen rechten ontlenen aan deze folder, behalve de toestemming.



TOESTEMMING OM TE VISSEN 
2023 t/m 2025



BELANGRIJKE ADRESSEN
Gemeente Lelystad
Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad
v  14 0320
?  www.lelystad.nl.
Openingstijden: op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Hengelsportvereniging Lelystad/Dronten
Kreek 84
8212 XD Lelystad
v  06-50222556
?  www.visstadlelystad.nl.

VERKOOPADRESSEN KLEINE VISPAS
De postagentschappen of online via www.sportvisserijnederland.nl


