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Onderwerp Vissen in de Leidse wateren

BESLUITEN

Behoudens advies van de commissie  

1. De schriftelijke toestemming om te vissen in de Leidse wateren vast te stellen

Samenvatting 

De Leidse wateren zijn niet allemaal opgenomen in de Kleine en Landelijke Lijst van Viswateren. Het 

gevolg is dat een hengelaar die vist in de Leidse wateren in overtreding is. Op dit moment wordt er 

overleg gevoerd met de Hengelaarsbond voor Leiden en Omstreken om dit voor de toekomst te 

regelen. Ter overbrugging van de periode dat de wateren nog niet zijn opgenomen in de Kleine en 

Landelijke Lijst van Viswateren, wil de gemeente dit oplossen door middel van een schriftelijke 

toestemming.
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Aanleiding en overwegingen

In 2007 is de Visserijwet 1963 gewijzigd. Gevolg daarvan is dat elke hengelaar een schriftelijke 

toestemming nodig heeft van degene die het visrecht heeft op het water waar men wil vissen. De 

visrechthebbende is in veel gevallen de hengelsportvereniging of visserijorganisatie, die vervolgens 

deze visrechten via een visvergunning beschikbaar stelt aan haar leden (d.m.v. VISPAS) en aan niet 

leden (d.m.v. Kleine VISPAS). De (kleine) Vispas en de daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren 

vormen samen de vergunning waarmee gevist kan worden in de wateren die in de Lijst(en) staan 

vermeld.

In Leiden is dit tot op heden niet geregeld, zodat de gemeente Leiden zelf als eigenaar van de 

wateren het visrecht heeft. Thans is de gemeente Leiden voornemens het visrecht aan de 

Hengelaarsbond voor Leiden en Omstreken (HBLO) per machtiging te gunnen.

Zolang dit niet geregeld is, is elke hengelaar die vist in de Leidse wateren in overtreding (m.u.v. enkele 

provinciale wateren in Leiden). Om deze ongewenste situatie te beëindigen, verleent de gemeente 

Leiden hieronder schriftelijke toestemming, die geldt tot het moment dat de procedure tot het afgeven 

van een machtiging aan de HBLO is afgerond en de wateren zijn opgenomen in de Kleine en 

Landelijke Lijst van Viswateren.   

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden (hierna: toestemminggever) 

verleent toestemming tot het vissen met één hengel en aangewezen aassoorten aan:

Naam:

Woonadres en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

 - hierna: toestemminghouder

E.e.a. onder de navolgende voorwaarden:

Geldigheid

De toestemming is alleen geldig in combinatie met de Vispas of de Kleine Vispas en in de hieronder 

toegestane wateren.

De toestemming is geldig tot de dag na het opnemen van de wateren in de Kleine en Landelijke Lijst 

van Viswateren. 

Toegestaan water

- de Nieuwe Rijn;

- de grachten binnen de Singels;

- de Singels;

- de Haarlemmertrekvaart;

- de Veenwatering;

- de Vrouwenvaart;

- het water rond het Merenwijkpark (alleen te bevissen vanaf de buitenrand); 

- de Rijn- en Schiekade.

Hengel



Er mag gevist worden met één hengel.

Toegestane aassoorten

Brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, wormen, steurkrab, insecten en insectenlarven en 

nabootsing daarvan, mits niet groter dan 2,5 cm.

Terugzetverplichting gevangen vis

De gevangen vis moet onmiddellijk onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet.

Algemene voorwaarden

Het is verboden:

- Viswedstrijden te houden;

- Te vissen of te voeren met gekleurde maden; 

- Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de 

natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen; 

- Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen;

- Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze 

schoon te zijn;

- Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men 

het recht om in het aanliggende water te vissen; 

- Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen, of nog te maaien gras staat, tenzij men een 

geldend looprecht heeft;

- Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. 

Overige voorwaarden

- De toestemminghouder is verplicht deze schriftelijke toestemming direct ter  inzage af te geven aan 

bevoegde controleurs van toestemminggever, de politie of andere wettelijk bevoegde 

opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen moeten onmiddellijk worden opgevolgd;

- De toestemminghouder moet zich houden aan bepalingen en voorschriften door middel van 

bebording aangegeven;

- De toestemminghouder vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn/haar handelingen. 

Toestemminggever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid;

Burgemeester en Wethouders van Leiden,

de Secretaris,   de Burgemeester,

 


