
Schriftelijke toestemming vissen met aangewezen 

aassoorten binnen de bebouwde kom van Kampen 2020 
 

Er is binnen de bebouwde kom van Kampen, geen Kamper visvergunning nodig als er 

gevist wordt met één gewone hengel met aangewezen aassoorten. Hier is ook geen kleine 

VISpas nodig. 

 
Visrechthebbenden gemeente Kampen, Kampereiland Vastgoed NV en hv “Ons Vermaak” geven hun visrechten uit in één 
schriftelijke toestemming, waarvoor Ons Vermaak namens de gemeente Kampen en Kampereiland Vastgoed NV 
gemachtigd is. 

 

Voorwaarden en bepalingen: 
1. De toestemminghouder wordt geacht zonder toestemming te vissen of te hebben gevist, wanneer hij of zij aan het 

viswater wordt aangetroffen met meer dan één hengel. 
2. In alle wateren binnen de bebouwde kom mag je van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang vissen.  

3. Er mag alleen gevist worden met aangewezen aassoorten, dit is: brood, aardappel, deeg, kaas, zaden en granen. Evenals 

worm, steurkrap en insectenlarven (bv maden) of nabootsing daarvan (mits die niet groter zijn dan 2,5 cm).  

4. Het vissen met een stukje vis, een dood visje of kunstaas (de aassoorten waarmee gericht op roofvis wordt gevist) zijn 

niet toegestaan.   

5. Er geldt voor alle wateren binnen de bebouwde kom, een meeneemverbod voor alle soorten vis.  

6. Het is verboden om te vissen vanuit een vaartuig (op de IJssel is dan minimaal een kleineVISpas nodig). 

7. Het is verboden watergangen, schouwpaden, taluds, oevers, oeverbeschermingswerken, oeverbeplanting, vlonders of 

kunstwerken in wat voor een vorm ook te beschadigen, evenals het plaatsen van pennen, palen, e.d. in het boven 

genoemde. 

8. Het is verboden te vissen binnen 15 meter van kunstwerken (gemalen en dergelijke). 

9. Voertuigen dienen op een verkeersveilige wijze te worden geparkeerd. 

10. Het is verboden om afval achter te laten. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn. 

11. Open vuur of barbeque is aan de waterkant verboden 

12. Het nuttigen of het voorhanden hebben van alcoholische dranken aan de waterkant is verboden. 

13. Het gebruik van visveilige systemen en een onthaakmat is gewenst, wees zuinig met de vis. 

14. Rallyvissen is verboden. 

15. Deze toestemming is gelding van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. 

16. Deze toestemming is gratis en dient niet verhandeld te worden. 

 
Bijzondere bepalingen: 
Aanwijzingen en/of bevelen van bv waterschapspersoneel of wegbeheerders belast met de uitvoering van onderhoudswerk 

dienen te worden opgevolgd. U wordt verzocht geen plaats te nemen daar waar het bestuur een vergunning heeft afgegeven 

voor het houden van een viswedstrijd, mits tijdig wordt aangegeven.  

 

Controle: 

Aan Boa’s, controleurs en overige bevoegden dient u ten allen tijde uw toestemming van hv “Ons Vermaak”, te tonen. 

Kunt u de juiste documenten niet tonen, dan wordt u geacht zonder vergunning te vissen. In onze wateren wordt zeer frequent 

gecontroleerd. Ons controleteam mag bij overtredingen uw papieren in  beslag nemen als u de voorwaarden en bepalingen 

niet in acht neemt. Onze Boa’s zijn wettelijk bevoegd om proces verbaal op te maken. 

 

Ten slotte: 

Het niet in acht nemen van de regels genoemd in dit document of als er in strijd wordt gehandeld met de visserijwet, de keur 

van het waterschap of de gemeentelijke visserijverordening betekent dat men wordt geacht zonder vergunning te vissen! 

Wees zuinig op oever en waterplanten. Neem ook afval van een ander mee , het siert u als sportvisser. 

 

Naam: …………………………………………………………….. 
 
Adres: …………………………………………………………….. 
 
Postcode/Plaats …………………………………………………………….. 
 
Geb.datum …………………………………………………………….. 
 

Bij het niet volledig invullen van dit document betekent dat men wordt geacht zonder 
vergunning te vissen! 


