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De raad besluit: 

I. Het Visbeleidsplan gemeente Woerden 2017 - 2024 vast te stellen. 

II. A. Artikel 4:18 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Woerden 2015 als 
volgt te wijzigen: 
Het verbod geldt niet voor: 
a. een kampeermiddel voor eigen gebruik door de rechthebbende op eigen terrein; 
b. een kampeermiddel ten behoeve van het nachtvissen (karper- of vistentje) tussen 
twee uur na zonsondergang en één uur vóór zonsopgang. 
B. Deze wijziging treedt in werking de dag na bekendmaking. 
C. Deze wijziging bekend te maken in het Gemeenteblad. 

Inleiding: 

In dit Visbeleidsplan is beschreven wat er moet worden gedaan om op een duurzame en 
verantwoorde manier de sportvissers in de wateren binnen de gemeente Woerden te kunnen laten 
vissen. Tevens is aangegeven hoe bij het vissen en het beheer van het viswater zoveel mogelijk 
rekening kan worden gehouden met de bestaande natuurwaarden van het water. Hierbij is een 
belangrijke rol weggelegd voor de hengelsportverenigingen die het visrecht van de gemeente huren. 
Daarom is dit Visbeleidsplan geschreven door de Hengelsportvereniging (HSV) De Rijnstreek uit 
Woerden in nauw overleg met de gemeente en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
(HDSR). De hengelsportvereniging weet immers als geen ander wat er speelt en zij heeft er in de 
praktijk mee te maken. Daarnaast huurt de HSV De Rijnstreek al het meeste gemeentewater en is zij 
als visrechthebbende daardoor verantwoordelijk voor het visserijbeheer. 
Bovenstaande aanpak vloeit voort uit de houding "Woerden zegt ja, tenzij...". De gemeente gaat 
naast inwoners, ondernemers en instellingen staan en speelt waar mogelijk in op wat bij hen leeft. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

De gemeenteraad is op grond van artikel 147 in samenhang met artikel 108 lid 1 van de 
Gemeentewet bevoegd. 



Beoogd effect: 

Door het vaststellen van het Visbeleidsplan is er een visie op sportvisserijgebruik voor de periode 
2017-2024. 
Door de APV te wijzigen wordt het juridisch mogelijk om tijdens het nachtvissen gebruik te maken 
van een kampeermiddel (karpertentje). 

Argumenten: 

A 1 Gemeentelijk visbeleid nodig 
Er is nog geen gemeentelijk visbeleid. Dit visbeleid is de lokale invulling van landelijk en 
waterschapsbeleid. Door het opstellen van dit Visbeleidsplan geeft de gemeente aan wat de kaders 
zijn en wat haar visie is op het sportvisserijgebruik in Woerden en tevens wat er nog moet gebeuren 
om naar deze gewenste situatie te komen. Ook zijn in het plan maatregelen opgenomen om overlast 
voor omwonenden te voorkomen. Daarnaast wordt in dit Visbeleidsplan met het visserijbeheer zo 
veel mogelijk aangesloten bij de streefdoelen van het Groenblauw Omgevingsplan, zodat ook 
sportvissers optimaal kunnen genieten van het viswater in de openbare ruimte. Als er nieuwe 
visplekken worden ingericht, dan zullen die inclusief zijn. In alle gevallen zal dit maatwerk zijn. 
Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij het plan van aanpak in het kader van inclusie. 
In het Visbeleidsplan wordt verder speciale aandacht besteed aan jeugdige vissers en mindervalide 
sportvissers. Voor de jeugdige vissers worden er visbijeenkomsten met een educatief karakter 
mogelijk gemaakt. Voor mindervalide sportvissers wordt naar tenminste 6 aangepaste visplekken 
gestreefd. 

1.2 Participatie 
Dit Visbeleidsplan is geschreven door de HSV De Rijnstreek. Het HDSR heeft meegedacht en gaat 
het definitieve beleidsplan ter kennisname inbrengen in het College van Dijkgraaf 8. 
Hoogheemraden, zodat Hoogheemraad de heer Beugelink namens het waterschap het 
Visbeleidsplan mede kan ondertekenen. Daarnaast is er overleg geweest met de andere 
hengelsportverenigingen die in de gemeentewateren van Woerden vissen. 

1.3 Aansluiting bij Visie Spelen, sporten en bewegen 
In de door de raad vastgestelde Visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen is vastgesteld dat alle 
inwoners ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond kunnen spelen, sporten en 
bewegen in de gemeente Woerden. Dat geldt dan ook voor sportvissen. De landelijke sportvisbond 
Sportvisserij Nederland is lid van NOC*NSF en is na de voetbalbond KNVB en de tennisbond 
KNLTB de derde grootste sportbond van Nederland. 

//. 1 Gebruik van karpertentjes in de nachtelijke uren legaliseren 
Om het gebruik van karpertentjes 's nachts ook juridisch mogelijk te maken is een wijziging van de 
APV noodzakelijk. De hengelsportvereniging heeft aangegeven dat het gebruik van karpertentjes in 
de nachtelijke uren al jaren wordt gedoogd, maar dat zij dit geen gewenste situatie vindt en dat zij 
graag zou zien dat het gebruik hiervan wordt gelegaliseerd. 

Kanttekeningen: 

1.3 Beperkte aansluiting bij Visie Spelen, sporten en bewegen 
In de visie Spelen, Sporten en Bewegen ligt de nadruk op lichamelijk actief bezig zijn. Vissen is 
weliswaar een sport die bij NOC*NSF is aangesloten, maar het raakt toch slechts in beperkte mate 
het speel-, sport- en beweegbeleid van de gemeente. 
De gemeente heeft dit Visbeleidsplan wel voorgelegd aan het Sportoverleg. Het Sportoverleg heeft 
aangegeven dat het Visbeleidsplan vooral te kwalificeren is als voorwaardenscheppend. Het 
Sportoverleg geeft verder aan dat het goed is dat er aan mensen met een beperking is gedacht door 
de aanleg van speciale vissteigers. 

Financiën: 

Dit Visbeleidsplan heeft geen financiële consequenties. In het Visbeleidsplan is aangegeven dat er 
werk met werk wordt gemaakt en dat de uitvoering van de maatregelen uit het Visbeleidsplan wordt 



opgenomen in het beheerplan van het Groenblauw Omgevingsplan. 

Uitvoering: 

De uitvoering van de voorgestelde maatregelen wordt opgenomen in het beheerplan van het 
Groenblauw Omgevingsplan, waarbij werk met werk wordt gemaakt bijvoorbeeld bij de herinrichting 
van de oevers. Ook wordt er aansluiting gezocht bij de wijkwaterplannen, die nog worden opgesteld. 

Na vaststelling door de gemeenteraad zal het besluit worden gepubliceerd in het Gemeenteblad. 

Communicatie: 

Na vaststelling van het Visbeleidsplan door de gemeenteraad wordt een gezamenlijk persmoment 
georganiseerd met de HSV De Rijnstreek, de gemeente en het HDSR. Daarnaast zal het 
Visbeleidsplan worden verstuurd aan de HSV De Rijnstreek, het HDSR en de andere 
hengelsportverenigingen die in de Woerdense gemeentewateren vissen. Verder zal de gemeente via 
de gebruikelijke communicatiekanalen communiceren. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

1. Groenblauw Omgevingsplan 2014-2023 (13İ.05295) 
2. Visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen in Woerden 2015-2024 (15İ.01915) 

Bijlagen: 

Ter vaststelling: 

1. Visbeleidsplan gemeente Woerden 2017-2024 (17İ.01799) 
2. Raadsbesluit Visbeleidsplan gemeente Woerden 2017 - 2024 (17R.00203) 

Ter informatie: 

3. Groenblauw Omgevingsplan 2014-2023 (13İ.05295) 
4. Visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen in Woerden 2015 - 2024 (15İ.01915) 
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1. INLEIDING 

Door jong en oud wordt er in de gemeente Woerden een hengel uitgeworpen. Door sommige 
sportvissers slechts enkele keren per jaar, door een grote groep aangesloten bij diverse 
hengelsportverenigingen regelmatig. 
Het overgrote deel van het viswater wordt door deze hengelsportverenigingen gehuurd van de 
gemeente Woerden. Het viswater is gevarieerd: van singels en plasjes met een belangrijke 
waterbergingsfunctie, wateren met tevens een recreatiefunctie tot prachtige wateren met een 
natuurfunctie. Water in al haar verscheidenheid waar we in de gemeente Woerden zorgvuldig mee 
willen omgaan. 

In dit visbeleidsplan is verwoord hoe we hieraan invulling willen geven. In het plan wordt het huidige 
en het voorgenomen visserijbeheer1 beschreven. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de 
hengelsportverenigingen die het visrecht van de gemeente huren en die daarmee een belangrijke 
uitvoerende taak hebben bij het visserijbeheer. Het plan laat zien hoe op een duurzame en 
verantwoorde manier de sportvissers in de wateren binnen de gemeente Woerden kunnen vissen. 

Deze visie heeft betrekking op alle wateren in het openbaar gebied in de gemeente Woerden. 

1 Visserijbeheer is het planmatig voorbereiden en uitvoeren van maatregelen om de visserij in relatie tot het recreatief 
gebruik van het gebied te optimaliseren. 
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2. O P B O U W VAN HET BELEIDSPLAN 

Dit beleidsplan is als volgt opgebouwd: 

Huidige situatie 
In dit hoofdstuk wordt beschreven waar gevist mag worden in Woerden, welke (wettelijke) 
visdocumenten nodig zijn om daar te kunnen vissen en hoe er bij het visserijgebruik rekening wordt 
gehouden met de omgeving en het bestaand beleid voor het water- en natuurbeheer. 

Visie op sportvisserijgebruik 
Hier wordt beschreven welk type water in aanmerking komt als viswater, waar we naar toe willen met 
het sportvisserijgebruik rekening houdend met wat we met ruimte, groen en water willen bereiken. 

Wat moet er nog gebeuren 
Op grond van de huidige situatie en visie op het sportvisserijgebruik wordt vastgesteld wat er nog 
moet gebeuren zodat elke sportvisser voldoende zijn of haar hobby kan beoefenen. 
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3. HUIDIGE SITUATIE 

Waar viswater 
Vrijwel alle stadswateren zijn eigendom van de gemeente Woerden. Op dit moment mag — 
uitgezonderd de Natuurplas Breeveld - vrijwel overal in de openbare wateren van de gemeente 
Woerden worden gevist. Twee openbare wateren in Zegveld zijn verhuurd aan de HSV 
(hengelsportvereniging) Zegveld, te weten de wetering langs de Hazekade en de Bossloot langs de 
Middenweg. Het meeste andere openbare water in de gemeente Woerden is verhuurd aan de HSV 
De Rijnstreek. Op de viswaterkaart in bijlage 1 staat aangegeven waar mag worden gevist met een 
schriftelijke toestemming van de HSV De Rijnstreek. 

Al het voor sportvisserij verhuurde stadswater is getoetst aan ecologische en ruimtelijke 
randvoorwaarden. 

De ecologische randvoorwaarden hebben betrekking op: 

* Water met een expliciete natuurdoelstelling, zoals water in Park Bredius en de Natuurplas 
Breeveld; 

* Water met een waardevolle oevervegetatie, zoals langs de Zandgaten; 
* Ecologisch beheerde gebieden, waar sportvisserij en andere recreatie het ecologische 

evenwicht kunnen verstoren. 

Vanuit ruimtelijk gebruik is getoetst aan: 

* Eigendomssituatie en privacy. Vooral bij relatief smalle stadswateren kan een sportvisser aan 
de andere kant van het water de privacy verstoren; 

* Beheer van de oevers en gebruik van het water. 

Type sportvissers 
Sportvissers in Nederland vissen op verschillende manieren en op verschillende vissoorten. De wensen 
en eisen die sportvissers stellen aan visstand, viswater en visstek zijn daardoor niet gelijk, maar lopen 
per type sportvisser aanzienlijk uiteen. Sportvissers die zich volledig richten op het vangen van één 
bepaalde vissoort, zullen vooral díe wateren bevissen waar deze vissoort in redelijke mate kan 
worden verwacht. Daarnaast zijn er vistechnieken die specifieke eisen stellen aan de inrichting van de 
oevers en de directe omgeving. Er zijn bijvoorbeeld statische manieren om te vissen en meer actieve 
sportvisserijvormen, waarbij de hengelaar zich voortdurend verplaatst over, door of langs het water. 
Vooral jeugdige en mindervalide hengelaars stellen eisen aan de veiligheid, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van het water. 
In het Visplan Stichtse Rijnlanden (Kamman, 2012) zijn de verschillende vormen van 
sportvisserijgebruik getypeerd in zeven sportvisserijtypen. Voor de sportvisserij in Woerden 
onderscheiden we de volgende sportvisserijtypen (zie bijlage 6): 

1. recreatievisser; 
2. jeugdige sportvisser; 
3. karpervisser; 
4. struinende (lopende) sportvisser (visser op roofvis, vliegvisser); 
5. bootvisser; 
6. wedstrijdvisser; 
7. mindervalide sportvisser. 
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De hiervoor vermelde sportvisserijtypen hebben ieder hun eigen wensen ten aanzien van het oever-
en watergebruik en de visstand. In bijlage 7 wordt dat bij de inrichtingseisen van het viswater verder 
toegelicht en uitgewerkt. 

Per gebiedsdeel zoals wordt onderscheiden in het Groenblauw Omgevingsplan (gemeente Woerden, 
2013) zijn de volgende typen sportvissers te verwachten. 

buitengebied 
en randen 

centrum, 
entrees, 
landschap in 
de stad 

bedrijven 
terreinen 

wijken voortuinen 

recreatievisser X X X X 

jeugdige sportvisser X X X 

karpervisser X X X X X 

struinende visser X X X X X 

bootvisser*' X X 

wedstrijdvisser**' X X 

mindervalide 
visser***' 

X X 

*) Gebruik van een boot bij het vissen is beperkt tot die wateren waar dat volgens de bijzondere 
voorwaarden van HSV De Rijnstreek is toegestaan. Dit zijn de Oude Rijn, Gr echt, Singels, 
Kromwijkerwetering, Lange Linschoten, Leidsche Rijn en voor een beperkt aantal sportvissers/leden 
zonder gebruik van buitenboordmotor de recreatieplas Cattenbroek. 

**) Slechts toe te passen op trajecten met een minimale aaneengesloten lengte van 200 meter lengte 
voor minstens 20 wedstrijdvissers met een ruimte van 10 m per wedstrijdvisser. 

***) Voor mindervalide vissers zijn met name die oevers geschikt die voorzien zijn van een kademuur 
of verhard pad met een opstaande rand. 

De sportvissers getypeerd als recreatievisser, jeugdige sportvisser, karpervisser en struinende 
sportvisser hebben bij alle streefdoelen uit het Groenblauw Omgevingsplan (gezonde, natuurlijke en 
hoogwaardige leefomgeving) voldoende mogelijkheden om hun hobby uit te oefenen. 

Voor bootvissers, wedstrijdvissers en mindervalide sportvissers zijn de mogelijkheden iets beperkter. 

Toestemming voor vissen 
Om met maximaal twee hengels te kunnen vissen in Woerden moeten sportvissers in het bezit zijn van 
een schriftelijke toestemming i.c. de zgn. VISpas van de visrechthebbende HSV De Rijnstreek of HSV 
Zegveld. Doordat beide hengelsportverenigingen de meeste van de gemeentelijke viswateren hebben 
ingebracht in de zgn. Gezamenlijke (Landelijke) Lijst van Viswateren van Sportvisserij Nederland, 
kunnen ook sportvissers met een VISpas van andere verenigingen in Woerden vissen. Uitgezonderd 
hiervan zijn de wateren in het park Bredius, de Zandgaten en recreatieplas Cattenbroek. De 
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recreatieplas Cattenbroek is alleen bevisbaar voor leden van HSV De Rijnstreek met een extra 
schriftelijke toestemming. 

Sportvissers die geen lid zijn van een hengelsportvereniging en toch in Woerden willen vissen, kunnen 
een dagvergunning aanschaffen bij een van de Woerdense hengelsportwinkeliers. 

Voor het vissen met een derde hengel en/of het vissen gedurende de nacht tussen twee uur na 
zonsondergang en één uur voor zonsopgang is voor de wateren van de HSV De Rijnstreek een 
speciale schriftelijke toestemming van de vereniging nodig. Voor het nachtvissen in de wateren van De 
HSV Zegveld is geen speciale schriftelijke toestemming nodig. 
In bijlage 2 zijn de wettelijke kaders die gelden voor de sportvisserij meer in detail weergegeven. 

Naast het 's nachts mogen vissen is het gebruik van een karpertentje - veel gebruikt tijdens het vissen 
in de nachtelijke uren - van groot belang voor sportvissers. De regels over het gebruik van een tentje 
vallen onder de bevoegdheid van de gemeente, die dit onder de noemer "recreatief nachtverblijf" 
geregeld heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In artikel 4:18 van de APV wordt 
hierover vermeld dat het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te 
plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, ... is 
bestemd of mede bestemd...". 
Deze bepaling in de APV zou betekenen dat er door sportvissers geen gebruik mag worden gemaakt 
van een karper- of vistentje. Daarom wordt het gebruik van een karpertentje tijdens het nachtvissen 
gelegaliseerd door aanpassing van de APV. 

De sportvissers dienen zich aan de landelijke gedragscode voor het welzijn van vissen te houden 
(Sportvisserij Nederland, 2011). Deze gedragscode sluit aan bij het dierenwelzijnsbeleid van de 
gemeente Woerden. 

Waterkwaliteit 
Bij het vissen en het visserijbeheer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande 
natuurwaarden van het water. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft met de visserij 
afspraken gemaakt om in het visserijbeheer rekening te houden met de waterkwaliteitsdoelstellingen 
en ecologische doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit geldt in eerste 
instantie voor de wateren die daarvoor door het waterschap zijn aangewezen, zgn. KRW-
waterlichamen (zie bijlage 3). Ook voor de niet-KRW-wateren in de gemeente Woerden wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met bovenvermelde afspraken over het te voeren visserijbeheer. 
In bijlage 4 zijn de belangrijkste regels en afspraken voor het visserijbeheer over het water- en 
natuurbeheer beschreven. 
Nieuw zijn hierin de "Richtlijnen voor uitzet van karper". Doel is het voorkomen van negatieve effecten 
op de waterkwaliteit en toch ruimte laten voor het uitzetten door hengelsportverenigingen. 

Voorkomen overlast 
Door de sportvisserij wordt er naar gestreefd om zo min mogelijk overlast voor andere gebruikers 
van oever en water en voor aanwonenden van het water te veroorzaken. Sportvissers zijn namelijk 
niet de enige gebruikers van water en oever; ook watersporters, natuurliefhebbers en andere 
recreanten vertoeven van tijd tot tijd graag bij of op het water. Tevens hebben sportvissers in de stad 
te maken met bewoners van woningen bij het water. 

Om overlast voor aanwonenden van viswateren te voorkomen is voor het nachtvissen (van 2 uur na 
zonsondergang tot 1 uur vóór zonsopgang) op alle wateren in Woerden — uitgezonderd die in het 
Brediuspark en de wateren van de HSV Zegveld - een aanvullende schriftelijke toestemming van de 
HSV De Rijnstreek nodig. Hiervan worden jaarlijks maximaal 100 toestemmingen uitgegeven. 
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Via bijzondere voorwaarden in deze aanvullende toestemming voor het nachtvissen stelt de HSV De 
Rijnstreek als visrechthebbende nadere voorwaarden aan het nachtelijk verblijf aan de waterkant, 
zoals het vermijden van overlast voor omwonenden of passanten of het verstoren van de natuur. Zo is 
het gebruik van beetverklikkers toegestaan, mits deze geen overlast geven dan wel de nachtrust 
verstoren voor omwonenden. En zo mogelijk moeten beetverklikkers worden gedempt. Vissen mag 's 
nachts niet binnen 20 meter van de bewoonde bebouwing. 
Aan de toestemming voor het nachtvissen is tevens een toestemming voor het gebruik van een derde 
hengel gekoppeld. 

Controle en handhaving 
Door Sportvisserij Nederland opgeleide controleurs van de hengelsportverenigingen bezoeken 
regelmatig het viswater ter controle op de naleving van de visserijregels. Daarnaast zijn bestuurs- en 
commissieleden van de verenigingen eveneens bevoegd tot controle van sportvissers in de 
verenigingswateren. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs namens de vereniging. 
Daarnaast kunnen de hengelsportverenigingen een beroep doen op de BOA's sportvisserij van de 
overkoepelende hengelsportfederatie om extra controles uit te voeren bij belangrijke wateren of 
wateren waar door verenigingscontroleurs veel overlast en/of overtredingen worden geconstateerd 
(zie ook bijlage 5). 

Inrichting viswater 
Over het algemeen zijn de wateren in Woerden niet specifiek ingericht op het beoefenen van de 
sportvisserij. De sportvissers liften mee op de inrichting zoals die voor het algemeen functioneren en 
het gebruik van de wateren is uitgevoerd. 
Doordat er voldoende variatie is in inrichting en watertypen heeft dat goed uitgepakt. 
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4 . VISIE OP SPORTVISSERIJGEBRUIK 
Zoals het Groenblauw Omgevingsplan aangeeft, is de aanwezigheid van groen en water zeer 
bepalend voor het gebruik en de beleving van de openbare ruimte. Voor sportvissers is dat niet 
anders. Type viswater, visstand en de omgeving bepalen ook voor sportvissers het gebruik en de 
beleving van de viswateren. 

Voor een plezierige en duurzame sportvisserij in de wateren is het van belang dat: 

* er toegankelijke, bereikbare, veilige en bevisbare wateren voor elke type visser zijn om zowel 
overdag als 's nachts te vissen; 

* met een duurzame en passende visstand, als afspiegeling van een ecologisch gezond 
aquatisch milieu. 

Waar viswater 
We kiezen ervoor om zoveel mogelijk van het beschikbare water in Woerden vrij te geven om er te 
mogen vissen. 

Type sportvissers 
Alle sportvissers kunnen ongeacht hun leeftijd, beperkingen en financiële achtergrond hun sport 
beoefenen in de gemeente Woerden (conform de visie in het speel-, sport- en beweegbeleid). 
Daarom zal voor bootvissers, wedstrijdvissers en mindervalide sportvissers in overleg met de 
hengelsportverenigingen onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn. 

Toestemming voor vissen 
Karpervissers kunnen binnen de wettelijke kaders hun sport ook 's nachts met een karpertentje 
beoefenen. De APV wordt hiervoor aangepast. 

Waterkwaliteit 
Voor sportvisserij hebben alle wateren een zekere basiskwaliteit nodig. Bij elk waterkwaliteitsbeeld 
gelden daarom de volgende kwaliteitscriteria: 

* geen zwerfvuil; 
* geen stank; 
* geen dikke sliblaag: volgens de onderhoudsdiepte van het leggerprofiel, ecologische gunstige 

diepte maximaal 1 / 3 van de waterkolom; 
* geen overmatige bedekking met kroos; 
* geen overmatige bedekking met f lab (drijvende draadwieren); 
* geen blauwalgenbloei; 
* geen vissterfte; 
* geen botulisme. 

Lood wordt in sommige gevallen door sportvissers gebruikt als extra gewicht aan hun aas. Dit is 
schadelijk voor het milieu, omdat lood niet biologisch afbreekbaar is. Door de sportvisserij wordt er 
naar gestreefd om het gebruik van milieuvriendelijke loodalternatieven bij het vissen te gebruiken. 

Voorkomen overlast 
Door de sportvisserij wordt er naar gestreefd om zo min mogelijk overlast voor andere gebruikers 
van oever en water en voor aanwonenden van het water te veroorzaken. 

Pagina 9 



Visbeleidsplan Gemeente Woerden 

Controle en handhaving 
Door Sportvisserij Nederland opgeleide controleurs van de hengelsportverenigingen bezoeken 
regelmatig het viswater ter controle op de naleving van de visserijregels. 

Inrichting viswater 
Met het sportvisserijgebruik wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de streefdoelen van het 
Groenblauw Omgevingsplan. Tevens worden hierbij de beleidsregels gevolgd voor het visserijbeheer 
in de Beleidsnota Visstandbeheer (Heuts StHoltman, HDSR, 2010) en het Visplan De Stichtse Rijnlanden 
(Kamman, VBC Stichtse Rijnlanden, 201 2). Hieronder is per gebiedsdeel het groenblauwe streefdoel 
naar een waterkwaliteitsbeeld vertaald. 

Gebiedsdelen Groenblauw 
streefdoel 

Waterkwaliteitsbeeld 

water oever 

buitengebieden en 
randen 

natuurlijke 
leefomgeving 

optimale waterkwaliteit 
geschikt voor een 
gevarieerde aquatische 
levens- incl. 
visgemeenschap; 
gevarieerde 
waterdiepten 

natuurlijk ingerichte en 
ecologisch 
ondersteunende oevers 

centrum, entrees, 
landschap in de 
stad 

hoogwaardige 
leefomgeving 

water op diepte, goede 
doorstroming, weinig 
kroosvorming en de 
waterkwaliteit is 
acceptabel en voldoet 
aan de meeste 
grenswaarden 

grotendeels functionele 
oevers, daar waar 
mogelijk natuurlijk 
ingericht 

bedrijventerreinen hoogwaardige en 
gezonde leefomgeving 

goede doorstroming, 
water op diepte en 
waterkwaliteit is 
acceptabel en voldoet 
aan de meeste 
grenswaarden 

functionele oevers 

wijken natuurlijke en gezonde 
leefomgeving 

waterkwaliteit geschikt 
voor een gevarieerde 
aquatische levens- incl. 
visgemeenschap 

(semi-)natuurlijk 
ingerichte en ecologisch 
ondersteunende oevers 
regelmatig afgewisseld 
door functionele, goed 
bereikbare en veilige 
oevers 

voortuinen natuurlijke en gezonde 
leefomgeving 

gevarieerde 
waterdiepten, goede 
waterkwaliteit geschikt 
voor een gevarieerde 

afwisseling van 
natuurlijk ingerichte en 
ecologisch 
ondersteunende oevers 
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aquatische levens- incl. en functionele oevers 
visgemeenschap met een 

recreatiefunctie 

De singels van de stad verdienen als belangrijk viswater aparte aandacht. Bij het Groenplan voor de 
toekomst dient mede rekening te worden gehouden met het sportvisserijgebruik. De sportvisser is het 
meest gebaat bij een inrichting met groen dat afwisselend is. Hierbij verdienen bomenlinten met 
voldoende afstand tussen de afzonderlijke bomen de voorkeur voor het sportvisserijgebruik aan de 
buitenzijde. Aan de binnenzijde van de singels is dat minder van belang. 
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5. W A T MOET ER N O G GEBEUREN? 

Waar viswater 
In de gemeente Woerden kunnen sportvissers in alle wateren in het openbaar gebied — uitgezonderd 
de natuurplas Breeveld — vissen. Met de toekomstige exploitant van de recreatieplas Cattenbroek 
moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over het sportvissen op de plas. 

Type visser 
* Voor bootvissers, wedstrijdvissers en mindervalide sportvissers zal in overleg met de 

hengelsportverenigingen onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn. De uitvoering hiervan 
wordt opgenomen in het beheerplan van het Groenblauw Omgevingsplan, waarbij werk met 
werk wordt gemaakt bijvoorbeeld bij de herinrichting van de oevers en waarbij gekozen 
wordt voor simpele en robuuste oplossingen om veilige en bereikbare visplekken te creëren. 

* Voor bootvissers is aan de Oude Rijn of de singels een goede trailerhelling nodig. Deze is 
gepland op het Defensie-eiland. 

* Voor wedstrijdvissers zijn de meest gebruikte oevertrajecten in bijlage 8 aangegeven. 
Gestreefd moet worden naar behoud van de huidige mogelijkheden. Bij vermindering van de 
mogelijkheden door herinrichting van de betreffende oevertrajecten moet worden gezocht 
naar compensatie. 

* Voor mindervalide sportvissers gaan we ten minste 6 visplekken realiseren. 
* Voor jeugdige vissers en hun begeleiders gaan we minimaal 1x per jaar een deel van de 

Singel vrijmaken om wedstrijden of demonstraties met een educatief karakter te kunnen 
houden. 

Toestemming voor karpertentje 
De APV (artikel 4:1 8) wordt aangepast zodat het gebruik van een karpertentje 's nachts 
gelegaliseerd wordt. 

Waterkwaliteit en wijkwaterplannen 
Veel water binnen de gemeente Woerden voldoet met name in de zomerperiode niet aan de 
gestelde kwaliteitscriteria. Gemeente en HDSR gaan — ook vanuit het Groenblauw Omgevingsplan -
in 2017 samen met betrokkenen wijkwaterplannen maken om structurele waterkwaliteitsproblemen op 
te lossen. 
Een wijkwaterplan is een uitvoeringsplan waarin we beschrijven: 

* Welk streefbeeld (laag, zichtbaar, levendig of natuurlijk) per watergang we willen realiseren. 
Dit hangt af van het type leefomgeving (gezond, natuurlijk of hoogwaardig) dat we na 
streven. 

* Hoe we de knelpunten in het watersysteem oplossen voor zowel berging en afvoer van water 
als de ecologisch kwaliteit. 

* Welke extra maatregelen nodig zijn om de streefbeelden te realiseren. 

Met de driejaarlijkse ecoscans kunnen we monitoren of maatregelen het gewenste effect hebben en of 
we de streefbeelden halen. 

Vanuit de hengelsportverenigingen in Woerden zullen we zoveel aansluiten bij het streven van 
Sportvisserij Nederland om waar mogelijk met loodvervangers te gaan vissen. De aangesloten 
sportvissers zullen hierover worden geïnformeerd en worden aangemoedigd om milieuvriendelijke 
alternatieven voor lood te gaan gebruiken. 
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Voorkomen overlast, controle en handhaving 
De hengelsportverenigingen continueren de huidige controle en handhaving op de visserijregels en 
overlast. 

Inrichting 

* Bij de uitvoering van het bomenplan langs de Singel zal er afstemming plaatsvinden met de 
HSV De Rijnstreek om de mogelijkheden voor sportvisserij te behouden. 

* Bij herinrichting van oevers moet rekening worden gehouden met de inrichtingswensen van de 
desbetreffende type vissers conform de kaart sportvisserijgebruik. 

Factsheets 
Voor de diverse viswateren in Woerden zullen door de hengelsportverenigingen in afstemming met 
de gemeente en met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zgn. factsheets worden 
opgesteld. De factsheets kunnen worden gezien als 'mini' visplannen per viswater die kort en bondig 
de visstand en het visserijbeheer van het betreffende viswater beschrijven en aangeven wat er 
verbeterd kan worden. 
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Bi j lage 1: V i s w a t e r k a a r t HSV De Ri jnstreek 
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Beste leden van de hengelsportvereniging HSV De Rijnstreek: 
Hierbij ontvangt u van ons een overzicht van alle viswateren 
(buiten die in de landelijke en federatieve viswaterlijsten om) 
waar u als lid van HSV De Rijnstreek mag vissen. Naast de 
opsomming van de wateren staat aan de andere zijde een 
kaart afgedrukt waarop u kunt zien waar de genoemde wateren 
zich bevinden. Deze zijn rood ingekleurd en een nummer 
gegeven corresponderend met onderstaande omschrijving. 
Waar geen nummering is gegeven, verwachten wij dat u weet 
wat wordt bedoeld. 
Wij wensen u veel visplezier. 

Het bestuur van 
HSV De Rijnstreek 

Woerden 
Lijst van viswateren waar HSV De Rijnstreek visrecht van heeft. 
De hengelsport vereniging De Rijnstreek verleent aan alle 
vissers, die een geldige vispas en de gezamenlijke lijst van 
viswateren hebben, schriftelijke toestemming om te mogen 
vissen in de door de HSV De Rijnstreek gehuurde wateren: 
De sierwateren in de wijken van Woerden: (zie de rood 
ingekleurde watervlakken op plattegrond) 
Waterrijk (zonder de recreatiepias Cattenbroek); 
Snel en Polanen; 
Bloemen en bomenwijk; 
Molenvliet; 
Schilderswijk en Woerden Noord-West; 
Staatsliedenkwartier; 
Middelland; 
De Stadsgrachten. 
De wateren in de bebouwde kom van Oudewater (rood 
ingekleurd binnen het gearceerde zwart omlijnde gebied 
aangegeven op de plattegrond). 

1 

De wateren op bijbehorende plattegronden volgens de 
nummering: 

1. Wijkpark Molenvliet; 
2. DwarsVMiddelwetering en de Molenvliet; 
3. Kromwijkerwetering; 
4. De Oude Rijn vanaf de Rozenbrug te Woerden tot aan de 

Molenvliet onder Rietveld; 
5. Jaap Bijzerwetering; 
6. Voorboezem Papekop en Diemerbroek langs Kromwijkerpad; 
7. Dwarswetering; 
8. Machinevliet; 
9. Water tussen Oude Rijn/Barwoutswaarder en Dwars-/ 

Middelwetering; 
10. Voorboezem Rietveld; 
11. Molentocht; 
12. Middenwetering; 
13. Grecht vanaf de Houtkade in zuidelijke richting tot aan de 

Oude Rijn; 
14. Voorboezem KamerikTeylings; 
15. Kamerikse Wetering; 
16. Voorwetering; 
17. Water tussen Haanwijk 21 en Potterskade; 
18. HaanwijkMiddenwetering; 
19. Haanwijkerachtervliet/wetering; 
20. Voorboezem Breeveld; 
21 . Duifhuisvliet; 
22. LeidseRijn van Heldambrug tot Haanwijkersluis en Oude Rijn 

van Haanwijkersluis tot Snellerbrug; 
23. Teckopse Molenvliet langs Houtdijkerpad; 
24. Watergang; 
25. Middelwetering; 
26. Oosterlijke Wetering; 

2 

Lopikerwetering (vanaf gemaal De Zwaan tot Lopikerweg west 
28) 

Overige wateren: 

Bij IJsselstein: 

Zijdewetering NZ 

Zijdewetering ZZ (langs weg der Verenigde Naties) 

Bij Montfoort: 

Landscheidingssloot (Haaks op N204, van halverwege 
Polderbroek (eendekooi) tot eindpunt Eendekooi (west) 
Viertel sloot (Parallel aan de Stuiven bergweg vanaf de 
Achtersloot tot Hoeksemolenvliet) 

Hoeksemolenvliet (Van Viertel sloot to t gemaal Hoeksemolen) 

Heeswijkse Tiendwegwetering noord (Parallel aan de 
Noordzijde van de Tiendweg vanaf kleine gracht Montfoort to t 
Hoeksemolenvliet. 

Water alleen te bevissen met een speciaal daarvoor door 
de secretaris in beperkte oplage uit te geven schriftelijke 
toestemming: 
Recreatieplas Cattenbroek. 

Nachtvissen en vissen met drie hengels: alleen mogelijk met 
speciaal daarvoor door de secretaris van HSV de Rijnstreek in 
beperkte oplage uit te geven schriftelijke toestemming. 

Verboden vis mee te nemen. 
Alle vis dient in het water waarin deze is gevangen te worden 
teruggezet. 

5 6 

27. Nieuwe Molenvliet; 
28. Bijleveld; 
29. Hogehamwetering; 
30. Dorpeldijkwetering - Noord; 
31 . Heycop-Zuid; 
32. Zandwetering; 
33. Harmelerwaarde Middelwetering; 
34. Heldamwetering; 
35. Raadhuislaan; 
36. Bijleveldse Middelwetering; 
37. Achterkantenvliet; 
38. Achtermolenvliet; 
39. Reyerscopsewetering-West; 
40. Reyerscopsewetering-Oost; 
4 1 . Wilgenhofwetering Gedeeltelijk (vanaf Houtdijkerpad 

525 meter langs Hollandse Kade.) 
42. Broekermolenvliet; 
43. Dorpeldijkwetering-Zuid; 
44. Dorpeldijkse Dwarswetering; 

Let op! ! : De volgende wateren mogen alleen door leden van 
de HSV De Rijnstreek worden bevist.!! 

Wateren in gemeente Woerden: 
De zandgaten rondom de begraafplaats aan de Meeuwenlaan; 

Het zandgat oostelijk van de Helvoortlaan (toegang op de 
camping van november to t en met maart); 

Wateren in het park Bredius; 

De zuidelijke helft van de Kromwijkerwetering; 

De vaart van Linschoten naar Montfoort ; 

De rivier de Linschoten; 

Het water langs de Haardijk ten westen van huis te Linschoten; 

Het water Langs de Schapenlaan ten oosten van huis te 
Linschoten; 

De wateren bij Polsbroek dorp: 

Benschopperwetering vanaf Polsbroek-Dorp to t aan de 

Snoekerbrug Noordzijdseweg 153 

De Lansing vanaf Polsbroek-Dorp tot Noordzijdseweg 153; 

De Lange Vliet langs de Schenkelkade vanaf Polsbroek-Dorp 
richting Haastrecht tot Tiendweg 

De wateren bij Benschop-dorp: 

De Benschopperwetering vanaf de Damweg Polsbroekerdam tot 
IJsselstein 

De wateren bij Lopik: 
Lijnwetering (vanaf Jaarsveld naar de N210, en parallel 
aan N210 van St. van Alterenlaan tot Zuiderparklaan) 
Wielse wetering (parallel aan N210 van Zuiderparklaan tot aan 
de Zijdeweg) 

Nieuwe Vliet (tussen Ln van Grebenstein en N210 van Rabobank 
to t Ln van Grebenstein 1) 

m 

İ 

Hengelsport Vereniging 
De Rijnstreek 

Woerden 
www.hsvder1Jnstreek.nl 

juni 2015 

Viswaterkaart 
į į į HSV De Rijnstreek 

Woerden 
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Bi j lage 2: Wettel i jke kaders voor het v i s s e n 

Visserijwet en regels 

Volgens artikel 1 van de Visserijwet 1963 wordt onder vissen verstaan: het te water brengen, 
hebben, lichten of ophalen van vistuigen, maar ook het op een andere manier proberen om vis uit het 
water te bemachtigen (bijvoorbeeld met de hand). Ook het uitzetten van vis of visbroed of uitzaaien 
(van schelpdieren) wordt door de Visserijwet 1963 aangemerkt als "vissen". Voor alle niet als vis 
aangewezen vissoorten geldt een verbod om deze in de vrije natuur uit te zetten op grond van art. 
14 van de Flora- en faunawet. 
Onder hengel wordt in artikel 1 van de Visserijwet 1 963 verstaan het vistuig bestaande uit een roede 
(stok) - al dan niet voorzien van een opwindmechanisme - en een lijn of snoer - al dan niet voorzien 
van één of meer dobbers - en ten hoogste drie één, twee- of drietandige haken. 

Alle overige vistuigen - die alleen door beroepsvissers of onderzoeks-Xadviesbureaus mogen worden 
gebruikt - zijn omschreven in art. 1 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985. Voldoet een vistuig 
niet aan de omschrijving van één van de genoemde vistuigen dan is sprake van een verboden vistuig. 
Artikel 2 van het Reglement voor de binnenvisserij 1 985 noemt alle wettelijk toegestane vistuigen op. 
Het is verboden te vissen met een vistuig dat niet in deze opsomming voorkomt. 

Volgens artikel 1 van de Visserijwet 1963 is het vissen in openbaar water alleen toegestaan als de 
visser een schriftelijke toestemming kan tonen van de visrechthebbende van het water. De 
visrechthebbende kan zijn de eigenaar van het water (eigenaar van de grond onder het water of 
eigenaar heerlijk visrecht) of de huurder van het visrecht (bijv. een hengelsportvereniging). Ook kan 
de eigenaar of huurder van het visrecht een hengelsportvereniging machtigen om voor het vissen met 
1 of meer hengels schriftelijke toestemmingen uit te geven. In dat geval is de hengelsportvereniging 
dus niet zelf de visrechthebbende. 
De Visserijwet 1963 zegt niets over het aantal hengels dat mag worden gebruikt. 
Hengelsportverenigingen geven meestal een schriftelijke toestemming aan hun leden uit voor het vissen 
met 2 hengels. Soms als extra mogelijkheid een toestemming voor een 3 d e hengel. 

Bovenstaande betekent in de praktijk van veel sportvissers dat een VISpas is vereist. De VISpas is het 
bewijs van lidmaatschap van een hengelsportvereniging aangesloten bij een van de 
hengelsportfederaties van de landelijke koepel Sportvisserij Nederland. Tezamen met de zgn. lijst van 
viswateren vormt de VISpas de schriftelijke toestemming zoals bedoeld in artikel 1 van de Visserijwet 
1963. 
In de lijst van viswateren staan alle wateren vermeld waarvoor de schriftelijke toestemming geldt. 

Voor sportvissers die geen lid willen worden van een hengelsportvereniging is er de Kleine VISpas. De 
Kleine VISpas vormt in combinatie met de bijbehorende Kleine Lijst van Viswateren de schriftelijke 
toestemming voor die wateren die in de Kleine Lijst van Viswateren zijn vermeld. De Kleine VISpas is 
verkrijgbaar bij de grotere postkantoren en Sportvisserij Nederland. 

Een visser is verplicht om zijn toestemming op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter 
inzage af te geven. Als de visser dit niet kan is hij in overtreding en hiervoor kan een boete worden 
gegeven. De visser die wel een toestemming heeft maar deze niet bij zicht heeft, krijgt soms de 
gelegenheid van de opsporingsambtenaar om zijn toestemming alsnog te laten zien. Dit is echter geen 
recht. De opsporingsambtenaar bepaalt dus of je die kans wel of niet krijgt. 
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Uitzonderingen 

Er zijn enkele uitzonderingen op de eis dat een visser schriftelijke toestemming van de 
visrechthebbende moet hebben. Voor sportvissers gaat het om de volgende uitzonderingen: 

1) Jeugd jonger dan 14 jaar die vist met maximaal één hengel onder begeleiding van een 
volwassene die voorzien is van de juiste schriftelijke toestemming hoeft zelf geen 
toestemming te hebben (de wet stelt geen maximum aan het aantal jeugdigen dat een 
volwassene mag begeleiden); 

2) Jeugd onder de 14 jaar die vist in het kader van een evenement (bijvoorbeeld een 
jeugdvisdag of jeugdwedstrijd) dat door de visrechthebbende is georganiseerd, hoeft geen 
schriftelijke toestemming te hebben; 

3) Voor het vissen in water dat binnen een afgesloten erf ligt en geen voor vis doorlaatbare 
verbinding heeft met ander water, is ook geen schriftelijke toestemming nodig (bij een 
"afgesloten erf" gaat het altijd om een stuk grond met een woonbestemming). 

Dag- of weekvergunning 

Een visrechthebbende kan schriftelijke toestemmingen uitgeven die slechts één dag of één week 
geldig zijn (vaak dag- of weekvergunning genoemd). Als het document voldoet aan de eisen van 
artikel 23 van de Visserijwet 1963 is dit een rechtsgeldige schriftelijke toestemming voor één dag, 
respectievelijk één week. Een visrechthebbende kan nadere voorwaarden stellen aan de dag- of 
weekvergunning. Zo stellen aangesloten hengelsportverenigingen soms als voorwaarde dat de visser 
naast de dag- of weekvergunning moet beschikken over een VISpas van een andere aangesloten 
vereniging. 

Vanaf 1 januari 2015 hoeven de gegevens die op een toestemming voor het vissen met hengel(s) of 
peur moeten staan, niet meer op papier te staan, maar mogen ook digitaal zijn weergegeven. Hierbij 
geldt de voorwaarde dat de betreffende gegevens door de visrechthebbende digitaal beschikbaar 
zijn gesteld en deze gegevens op eerste vordering van een opsporingsambtenaar kunnen worden 
getoond. Dit is bepaald in een nieuw vijfde lid van artikel 23 Visserijwet 1963. Vanaf 1 januari 2015 
is daardoor de VISplanner (www.visplanner.nl) - in combinatie met de (plastic) VISpas - ook wettelijk 
geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 
staan te mogen vissen. 

Gemeente Woerden 
De gemeente Woerden is eigenaar van het meeste stadswater. De gemeente heeft in de loop der 
jaren bijna al het visrecht verhuurd aan de HSV De Rijnstreek. In Zegveld zijn twee gemeentewateren 
verhuurd aan de HSV Zegveld. Hiermee voldoet de gemeente aan haar doelstelling om sportvisserij 
mogelijk te maken op (gedeelten) van de door haar beheerde objecten. 

Het verhuren van het visrecht aan HSV De Rijnstreek en HSV Zegveld geeft de 
hengelsportverenigingen de mogelijkheid om hun leden te laten vissen met een of meerdere hengels. 
Via de speciale voorwaarden in de schriftelijke toestemming aan haar leden heeft de vereniging het 
vissen beperkt tot 2 of maximaal 3 hengels. 
Zoals bij Visserijwet verplicht is, zijn alle door de gemeente afgesloten huurovereenkomsten voor het 
visrecht goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij. Deze huurovereenkomsten hebben steeds 
een looptijd van 6 jaar, met een automatische wettelijke verlenging voor eenzelfde volgende periode 
als verhuurder en huurder geen bezwaar daarvoor aangeven bij de Kamer voor de Binnenvisserij. Een 
uitzondering hierop vormt de recreatieplas Cattenbroek waarbij de gemeente een huurovereenkomst 

Pagina 21 



Visbeleidsplan Gemeente Woerden 

voor het visrecht met HSV De Rijnstreek heeft afgesloten voor een periode van een 1 jaar minus 1 
dag waardoor geen goedkeuring door de Kamer voor de Binnenvisserij is vereist. 

Randvoorwaarden verhuur visrecht 

In de vigerende huurovereenkomsten met de gemeente zijn randvoorwaarden opgenomen met 
betrekking tot: 

* beperking gebruik oevers en water door de sportvisserij (niet alle oevers zijn toegankelijk of 
bevisbaar); 

* plaatsen van borden of verwijderen van oeverbegroeiing (uitsluitend in overleg en afstemming 
met de gemeente); 

* gebruik van het water voor het uitoefenen van de schaatssport (geen ijs breken en/of 
verwijderen, gemeente krijgt vrije beschikking over het water bij ijsdikte van 6 cm; 

* rekening houden met het gebruik van o.a. de stadsgrachten als openbaar vaarwater; 
* behoudt recht gemeente om over te gaan tot dempen of verdiepen van wateren; 
* verbod gebruik vaartuigen op de Zandgaten en wateren van het park Bredius. 

De vigerende huurovereenkomsten en de daarin opgenomen randvoorwaarden zijn in het jaar 2000 
opgesteld en sindsdien om de 6 jaar automatisch bij wet verlengd. 
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Bi j lage 3: K R W - w a t e r l i c h a m e n in het gebied v a n De Stichtse Ri jn landen 
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Bi j lage 4: V i s s e r i j b e h e e r en a fs temming w a t e r - en na tuurbeheer 
De meeste waterschappen volgen het beleid van het Ministerie van ELI (november 2009) om de 
visrechthebbenden te verplichten deel te nemen aan een Visstandbeheer Commissie (VBC) en een 
visplan op te stellen. 

Ook de waterbeheerder van de oppervlaktewateren binnen de gemeente Woerden, het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, neemt deel aan zo'n VBC. De HSV De Rijnstreek en de 
HSV Zegveld zijn beiden lid van deze VBC Stichtse Rijnlanden. 
(http://www.visstandbeheercommissie.nl/vbc sX34Xstichtse-rijnlanden/). 

De plenaire vergadering van de VBC Stichtse Rijnlanden heeft op 19 april 2012 een visplan voor het 
beheergebied van De Stichtse Rijnlanden vastgesteld (Kamman, 201 2; Kamman Ã Wijmans, 2012). 
Dit visplan heeft betrekking op de 30 KRW-waterlichamen binnen het gebied. Binnen de gemeente 
Woerden zijn dat de Leidsche Rijn, de Oude Rijn, Grecht, Zegveld (Oude Meije), Kamerik-Teijlingens, 
Lange Linschoten (Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering), Gerverscop en Bijleveld (zie bijlage 
3). 

Het voorgenomen visserijbeheer voor de KRW-
waterlichamen binnen Stichtse Rijnlanden is afgestemd op 
de doelen voor de KRW, Natura 2000, Europese 
aalverordening, Binnenvisserijbeleid en de door het 
waterschap in 2010 vastgestelde 'Beleidsnota 
visstandbeheer'. In deze beleidsnota worden de 
beleidskaders geschetst voor het visstandbeheer en 
visserijbeheer. Het waterschap vindt het belangrijk dat 
burgers gebruik maken van de wateren die zij beheert. 
Van belang daarbij is wel dat dat duurzaam is, aansluit biĮ 
doelstellingen vanuit het waterbeheer en geen negatieve effecten heeft op andere functies. 

Als lid van de VBC Stichtse Rijnlanden houden HSV De Rijnstreek en de HSV Zegveld bij hun 
visserijbeheer voor de KRW-waterlichamen rekening met de beleidskaders vastgesteld in de 
'Beleidsnota visstandbeheer' (Heuts Ã Holtman, 2010). 

Beleidsregels voor het visserijbeheer 
Hieronder worden de belangrijkste beleidsregels met betrekking tot het water- en natuurbeheer 
samengevat, waarmee het visserijbeheer rekening dient te houden. 

Beleidsnota Visstandbeheer, HDSR 

* Het waterschap volgt het landelijke beleid voor visstandbeheer. De Unie van 
Waterschappen heeft een beleidskader voor het waterbeheer en visstandbeheer opgesteld, 
de Adviesnota beleid waterbeheer-visstandbeheer (Unie van Waterschappen, Sportvisserij 
Nederland, Combinatie van Beroepsvissers, 2006). Die nota vormt het uitgangspunt van de 
Beleidsnota visstandbeheer van De Stichtse Rijnlanden. 

* Het waterschap stelt visstandbeheerplannen op, de visserij stelt visplannen op; 
o In het visplan is het onttrekken en uitzetten van vis opgenomen; 

* Het waterschap streeft zo veel mogelijk naar een autonome ontwikkeling van de visstand; 
* Visuitzettingen zijn in de regel niet toelaatbaar. Behalve als: 

o deze uitzettingen niet leiden tot een verslechtering van het aquatisch systeem. Dit is de 
leefomgeving van vissen; 

visstandbeheercommissie 

De Stichtse 
Rijnlanden 
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o deze handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van de KRW; 
o deze handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het visstandbeheer; 

* Het onttrekken van vis mag de ecologische waarde van de visstand en het (recreatieve) 
medegebruik niet schaden. 

Visplan De Stichtse Rijnlanden, VBC Stichtse Rijnlanden 

* Het visplan heeft alleen betrekking op de KRW-waterlichamen (zie bijlage 3); 
* Bij het visserijbeheer moet rekening worden gehouden met de doelen van de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW); 
* Uitgangspunt is dat visuitzet niet nodig is in situaties met een ecologisch gezond watersysteem, 

waar de omstandigheden voor alle levensstadia van de kenmerkende vissoorten het jaar rond 
voldoende zijn; 

* Op afgesloten wateren waar de paai- en opgroei omstandigheden voor vis beperkt zijn, 
maar waar wel een groot sportvisserijbelang aanwezig is, kan ten behoeve van de 
sportvisserij vis worden uitgezet; 

* Het karperbestand wordt in wateren met een groot sportvisserijbelang op peil gehouden door 
periodieke uitzettingen en is gericht op het in stand houden van een evenwichtig opgebouwd 
karperbestand, waar verschillende beschubbingspatronen in voorkomen. Eventuele uitzettingen 
gebeuren planmatig, waarbij de KRW randvoorwaarden stelt aan de uitzetting (zie ook 
"Richtlijnen voor uitzet van karper" hieronder); 

* Voorgenomen uitzettingen van vis in KRW-waterlichamen worden via de VBC aan het 
waterschap voorgelegd, zo nodig voorzien van een advies van de VBC; 

* Het waterschap borgt het sportvisserijgebruik op grond van haar recreatiebeleid. 
Sportvisserijmogelijkheden op grond van actieve openstelling (visstekken, wedstrijdtrajecten, 
nachtvislocaties) worden behouden en indien ze door herinrichting verdwijnen, worden 
alternatieve locaties beschikbaar gesteld. 

Voor de afstemming van het te voeren visserijbeheer met het water- en natuurbeheer binnen de 
gemeente Woerden zijn de beleidskaders uit de volgende nota en plannen richtinggevend: 

* Beleidsnota Visstandbeheer, HDSR, 2010; 
* Visplan De Stichtse Rijnlanden, VBC Stichtse Rijnlanden, 201 2 (KRW-waterlichamen); 
* Richtlijnen voor uitzet van karper, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, Sportvisserij 

Nederland, 2016. 
Op 6 juli 2016 hebben de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland hun 
handtekening gezet onder de 'Richtlijnen voor uitzet van karper'. Doel is het voorkomen van 
negatieve effecten op de waterkwaliteit en toch ruimte laten voor uitzetten van karper door 
hengelsportverenigingen. 
Sportvisserij Nederland en de waterschappen roepen alle hengelsportverenigingen op om 
voortaan de richtlijnen uitzet karper toe te passen. In de richtlijn staat een beslisschema, 
waarmee het uitzetten van karper eenvoudig getoetst kan worden aan een aantal regels. 
Binnen de VBC De Stichtse Rijnlanden is afgesproken dat alle voorgenomen en uitgevoerde 
visuitzettingen worden gemeld en beoordeeld door het werkcomité van de VBC. 

Daarnaast zijn nog van belang: 
« Provinciaal Waterplan, 2010 - 2015 (Provincie Utrecht); 
* Waterplan Woerden, 2006-2009 (gemeente Woerden); 

Pagina 25 



Visbeleidsplan Gemeente Woerden 

* Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik (HDSR, 2005); 
* Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen (HDSR, 2007); 
* Watergebiedsplan Linschoterwaard (HDSR, 201 1). 

Omdat de visserij waarop deze beleidsnota betrekking heeft, zich vooral afspeelt in het stedelijk 
gebied, zal op de watergebiedsplannen, die vooral landelijk gebied betreffen, niet verder worden 
ingegaan. Daarnaast zijn de beleidsregels die zijn opgestel d in de Beleidsnota Visstandbeheer en het 
Visplan De Stichtse Rijnlanden afgestemd op dezelfde doelen en functies die van overheidswege aan 
het water zijn toegekend. 

Belangrijke kernpunten uit gemeentelijke plannen met betrekking tot water- en natuurbeheer die van 
invloed kunnen zijn op het visserijbeheer en waarvoor regelmatig afstemming tussen gemeente en 
sportvisserij noodzakelijk is, hebben vooral betrekking op: 

* gebruik oever en water t.b.v. sportvisserij; 
* inrichten van natuurvriendelijke oevers. 

Voor de inrichting en het onderhoud van viswater is vooral het Groenblauw Omgevingsplan 
(gemeente Woerden, 2013) van belang. 
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Bi j lage 5: Cont ro le , h a n d h a v i n g en sanct ioner ing 
Onder controle wordt verstaan het controleren op het in bezit hebben van geldige visdocumenten en 
op het naleven van de in de Visserijwet en de schriftelijke toestemming opgenomen bepalingen en 
voorwaarden. Er zijn twee vormen van controle: publiekrechtelijk en privaatrechtelijk. 
Publiekrechtelijke controle wordt uitgevoerd door beëdigde ambtenaren (Politie, AID of BOA), 
privaatrechtelijke controle wordt uitgevoerd door vrijwilligers zonder strafrechtelijke bevoegdheid. 
De sanctionering is wettelijk geregeld. Per overtreding zijn boetebedragen vastgesteld. Deze zijn te 
vinden op de website van Sportvisserij Nederland. 

Privaatrechtelijke controle - door hengelsportcontroleurs 
De hengelsportverenigingen hebben eigen hengelsportcontroleurs. Deze hebben een opleiding gehad 
bij Sportvisserij Nederland en zijn voorzien van een controlepas en duidelijk herkenbare kleding. 
Deze verenigingscontroleurs hebben geen wettelijke bevoegdheid. 

De HSV De Rijnstreek heeft opgeleide controleurs die regelmatig het viswater bezoeken. Daarnaast 
zijn bestuurs- en commissieleden van de vereniging eveneens bevoegd tot controle van sportvissers in 
de verenigingswateren. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs namens de vereniging. 

Publiekrechtelijke controle - KLPD, AID, BOA 
De publiekrechtelijke controle binnen de gemeente Woerden kan worden uitgevoerd door KLPD, 
plaatselijke politiekorpsen, politiemilieudienst, BOA's in dienst van de sportvisserij of terrein 
beherende organisaties. 

BOA's sportvisserij 

De BOA's in het controlenetwerk van de sportvisserij registreren hun activiteiten via de website: 'BOA¬
registratiesysteem'. 
De HSV De Rijnstreek kan een beroep doen op de BOA's sportvisserij om extra controles uit te voeren 
bij belangrijke wateren of wateren waar door verenigingscontroleurs veel overlast en/of 
overtredingen worden geconstateerd. 
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Bi j lage 6: S p o r t v i s s e r i j t y p e n in Woerden 
Op grond van de combinatie van beviste vissoorten, vistechnieken en eisen die de 
sportvisser stelt aan het viswater en zijn visstek, is een indeling gemaakt van zeven typen 
sportvissers die van de viswateren in Woerden gebruikmaken. Deze typen sportvissers 
worden in het navolgende besproken. 

Recreatievisser 
Het grootste deel van de 
Nederlandse sportvissers kan worden 
gerekend tot het sportvisserstype 
recreatievisser. De recreatievisser vist 
het liefst met een vaste hengel of een 
werphengel vooral op brasem of 
blankvoorn. 
Natuurbeleving, het avontuurlijk 
ontspannen aan de waterkant, 
vormt voor deze groep vaak een 
belangrijk motief. De 
recreatievisser moet zijn visstek 
makkelijk kunnen bereiken. 

Jeugdige visser 
Voor jeugdige sportvissers gelden 
bijzondere eisen voor wat betreft de 
veiligheid aan en rondom het 
viswater. Geschikt viswater voor de 
jeugd ligt in een goed bereikbare 
omgeving. Een gevarieerde visstand 
met makkelijk vangbare vissen is 
uiteraard een voordeel. 

Karpervisser 
Karpervissers zijn over het algemeen 
sportvissers die graag grote karper 
willen vangen. Het zijn sportvissers 
die graag het avontuur opzoeken en 
op rustige plekken voorzien van een 
karpertentje zowel overdag als 's 
nachts vissen. 
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Struinende visser 
De struinende visser beoefent zijn 
hobby al lopend langs het water. 
Hij zoekt voortdurend naar de 
juiste vangplaatsen. Het zijn 
meestal roofvissers of vliegvissers. 
Maar ook karpervissers die met 
een zgn. vlok- of penhengel vissen 
zijn lopende langs de oever te 
vinden. 
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Bootvisser 
Bootvissers vissen over het algemeen op 
roofvis, zoals snoek, snoekbaars en 
baars. Bij deze manier van vissen is het 
van belang dat er een redelijke 
waterdiepte aanwezig en dat het water 
niet te klein is. 

Wedstrijdvisser 
Wedstrijdvissers willen in een 
bepaalde tijd zoveel mogelijk vis 
vangen. Het competitie- element vormt 
voor deze sportvissers het 
belangrijkste motief. Vooral wateren 
met harde, uniforme oevers met weinig 
obstakels en een goed bestand aan 
witvis zijn geschikt als wedstrijdwater. 
Het wedstrijdwater moet makkelijk 
(met de auto) bereikbaar zijn en over 
een lang traject te gebruiken zijn. 

Mindervalide sportvisser 
Mindervalide sportvissers 
stellen specifieke eisen aan de 
toegankelijkheid van visplekken 
en de bevisbaarheid van het 
water vanaf de oever. De 
visplek moet goed bereikbaar 
zijn met een rolstoel en vanaf 
oever of steiger goed met de 
hengels te bevissen zi jn. 

i lilïÉfa ŵ " ̂ * 
Bron: Zoetemeyer, R.B., S B.J. Lucas, 2002. Sportvisserijgebruik: Wat willen sportvissers? Vis 
S Water magazine vol. 2 (4): 3-12. 
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Bi j lage 7: In r ich t ingse isen v i s s e r i j g e b r u i k 
Per type sportvisser zijn de volgende inrichtingseisen voor het visserijgebruik van oever en viswater 
van toepassing. 

type sportvisser inrichtingseisen 

vispositie bereikbaarheid 
/visplek 

oever viswater *) 

recreatieviss e r z i t t e n d V P binnen 100 m V (semi)natuurlijk V diepte: 1-5 m 

V lopend bereikbaar g r i l l i g m e t b o m e n , V bedekkings07o 
kleine hindernissen s t r u i k e n , r i e t e n o p e n waterplanten tot 25 
geen probleem p l e k k e n 

V paden gewenst o f 

« . . , i ,- r V kunstmatig, 
V visplek 5x5m 

rechtlijnig 
jeugdvisser zittend of 

lopend 
V lopend bereikbaar 
kleine hindernissen 
geen probleem 

V visplek ^ 3x3m 

V visplek dient 
overzichtelijk te zijn 
(veiligheid) 

V (semi)natuurlijk 
grillig met bomen, 
struiken, riet en open 
plekken 
of 

V kunstmatig, 
rechtlijnig 

V flauw talud 

V diepte langs 
oever ^ 0.50m 

V diepte water 1 -
1,5m 

V bedekkingsOO) 
waterplanten tot 25 

karpervisser zittend V lopend bereikbaar, 
kleine hindernissen 
geen probleem 

V visplek 5x5m 

V (semi)natuurlijk 
grillig met bomen, 
struiken, riet en open 
plekken 
of 
V kunstmatig, 
rechtlijnig 

V diepte: ^ 1 m 

V bedekkingsOO) 
waterplanten tot 50 

struinende 
visser 

lopend V lopend bereikbaar, 
passeerbare 
hindernissen geen 
probleem 

V grotendeels open 
oever 

V veel ruimte achter 
zich voor de 
vliegvisser ^ 1 0m 

V natuurlijk, grillig 
tot kunstmatig 
rechtlijnig met veel 
open ruimte 

V diepte: ^ 1 m 

V bedekkingsOO) 
waterplanten tot 25 
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bootvisser varend V trailerhelling of V geen specifieke V diepte ^ 1 m 
ligplaatsen aanwezig eisen V bedekkingsOO) 

waterplanten tot 25 

wedstrijdvisser zittend V P binnen 50-100m V kunstmatig, V diepte: ^1,5-5m 

V lopend bereikbaar rechtlijnig en uniform V breedte ^ 20m 
zonder hindernissen ingericht V bedekkingsOO) 
V visplek 10x5m V geen waterplanten tot 20 

V brede berm ^ 5m overhangende V brede berm ^ 5m 
struiken of bomen 

V geen afgemeerde 
boten 

V aaneengesloten 
bevisbare oever 
^ 200m 

mindervalide zittend V mindervalide P- V oever bij V diepte op ca. 3m 
visser plaats binnen 50m aangepaste visplek uit de oever 1-1,5m 

V met een rolstoel vrij van riet, struiken V diepte water: tot 
bereikbaar zonder en (overhangende) 5m 
hindernissen bomen V water bij 
V verhard pad met aangepaste visplek 
breedte ^ 1.5m naar vrij van 
de aangepaste waterplanten en 
visplek andere obstakels 

V aangepaste visplek V bedekkingsOO) 
4 (L)x2,5 (B) m zo waterplanten tot 25 
dicht mogelijk bij de 
oever ) 

*) In de kolom viswater worden in bovenstaande tabel de voor het type sportvisser ideale diepten en 
hoeveelheid waterplanten vermeld. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden streeft voor 
water in een gezonde, natuurlijke en hoogwaardige leefomgeving over het algemeen naar een 
bedekking van minimaal 2 0 0 en vaak ook hoger. 

**) Richtlijnen voor aangepaste visplekken zijn te vinden in het Infoblad "Aanleg van een aangepaste 
visplaats" van Sportvisserij Nederland. 

Voor de gewenste waterkwaliteit en de inrichting van KRW-waterlichamen wordt verwezen naar de 
doelen zoals deze door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden worden nagestreefd. 

Bij het inrichten en onderhouden van natuurvriendelijke oevers c.q. natte ecologische zones dient -
buiten de daartoe aangewezen natuurgebieden - zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met 
extensief sportvisserijgebruik. 
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Bi j lage 8: Kaar t w e d s t r i j d l o c a t i e s , v i s w e d s t r i j d e n Woerden 
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Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Visbeleidsplan gemeente Woerden 2017 – 2024 en wijziging APV 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 18 april 2017 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in artikel 147 en 108 lid 1 van de Gemeentewet; 

 
 

b e s l u i t: 

 

I. Het Visbeleidsplan gemeente Woerden 2017 – 2024 vast te stellen. 
 

II. A. Artikel 4:18 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Woerden 2015 als volgt te 
wijzigen: 
Het verbod geldt niet voor: 
a. een kampeermiddel voor eigen gebruik door de rechthebbende op eigen terrein; 
b. een kampeermiddel ten behoeve van het nachtvissen (karper- of vistentje) tussen 
twee uur na  zonsondergang en één uur vóór zonsopgang. 
B. Deze wijziging treedt in werking de dag na bekendmaking. 
C. Deze wijziging bekend te maken in het Gemeenteblad. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 24 mei 2017 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 
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