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Inhoud

Nachtvissen

Wanneer in deze brochure wordt gesproken over ‘nachtvissen’ 

wordt –tenzij anders vermeld- bedoeld het nachtvissen waarbij 

gebruik wordt gemaakt van eenvoudige karpertentjes of 

visparaplu’s.

Colofon

Tekst Sportvisserij Nederland

Fotografie  Richard van den Bos, Gerwin Gerlach,  

Jan Kamman, Marco Kraal, Hans Molenaar,  

Onno Terlouw, Robert de Wilt

Vormgeving Admore Amsterdam
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Sportvissen is een veel beoefende vorm van openluchtrecreatie. Een aantal 
sportvissers vist door, of begint zelfs met vissen, wanneer de zon achter de 
horizon verdwijnt.  
Hoewel op grond van de Visserijwet iedere vorm van sportvissen ’s nachts is 
toegestaan, is het nachtvissen vooral bij sportvissers die gericht op karper 
vissen populair. Karpervissers verblijven daarbij soms één tot meerdere 
dagen aan de waterkant. Tijdens dit verblijf is enige mate van bescherming 
in de vorm van een paraplu of eenvoudig karpertentje gewenst. 

Er bestaat echter onduidelijkheid over wat nu wel en niet mag met betrekking tot het 

nachtvissen. Ook ten aanzien van de handhaving is geen sprake van een eenduidig beleid.

Vaak wordt het nachtvissen, waarbij gebruik wordt gemaakt van eenvoudige kampeer-

middelen, gezien als gewoon sportvissen. Toch zijn er ook situaties waar dit als kamperen 

buiten de daartoe aangewezen kampeer terreinen wordt beschouwd en er verbaliserend 

wordt opgetreden. 

Het is voor gemeenten van belang om vormen van sportvisserij waarbij de nacht aan  

de waterkant wordt doorgebracht in goede banen te leiden en eventuele overlast te 

voorkomen. Samenwerking met de hengelsportorganisaties evenals het nieuwe 

visdocumenten systeem bieden hiertoe goede mogelijkheden omdat de meeste sport-

vissers over een Vispas dienen te beschikken en centraal zijn geregistreerd.

In deze brochure geeft Sportvisserij Nederland een handreiking naar gemeenten en 

visrechthebbenden om via een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de 

schriftelijke toestemming om te vissen tot een duidelijke, effectieve en uniforme 

regeling te komen voor het nachtvissen waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

visparaplu of eenvoudig karpertentje. 

Inleiding
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Wettelijke regeling nachtvissen

In de Visserijwet is sinds 1985 opgenomen dat er in de 

maanden juni, juli en augustus ’s nachts mag worden 

gevist. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor de sportvisser 

aanzienlijk verruimd. Was het vroeger verplicht om twee uur 

na zonsondergang op te breken, en daardoor vaak de beste 

periode te missen, tegenwoordig mag er worden doorgevist.  

Het aantal sportvissers dat pas hun hengel optuigt wanneer 

de zon achter de horizon is verdwenen groeit gestaag.  

Hoewel er dus volgens de Visserijwet alleen in de zomer-

maanden ’s nachts mag worden gevist, zijn er visrecht-

hebbende hengelsportverenigingen en -federaties die 

voor hun water een ontheffing hebben aangevraagd én 

gekregen om het gehele jaar te mogen nachtvissen.  

De grote rivieren vormen een uitzondering: hier mag het 

gehele jaar 24 uur per dag worden gevist.  

Op www.sportvisserijnederland.nl, de site van Sportvisserij 

Nederland, is een lijst te vinden met de wateren waar 

gedurende het gehele jaar mag worden nachtgevist. De 

Visserijwet kent overigens geen bepalingen omtrent het  

‘vissend overnachten’ aan de waterkant.
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APV voor vissend overnachten aan het water
In het boekje ‘Het kampeerbeleid na de Wet op de Openluchtrecreatie’ 

(VNG-Uitgeverij, Groene reeks, nr. 129) wordt het nachtvissen aangemerkt 

als vorm van kamperen buiten kampeerterreinen die via een APV is te 

regelen. Volgens dit boekje valt het onder de categorie ‘kamperen in 

individueel verband’. 

Benadrukt dient te worden dat het nachtvissen zelf bij wet is toegestaan en 

dat het hier dus gaat om situaties waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

paraplu of eenvoudig karpertentje. Wanneer een gemeente deze vorm van 

nachtvissen binnen haar gemeente goed wil regelen, dan kan via een APV 

worden aangewezen waar de nacht aan de waterkant kan worden door-

gebracht met een paraplu of karpertentje. Verder kunnen op grond van 

een APV voorschriften worden opgesteld voor de aangewezen locaties.  

In deze brochure is een model APV opgenomen die voor gemeenten als 

uitgangspunt voor het nachtvissen kan dienen (blz. 9). 

Aanwijzen van nachtvislocaties
In overleg met visrechthebbende hengelsportverenigingen of –federaties 

kunnen gemeenten desgewenst nachtviswateren en/of nachtviszones 

aanwijzen. De sportvisserijorganisaties zijn goed op de hoogte van de 

visserijkundige situatie en weten doorgaans goed of in en aan het 

betreffende water zonder problemen ‘s nachts kan worden gevist en 

overnacht. Ervaringen in het buitenland hebben geleerd dat met het 

aanwijzen van dergelijke specifieke nachtviswateren en nachtviszones 

eventuele problemen (in het bijzonder geluidsoverlast) kunnen worden 

voorkomen. Deze wateren of zones kunnen bijvoorbeeld met behulp van 

een eenvoudige bebording of merktekens worden aangegeven. Een belangrijk 

criterium voor het aanwijzen van nachtvislocaties is de kans op overlast 

voor omwonenden of natuur.
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Hengelsportorganisaties

Sportvisserij Nederland heeft als doel het op nationaal 

en internationaal niveau behartigen van de belangen van 

de sportvisserij. Daarnaast is Sportvisserij Nederland het 

kennisinstituut op het gebied van zoetwatervisserij en vis-

standbeheer. De organisatie overkoepelt 9 regionale hen-

gelsportfederaties, 1.000 lokale verenigingen, 3 landelijke  

specialistenorganisaties en ruim 500.000 sportvissers. Bij 

de totale organisatie zijn ruim 80 medewerkers in dienst.

Visrechthebbenden 

Veel hengelsportorganisaties, met name de regionale fede-

raties en lokale hengelsportverenigingen, huren visrechten 

van de watereigenaren en zijn derhalve veelal visrechtheb-

bende. Zij verstrekken de sportvissers de wettelijk vereiste 

schriftelijke toestemming om te mogen vissen in deze 

wateren middels de uitgifte van de Vispas en bijbehorende 

Lijsten van Viswateren. 
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Schriftelijke toestemming tot nachtvissen

Naast de Vispas die de meeste sportvissers in bezit dienen 

te hebben kunnen visrechthebbenden ook een speciale 

schriftelijke toestemming tot nachtvissen uitgeven. Deze 

toestemming geeft dan het recht om tussen twee uur na 

zonsondergang en één uur voor zonsopkomst te vissen.  

Een aantal verenigingen heeft voor karpervissers een 

dergelijke toestemming ingevoerd en heeft hier goede 

ervaringen mee. Deze toestemming kan worden beschouwd 

als aanvulling op de reguliere Vispas waarbij extra regels 

met betrekking tot het nachtvissen (beperken geluidsover-

last, schoonhouden van de stek) zijn opgenomen.

Handhaving

Naast de handhaving van een APV in het publieke domein 

kan ook de visrechthebbende een belangrijke bijdrage 

leveren aan het in goede banen leiden van het nachtvissen. 

De georganiseerde sportvisserij beschikt namelijk over 

bijna 1000 verenigingscontroleurs en ruim 100 buiten-

gewone opsporingsambtenaren.

Ogen en oren aan de waterkant

Sportvissers die de nacht aan de waterkant doorbrengen 

kunnen een bijdrage  leveren aan het signaleren en daar-

mee soms voorkomen dat er zich dingen voordoen die het 

daglicht niet kunnen verdragen. Sportvissers zijn namelijk 

de oren en ogen aan de waterkant. En door de opmars van 

de mobiele telefonie kunnen sportvissers verdachte activi-

teiten aan de waterkant snel doorgegeven aan de daartoe 

aangewezen instanties. Inmiddels zijn diverse visstropers 

tegen de lamp gelopen, milieudelicten doorgegeven en 

zelfs inbraken opgelost dankzij alerte nachtvissers. 
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Karpervissen als specialisme

Het gericht vissen op karper is een gespecialiseerde vorm 

van hengelsport die nog steeds een groei doormaakt. 

Opvallend is dat het vissen op karper vooral jongeren in de 

leeftijd tussen de 14 en de 25 jaar aanspreekt, een groep 

die traditioneel in de hengelsport werd gemist. Aangezien 

karper een moeilijk vangbare vis is, die vooral in de nachte-

lijke uren actief wordt, brengt de gemiddelde karpervisser 

relatief veel tijd aan de waterkant door. Vaak beslaat een 

karpervisdag 24 uur of langer. 

NachtVISpas Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

Vanaf 2010 kunnen sportvissers die in de provincie 

Groningen en Drenthe vissen een NachtVISpas aanschaffen. 

De NachtVISpas is verplicht voor iedere Vispashouder die 

doorvist twee uur na zonsondergang. Deze pas kost in 2010 

10 euro en geldt voor nagenoeg alle wateren in beide 

provincies. De NachtVISpas is in samenwerking met de 

Karper Studiegroep Nederland ontwikkeld. De voor waardes 

behorende bij deze pas zijn in overleg met de betrokken 

gemeenten opgesteld. De inkomsten van de NachtVISpas 

worden door de federatie gebruikt voor het intensiveren 

van de (nachtelijke) controles aan de waterkant.

NachtVISpas Hengelsportfederatie Oost Nederland

De Hengelsportfederatie Oost Nederland was de eerste  

federatie die een NachtVISpas heeft ingevoerd. Deze  

federatieve NachtVISpas is een groot succes geworden en 

is van toepassing op de meeste wateren in het beheer-

gebied van de federatie. De inkomsten verkregen uit de 

NachtVISpas worden ingezet voor controle en handhaving. 

De federatieve NachtVISpas kost in 2010 10 euro en kan 

tegen meerkosten worden gecombineerd met een 

derdehengel vergunning.
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Model Algemene Plaatselijke Verordening

Om het vissend overnachten aan het water, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van visparaplu’s 
of karpertentjes, duidelijk en uniform te regelen 
wordt geadviseerd onderstaand model APV toe 
te passen.

Kampeermiddel: een tent, tentwagen, kampeerauto of 

caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander 

voertuig of gedeelte daarvan, voor zover dit geen 

bouwwerk is waarvoor op grond van artikel 47 van de 

Woningwet een bouwvergunning is vereist; een en ander 

voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of 

gedeeltelijk zijn bestemd of opgericht dan wel worden of 

kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein

1.  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.

2.  Het in lid 1 genoemde verbod geldt niet voor het 

plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik voor 

korte perioden door de rechthebbende op diens eigen 

terrein en voor het plaatsen van een paraplu of 

karpertentje ten behoeve van het nachtvissen.

3.  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in 

het eerste lid. Het college kan de ontheffing weigeren  

in het belang van:

a. de openbare orde;

 b. het voorkomen of beperken van overlast;

 c.  de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen  

of andere goederen;

 d. de zedelijkheid of gezondheid;

 e. de bescherming van natuur en landschap.

4.  Het college kan plaatsen aanwijzen waarop het verbod 

van het eerste lid niet geldt. Het college kan daarbij 

nadere regels stellen in het belang van: 

 a. de openbare orde;

 b. het voorkomen of beperken van overlast;

 c.  de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen  

of andere goederen;

 d. de zedelijkheid of gezondheid;

 e.  de bescherming van natuur en landschap.

Indien in lid 2 geen uitzondering wordt gemaakt voor 

het plaatsen van een paraplu of karpertentje, wordt 

geadviseerd de onderstaande tekst toe te voegen.

Ontheffing:
Voor zover de eigenaar van de grond het plaatsen of 

geplaatst houden van eenvoudige kampeermiddelen, 

zoals een paraplu of karpertentje toestaat, wordt van het 

verbod zoals genoemd in artikel …. ontheffing verleend aan 

hengelsportfederatie …  of hengelsportvereniging … ten 

behoeve van de daarbij aangesloten individuele leden, 

zulks onder de navolgende voorwaarden.

Voorwaarden:

1.  het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen 

is alleen toegestaan voor leden van hengelsportfederatie 

…  of hengelsportvereniging … Indien de hengelsport-

federatie/hengelsportvereniging voor het nachtvissen 

een speciale toestemming verplicht stelt dan geldt de 

ontheffing alleen als de visser in bezit is van de 

reguliere Vispas in combinatie met deze speciale 

toestemming, anders is de Vispas toereikend. 

2.  het plaatsen of geplaatst houden van eenvoudige 

kampeermiddelen mag alleen door diegene die op dat 

moment ook daadwerkelijk vist met één of meer hengels.

3.  het plaatsen of geplaatst houden van eenvoudige kampeer - 

middelen mag alleen langs de volgende wateren: ...

4.  het plaatsen of geplaatst houden van eenvoudige 

kampeermiddelen is alleen toegestaan binnen een 

afstand van …. meter van het water waarin wordt 

gevist.

5.  per persoon mag maximaal 1 eenvoudig kampeermiddel 

worden geplaatst of geplaatst worden gehouden.

6.  onder eenvoudig kampeermiddel wordt verstaan:  

een paraplu - al dan niet voorzien van daarbij horende 

flappen - of een tent. Het kampeermiddel mag geen 

grotere afmetingen hebben dan 3 bij 3 meter en moet 

een neutrale groene, bruine of camouflagekleur 

hebben. 

7.  het is de sportvisser verboden overmatig alcohol te 

gebruiken, geluidsoverlast te veroorzaken, muziek te 

maken of af te spelen en open vuur te stoken. 

8.  afval moet in het eenvoudige kampeermiddel worden 

bewaard en moet bij het verlaten van de visplek worden 

meegenomen.

Aanwijzing plaatsen:
Als locaties waar het nachtvissen wordt toegestaan worden 

de volgende plaatsen aangewezen: een strook van … meter 

langs de oever van de hierna genoemde wateren: ... 

En zulks onder de navolgende voorwaarden: ...
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Toelichting Algemene Plaatselijke Verordening

Voorwaarde 1 
Door ontheffing alleen te verlenen aan leden van een 

hengelsportvereniging of federatie (van hengelsport-

verenigingen) wordt bereikt dat de sportvissers altijd 

papieren bij zich (moeten) hebben waarmee is vast te 

stellen van welke vereniging zij lid zijn. Dit maakt het 

federaties en verenigingen mogelijk privaatrechtelijk 

sturend op te treden en eventueel sancties te treffen  

naar de aangesloten sportvissers bij het overtreden  

van de voor waarden. 

Voorwaarde 2
Deze voorwaarde is opgenomen zodat alleen diegenen die 

echt vissen een paraplu of karpertentje mogen plaatsen. 

Voorwaarde 3 
De wateren kunnen in overleg met de hengelsportfederatie 

of de plaatselijke hengelsportvereniging worden vastge-

steld. Zij weten op welke plaatsen er behoefte is aan de 

mogelijkheid om in een visparaplu of karpertentje aan de 

waterkant te verblijven.

Voorwaarde 4
Met deze voorwaarde wordt het mogelijk gericht te 

controleren en effecief te handhaven.

Voorwaarde 5 en 6
Met deze voorwaarden wordt bereikt dat de te gebruiken 

visparaplu’s of karpertentjes beperkt van omvang zijn. 

Voorwaarde 7 en 8
Met deze voorwaarden wordt eventuele overlast voorkomen. 
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Sportvisserij Nederland 

Leijenseweg 115, Postbus 162  

3720 AD Bilthoven

Tel: 030-6058400   

www.sportvisserijnederland.nl 

 

Karper Studiegroep Nederland  

(KSN) 

Postbus 91

4140 AB Leerdam

www.karperstudiegroep.nl

 

Snoekstudiegroep  

Nederland België (SNB) 

Schermerhornstraat 112

8015 AB Zwolle

www.snoekstudiegroep.nl

Vereniging Nederlandse  

Vliegvissers (VNV) 

Laan van Klarenbeek 120

6824 JV Arnhem

www.vnv.nu

Internationaal 

European Anglers  

Alliance (EAA) 

Rue du Luxembourg, 47

B-1050 Brussels  -  Belgium

Tel: +32 (0)2 286 59 56

www.eaa-europe.org

Regionaal 
 

Hengelsportfederatie  

Groningen Drenthe 

Transportweg 13  

9482 WN Tynaarlo  

Tel: 0592  - 542890 

www.vissen.nl

 

Hengelsport Federatie Fryslân 

Biensma 27, 9001 XZ  Grou  

Tel: 0566 - 624455   

www.visseninfriesland.nl

Hengelsportfederatie  

Oost-Nederland 

L.J. Costerstraat 27A,  

8141 GN Heino  

Tel: 0572 - 363370   

www.hsfon.nl

 

Sportvisserij  

Noordwest Nederland 

Hoorne 9, 1911 BD Uitgeest  

Tel: 0251 - 318882 

www.pos-sportvisserij.nl

 

Hengelsportfederatie  

Gooi & Eemland 

Rembrandtlaan 56,  

1412 JR Naarden  

Tel: 035 - 6940787

www.pos-sportvisserij.nl 

Adressen sportvisserijorganisaties

Hengelsportfederatie  

Midden Nederland 

Huissensestraat 285,  

6833 JK Arnhem  

Tel: 026 - 3212045 

www.hfmiddennederland.nl

 

Sportvisserij  

Zuidwest Nederland 

Valeriaan 24,  

5331 DA Kerkdriel  

Tel: 0418 - 639234   

www.sportvisserijbelangen.nl 

 

Sportvisserij Limburg  

Noordhoven 19A,  

6042 NW Roermond  

Tel: 0475 - 350053 

www.hengelsportfederatielimburg.nl

 

Stichting POS  

(interProvinciale  

Organisatie Sportvisserij) 

Hoorne 9, 1911 BD Uitgeest  

Tel: 0251 - 318882   

www.sportvisserij-pos.nl



Sportvisserij Nederland
Postbus 162
3720 AD Bilthoven
telefoon (030) 6058400
www.sportvisserijnederland.nl Vissen natuurlijk!


