
Reglement vergunninghouders Fort Ruigenhoek 2020 
 
N.B. ’s Nachts betekent tussen zonsondergang en zonsopkomst 
 

Woord vooraf 
 

HSV Maarssen heeft van Staatsbosbeheer toestemming verkregen om vijftien op naam gestelde 

jaarvergunningen uit te geven aan leden van HSV Maarssen die daarmee mogen vissen rond Fort 

Ruigenhoek. Hengelsporters die dit recht hadden vóórdat het fort in pacht kwam bij HSV Maarssen 

behouden hun oude rechten binnen deze groep van vijftien. De vergunninghouders hebben de plicht 

zich te houden aan de hierna genoemde regels en hierop onderling toe te zien. 

 

Verplichtingen en regels voortvloeiend uit de jaarvergunning 
 

1. Aanmelding voor de jaarvergunning geschiedt via de website  www.hsvmaarssen.nl Hiermee 
meld je je aan voor de wachtlijst. 

 
2. Er wordt door HSV Maarssen een wachtlijst gehanteerd, zodra er een jaarvergunning vrijkomt zal 

de eerste persoon van de wachtlijst door de coördinator van HSV Maarssen aangeschreven 
worden. 

 
3. De contributie voor de jaarvergunning bedraagt € 15,- per jaar. Je doneert daarnaast als nieuwe 

vergunninghouder éénmalig € 50,- (dit hebben alle huidige vissers eveneens gedaan).  Alle 
opbrengsten worden uitsluitend gebruikt voor uitzettingen van vis in de fortgracht t.b.v. de 
hengelsport. 

 
4. Je bent verplicht naast je VISpas van HSV Maarssen ook de "Fort Ruigenhoek VISpas" en de 

getekende schriftelijke toestemming en bij je te dragen en deze alle drie op verzoek van toezicht-
houders te tonen. 

 
5. Voor de roofvisserij wordt door HSV Maarssen dagelijks één dagvergunning beschikbaar gesteld. 

In de gesloten tijd voor roofvis (1 maart - 31 mei) is deze vergunning dus niet beschikbaar. Met 
deze dagvergunning mag je alleen gericht op roofvis vissen. Deze dagvergunning voor roofvis kun 
je aanvragen via de website www.hsvmaarssen.nl  
 

6. Het vis- en looprecht geldt uitsluitend voor de op de kaart aangegeven blauwe zones. Je mag 
daar met maximaal twee hengels vissen vanaf de openbare weg rond het fort. Het stalen hek 
waar het rustgebied begint aan de achterzijde van het fort is de begrenzing, betreed het gebied 
hierachter dus niet. 

 
7. Nachtvissen is toegestaan maar mag niet tot overlast zijn voor omwonenden. Vermijd derhalve 

felle lampen en hard geluid. Het gebruik van visparaplu of brolly, mits groen, is toegestaan. Boten 
en Zodiacs, radiografische voerbootjes uitgezonderd, zijn niet toegestaan. 

 
8. Gebruik altijd een degelijke onthaakmat met opstaande randen, een groot fijnmazig schepnet en 

een weegnet. Zet de vis zo onbeschadigd mogelijk en per direct op de zelfde plek terug. Je mag 
geen vis in je bezit hebben. 

 



9. Er mag alleen weerhaakloos (!) gevist worden, het vissen met gevlochten hoofdlijn is     
verboden. 

 
10. Onthoud je van alle handelingen welke zouden kunnen leiden tot verstoring van de rust in het 

gebied. Laat nooit afval, haken of nylon achter in de natuur. HSV Maarssen houdt zich het recht 
voor om eventuele schade aan het terrein ten gevolge van het gebruik van deze vergunning op 
eerste aanschrijving te verhalen. 

 
11. Er is een afspraak van kracht tussen Staatsbosbeheer, beroepsvisser P. Burger en HSV Maarssen   

dat P. Burger meldt wanneer hij komt vissen op paling. De vergunninghouders worden hierover 
geïnformeerd en dienen hiermee rekening te houden. 

 
12. Als vergunninghouders heb je de plicht deel te nemen aan de jaarlijkse schoonmaakronde die 

aan het einde van het visseizoen op aangeven van de HSVM coördinator plaatsvindt.  
 
13. Het parkeren van auto’s is alleen toegestaan waar omwonenden en overig verkeer er geen 

hinder van ondervinden. Deze plaatsen zijn bekend bij de coördinator en toezichthouders. 
 
14. Je hebt het recht een introducé mee te nemen en te laten vissen met 2 hengels. De introducé 

dient in het bezit te zijn van een geldige VISpas. Je bent uiteraard zelf geheel verantwoordelijk 
voor de gedragingen van je introducé. 

 
15. HSV Maarssen behoudt zich het recht voor om bij overtreding van dit reglement je vergunning 

per omgaande in te trekken.  
 

Wij wensen je veel visplezier en een goede vangst! 

 

Karpercommissie HSV Maarssen 

Frank de Rooij (Coördinator Fort Ruigenhoek) 

06-41481149 

 

 


