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Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie 

Agentschap voor Natuur en Bos 

 
 

Besluit van het afdelingshoofd adviezen, vergunningen, erkenningen en 

subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos tot instelling van een 
aangepaste regeling voor de visserij in de Vaartkom in Leuven in 

uitvoering van artikel 14 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij  
 
 

HET AFDELINGSHOOFD ADVIEZEN, VERGUNNINGEN, ERKENNINGEN EN SUBSIDIES VAN HET 

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 

 

 

 

Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, artikel 14; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie 

van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern 

verzelfstandigde agentschappen, artikel 17, 4°; 

 

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 

2 mei 2017 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, artikel 26, §1, 1°; 

 

Overwegende dat door de beperkte vrije ruimte in de jachthaven het vliegvissen of het vissen 

met de werphengel aanleiding kan geven tot schade aan vaartuigen; 

 

Overwegende dat door de uitoefening van het vliegvissen of het vissen met de werphengel de 

kans aanzienlijk vergroot dat snoer en haken in de meertouwen van vaartuigen terechtkomen 

hetgeen risico op letsel met zich kan meebrengen voor booteigenaars, vissers of andere 

aanwezigen in de jachthaven; 

 

Overwegende dat door het aanleggen van voederplaatsen beschadiging en lokale, niet 

verwijderbare verkleuring van de boten kan optreden; 

 

Overwegende de richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de gebruikers van de jachthaven 

naar aanleiding van de afspraken gemaakt in 2001 tussen de toenmalige Afdeling Bos en 

Groen - Houtvesterij Leuven, de Provinciale Visserijcommissie van Vlaams-Brabant en de 

Vlaamse Vereniging voor Watersport Leuven (VVW Leuven vzw) die sindsdien met een 

informatiebord kenbaar worden gemaakt aan de jachthaven in de Vaartkom te Leuven; 

 

Overwegende dat de Vlaamse Vereniging voor Watersport Leuven in de Vaartkom in Leuven 

streeft naar een zo open mogelijk havenbeleid, waar verschillende vormen van waterrecreatie 

naast elkaar kunnen plaatsvinden, zolang conflictsituaties vermeden worden, 
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BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

1° hengel: elk snoer dat van een roede voorzien is, ongeacht het gebruikte aas, alsook de 

peur, conform de definitie in artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 

februari 2013 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij; 

2° werphengel: een hengel voorzien van een mechanisch opwindmechanisme voor het snoer; 

3° vaste stok of hengel: een hengel zonder mechanisch opwindmechanisme voor het snoer; 

4° vliegvissen: de hengeltechniek waarbij gebruik gemaakt wordt van het gewicht van de lijn 

om het aas, de kunstvlieg te werpen, conform de definitie in artikel 12, §5, van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de 

riviervisserij. 

 

Art. 2. In de Vaartkom, de jachthaven van Leuven op het Kanaal van Leuven naar de Dijle (de 

Leuvense Vaart), zijn de volgende maatregelen van toepassing: 

1° het vissen is enkel toegelaten met de vaste stok; 

2° het is verboden om te vissen met de werphengel; 

3° het is verboden om te vliegvissen; 

4° het is verboden om te vissen van op aanlegsteigers; 

5° het gebruik van boten of aanlegsteigers voor het aanleggen van voederplaatsen is 

verboden. 

 

De Vaartkom wordt begrensd door de nieuwe Vaartkombrug en is aangeduid in groen 

op het plan dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd. 

 

Art. 3. De doorgang in de Vaartkom tussen de afsluiting op de kade en de rand van het water, 

welke wordt beheerd door VVW Leuven vzw, mag gebruikt worden om te hengelen en het 

plaatsen van hengelgerei, maar moet op vraag van de schippers onmiddellijk vrijgemaakt 

worden. 

 

Art. 4. De pleziervaart mag door hengelaars niet gehinderd worden bij bij het in- en uitvaren 

van de jachthaven, noch bij het aanmeren en vertrekken. Hengelaars moeten in deze gevallen 

hun hengels binnenhalen. 

 

Art. 5. Dit besluit wordt minstens kenbaar gemaakt op de website van het Agentschap voor 

Natuur en Bos (www.natuurenbos.be/visserij) en ter plaatse in de Vaartkom te Leuven door 

middel van een infobord.  

 

Art. 6. Dit besluit treedt buiten werking op 31 december 2021. 

 

 

Brussel, 21 augustus 2017. 

 

 

Voor Jeroen Nachtergaele, het afdelingshoofd AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos, 

afwezig, 

 

 

http://www.natuurenbos.be/visserij
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Bijlage. Plan van de Vaartkom op het Kanaal Leuven-Dijle als vermeld in artikel 2 

 

 
 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het afdelingshoofd AVES van het Agentschap 

voor Natuur en Bos van 21 augustus 2017 tot instelling van een aangepaste regeling voor de 

visserij in de Vaartkom in Leuven in uitvoering van artikel 14 van de wet van 1 juli 1954 op de 

riviervisserij.  

 

 

Brussel, 21 augustus 2017. 

 

 

Voor Jeroen Nachtergaele, het afdelingshoofd AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos, 

afwezig, 

 

 
 

 


