
versie: 22/09/2014

Hengelen in gesloten tijd en nachtvisserij toegelaten:

Lijst Waterwegen (van Kust naar Maas)

Water Omschrijving

Kanaal Brugge-Zeebrugge 

(Boudewijnkanaal)
Van verbindingssluis/Boudewijnsluis Brugge tot Zeesluizen Zeebrugge

Kanaal Gent-Oostende

Van de samenvloeiing met de Leie  te Gent (inclusief Coupure) tot Sas Slijkens Oostende.

Inclusief Kanaal Brugge-Oostende met de buitenvestingsgrachten van de stad Brugge en het 

afleidingskanaal van deze vestingsgrachten.

Niet inbegrepen: Binnenvest Brugge (Brugse Reien en Coupure), Gevaertsarm (Beernem) en 

Miseriebocht (Sint-Joris).

Haven van Oostende

Aangewezen hengelzones zie:

www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Openbare_visserij/Visverlof/Extra_vergunningen.aspx

Schriftelijke toelating nodig van de Havenkapitein.

Kanaal Plassendale-Nieuwpoort Van zijn oorsprong te Plassendale tot samenvloeiing IJzer

Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke Van het sluis te Nieuwpoort tot de Franse grens te De Panne.

Bergenvaart of kanaal van Veurne naar Sint-

Winoxbergen
Van de rechteroever van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerken tot aan de Franse grens te Houtem-Veurne.

Lokanaal Van de Ijzer te Lo-Reninge tot aan de monding in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerken.

IJzer Van de Franse grens tot de uitmonding in de zee, inclusief oude ijzerarm Roesbrugge.

Verbindingskanaal Van Kanaal Plassendale-Nieuwpoort naar IJzer te Nieuwpoort.

Kanaal Ieper-IJzer Van de kaai te Ieper tot de monding in de IJzer.

Kanaal Brugge-Sluis (Damse Vaart) Van het Kanaal Brugge-Oostende te Brugge tot de brug Hoeke.

Kanaal Roeselare-Leie Van de havenkom te Roeselare tot de uitmonding in de Leie te Ooigem.

Spierekanaal Van de Franse grens tot uitmonding in de Schelde.

Kanaal Bossuit-Kortrijk Van de sluizen te Bossuit (Boven-Schelde) tot de samenvloeiing met de Leie.

Leie

Van de Franse grens (Grens Leie) tot de Neerschelde in Gent, inclusief op de afleidingen of zijarmen, te 

Menen, Kortrijk (Doortocht), Harelbeke, Zulte en Gent (Belvedere, de Studentenleie, de arm van 

Akkergem, de westelijke Leiearm en Lieve).

Toeristische Leie (Arm van Drongen) Van de oorsprong aan de drie Leien tot de Ringvaart om Gent.

Afleidingskanaal der Leie (Schipdonkkanaal) Van de Noorderwal te Deinze tot het kunstwerk te Heist.

Kanaal van Eeklo Van Eeklo tot Afleidingskanaal der Leie.

Kanaal van Gent  naar Terneuzen en Gentse 

Zeehavengebied
Vissen in aangewezen hengelzones.

Leopoldskanaal Van de oorsprong te Boekhoute tot de sluis te Heist.

Het Verbindingskanaal van Gent Van het kanaal Gent – Oostende tot Tolhuissluis Voorhaven ( Kanaal Gent-Terneuzen).

Ringvaart om Gent Van het kanaal Gent-Terneuzen te Evergem tot de monding in de Zeeschelde te Melle.

Doortocht Gent

In de doortocht Gent heeft de Boven-

Schelde volgende vertakkingen:

De Muinkschelde Van de spoorbrug van het Strop tot de stuw Braamgaten.

De Ketelvaart Van de stuw Braamgaten tot aan de Leie 80 m beneden de Ketelbrug.

De Neerschelde Die de Leie verlengt tot aan de Boven-Schelde, 50m beneden de Willembrug.

De Reep Die het einde van de Muinkschelde verbindt met het begin van de Neerschelde.

De Visserijvaart
Die zich nagenoeg evenwijdig met de Neerschelde uitstrekt, vanaf deze, juist boven de Slachthuisbrug 

tot aan de Boven-Schelde, juist beneden de Visserijbrug.
De Oostelijke afleiding van de Boven-

Schelde (Franse Vaart/ Afleiding van het 

Strop)

Van de Sint-Lievensbrug tot aan de samenvloeiing met de Boven-Schelde afwaarts de Keizerpoort.

De Pauwvertakking
Die zich uitstrekt van de Leie, op 118m boven de samenloop van de Leie met de Reep  en de 

Neerschelde, tot aan het zuidereinde van het Handelsdok.

Boven-Schelde vanaf de Franse grens tot aan sluis van Gentbrugge.

Zeeschelde vanaf sluis Gentbrugge tot aan Nederlandse grens.
Haven van Antwerpen

Dokken Linker en Rechteroever

(zie toegankelijkheidsregeling) 

www.portofantwerp.com/nl/vissen-de-haven

www.antwerpen.be zoekterm: vissen

Schelde-Rijnverbinding
Van het kanaaldok B3 tot de Belgisch – Nederlandse grens.

Moervaart
Van de samenloop met de Durme en de Zuidlede te Daknam tot aan het Zeekanaal Gent-Terneuzen te 

Gent.

Durme Van de samenvloeiing met de Moervaart en de Zuidlede te Daknam tot aan de monding te Tielrode.

Dender

Van de provinciegrens Henegouwen – Oost-Vlaanderen tot de monding in de Schelde afwaarts van de 

tijsluis te Dendermonde.

Inclusief Oude Dender of Traverse te Dendermonde.
Zeekanaal Brussel-Rupel (Brussel-Schelde; 

Willebroekse vaart)

Van de grens met Brussels Hoofstedelijk gebied (Vilvoorde) tot aan de Schelde, inclusief Darse of Dok 

van Vilvoorde (Verbrande brug tot Zenne).



Kanaal Brussel-Charleroi
Van de grens tussen de gemeenten Clabeq en Lembeek tot de grens tussen de gemeenten Sint-Pieters-

Leeuw en Anderlecht.

Rupel
Van de oorsprong (samenvloeiing van Beneden-Dijle en Beneden-Nete) tot aan de monding in de 

Schelde.

Netekanaal Van de oorsprong aan het Albertkanaal te Viersel tot de sluis te Duffel.

Beneden-Nete Van Rupel tot Netekanaal (Sluis Duffel)

Boven-Dijle Van de nieuwe brug te Werchter tot aan het bovenhoofd van de bovenstuw te Mechelen.

Dijle doortocht in de  stad Mechelen
Van het bovenhoofd der bodemstuw tot en met de benedensluis te Mechelen, inclusief Dijle-afleiding te 

Mechelen.

Beneden-Dijle Van het benedenhoofd der benedensluizen te Mechelen tot aan haar monding in de Rupel.

Kanaal Leuven-Dijle (Leuvense Vaart) Van de vaartkom te Leuven tot sluis Zennegat , evenals voedingskanaal “De Hond” te Leuven.

Albertkanaal Van Kanne/Eben Emaal tot het Lefèvredok te Antwerpen, inclusief dokken.

Kanaal van Dessel over Turnhout naar 

Schoten
Van het Kanaal Bocholt-Herentals te Dessel tot de monding in het Albertkanaal te Schoten.

Kanaal van Bocholt naar Herentals Van de Zuidwillemsvaart te Bocholt tot aan het Albertkanaal te Herentals.

Kanaal van Dessel naar Kwaadmechelen Van het Kanaal Bocholt-Herentals tot zijn monding in het Albertkanaal te Kwaadmechelen.

Kanaal van Beverlo Van het Kanaal Bocholt-Herentals te Lommel tot het boveneinde van het dok te Beverlo.

Zuidwillemsvaart Van Albertkanaal te Smeermaas tot de Nederlandse grens te Lozen-Bocholt.

Kanaal van Briegden naar Neerharen Vanaf het Albertkanaal tot de Zuidwillemsvaart.

Maas (Grensmaas)
Van Smeermaas tot Kessenich (Nederlandse grens).

De rechteroever vanaf de grens van de stad Visé en de gemeente Voeren tot aan de Nederlandse grens.



Hengelen in gesloten tijd en nachtvisserij:

Visplassen

Water

Vissen in gesloten 

tijd toegelaten 

van 16 april tot en 

met 31

Nachtvisserij toegelaten 

tussen twee uur na 

zonsondergang en twee 

uur voor zonsopgang

Beperkingen inzake toegankelijkheid

Antwerpen

Breeven (Bornem) x √
Vissen vanop steigers in aangewezen hengelzone.

Visverbod van 16 april tot en met 31 mei.

Den Aerd (Minderhout) √ √

Galgenweel (Antwerpen) √ √

Burchts Weel (Antwerpen) √ √
Vissen toegelaten in bufferbekken.

Vissen niet toegelaten in tijgebonden gedeelte dat in verbinding met de Schelde staat.

Hazewinkel (Heindonk) √ x
Vissen in aangewezen hengelzones.

Niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang. 

De Bocht (Heindonk) √ x
Vissen in aangewezen hengelzone.

Niet toegankelijk tussen 1u na zonsondergang en 1u voor zonsopgang.

Muisbroek: kleine vijver (Ekeren) √ √ Vissen in grote vijver is niet toegelaten

Spildoornvijver (Mechelen) √ √

Fort van Walem √ √

Schranshoeve (Vorselaar) √ x Niet toegankelijk niet tussen zonsondergang en 8u00.

Rivierenhof (Deurne) √ x Niet toegankelijk tussen 22u30u en 6u30.

Limburg

Grindplas Heerenlaak (Aldeneik) √ x Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.

Grindplas Meynekomplas (Aldeneik) √ x Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.

Grindplassen Daler Oe (Spaanjerd), Vissen Akker,  

Boterakker (Kessenich)
√ x

Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.

Paalse Plas x x Vissen in aangewezen hengelzones.

Bootvisserij niet toegelaten.

In de periode 16 april t/m 31 mei mag er nergens gehengeld worden.

In de periode van 1 april tot en met 31 oktober niet toegankelijk tussen 22u00 en 6u00.

In de periode van 1 november tot en met 31 maart niet  toegankelijk tussen 20u00 en 7u00.

Oud Kanaal te Neeroeteren √ √

Oude Maas te Dilsen √ √



Oost-Vlaanderen

Blaarmeersen (Gent) √ x Niet toegankelijk tussen 23u00 en 8u00.

Watersportbaan (Gent) √ √

E3- zandwinningsput (Oostakker) √ √
De Gavers (Geraardsbergen) √ x Bijkomende bijzondere visvergunning van domein zelf verplicht (gratis).

Vissen toegelaten op de Poelaertplas en vijver camping. 

Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.
Boerenkreek (St-Laureins) √ x Vissen in aangewezen hengelzones.

Bootvisserij niet toegelaten.

Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.

Vlaams-Brabant

Grote Vijver van Zevenbronnen (Sint-Genesius-Rode) √ √

Visvijver van Weerde √ x Niet toegankelijk tussen één uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang.

West-Vlaanderen

De Gavers (Harelbeke) √ x Vissen in aangwezen hengelzones. Niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang.

Waggelwater (Brugge) √ x
Vissen in aangewezen hengelzones.

Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.


