December

Oktober

November

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

16-30

û         û

1-15

Februari

û

Maart

Januari
Vissen op forel
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April

WANNEER EN HOE MAG U VISSEN?

û

û

Vissen op snoek
            
en snoekbaars
Vissen op andere soorten

            

Nachtvissen

            

Wadend vissen

û



Toegelaten

û

û   û
Verboden



û       û
Toegelaten in de waterwegen en
visplassen volgens de tabellen op p.
3 tot 6

Vissen mag van twee uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang.
Nachtvissen: vissen tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor
zonsopgang. Voor snoek geldt een volledige terugzetverplichting.
Bijzondere bepalingen:
•
In alle wateren moet elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig in
het water van herkomst worden vrijgelaten tijdens het vissen in de
periode van 16 april tot en met 31 mei of tijdens de nachtvisserij.
•
Tijdens de nachtvisserij mag een visser evenmin vis in het bezit
hebben die buiten de periode van nachtvisserij is gevangen. Tijdens de
nachtvisserij is het gebruik van vis of delen ervan als aas en het gebruik
van kunstaas met een totale lengte van meer dan 2 cm verboden.
•
Alle vissen die toevallig gevangen worden in de tijd waarin het vissen
erop volgens voorgaande tabel verboden is, moeten onmiddellijk en
voorzichtig in het water van herkomst worden vrijgelaten.
•
In alle onbevaarbare waterlopen, in de waterwegen niet vermeld op p.
3-4 en in de openbare visplassen niet vermeld op p. 5-6 is het gebruik
van vis of delen ervan als aas en het gebruik van kunstaas met een
totale lengte van meer dan 2 cm verboden van 1 maart tot en met 31
mei.
Peurvissen
Het is altijd en in alle wateren toegestaan met de peur op paling te vissen.
Vissers mogen tijdens het vissen in de periode van 16 april tot en met 31 mei
of tijdens de nachtvisserij alleen paling in het bezit hebben of meenemen
op voorwaarde dat ze gebruik maken van één peur en geen andere hengel
gebruiken.
Vliegvissen
In alle waterwegen en onbevaarbare waterlopen is het vliegvissen vanaf de
oever toch toegestaan van 16 april tot en met 31 mei. Elke gevangen vis moet
onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst worden vrijgelaten.

WATERWEGEN
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Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal)

Ringvaart om Gent

Albertkanaal

Schelde-Rijnverbinding

Bergenvaart (Kanaal Veurne - Sint-Winoxbergen)

Spierekanaal

Boudewijnkanaal (Kanaal Brugge-Zeebrugge)

Verbindingskanaal te Gent

Haven van Antwerpen:
Dokken Rechteroever: aangeduide hengelzones

Verbindingskanaal te Nieuwpoort
van Kanaal Plassendale-Nieuwpoort naar de IJzer

Haven van Oostende:
aangeduide hengelzones

Zeekanaal Brussel-Rupel (Kanaal Brussel-Schelde; Willebroekse vaart):
inbegrepen Darse of Dok van Vilvoorde

Kanaal Bocholt-Herentals

Zuid-Willemsvaart

Kanaal Bossuit-Kortrijk
Kanaal Briegden-Neerharen
Kanaal Brugge-Sluis (Damse Vaart):
van Brugge tot de brug van Hoeke
Kanaal Brussel-Charleroi
Kanaal Dessel-Kwaadmechelen
Kanaal Dessel-Schoten
Kanaal Gent-Oostende:
•
inbegrepen: Coupure te Gent
•
niet inbegrepen: Binnenvest Brugge (Brugse Reien en Brugse
Coupure), Gevaertsarm (Beernem) en Miseriebocht (Sint-Joris)
Kanaal Gent-Terneuzen en Gentse Zeehavengebied:
aangeduide hengelzones

Beneden-Nete:
van de Rupel tot aan het Netekanaal (sluis Duffel)

Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
Kanaal Plassendale-Nieuwpoort
Kanaal Roeselare-Leie
Kanaal van Beverlo
Kanaal van Eeklo (Eeklo Vaart)
Leopoldskanaal
Lokanaal
Moervaart
Netekanaal

Water

Breeven (Bornem)
Den Aerd (Minderhout)
Galgenweel (Antwerpen)
Burchts Weel (Antwerpen)
Hazewinkel (Heindonk)
De Bocht (Heindonk)
Muisbroek: kleine vijver (Ekeren)

Boven-Schelde
Boven-Schelde vertakkingen doortocht Gent:
•
Muinkschelde
•
Ketelvaart
•
Neerschelde
•
Reep
•
Visserijvaart
•
Oostelijke afleiding van de Boven-Schelde (Franse Vaart/ Afleiding
van het Strop)
•
De Pauwvertakking

Schranshoeve (Vorselaar)

Dender
Dijle:
van de Rupel tot de nieuwe brug in Werchter: inbegrepen
doortocht te Mechelen
Durme:
niet inbegrepen: Oude Durme in Hamme

Fort van Walem

Rivierenhof (Deurne)

Leie:
inbegrepen de afleidingen of zijarmen te Menen, Kortrijk
(Doortocht), Harelbeke, Zulte en Gent (Belvedere, de Studentenleie,
de arm van Akkergem, de westelijke Leiearm en Lieve)

























Vissen vanop steigers in aangewezen hengelzone.
Visverbod van 16 april tot en met 31 mei.

Vissen toegelaten in bufferbekken.
Vissen niet toegelaten in tijgebonden gedeelte dat in verbinding met de Schelde staat.
Vissen in aangewezen hengelzones.
Niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang.
Vissen in aangewezen hengelzone.
Niet toegankelijk tussen 1u na zonsondergang en 1u voor zonsopgang.
Vissen in grote vijver is niet toegelaten




Niet toegankelijk niet tussen zonsondergang en 8u00.





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

Niet toegankelijk tussen 22u30u en 6u30.

Oude Maas te Dilsen




Paalse Plas





Vissen in aangewezen hengelzones. Bootvisserij niet toegelaten. Visverbod van 16 april tot en
met 31 mei. Van 1 april tot en met 31 oktober niet toegankelijk tussen 22u00 en 6u00.
Van 1 november tot en met 31 maart niet toegankelijk tussen 20u00 en 7u00.



Niet toegankelijk tussen 23u00 en 8u00.




De Gavers (Geraardsbergen)






Boerenkreek (St-Laureins)






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.
Vissen in aangewezen hengelzones. Bootvisserij niet toegelaten.
Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.

Grindplassen Daler Oe (Spaanjerd),
Vissen Akker, Boterakker (Kessenich)
Oud Kanaal te Neeroeteren

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

OOST-VLAANDEREN
Blaarmeersen (Gent)
Watersportbaan (Gent)

VLAAMS-BRABANT
Grote Vijver van Zevenbronnen
(Sint-Genesius-Rode)

Rupel

Visvijver van Weerde

Zeeschelde
van de Belgisch-Nederlandse grens tot Gent

Beperkingen inzake toegankelijkheid







Grindplas Meynekomplas (Aldeneik)

Maas (Grensmaas)

Toeristische Leie (Arm van Drongen)

Nachtvissen tussen twee
Vissen van
uur na zonsondergang en
16 april tot en met 31 mei
twee uur voor zonsopgang

LIMBURG
Grindplas Heerenlaak (Aldeneik)

E3- zandwinningsput (Oostakker)

IJzer
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ANTWERPEN

Spildoornvijver (Mechelen)

Kanaal Ieper-IJzer
Kanaal Leuven-Dijle (Leuvense Vaart)

VISPLASSEN

Opgelet: in sommige visplassen zijn lokale regelingen inzake toegankelijkheid van toepassing. Respecteer dus steeds de toegangsuren van deze wateren.
Meer informatie ter plaatse of raadpleeg de meest recente tabel via www.natuurenbos.be/visserij.








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







Vissen in aangewezen hengelzones. Niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang.

WEST-VLAANDEREN
De Gavers (Harelbeke)
Waggelwater (Brugge)

Vissen in aangewezen hengelzones.
Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.

HET VISRECHT
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Rivieren, kanalen en beken, maar ook stilstaande of stromende wateren
die niet degelijk afgesloten zijn van het openbare waterwegennet,
vallen onder de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het besluit
van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013. Met een Vlaams visverlof
heeft iedereen het recht om te vissen in de waterwegen (bevaarbare
waterlopen) waarvan het onderhoud ten laste is van het Vlaamse Gewest.
Bij het vissen mag u gebruik maken van de oever over maximum 1,5
meter breedte vanaf het hoogste peil van het water.
Een bijkomende toestemming is nodig voor het vissen in:
• de onbevaarbare wateren waar het visrecht aan de eigenaar van de
oever behoort
• in de kreken en kunstmatige waterwegen waarvan het onderhoud ten
laste van Polders en Wateringen valt
Een bijkomende vergunning is nodig om te vissen in:
• Boudewijnkanaal: Havenbestuur Zeebrugge, P. Vandammehuis, Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge, tel. 050-54 32 11, mbz@zeebruggeport.be
• Haven van Oostende: Havenkapitein Ronald Kreps, Slijkensesteenweg 2,
8400 Oostende, tel. 059-34 07 11, info@portofoostende.be
• Blaarmeersen te Gent: hier mag gevist worden in de toegelaten
hengelzones en is naast het visverlof een bijkomende stedelijke
vergunning verplicht. Deze vergunning wordt uitgereikt in het strandhuis
van het domein.

HET VISVERLOF
Wie wil vissen in de openbare wateren, moet in het bezit zijn van een geldig
visverlof. De visverloven zijn telkens geldig voor het jaar waarin zij zijn
afgeleverd. Elk type visverlof kan u via internet aanvragen op de website
www.visverlof.be of aankopen in een postkantoor van het Vlaamse
Gewest.
Kinderen jonger dan 14 jaar, vergezeld van hun vader, moeder of voogd,
die een visverlof bezitten, mogen zonder visverlof vissen met één hengel.
Kinderen jonger dan 14 jaar mogen zonder begeleiding vissen met één
hengel indien ze in het bezit zijn van een jeugdvisverlof. Zij moeten
elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van
herkomst. Dit jeugdvisverlof is gratis, maar verplicht. Kinderen jonger
dan 14 jaar die zonder begeleiding met twee hengels willen vissen of hun
vangst wensen mee te nemen, moeten echter het visverlof van € 11,16 of
€ 45,86 kopen.
Het visverlof van € 11,16 is nodig om met maximaal twee hengels te vissen:
• vanaf de oever
• van op een plateau of een steiger die verankerd of verbonden is met de
oever

AASVISSEN
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Onder aasvis wordt verstaan: elke vis die of elk deel van een vis dat kan
gebruikt worden als aas om andere vissen mee te vangen.
Een hengelaar mag maximum 20 levende of dode aasvisjes kleiner dan
15 cm bezitten of vervoeren. Beschermde soorten, kleurvariëteiten van
vissoorten, niet inheemse soorten of soorten waarvoor een minimum maat
geldt, mogen niet als aasvisje gebruikt worden.
Alleen aasvisjes die behoren tot de karperachtigen (cyprinidae) mag men
levend vervoeren.
Aanbevolen karperachtigen zijn: alver, blankvoorn, blei, brasem, rietvoorn,
riviergrondel en winde.
Aanbevolen brakwatersoorten zijn haring, spiering en sprot.
Zeevissoorten zoals makreel en wijting mogen ook gebruikt worden als
aas, ongeacht hun lengte.

HOE MAG U NIET VISSEN?
88Het is verboden om het even welke levende vis afkomstig uit viswater
waarop de wetgeving van toepassing is, aan dit water te onttrekken
en te vervoeren. Deze regel is niet van toepassing op paling en op
aasvissen (zie ook vorige deel).
88Het schepnet mag alleen gebruikt worden om met de hengel gevangen
vis uit het water te nemen.
88Het gebruik van de (paling)fuik en het kruisnet is verboden.
88Onder ijs mag er niet gevist worden.
88Het gebruik van gekleurde maden is verboden. Deze bevatten
kleurstoffen, die giftig kunnen zijn voor de vis en de visser.
88Het is verboden om met meer dan twee hengels te vissen.
88Het is verboden eenzelfde hengel van meer dan drie enkelvoudige of
veelvoudige haken voorzien.
88Het is verboden hengels onbewaakt achter te laten.

WAAR MAG U NOOIT VISSEN?
88in sluizen
88in vispassages
88van boven op bruggen van bevaarbare waterlopen
88op alle plaatsen, zowel vanaf de oever als op het water, waar het
Agentschap voor Natuur en Bos ter plaatse door middel van de
signalisatieborden een tijdelijk of permanent visverbod heeft aangeduid

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Het visverlof van € 45,86 is nodig om met maximaal twee hengels te
vissen:
• anders dan vanaf de oever zoals bv. wadend of van op een boot
• van twee uur ná zonsondergang tot twee uur vóór zonsopgang in de
toegelaten wateren

Marleen Evenepoel, Administrateur-Generaal
Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel
visserij.anb@vlaanderen.be - www.natuurenbos.be/visserij

Elk visverlof geeft ook het recht te vissen op de manier die volgens de
minder dure visverloven is toegestaan.

Vormgeving: www.otwee.be • Druk: Drukkerij De Cuyper NV, Zele
Coverbeeld: © Rienenvue • Foto’s vissoorten p. 9: © Vilda Rollin Verlinde

MEENEEMBEPERKING 5 VISSEN
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Elke visser mag na zijn hengelbeurt in totaal 5 vissen, waarvan maximum
drie snoekbaarzen, meenemen. De vissen moeten groter zijn dan 15 cm
en dood zijn. Enkel paling mag levend vervoerd worden. Tevens moeten de
minimum en maximum maten van vissoorten nageleefd worden en is het
meenemen van beschermde soorten en snoek verboden. Gevangen vissen
mogen niet ter plaatse worden geconsumeerd.

SPORTVISSEN HERKENNEN
Maten
Vissen die kleiner zijn dan hieronder staat aangegeven, moet u onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst vrijlaten. De lengte wordt
gemeten van de punt van de bek tot het uiteinde van de staartvin. U kan
best steeds een meetlatje op zak hebben.
Minimum maat 30 cm

DE CODE VAN GOEDE HENGELPRAKTIJK
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Wie de natuur met zorg behandelt, garandeert het voortbestaan van talloze
vissoorten en stelt ook de toekomstige hengelmogelijkheden in de openbare
wateren veilig. De hengelaars hebben met de overheid afspraken gemaakt
om de vissen en hun omgeving te beschermen. Deze afspraken vormen de
‘Code van Goede Hengelpraktijk’. Deze folder is verkrijgbaar bij de Provinciale Visserijcommissies.
Daarnaast hebben de federaties van Karpervissers (VBK), Roofvishengelaars
(VRF) en het Confederaal Comité voor Competitie Visserij (CCCV) met de
steun van de overheid specifieke disciplinecodes uitgewerkt. Een exemplaar
van die Codes kan u aanvragen bij deze organisaties.

VISSEN
VOLGENS DE WET

CONSUMPTIEADVIES
Omwille van de aanwezigheid van vervuilende stoffen ontraadt de Vlaamse
Overheid ten zeerste de consumptie van zelf gevangen paling en roofvis uit
de openbare wateren. Eten van de vis kan gezondheidsrisico’s inhouden.

CONTACT EN INFORMATIE
Provinciale Visserijcommissies:

paling
sneep

Antwerpen

Italiëlei 4 bus 16, 2000 Antwerpen
Tel.: 03-204 03 35
visserijcommissieantwerpen@gmail.com

Limburg

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Tel.: 011-29 96 87
pvc.limburg@bz.vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel.: 09-267 78 02
pvc@oost-vlaanderen.be

Vlaams-Brabant

VAC Diestsepoort 6 bus 75, 3000 Leuven
Tel.: 016-66 63 17
visserij.vbr.anb@vlaanderen.be

zeelt
beekforel

Minimum maat 45 cm
barbeel
snoekbaars

Minimum maat 30 cm en maximum maat 60 cm
Karpers kleiner dan 30 cm en karpers groter
dan 60 cm moeten steeds worden teruggezet.
karper

Volledige terugzetplicht!
snoek

BESCHERMDE VISSOORTEN
Volgende soorten zijn in onze wateren zeer zeldzaam geworden. Om deze
soorten in stand te houden, mag u ze niet meer vangen. Laat deze vissen
na eventuele vangst dan ook onmiddellijk en voorzichtig vrij in het water
van herkomst.
Atlantische zalm, beekprik, bermpje, bittervoorn, elft, fint, gestippelde alver, grote marene, grote modderkruiper, houting, inlandse kreeft, kleine
modderkruiper, kwabaal, rivierdonderpad, rivierprik, steur, vetje, vlagzalm,
zeeforel en zeeprik.

West-Vlaanderen

Proosdij, Burg 2B, 8000 Brugge
Tel.: 050-40 57 07
visserijcommissiewvl@gmail.com
visserijcommissiewvl.wordpress.com

OPGELE

T!

site van
g de web
Raadplee
r en
or Natuu
tschap vo
ing
het Agen
ev
tg
ige we
de volled
Bos voor
:
e
informati
en recente
e/
b
s.
o
b
tuuren
www.na
visserij

Meer informatie over de visserijregelgeving op
www.natuurenbos.be/visserij
Schaf uw visverlof aan op www.visverlof.be

Reglement Openbare
Visserij 2015

