
Lijst van visplassen waar beperkingen gelden wat betreft toegankelijkheid 

 

Behalve in de ecologisch waardevolle wateren, is het vissen is in principe het hele jaar door toegelaten, ook 

tijdens de paaitijd, dit is de periode van 16 april tot en met 31 mei, en ook tijdens de nacht.  

 

Leef steeds de volgende regels na: 

 In de periode van 16 april tot en met 31 mei moet je elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in 

het water van herkomst en is het gebruik van vis of delen ervan als aas verboden. 

 

 Tijdens de nachtvisserij, van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang, moet je elke 

gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst. Tijdens de nachtvisserij is het 

gebruik van kunstaas met een totale lengte van meer dan 2 cm en het gebruik van vis of delen ervan als aas 

verboden. 

 

 Opgelet: de eigenaar of beheerder kan de toegang tot een water beperken door lokale toegangsregels op te 

leggen. In sommige wateren heb je ook een expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen. 

 

In de onderstaande lijst geven we de belangrijkste visplassen per provincie weer waar beperkingen gelden wat 

betreft toegankelijkheid. 

 

Opgelet: ook in viswateren die niet vermeld zijn in deze lijst kunnen beperkingen gelden of is een toelating vereist 

van de eigenaar. Respecteer altijd de toegangsuren van een viswater en informeer je steeds goed ter plaatse.  

 

Belangrijkste viswateren waar beperkingen gelden wat betreft toegankelijkheid 

Water 

Vissen 
van 16 

april tot 
en met 
31 mei 

Nacht- 
visserij  

Beperkingen toegankelijkheid 

Antwerpen 

Breeven (Bornem) x √ 
Vissen vanop steigers in de aangeduide hengelzone. Visverbod 
van 16 april tot en met 31 mei. 

Galgenweel (Antwerpen) √ √ Vissen in de aangeduide hengelzones. 

Burchtse Weel 
(Antwerpen) 

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

Hazewinkel (Heindonk) √ x 
Vissen in de aangeduide hengelzones. Niet toegankelijk van 
zonsondergang tot zonsopgang.  

De Bocht (Heindonk) √ x 
Vissen in de aangeduide hengelzone. Niet toegankelijk van één 
uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopgang. 

Muisbroek: kleine vijver 
(Ekeren) 

√ √ Vissen in de grote vijver is niet toegelaten. 

Fort van Walem √ √ Vissen vanop de buitenoever van de fortgracht. 

Schranshoeve (Vorselaar) √ x Niet toegankelijk van zonsondergang tot 8u00. 

Rivierenhof (Deurne) √ x Niet toegankelijk van 22u30 tot 6u30. 

    Limburg 

Grindplas Heerenlaak 
(Aldeneik) 

√ x 
Niet toegankelijk van twee uur na zonsondergang tot twee uur 
voor zonsopgang. 

Grindplas Meynekomplas 
(Aldeneik) 

√ x 
Niet toegankelijk van twee uur na zonsondergang tot twee uur 
voor zonsopgang. 

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/visserij/wanneer-waar-en-hoe-je-mag-vissen/ecologisch-waardevolle


Grindplassen Kessenich: 
Daler Oe (Spaanjerd), 
Vissen Akker en 
Boterakker  

√ x 
Niet toegankelijk van twee uur na zonsondergang tot twee uur 
voor zonsopgang. 

Paalse Plas x x Vissen in de aangeduide hengelzones. Bootvisserij niet 
toegelaten. Visverbod van 16 april tot en met 31 mei. Van 1 april 
tot en met 31 oktober niet toegankelijk van 22u00 tot 6u00. 
Van 1 november tot en met 31 maart niet toegankelijk van 
20u00 tot 7u00. 

    Oost-Vlaanderen 

Blaarmeersen (Gent) √ x Niet toegankelijk van 23u00 tot 8u00. 

De Gavers 
(Geraardsbergen) 

√ x Bijkomende bijzondere visvergunning van domein zelf verplicht 
(gratis). Vissen toegelaten op de Poelaertplas en vijver van de 
camping. Niet toegankelijk van twee uur na zonsondergang tot 
twee uur voor zonsopgang. 

Boerekreek 
(St-Laureins) 

√ x Vissen in de aangeduide hengelzones. 
Bootvisserij niet toegelaten. Niet toegankelijk van twee uur na 
zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang. 

Bazelse Kreek en 
Rupelmondse Kreek 

√ x Niet toegankelijk van zonsondergang tot zonsopgang. 

    Vlaams-Brabant 

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

Groene Beemd 
(Ruisbroek, Sint-Pieters-
Leeuw) 

√ x Niet toegankelijk van zonsondergang tot zonsopgang. 

Domein Gaasbeek √ x 

Vissen enkel toegelaten op de Krommevijver. Van 1 april tot en 
met 30 september niet toegankelijk van 20u00 tot 8u00. Van 1 
oktober tot en met 31 maart niet toegankelijk van 17u00 tot 
8u00. 

Domein Ter Rijst √ x 

Vissen enkel toegelaten op de kleine vijver. Niet toegankelijk van 
zonsondergang tot zonsopgang. Van 1 juni tot en met 31 
augustus is de uiterste openingstijd bovendien beperkt tot 
21u00. Van 1 september tot en met 31 mei is de uiterste 
openingstijd bovendien beperkt tot 20u00. 

Domein Coloma √ x 
Vissen enkel toegelaten in de kanaalvijver Coloma. Niet 
toegankelijk van zonsondergang tot zonsopgang. De uiterste 
openingstijd is bovendien beperkt tot 20u00. 

    West-Vlaanderen 

De Gavers (Harelbeke) √ x 
Vissen in de aangeduide hengelzones. Niet toegankelijk van 
zonsondergang tot zonsopgang. 

Waggelwater (Brugge) √ x 
Vissen in de aangeduide hengelzones. 
Niet toegankelijk van twee uur na zonsondergang tot twee uur 
voor zonsopgang. 

 

Meer info: 

www.natuurenbos.be/visserij - www.visverlof.be 

 

http://www.natuurenbos.be/visserij
http://www.visverlof.be/

