
 

 
 

VOORWAARDEN VOOR HET HENGELEN 
 

ALGEMEENHEDEN: 
 
• Artikel 1. Iedereen is toegelaten te hengelen in de vijvers van het Kasteel op voorwaarde dat hij huidig reglement 
aanvaardt en in het bezit is van een visverlof. Het visverlof en het abonnement zijn strikt persoonlijk.  
 
• Artikel 2. Het visverlof en de identiteitskaart van de vissers moeten getoond worden op elk verzoek van een 
toezichthouder van het Kasteel.  
 
• Artikel 3. De visser moet ervoor zorgen aanplantingen en oeverbermen niet te beschadigen en is strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor elke vorm van schade die hij veroorzaakt. Hij moet er nauwgezet op toezien dat de plaats 
die hij inneemt proper blijft en bij zijn vertrek geen afval of papier achterlaten. In het park zijn afvalbakken 
voorzien.  
 
• Artikel 4. De visser moet ten alle tijde de waterfauna van de vijvers respecteren en geen hengellijnen of aas laten 
rondslingeren in het water of aan de randen van de vijvers. Hij mag op geen enkele manier de dieren afschrikken, 
verwonden of verminken. De onthakingsmat is verplicht bij hengelen op karpers. (vijvers 2 en 3)  
 
• Artikel 5. Elke visser mag maximaal twee lijnen gebruiken. Zij moeten zich in de onmiddellijke nabijheid 
bevinden van de visser. Wanneer deze laatste zich verwijdert van de vijver, is hij gehouden om ze uit het water te 
halen. Het is verboden om materiaal, van welke aard ook, te plaatsen op de banken rond de vijver. Die zijn 
bestemd voor de wandelaars.  
 
• Artikel 6. Elke visser moet erop toezien dat zijn lijn loodrecht blijft op de oeverberm. De hengellimieten mogen 
de helft van de vijver niet overschrijden.  
 
• Artikel 7. Onder voorbehoud van bijzondere beslissingen van de Directie van het Kasteel en redenen van 
transformatie van elke aard, dient men het volgende in acht te nemen:  

o hengelen op forel mag enkel in de eerste vijver (waar de waterval zich in stort).  
o hengelen met aas, hengelen met feeder en hengelen met veer gebeurt in de tweede vijver.  
o de derde vijver is voorbehouden voor vissen op karper (enkel bodemlijn).  

 
• Artikel 8. Het vissen op forel is elke dag van het hengelseizoen open. Het uitzetten van de forellen gebeurt in 
aanwezigheid van de visser, a rato van 5 forellen per visser.  
Het uitzetten van zeelt, brasem, voorn en karpers gebeurt in het begin van het seizoen, in voldoende 
hoeveelheden om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de vissers.  
 
 
 
 



DE BEPERKINGEN: 
 

• Artikel 9. Elke visser op forel mag dagelijks maximaal 10 forellen meenemen.  
 
• Artikel 10. De vissen worden teruggezet in het water met uitzondering van de forel in de eerste vijver en de   
vraatzuchtige vissen in de tweede en derde vijver.  
 

TOEZICHT EN CONTROLE: 
 

• Artikel 11. De beëdigde toezichthouders van het Kasteel hebben de bevoegdheid om het reglement te doen 
respecteren. Zij hebben het recht om ten alle tijde de korven, het vismateriaal en al het overige materiaal van de 
visser te controleren, teneinde elke inbreuk op het reglement vast te stellen.  
 
• Artikel 12. De toezichthouders en de Directeur van het Kasteel hebben als taak huidig reglement te laten 
naleven. De vissers zijn gehouden hun orders uit te voeren.  
In geval van inbreuk op het hengelreglement, weerspannigheid of onwelwillendheid, kunnen de toezichthouders:  

o elke weerspannige persoon uit het Domein zetten of hem verbieden nog verder te vissen, hetzij 
gedurende een bepaalde periode, hetzij definitief;  
o het visverlof intrekken zonder dat het betaalde bedrag wordt teruggestort;  
o iedere overtreder een administratieve boete opleggen van € 10.  
o de vis in beslag nemen die via overtreding of met verboden materiaal werd gevangen;  
o levende vis terugzetten in de vijver.  
 
 

DE VERBODSBEPALINGEN: 
 

• Artikel 13. Het rijden met voertuigen langs de oevers van de vijvers is verboden, behoudens mits speciale 
toelating.  
 
• Artikel 14. Het gebruik van aas van welke aard ook is strikt verboden in vijver nr. 1. In vijver nr.2 is zwaar aas 
toegelaten. In vijver nr.3 is melig aas (zwaar) strikt verboden, behalve gekookte zaden, pellets en boilies in 
redelijke hoeveelheden (+/- 3kg). (Alle dierlijk aas is verboden.) Het is verboden een boot of een drone te 
gebruiken het aanslaan van aas.  
 
• Artikel 15. Het vissen met lepel, snoer, fuik, net en lijn zonder hengel of met elk ander materiaal verschillend van 
een hengel met lijn is verboden. 
Dubbele en driedubbele vishaken zijn verboden alsook haken die kleiner zijn dan maat nr.8. 
  
• Artikel 16. De korf is verboden behalve voor de vangst van forel waar hij verplicht is.  
 
• Artikel 17. Het is strikt verboden te wandelen op minder dan 50 cm van de rand van de vijvers.  
 
• Artikel 18. Het is strikt verboden vissen van de ene naar de andere vijver over te zetten. 
 

OPENINGSDAGEN EN -UREN: 
 

• Artikel 19. Het vissen is tijdens het seizoen elke dag van de week toegelaten, met inbegrip van zaterdag, zon- of 
feestdag.  
 
 
 
 



• Artikel 20. Het vissen is toegestaan vanaf 1 uur na de opening van het park tot 1 uur voor de sluiting van het 
park.  
 Van oktober tot maart:  7.30 tot 18.30 u  
 April, mei september:  6.30 tot 21 u 
 Juni, juli, augustus:  6.30 tot 21.30 u  
Halve dagen worden als volgt opgevat:  
 Voormiddag: vanaf de opening tot 12 u;  
 Namiddag: vanaf 12 u tot de sluiting.  
 

PRIJZEN: 
 

• Artikel 21. De bedragen voor het visverlof zijn als volgt vastgelegd:  
o Vissen op forel: vijver nr. 1  
 1 dag, 2 lijnen: € 15 (geen ½ dag, geen kindertarief)  
o Vissen op witvis: vijver nr. 2  
 1 dag (max. 2 lijnen): € 7  
 1/2 dag (max. 2 lijnen): € 4  
o Vissen op karper (enkel bodemlijn): vijver nr. 3  
 1 dag (max. 2 lijnen): € 7  
 1/2 dag (max. 2 lijnen): € 4 
o Jaarabonnement vijvers nr. 2 en 3  
 Volwassenen: € 55  
 Kinderen: € 30 
o Combi-abonnement vijver / rivier (enkel op vertoon van rivierabonnement)  
 Volwassenen: € 30  
 Studenten: € 15 
o Kaart 10 x ½ dag (max. 2 lijnen): € 30  

 
Kinderen onder 12 jaar vergezeld van een betalende visser kunnen gratis vissen met 1 hengel.  

 
• Artikel 22. De bedragen voor het visverlof worden geïnd door de toezichthouders tijdens hun rondes bij de 

vijvers in de voor- en namiddag. Vraag een betalingsbewijs voor uw visverlof. 


