Vissen in het Land van Saint-Hubert
RIVIERVISSEN
Een visvergunning is verplicht*.
Zij is strikt persoonlijk en enkel geldig gedurende het lopende burgerlijk jaar.

In de gemeente Saint-Hubert
Vanaf de brug van de Démon (Weg naar Smuid) op 500 m van het hotel “Val de Poix” tot aan het bruggetje
van Marie Gobaille: rechter rivieroever: ongeveer 3 km visgebied.
Beek van Poix: 0,5 km ter hoogte van de plaats “Nid des Vôtes” (tussen Poix en Arville).
De Lhomme: 4,8 km aan beide zijden ter hoogte van de plaats “Sart aux Pires”, “Grandes Tailles” en “Gobaille”
(nabij de grot/rots van Marie de Gobaille). Het einde van het parcours “Lhomme” is in “No kill”.
Sainte Adelinekanaal: 1,3 km nabij de hydro-elektrische centrale van Sainte Adeline (weg tussen Poix en Smuid)
Vissen: forellen en zalmachtigen.
Alle dagen van de 3de zaterdag van maart tot 30 september, uitgezonderd op dagen van het uitzetten van de
vis (meestal gedurende de week)
Belangrijk: Het is verplicht om een plaatselijke viskaart aan te schaffen die u de toelaat om er te vissen.
De prijs van een jaarkaart bedraagt € 50,00. Een dagkaart kost € 7,00.
U kunt deze kaart bekomen bij de secretaris-penningmeester van de vereniging “La Limace”: Marcel DEBIERE
(rue de Wacomont 29 in 6870 ARVILLE - Tel. : 061/61.22.45 - GSM : 0475/84.91.73), bij de voorzitter: JeanMarcel CHAMPAGNE (rue de bois 35 in 6870 Saint Hubert - Tel. : 061/61.22.62) of door overschrijving op
bankrekening BE92 3670 1860 1623.
Alle inlichtingen evenals een kaart van het visparcours kunt u bekomen op het mailadres: debima@skynet.be

In Jenneville (Libramont-Cheveigny)
Prijs: € 45,00/persoon (geldig gans het seizoen 2013).
Mogelijkheid om een dagvergunning te bekomen bij de eigenaars. Vier maal per seizoen wordt er vis uitgezet.
Thierry Habran: 0478/26 13 60.
* Visvergunning en recht om te mogen vissen
Er zijn twee types van vergunningen:
- Vergunning A van € 12,39 (+ € 1,75 kosten) laat toe te vissen aan de oever van het water.
- Vergunning B van € 37,18 (+ € 1,75 kosten) laat buiten het vissen aan de oever eveneens toe om ’s nachts enkel op karper te vissen.
De visvergunning is persoonlijk en kan niet geruild worden voor een andere visvergunning.
In geval van verlies kan een duplicata verkregen worden bij een postkantoor in Wallonië (kost € 3,00).
De visvergunning is geldig gedurende het lopende jaar en geeft mogelijkheid tot vissen met twee vislijnen in alle bevaarbare waterlopen
van Wallonië. In niet bevaarbare waterlopen is een visvergunning van de eigenaar van het visrecht eveneens noodzakelijk.
Dit kan een natuurlijke persoon of een visvereniging zijn. (Bv. eigenaar van het gebied of vissersclub).
Kinderen jonger dan 14 jaar die vergezeld zijn van een volwassene mogen zonder vergunning vissen op zaterdag, zondag, wettelijke
feestdagen of tijdens schoolvakanties indien hun begeleider (vader, moeder, voogd of een bevoegd persoon) voorzien is van een
visvergunning. Zij mogen slechts één vislijn hebben voorzien van een eenvoudige vishaak.
Waar moet u zich een visvergunning aanschaffen?
De visvergunning wordt afgeleverd in alle postkantoren van Wallonië en via internet: www.permisdepeche.be
De visgerunning wordt dan binnen de 7 werkdagen aan huis verzonden.

VIJVERVISSEN
Camping Val de Poix

Le Trou des Chiens

rue des Ardennes 2A
6870 SAINT-HUBERT
061/61.30.31

rue de Lorcy 1
6870 LORCY
0477/31.92.49

Van april tot november

Momenteel gesloten

Ontekkingen en initiaties
Het provinciaal domein, temidden van het woud van Saint-Hubert, richt zich vooral tot groepen, bedrijven en
schoolgroepen die willen ontdekken hoe leuk vissen is of die een initatie willen in het vijvervissen. Visstages
worden eveneens jaarlijks aangeboden voor kinderen van 10 tot 15 jaar. Het is een gelegenheid om enkele
vistechnieken aan te leren en de kleine fauna van vijvers en rivieren te ontdekken.
Provinciaal domein van Mirwart, rue du Moulin 16 in 6870 MIRWART - Tel. : 084/36.62.99
Voorgestelde programma’s:
http://www.province.luxembourg.be/fr/domaine-provincial-de-mirwart.html?IDC=3542

CENTRUM VOOR SPORTVISSEN
De vijvers van Freux
- Vliegvissen (regenboogforel)
- Karpervissen (dag en nacht)
- Stootvissen (voorn, zeelt, karper)
- Gemakkelijke toegang en parkings
- Kleine gerechten mogelijk op bestelling voor clubs en groepen
Open van 2 maart tot 30 november 2013.
De vijvers zijn toegnkelijk van 08.u tot 20.00u (van maart tot midden mei), tot 22.00u (van midden mei tot
einde augustus). Voor halve dagen: van 08.00u tot 14.00u (’s morgens) et van 14.00u tot 20.00u (namiddag).
Belangrijk: Vooraf telefonisch contact noodzakelijk met Philippe LEGRAND, opzichter, 0496/32.40.51.
•
Tarief
-

-

Grote vijver van Freux (8 ha 40): vliegvissen, verhuur van bootjes, te water laten van persoonlijke
float tubes.
2013:
Vliegvissen vanaf de oever:
o € 30,00 / volledige dag - junior (-18 jaar): € 20,00
o € 15,00 / halve dag - junior (-18 jaar): € 10,00
o € 22,50 / volledige dag voor groepen vanaf 10 personen.
Verhuur van vissersbootjes: € 10,00 / volledige dag; € 5,00 / halve dag
Jaarabonnement: € 200,00

• De vijver “Des Bains” (5 ha 38): vissen op grote karpers en totale “No kill”
Tarief 2013:
- Non stop vissen: € 25,00 / 24 uren
- Vissen vanaf de eilandjes: € 35,00 / 24 uren
- € 24,00 - € 14,00 ; € 225,00 (groepen vanaf 10 personen)
- Gebruik van een float tube: € 4,00 - € 2,00
- Huur van een vissersbootje: € 10,00 - € 5,00
• Kasteelvijver ( 1ha,93): carpodrome, stootvissen en totale “No kill”.
Tarief 2013:
- € 10,00 / volledige dag, € 5,00 / halve dag
- Jaarabonnement op aanvraag
Tijdens de zomervakanties zijn vissersbootjes beschikbaar aan de grote vijver voor de prijs van € 5,00 per uur
per bootje. Afspraak in het visserslokaal nabij de grote vijver (toegang via de Rue du Moulin).
Belangrijke opmerkingen:
-Het dragen van een reddingsvest is verplicht.
-Gezelschapsdieren zijn niet toegelaten.
-Geen voedsel of drank in de vissersbootjes.
-Niet uitstappen op het eilandje.

Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert
Rue Saint-Gilles 12, B-6870 SAINT-HUBERT, Tél. : +32 (0)61 61 30 10

www.saint-hubert-tourisme.be
Tarieven onder voorbehoud. Raadpleeg steeds vooraf de contactpersonen.
20 september 2013

