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Hu ishoudel
1.

VISVIJVER

ijk reglement visserij

ru

De hengelsport in het Provinciedomein Bokrijk is uitsluitend toegelaten op de Grote Moffert (vijver
26 van het algemeen plan)

Het betreden en het vissen op de vijver houdt in dat u dit reglement naleeft.
tot 19u 's avonds (tot 21u vanaf 1 juni t/m 1 5 augustus)

2. OPEN INGSUREN Van 7u 's morgens
3.

AANWEZIGHEID

4.

VISSOORTEN
VISRECHT
o HALVE DAG:

5. Het

hengel
2 hengels
t

o

GANSE

DAG:

Buiten de geafficheerde openingsuren mogen geen hengels in het water liggen.
De vissers mogen slechts 1/2uuoor de openingstijd de toegangswegen naar de visvijver gebruiken.
De vissers moeten uiterlijk 1/2u na sluitingstijd de vijver verlaten hebben.
Karper, graskarper, snoek, snoekbaars, zeelt, rietvoorn, blankvoorn, paling
Wordt verleend door aflevering van visverloven :
van 07u tot 13u ofvan 13u tot 19u (21u)
2,00 euro

Prijs
Prijs

van 07u

hengel
2 hengels
t

ABONNEMENT

Prijs

2,50 euro

tot 19u (21u)

Prijs
Prijs

2,50 euro
4,00 euro

25,00 euro voor

t

hengel per seizoen.
Per visser wordt maximum één abonnement voor 2 hengels uitgeschreven.
De abonnementen moeten de dag van uitschrijving worden afgehaald op het bureel van de veldwachters en dit
tussen 09u en 19u. Hun lokaal bevindt zich aan de achterzijde van het infocentrum.
6. VISVERLOVEN
(halve dag, ganse dag, abonnementen) worden aan de vijver verkocht door de bijzondere veldwachters.
zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden afgestaan,
7. De visser mag max. met 4 hengels gelijktijdig vissen, Op drukke dagen kunnen de bijzondere veldwachters een beperking
tot gebruik van maximum 2 hengels per dag opleggen.

o
o

8. Het gebruik van een leefnet is verboden, Alle vissen moeten onmiddellijk en voorzichtig vrijgelaten worden in het water van

herkomst.
9. Het snoekvissen is toegestaan vanaf

1

juni en dit enkel met levend aas.

tot 1 kg per betalende visser per dag. Het voederen van vissen buiten de openingsuren
van de visvijver is verboden. Elke vorm van drijvende aas is verboden.
1 1. De afstand tussen 2 hengelaars moet minimum 3 meter bedragen, De hengelaar die tijdelijk zijn visplek verlaat moet zijn
hengels uit te water nemen.
10. Lokvoeder/bollies worden beperkt

12, De vissers dienen hun hengels zelf te hanteren.
13. Het gebruik van een schepnet is alléén toegelaten om de gevangen vis uit het water te halen.
14 De hengels moeten haaks op de oeverlijn liggen.
15, vissen met kunstaas, weerhaken, een driehaak en gevlochten draad is verboden.
15.De onthakingsmat is verplicht.
17. Het is verboden om het water op welke wijze dan ook te betreden.
18. Het gebruik van voerboten of andere radiogeleide toestellen is verboden.
19. Het gebruik van voertuigen, fietsen of bromfietsen rond te visvijver is verboden. Joggen rond de vijver is niet toegelaten.
20, Honden dienen zodanig aan de leiband gehouden dat zij de vijver niet kunnen betreden.

21. Het is verboden vuil of andere voorwerpen achter te laten aan de visvijver.
22, Bij niet naleving van bovenvermelde voorwaarden kan worden overgegaan tot intrekking van de visverloven of kan de
toegang tot de vijver worden geweigerd. Betaalde ticketten worden na de gedwongen verwijdering van de visser niet

terugbetaald
23. De vzw Het domein Bokrijk heeft ten allen tijde het recht om het reglement te wijzigen.

vzw Het Domein Bokrijk
Bokrijklaan,

8-3600

1

GENK

Tel + 32 (0) 11 26 53 00

lgor Philtjens
voorzitter vzw Het Domein Bokrijk
gedeputeerde

