VISSEN OP FORT
LIEFKENSHOEK
DIENST
TOERISME

Bepalingen uit het Algemeen Politiereglement van de gemeente Beveren.
Art. 254: Het vissen is enkel toegelaten aan personen in het bezit van een hengelvergunning uitgereikt door de burgemeester.
Art. 255:
§1. Deze hengelvergunning is strikt persoonlijk en is geldig voor het jaar waarvoor ze wordt afgeleverd. Personen in het bezit van enig visgerief moeten bij het
betreden of verlaten van de visplaats, in het bezit zijn van de hengelvergunning.
§2. De hengelvergunning moet getoond worden bij controle door bevoegde personen:
- Leden van de plaatselijke politie.
- Controleurs over de visvangst, hiertoe gemandateerd door de burgemeester.
Art.256: Er mag enkel gehengeld worden vanaf de buitendijk met uitzondering van de plaatsen waar een visverbod is aangekondigd.
Art. 257: Het is verboden zich op welke wijze ook te water te begeven om er te vissen, noch om te baden of te zwemmen.
Art. 258: Om te vissen mag enkel gebruik gemaakt worden van twee gewone hengels of van een hengel geaasd met vis en met een gewone hengel. Onder gewone
hengel wordt verstaan: een hengel al of niet voorzien van een molen met ten hoogste drie een-, twee- of drietandige haken, doch niet geaasd met vis.
Art. 259: Lepel vissen, losse lijnen en met de dreghaak vissen zijn verboden. Het is onder geen enkel voorwendsel toegelaten vis te scheppen die niet aan de haak
gevangen is.
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Art. 260: Vissen die kleiner zijn dan aangegeven moeten onmiddellijk en voorzichtig terug vrij gelaten worden. De lengte wordt gemeten van de punt van de bek tot
het uiteinde van de staartvin.
Er dient dus steeds een meetlat op zak gehouden.
Min. maat 15 cm:
Min. maat 20 cm:
Min. maat 30 cm:
Min. maat 45 cm:
Volledige terugzetplicht!:

voorn, baars
brasem
paling, zeelt, karper
snoekbaars
snoek

Art. 261: Er geldt een meeneemverbod op alle vissen.
Art. 262:
§1. Elke visser mag slechts een leefnet gebruiken.
§2. In het leefnet mag geen ondermaatse vis aanwezig zijn.
Art. 263: Het is verboden stoffen aan te wenden bestemd om de vissen te doden of te bedwelmen.
Art. 264: Het is verboden te vissen in de oeverzone in de volledige achterste fortgrachtzone, dit is vanaf de Scheldesluis tot aan de uitkijktoren, zoals aangegeven op
onderstaand plan.
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= zone waar hengelen niet toegelaten is
Art. 265: Vanaf het ogenblik dat er ijsvorming op het water is, mag er niet meer gevist worden.
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ALGEMEENHEDEN
Art. 266 Het is verboden gelijk welke afval van eten, papier, flessen en andere voorwerpen in het water of op de grond rond het domein achter te laten.
Art. 267: De natuur in de omgeving van het domein moet door elkeen geëerbiedigd worden. Het is meer bepaald verboden de rietzone en de natuurlijke plantengroei
te beschadigen of broedende vogels te storen.
Art. 268: Het scheppen van steurgarnaal is slechts toegelaten in zoverre de andere vissers niet gestoord worden en dan nog enkel voor gebruik op het water van het
fort. Tevens geldt dat juveniele individuen niet massaal mogen weggevangen worden.
Art. 269: Vergunningsrecht voor het vissen.
Wanneer, hoe en waar mag er gevist worden?
meeneemverbod op
alle vissoorten,
nachtvissen
wadend vissen
oeverzone achterste
fortgrachthelft
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toegelaten: v

verboden: x

Voor snoek geldt een volledige en onmiddellijke terugzetverplichting.
Andere vissen: zie min. maten Art. 260.
Meeneemverbod voor alle vissen.
Vissen: van twee uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang.
Nachtvissen: vissen tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.
STRAFBEPALINGEN
Art. 270: Overtredingen van dit reglement worden met politiestraffen beteugeld. Ze kunnen tevens aanleiding geven tot schadevergoeding. De hengelvergunning
wordt onmiddellijk ingetrokken.
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