Stel
je Zeevraag
VLIZ/Delva

Met meer dan 1500 zijn ze, de Vlaamse
onderzoekers en beheerders die
van de zee en kust hun professioneel
actieterrein maken. Heb je een
prangende vraag over het zilte
nat, de duinen, het strand of onze
riviermondingen? Stel je zeevraag,
zij zoeken voor jou het antwoord!

MAG JE VANOP DE
STREKDAMMEN VAN
OOSTENDE VISSEN?

De basislijn loopt in Oostende rond de
strekdammen. Hierdoor valt het ganse
havengebied, inclusief de strekdammen,
de dokken en de Spuikom onder het
toepassingsgebied van deze wet. Wie in
Oostende wil vissen in de Spuikom, in de
havengeul, op de staketsels of vanop de
naar de havengeul gerichte zijde van de
strekdammen, dient zich te houden aan de
regels van de Wet op de Riviervisserij.

Wat houdt deze wet in?

Er mag nooit met meer dan 2 hengels
per persoon worden gevist. Andere
visserijmethodes (staande netten, stelnetten,
Begin juli 2014 werden de gloednieuwe
kruisnetten, schepnetten, fuiken,…) zijn
strekdammen van de haven van Oostende
verboden.
opengesteld voor het publiek. Hiermee
Daarnaast moet elke hengelaar in het
heeft Oostende er een toeristische attractie
bezit zijn van een visverlof van het Vlaams
van formaat bij. Ook hengelaars wisten de
Gewest, te verkrijgen in elk postkantoor
nieuwe strekdammen snel te vinden als hun
favoriete hengelstek. Maar hoe zit dat nu met of via de website www.visverlof.be. Een
visverlof bepaalt waar en wanneer je mag
de toelatingsvoorwaarden hiervoor?
vissen. Een klein visverlof geeft recht te
vissen vanaf de oever (en hier vallen ook
De Wet op de Riviervisserij
de staketsels en de strekdammen onder)
geldt
met maximaal 2 hengels, en dit vanaf
twee uur vóór zonsopgang tot twee uur na
De nieuwe strekdammen in Oostende
zonsondergang. Een groot visverlof geeft
zorgden alvast voor een verandering binnen
recht om te vissen vanaf de oever, wadend of
het wettelijke landschap. Recentelijk werd
vanuit een bootje met maximaal 2 hengels
de Wet op de Riviervisserij onder de loep
en dit zowel overdag als bij nacht. Vissen
genomen. Conclusie: deze wet is ook geldig
met een bootje kan binnen het havengebied
zeewaarts van de zeesluizen tot aan de
echter enkel op de Spuikom van Oostende.
gemiddelde laaglaagwaterlijn (de basislijn).

Om toegang te krijgen tot de aanlegsteigers
kan tegen betaling een elektronische badge
worden verkregen bij de sportdienst van
Oostende.

Waar kan je zoal vissen in
Oostende?
Dit, evenals de voorwaarden, hangt sterk
af van de specifieke plek.
• strand: aan te vragen aan het digitaal loket
van het Stadsbestuur
• (nieuwe) westelijke strekdam: verboden!
• restant van het oude westerstaketsel:
visverlof Vlaamse Overheid (VO)
• (nieuwe) oostelijke strekdam zeezijde:
volledig vrij
• (nieuwe) oostelijke strekdam binnenzijde:
visverlof Vlaamse Overheid (VO)
• oevers Spuikom: visverlof Vlaamse
Overheid (VO)
• vanop bootje Spuikom: groot visverlof
VO; indien ligplaats beschikbaar kan de
toegang tot de pontons worden verzekerd
met een badge verleend en geactiveerd
door de dienst Sport van de stad Oostende.
• haven: visverlof VO; de specifieke toelating
van de havenkapitein is niet langer vereist
• Maria-Hendrika park: aan te vragen bij de
vzw ‘De Karpervissers’
• Keignaert: visverlof VO
HM met dank aan Sven Vrielynck
(Agentschap Natuur & Bos)

Wie in Oostende wil vissen op de Spuikom, in het havengebied inclusief de dokken of vanop de naar binnen gerichte zijde van de
strekdammen dient zich te conformeren met de vereisten van de Wet op de Riviervisserij. Ook is het wenselijk het hoofdstukje ‘Waar kun je zoal
vissen in Oostende’ aandachtig na te lezen (VLIZ).
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