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Visreglement Rivierenhof 

Wat mag en wat mag er niet wanneer je komt vissen in het 

provinciaal groendomein Rivierenhof?  

Toegestaan:  

- Met één of twee hengels vissen vanaf de oever mits het kunnen voorleggen een geldig 
persoonlijk ‘visverlof’,  te koop in elk postkantoor. 
https://www.natuurenbos.be/visverlof  

- Kinderen jonger dan 14 jaar mogen zonder visverlof vissen, mits ze zijn vergezeld door 
hun vader, moeder of voogd, die een geldig persoonlijk visverlof bezit. 
https://www.natuurenbos.be/visverlof  

- Kinderen jonger dan 14 jaar mogen zonder begeleiding vissen met één hengel mits het 
bezit van een gratis jeugdvisverlof en het onmiddellijk voorzichtig terugplaatsen van 
elke gevangen in het water van herkomst. https://www.natuurenbos.be/visverlof  

- Vissen is uitsluitend toegestaan vanaf 6u30 tot 22u30.  

- Vissen mag enkel op de grote vijver en op de roeivijver. Wanneer de telegeleide 
modelbootjes van R.S.M.B. in het afgebakend gedeelte van de roeivijver aanwezig zijn, 
mag hier niet worden gevist.  

- Het gebruik van een meertandige haak is enkel toegestaan in combinatie met kunstaas.  

- Vissen op paling met peur mag het ganse jaar tijdens de openingsuren van het park.  

- Vissen in de gesloten tijd (16 april – 31 mei) is in het Rivierenhof toegestaan. 
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/visserij/wanneer-en-hoe-
je-mag-vissen   

 

Verboden:  

- Vissen zonder visverlof.  

- Het visverlof van een ander gebruiken. Een visverlof is strikt persoonlijk en moet nog 
geldig zijn.  

- Vissen met meer dan twee hengels.  

- Vissen op andere wateren dan op de grote vijver en op de roeivijver.  

- Vissen buiten de openingsuren (6u30 tot 22u30).  

- Gebruik van leefnet of elk ander middel om vis levend te bewaren. Uitgezonderd: bij 
hengelwedstrijden toegelaten door de Provinciale visserijcommissie Antwerpen en het 
bezit van max. 15 levende aasvisjes per hengelaar bij het vissen op roofvis.  

- Vissen kleiner dan hier aangegeven, moet je onmiddellijk terugplaatsen: blankvoorn en 
rietvoorn van 15 cm, winde, zeelt, kopvoorn en paling van 25 cm, karper van 30 cm en 
snoek van 45 cm.  

- Tussen 1 t.e.m. 31 december mogen blankvoorn kleiner dan 15 cm worden gebruikt als 
aasvisjes voor het vangen van paling, snoekbaars, snoek en baars.  

- Vissen op aangelegde paaiplaatsen, bij abnormaal laag waterpeil, vanop bruggen en 
onder het ijs is verboden. 

- Gebruik van telegeleide bootjes die de activiteiten van de modelbouwclub R.S.M.B 
verstoren is verboden. 

 
Je kan ook een kijkje nemen op de site https://www.natuurenbos.be/visserij  


