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             Hengelreglement Domein Polderwind 

§1. Wie mag hengelen op het Domein Polderwind? 
 
 

1. Gasten zorghotel = Personen die ingeschreven zijn als hotelgasten in het zorghotel Domein 
Polderwind. Zij vragen een boekingsbewijs voor een hengelplaats op aan de receptie van het zorghotel. 
 

2. Gast recreanten = Leden van Sportvisserij Vlaanderen, lid van hengclub ‘Domein Polderwind’ die een 
dagvergunning aanschaffen via onze webshop en dus de gevraagde documenten inzake hun handicap 
hebben bezorgd (het boekingsbewijs dient als dagvergunning).  
 

3. Deelnemers aan een hengelactiviteit- of initiatie, georganiseerd vanuit Sportvisserij Vlaanderen vzw; in 
het kader van het G-hengelen, in het kader van extensief onderzoek naar het visbestand, in functie van 
promotie van de G-hengelsport of publicitaire doeleinden inzake G-hengelsport. De inschrijving op de 
officiële deelnemerslijst geldt hier als dagvergunning. 
 

4. Beëdigde hengelstewards, die instaan voor de controle op het hengel- en toegangsreglement van het 
Domein Polderwind en dit enkel buiten het uitoefenen van de specifieke taken en verantwoordelijkheden 
binnen hun de stewardfunctie, tenzij in combinatie met het begeleiden van individuele G-hengelaars of 
initiaties/evenementen georganiseerd vanuit de samenwerking tussen Domein Polderwind-Rode 
Kruishotel vzw en Sportvisserij Vlaanderen vzw. 
 
(* stewards worden aangesteld en erkend vanuit Sportvisserij Vlaanderen vzw en volgen het wettelijke 
basiskader en de opleiding tot hengelsteward conform de Dienstenovereenkomst; “Algemene 
coördinatie en de ondersteuning van de stewardwerking in de openbare visserij”  afgesloten tussen 
Sportvisserij Vlaanderen vzw en het Agentschap voor Natuur en Bos per 31/01/2019 en moeten zich 
ten allen tijde kunnen identificeren met een persoonlijke stewardpas voor  “Domein Polderwind” of club 
Polderwind. 
 

5. Voor alle andere hengelaars, die niet voldoen aan de hoger genoemde voorwaarden en kenmerken,  
zijn het hengelen en alle hengel-gerelateerde-handelingen en -activiteiten* waarvoor geen rechtstreekse 
schriftelijke toestemming werd verleend door de directie van het domein en dus niet beschikken over 
een geldig boekingsbewijs (= dagvergunning)) expliciet verboden.   
 
*hengel-gerelateerde-handelingen en -activiteiten: zoals daar zijn: Het aanleggen van voederplaatsen, 
aanleggen visplaatsen, het beschadigingen van de oeverzone en de oevervegetatie met de bedoeling 
om een hengelplaats aan te maken…) 
 
 

§2. Welke vergunningen heb ik nodig om te mogen hengelen? 
 

1. U heeft een dagvergunning = boekingsbewijs nodig, verkrijgbaar via de online boeking, uitgevoerd 
door de receptiemedewerkers van het hotel Domein Polderwind of de webshop van Sportvisserij 
Vlaanderen vzw. 

 
2. Je bent aangesteld als hengelsteward en in het bezit van een hengelstewardpas uitgegeven door 

Sportvisserij Vlaanderen vzw met vermelding steward Polderwind. 
 

3. Deelnamebewijs: Indien U op de officiële deelnemerslijst staat en dus uw deelname aan één van de 
hoger vermelde activiteiten of initiatieven kan bewijzen (deelnamebewijs = dagvergunning). 
 

4. Vrijstelling openbaar visverlof! Alle hengelaars die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen worden 
vrijgesteld voor het bezit van een openbaar visverlof, tijdens het hengelen op Domein Polderwind, door 
de inspectiediensten van het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze officiële vergunning tot vrijstelling is 
raadpleegbaar aan de receptie van het zorghotel. Zie bijlage I.  

 
*Het niet kunnen voorleggen van een geldig boekingsbewijs (= de dagvergunning), deelnamebewijs of 
een officiële stewardpas voor “Domein Polderwind” zal resulteren in de vraag om onmiddellijk te stoppen 
met de hengelactiviteiten. Er volgt een melding van de feiten bij de lokale politie of aangestelde 
toezichthouders en er zal in deze gevallen een officiële klacht ingediend worden bij de lokale politie. 
Bovendien zullen alle overtredingen op de milieu-,  natuurwetgeving en wetgeving inzake toegelaten 
hengeltuigen zoals wettelijk vastgelegd in de reglementering voor de openbare visserij, ook gemeld 
worden bij de bevoegde inspectiediensten van het Agentschap voor Natuur en Bos en of andere 
bevoegde agentschappen of overheidsdiensten. 
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§3. Op welke tijdstippen mag ik hengelen? 
 
Het is toegestaan om te hengelen tussen zonsopkomst en zonsondergang zodat een optimale veilige 
verplaatsing op de aanwezige paden gegarandeerd kan worden.  
 
U kan de correcte tijdstippen zonsopkomst en zonsondergang steeds raadplegen via bijvoorbeeld:  
https://www.meteo.be/nl/weer/verwachtingen/zon-en-maan).  
 
Nachtvissen is niet toegelaten! Tenzij in het kader van eventuele specifieke evenementen vanuit de 
samenwerking tussen het Rode Kruishotel vzw en Sportvisserij Vlaanderen vzw. 
 
 
§4. Toezicht en controle 
 
Controle en toezicht op het bezit van de dagvergunning (=boekingsbewijs/reservatiebewijs) en het naleven van 
het hengelreglement en het toegangsreglement zal gebeuren door de volgende personen: 

- Hengelstewards-Polderwind. 
- Personeel van Sportvisserij Vlaanderen in actief dienstverband.  
- Personeel en directie van het Zorghotel Domein Polderwind. 

 
Anderzijds kunnen de volgende personen, diensten of agentschappen algemene controles uitoefenen op de 
jacht-,visserij- , natuur- en milieuwetgeving: 

- Ambtenaren van de cel Natuurinspectie en het Agentschap voor Natuur en Bos. 
- Ambtenaren van andere agentschappen met bevoegdheden in de jacht- en visserijwetgeving. 
- Officieren van justitie 
- Bijzondere veldwachters. 

 
Politiediensten zullen steeds verwittigd worden als er sprake is van het opzettelijk vissen zonder dagvergunning, 
bij calamiteiten (diefstal, agressie, vandalisme, openbare dronkenschap/intoxicatie, etc.) en bij ernstige 
overtredingen op het toegangsreglement van ”Domein Polderwind”. 

 
§5. Hoe mag ik hengelen? 
 

1. Aantal hengels. 
 
Er mogen maximaal 2 hengels gebruikt worden. Dit kunnen zowel werphengels als vaste hengels zijn of een 
combinatie van beiden. Alle andere vistuigen zijn verboden. 
 
 

2. Schepnet 
 
Voor het landen van grote vissen is het gebruik van een schepnet verplicht. Voor kleinere witvis (minder dan 15 
cm) kan een landing zonder schepnet gebeuren als dit geen schade kan opleveren aan de vis. Denk aan het 
welzijn van de dieren. Daarnaast is enkel het gebruik van de kieuwgreep* toegelaten voor het landen van grotere 
roofvissen. Doe dit echter nooit als je hierin niet geoefend bent. 
 

*De kieuwgreep = is een techniek om grotere roofvis te landen met jouw hand. Je beschikt best over de 
nodige kennis om hem toe te toepassen. Bij het verkeerd toepassen van de kieuwgreep kan je namelijk 
niet enkel de vis beschadigen maar kan je zelf ernstige verwondingen oplopen aan je hand of vingers.  
 

 
3. Onthaakmat 

 
Het gebruik van een onthaakmat is verplicht bij het gericht vissen op grote witvis, karper of de statische visserij op 
roofvis. Leg dus nooit gevangen vissen zomaar op de grond zodat ze niet beschadigd geraken. 
 
Probeer kleinere gevangen vissen steeds te onthaken in of boven een emmer met water. Grote exemplaren 
onthaak je enkel op een onthaakmat. 
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4. Leefnet/bewaarzak 
 

Het gebruik van een leefnet of bewaarzak* is enkel tijdelijk toegestaan met het doel om foto’s te kunnen maken 
van de vangst bij slecht weer of als de omstandigheden dit niet onmiddellijk toelaten. Bewaar gevangen vissen 
hierin nooit langer dan nodig. Zet gevangen vissen steeds zo snel mogelijk terug. Plaats daarom onmiddellijk na 
het nemen van de gewenste foto’s jouw vangst terug in het water. Gebruik deze middelen zo weinig mogelijk 
a.u.b.! Deze tijdelijke hulpmiddelen moeten ervoor zorgen dat de vis niet langer dan nodig uit het water gehouden 
wordt om een foto te kunnen nemen. Geen enkel andere reden rechtvaardigt het gebruik ervan.  
 
*het gebruik van een bewaarzak is enkel toegelaten voor karper en als deze beveiligd is tegen verlies 
(bevestigen aan de oever met een veilige staalkabel of sterk touw). De bewaarzak moet voorzien zijn van een 
vlotter om bij het verlies ervan de recuperatie van de vis (redding) mogelijk te maken. Zie specifiek reglement 
voor karper 
 
 

5. Anders dan vanaf de oever 
 
Hengelen, anders dan vanaf de oever is niet toegestaan! Dit wil zeggen dat er niet gevist mag worden vanaf 
boten, belly boaten of drijvende voorwerpen, structuren en constructies. Wadend vissen is eveneens niet  
toegelaten (tenzij mits schriftelijke toestemming i.g.v. extensief visstandonderzoek, wateronderzoek of een 
promocampagne vanuit Sportvisserij Vlaanderen vzw) 
 
 
 

6. Telegeleide voerboten 
 
Het gebruik van telegeleide voederboten is wel toegestaan en dit om de G-sporter maximaal te kunnen 
ondersteunen bij het hengelen. Het gebruik van dit handige hulpmiddel moet erop gericht zijn de G-hengelaar 
optimaal te ondersteunen tijdens het hengelen zelf. Dit hulpmiddel kan mensen met een fysieke beperking de 
mogelijkheid bieden om een verder gelegen ‘visstek’ aan te voeren en deze te bevissen. Het gebruik van een 
voerboot mag nooit andere hengelaars hinderen of gebruikt worden om te vissen in de nabijheid van de 
afgebakende paaizones.  
 
 
 
§6. Welke aassoorten mag je gebruiken 
 

1. Witvis 
 

Alle natuurlijke aassoorten zijn toegelaten behalve gekleurde maden. 
 

2. Roofvis 
 
Het gebruik van levende aasvissen is verboden. 
 
Het gebruik van dode aasvissen is wel toegalaten. Enkel dode zeevissoorten mogen gebruikt worden als aasvis. 
Deze mogen in hun geheel of in stukken gebruikt worden. De volgende soorten zijn toegelaten*: makreel, 
sardienen, haring, spiering, zandspiering. 
*tenzij deze middels herzieningen in de geldende wetgevingen alsnog een beschermde status zouden genieten. 
Specifieke richtlijnen voor het vissen op roofvis komen verder aan bod in punt 3: Roofvisreglement op pg. 12.  
 

3. Karper 
 
Enkel het gebruik van tijgernoten is verboden! Specifieke richtlijnen voor het vissen op karper komen verder aan 
bod in dit regelement in punt 4: Karperreglement.op pg.12. 
 
 
§7. Totaal meeneemverbod is van kracht! 
 
Er geldt een terugzetplicht voor alle vissoorten. Enkel Catch & release is toegestaan! Het is verplicht om elke 
gevangen vis van gelijk welke soort op een gepaste wijze terug vrij te laten in het water van herkomst. En dit zo 
snel mogelijk na de vangst. De vissen worden steeds met de nodige zorgzaamheid terug in hun natuurlijke 
biotoop vrijgelaten met het oog op een maximaal welzijn van het dier. Hierop worden geen uitzonderlingen 
toegestaan. 
 
Het aantreffen in nabijheid van de hengelaar van gedode zoetwatervissen of de vaststelling dat deze in uw bezit 
zijn met de bedoeling om deze mee te nemen worden zal in alle gevallen gemeld worden bij de betrokken 
instanties/politie.  
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Het aantreffen van levende zoetwatervissen anders dan in de voorziene toegestane, tijdelijke bewaarmiddelen, 
met het oog om deze te verplaatsen naar een andere locatie dan het water waarin ze werden gevangen wordt 
beschouwd als een poging tot diefstal. Het aantreffen van deze levende of dode zoetwatervissen tussen de oever 
en de omliggende gronden, invalswegen en andere infrastructuur wordt beschouwd als diefstal. 
   
Een onmiddellijke aangifte bij de politie zal uitgevoerd worden. In het geval de vissen niet in een gezonde 
toestand of bij volledig welzijn kunnen teruggeplaatst worden kan hiervoor een gerechtelijke procedure opgestart 
worden tot het bekomen van een compensatie voor het geleden waardeverlies.  
 
Elke vorm van visuitzetting is ten strengste verboden en kan enkel gebeuren mits toestemming van het bestuur 
van Sportvisserij Vlaanderen vzw of bevoegde agentschappen. Tenzij door leveranciers, aangeduid in opdracht 
van Sportvisserij Vlaanderen vzw. 
 
Enige uitzondering op deze regel is het verwijderen van dode vissen in tijde van vissterfte. Deze vissen mogen 
enkel verwijderd worden door de hengelstewards of personen belast met toezicht of controle en de brandweer.  
 
Kadavers van dode vissen worden steeds in een afgesloten plastic zak in de afvalcontainer geplaatst.  
 
Bij het vaststellen van vissterfte moet onmiddellijk de Milieucel van Sportvisserij Vlaanderen op de hoogte 
gebracht worden om de gepaste maatregelen te kunnen treffen. Meldingen verlopen best via: 
info@sportvisserijvlaanderen.be of via 0485/92.73.54 
 
 
§8. Gesloten tijd: 
 
Er is momenteel geen gesloten tijd, TENZIJ anders aangeduid met borden ter plaatse.  
 
Opmerking: Een gesloten tijd kan steeds ingevoerd worden wanneer de omstandigheden dat vragen. Deze 
noodmaatregel zal steeds tijdig gecommuniceerd worden via plaatselijke borden en op onze website.  
 
Voorbeelden van situaties waarbij een gesloten tijd voor bepaalde vissoorten of een algemeen hengelverbod kan 
ingevoerd worden:  In geval van vissterfte, extreme weersomstandigheden (droogte, ijsvorming, stormweer,…) 
extreme en of schadelijke algenbloei, na lozingen, zuurstoftekort in het water,.. Opgelet deze opsomming is niet 
limitatief! 
 
 
§9. Hoe kan ik een dagvergunning aankopen? 
 

Hotelgasten kunnen een dagvergunning aanvragen bij de reservatie van hun hotelarrangement. Een 
dagvergunning zit vervat in hun algemene arrangementskost en is dus gratis! De reservering van de 
hengelplaats gaat enkel via de receptie van Hotel Polderwind. Het reservatiebewijs van de hengelplaats = de 
dagvergunning en is verplicht! 
 
G-Hengelaars (Gastrecreanten = leden van club “Polderwind”) die niet in het hotel verblijven kunnen deze 
dagvergunning enkel via de webshop van Sportvisserij Vlaanderen aankopen. Bij een eerste boeking betaal je 
het lidmaatschap van club “Domein Polderwind” en de dagvergunning samen. Bij volgende boekingen betaal je 
uiteraard enkel de dagvergunning. 
 
Jouw dagvergunning kan je hier aankopen: 
https://www.sportvisserijvlaanderen.be/shop/ of scan deze QR-code met actieve link naar onze webshop! 
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§9. De tarieven 
 

 
I. Hotelgasten: 

 
De dagvergunning gratis! Deze is inbegrepen in de arrangementskost! Opgelet deze moet wel 
aangevraagd worden aan de receptie om dubbele boekingen te vermijden en controle mogelijk te 
maken. Ze is dus verplicht voor iedere hengelaar op het domein! 
 
 

II. Voor gastrecreanten: 
 

 Eerste reservatie via de webshop = 25 €. Dit bedrag bevat jouw lidgeld voor hengelclub Domein 
Polderwind (15 €) + de dagvergunning van (10 €). 
 

 Volgende reservaties binnen het jaar van lidmaatschap kosten 10 € per dagvergunning per 
visplaats.  
 
Het lidmaatschap van Club Domein Polderwind bevat naast de nodige verzekering ook de 4 edities 
per jaar van het ledenblad “Hengelsport” van Sportvisserij Vlaanderen vzw (die U per post zal 
ontvangen).  Uw lidmaatschap stelt ons in staat om uw belangen als G-sporter nog beter te kunnen 
behartigen. Onze uitgebreide verzekeringspolis zorgt ervoor dat u optimaal kan genieten aan de 
waterkant. Informeer naar de voorwaarden van onze verzekering via deze link: 

 
https://www.sportvisserijvlaanderen.be/wat-dekt-de-verzekering-van-sportvisserij-vlaanderen/ 

 
of scan de onderstaande QR-code voor meer informatie over onze verzekeringen: 

 

 
 
 

 
 
 

 
Elke dagvergunninghouder en hengelsteward gaat expliciet akkoord met de inhoud van de 
reglementering. Hij/zij en desgevallend de begeleider wordt geacht deze reglementering gelezen te 
hebben en ondertekend voor akkoord.  
 

- Voor online reserveringen en boekingen gaat U automatisch akkoord met deze reglementering. Via 
een link kan U steeds de meest actuele reglementering digitaal nalezen. Indien U niet akkoord gaat 
met de inhoud van dit document kan U geen verdere reservatie of betaling uitvoeren. 
 

- Voor activiteiten onderhevig aan deze hengelreglementeringen moet er steeds een deelnamebewijs 
beschikbaar zijn (dagvergunning) en volstaat het intekenen op de deelnamelijst in geval van initiaties 
als uw akkoord voor dit reglement. 
 

- Uitzonderingen op het bezit van een dagvergunning kunnen enkel verkregen worden in samenspraak 
met de directie van Domein Polderwind (Dhr. Wilfried Vantyghem) en de 
secretariaatsverantwoordelijke (Isabelle Deleu) van Sportvisserij Vlaanderen en/of het bestuur in de 
persoon van de secretaris-generaal Dhr. Erik Pinoy.  
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I. Gastrecreanten (leden van Club Polderwind)  

 
Via de webshop wordt U automatisch aangeboden om de betaling online uit te voeren. Enkel betalingen via de 
webshop worden aanvaard en geven recht op een dagvergunning. Enkel deze werkwijze zorgt voor een 
onmiddellijke reservering van de hengelplaats. 
 
De vergunningsbijdrage wordt gestort via het online boekingsplatform op het rekeningnummer van Sportvisserij 
Vlaanderen vzw met het rekeningnummer:                 
IBAN: BE11 7755 3767 3748  -  BIC: GKCC BE BB.  
 

II. Deelnemers aan groepsactiviteiten: 
 
Voor evenementen-groepsactiviteiten vanuit Sportvisserij Vlaanderen met inschrijving en bewijs van deelname 
maakt U het inschrijvingsgeld over op de bovenstaande rekening met mededeling :  
 
Polderwind + datum van reservatie (DD/MM/JJJJ + uw volledige naam). Deze betaling kan U pas 
uitvoeren als U akkoord gaat met dit reglement.  
 
Na ontvangst van uw betaling ontvang U een deelnamebewijs (deelnamebewijs = dagvergunning)  
Deze dagvergunning kan steeds opgevraagd worden door de personen die vermeld staan onder: 
“§ 4 Toezicht en controle” (hengelstewards Polderwind, toezichthouders, controleurs e.a. diensten) 
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Het BASISREGLEMENT  

Art. 1.1:  

Alle vissers dienen zich te houden aan het Sportvisserij Vlaanderen - en politiereglement. Opmerkingen en 
richtlijnen van het Sportvisserij Vlaanderen -bestuur, onze vaste medewerkers in actieve dienstbetrekking en -
stewards dienen steeds gevolgd te worden. Deze personen zijn steeds herkenbaar aan hun legitimatiebadge. 
Deze pas of badge moet steeds op vraag getoond kunnen worden. Het  Sportvisserij Vlaanderen -bestuur kan het 
reglement altijd aanpassen. Bij een aanpassing van het reglement zal dat gepubliceerd worden op het 
uithangbord aan de ingang van het Zorghotel of meegedeeld worden per brief of e-mail. Het verschijnt tevens op 
de website www.sportvisserijvlaanderen.be/polderwind 

Art. 1.2:  

Iedere vergunninghouder print de bijlage van het reglement af en stuurt het document behoorlijk ingevuld en 
ondertekend naar het Sportvisserij Vlaanderen – secretariaat. Adres gegevens zijn vermeld onderaan het 
document. Na ontvangst en betaling wordt de vergunning opgestuurd.  

Art. 1.3:  

Vissen is enkel toegestaan wanneer je in het bezit bent van een geldige dagvergunning = boekingsbewijs, 
deelnamebewijs/hengelstewardpas Polderwind 
 
Nachtvissen is niet toegelaten!  
 
 
Art. 1.4:  

Sancties bij overtredingen tegen dit reglement zullen als volgt worden toegepast:  

- Na een eerste overtreding volgt er een verbale verwittiging.               
 
- Na een tweede overtreding en/of bij het negeren van opmerkingen en richtlijnen van stewards wordt de 
dagvergunning ingetrokken en volgt er een aangetekend schrijven van het Sportvisserij Vlaanderen – 
bestuur. U kan voor een periode van periode van 6 maanden geen dagvergunning meer aanschaffen.  
 
- Na een derde overtreding en verdere herhalingen volgt er een steeds aangetekend schrijven  van het 
Sportvisserij Vlaanderen - bestuur waarbij de dagvergunning en het lidmaatschap van Club Polderwind wordt 
ingetrokken. Bovendien kan U geen dagvergunning meer aanschaffen voor een periode van 1 jaar.  

- Elk vorm van verbale agressie tegen stewards = intrekken dagvergunning en zal beantwoord worden met 
een aangetekend schrijven vanuit het Sportvisserij Vlaanderen - bestuur en zorgt ervoor dat U  geen 
dagvergunning meer kan aanschaffen voor een periode van 1 jaar of langer.  

Opmerking: Enkel indien de mentale agressie niet te verklaren is als opzettelijk en per definitie het gevolg zou 
kunnen zijn van een medische aandoening (te bewijzen) kan hierop een afwijking van de normale procedure 
volgen. 

- Elke vorm van fysieke agressie tegen de toezichthouders, controleurs of diensten uit “§ 4 Toezicht en 
controle” zal politioneel vervolgd worden + definitieve weigering aanschaf dagvergunning 

Opmerking: Enkel indien de fysieke agressie niet te verklaren is als opzettelijk en per definitie het gevolg zou 
kunnen zijn van een medische aandoening (te bewijzen).  

- Het opzettelijk vissen zonder dagvergunning zal steeds politioneel vervolgd worden. 

Art. 1.5:  

Sportvisserij Vlaanderen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daden van de vergunninghouders (of 
personen die hen vergezellen) of andere houders van het oeverrecht. Indien de aansprakelijkheid van 
Sportvisserij Vlaanderen wordt weerhouden omwille van daden of handelingen gesteld door de hoger vermelde 
personen, zal de vereniging de uitgaven en kosten ingevolge die aansprakelijkheid terugvorderen van die 
personen.  
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Art. 1.6: 

Ieder die door woorden of daden de vereniging benadeelt of schade toebrengt kan door het bestuur worden 
berispt. Herhaling zal leiden tot uitsluiting.  

Art. 1.7:  

Het is ten strengste verboden elke vorm van vuilnis achter te laten of in het water te gooien. Vuilnis op de 
hengelplaats dient op voorhand verwijderd te worden, zo niet wordt dit geacht afkomstig te zijn van de 
hengelaar zelf. Alle vuilnis dient mee naar huis te worden genomen! Ook sigarettenpeuken vallen onder de 
categorie ‘vuilnis’. We houden samen het water en de oevers rein.  

Art. 1.8:  

Maken van kampvuur en/of barbecue is ten strengste verboden.  

Art. 1.9 

Zwemmen is ten strengste verboden!  

Art. 1. 10 

Als beschutting aan de waterkant zijn enkel paraplu’s in schutkleuren of karper- bivvies toegestaan. Deze 
beschutting moet steeds langs minstens één zijde geopend zijn. Alle andere vormen van beschutting (in het 
bijzonder tenten met grondzeil) zijn verboden. Campers en caravans zijn verboden.  
 
Art. 1.11:  

De tijdsduur voor het behandelen en/of bewaren van vissen moeten tot een absoluut minimum beperkt worden.  

 Art. 1.12:  

Het is verboden montages of technieken te gebruiken waarbij tijdens het vissen, tijdens de dril, bij het landen van 
de vis of na lijnbreuk de vis in gevaar komt.  

Art. 1.13:  

Het landen van de vis dient te gebeuren met een voldoende groot landingsnet. Voor roofvis is de kieuwgreep 
toegestaan.  

Art. 1.14: 

De handlijn of werphengel mag men niet gebruiken als visharpoen. 

Art. 1.15:  

Het is enkel toegestaan te hengelen met de handlijn of werphengel. Alle andere vistuigen zoals werpnet, 
sleepnet, schepnet, fuiken, grondlijn ‘kordeel’, pik- of bootshaak (gaffel) zijn verboden 

Art. 1.16:  

Het gebruik van telegeleide boten is toegestaan, alle andere vaartuigen om te hengelen of hengel-gerelateerde 
activiteiten en of handelingen uit te voeren zijn verboden. Het gebruik van telegeleide boten mag geen hinder 
veroorzaken voor andere hengelaars en andere waterrecreanten. Het toestaan van dit technisch hulpmiddel is 
gericht op de maximale ondersteuning van de G-hengelaar en moet er rechtstreeks voor zorgen dat het 
hengelbereik en vangstkans van deze personen vergroot. Het gebruik ervan is mag enkel zo plaatsvinden dat er 
geen andere hengelaars benadeeld of gestoord kunnen worden. In geval van misbruik van dit hulpmiddel of 
storend gedrag kunnen de hengelstewards steeds een tijdelijk verbod opleggen.  

Drones + telegeleide duikboten zijn verboden! 
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Art. 1.17:  

Er kan enkel gevist worden met hengels vanaf de kant. De hengels mogen niet onbeheerd achtergelaten worden. 
Het maximum aantal hengels wordt beschreven in het specifiek reglement en is beperkt tot 2. 

Art. 1.18:  

Er bestaan enkel vaste hengelplaatsen voor leden van hengelclub “Polderwind” (= G-hengelaars) en de 
hotelgasten. Het online reserveringssysteem (boekingskalender) moet een dubbele boeking verhinderen. Mocht 
er zich wegens een fout in het softwareprogramma alsnog een dubbele reservatie voordoen, moet dit zo snel 
mogelijk gemeld worden aan het secretariaat van Sportvisserij Vlaanderen of de receptie van het hotel. 

Uitzonderingen op de vaste hengelplaatsen: 

Bij grotere begeleide activiteiten zoals hengelinitiaties/workshops voor hengelen kan mits toestemming 
van de directie Polderwind afgeweken worden van deze vaste hengelplaatsen.  

*In samenspraak met de directie van Polderwind en het bestuur of personeel van Sportvisserij 
Vlaanderen kunnen/zullen specifieke plaatsen aangeduid worden waar de hengelstewards kunnen 
hengelen. De hengelstewards mogen gebruik maken van deze vaste hengelplaatsen voor G-hengelaars 
en hotelgasten indien deze niet geboekt werden en dus “beschikbaar zijn”.  

Art. 1.19:  

Het is mogelijk dat Sportvisserij Vlaanderen een jeugdactie of initiatie of ander evenement organiseert. De plaats 
die hiervoor nodig is zal gereserveerd worden. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden met de directie van 
Polderwind en zorgen voor een onbeschikbaarheid op de boekingskalender van de vaste hengelplaatsen.  

Art. 1.20:  

Het is ten strengste verboden veranderingen aan te brengen aan de oevers. De aanwezige fauna en flora moet 
altijd gerespecteerd worden.  

Art. 1.21:  

Het is verboden eender welke vissoort of andere flora en fauna uit te zetten zonder nadrukkelijke toestemming 
van Sportvisserij Vlaanderen. De visuitzetting gebeuren steeds door Sportvisserij Vlaanderen na grondige 
analyse van het visbestand.  
 
 
Art. 1.22:  

Het is niet toegelaten aan de dagvergunninghouders om op eigen verantwoordelijkheid met hun voertuig tot 
aan de visstek te rijden of hier te parkeren tijdens het hengelen. De voertuigen dienen vooraan geparkeerd te 
worden aan de ingang van het domein. Het parkeren van uw voertuig mag geen belemmering vormen voor 
andere hengelaars of de doorgang versperren voor andere watergebruikers en of dienstverleners.  

Uitzonderlijk kan hiervoor toestemming verleend worden door de directie van het domein indien de G-hengelaar 
anders moeilijk of niet op deze plaats zou geraken, op voorwaarde dat wandelaars en andere recreanten in het 
domein niet in gevaar kunnen gebracht worden of gehinderd en als de toegangswegen naar de visplaatsen 
bestemd zijn voor het gebruik van een personenwagen toe te laten (eventueel een interne dienst via het Hotel die 
hiervoor kan instaan). 

Enkel aangepaste en speciaal daarvoor ontworpen elektrische of mechanische verplaatsingsmiddelen zijn 
toegelaten zodat personen met een fysieke beperking zich kunnen verplaatsen op het wandelpad van het 
Domein.  

Art. 1.23:  

Een bedenkelijke gezondheidstoestand van vissen, watervervuiling,  extreme (blauw)algenbloei of iedere andere 
situatie die een dringend ingrijpen rechtvaardigt, dient altijd gemeld te worden aan het  Sportvisserij Vlaanderen 
secretariaat en of aan de receptie van het domein. 
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Art. 1.24:  

Overmatig alcoholische drank nuttigen en/of enige vorm van drugsgebruik gaan niet samen met hengelen en zijn 
dus verboden.  

Art. 1.25:  

Onvoorziene gevallen/situaties die noch in het toegankelijkheidsreglement van het domein zelf of dit 
hengelreglement voorkomen, zullen door het bestuur en of personeel van Domein Polderwind en Sportvisserij 
Vlaanderen beslecht worden indien ze zich zouden voordoen. 
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2. SPECIFIEK REGLEMENT  

Art. 2.1: 

Per visser mogen maximaal 2 hengels gebruikt worden.  

Art. 2.2:  

Hengelen met een dagvergunning geeft U het recht om te hengelen van zonsopgang tot en met 
zonsondergang. Deze regeling volgt het toegangsreglement van het domein Polderwind op (Zie bijlage II).        
De dagvergunningen zijn enkel geldig voor de dag waarop de hengelplaats gereserveerd werd.  
 
Art. 2.3:  

Er geldt een totaal meeneemverbod van eender welke vissoort. Ook het onttrekken van andere fauna of flora 
soorten is verboden. 

 
Art. 2.4:  

Het gebruik van gekleurde maden is verboden. 

Art. 2.5: 

Het is enkel toegestaan met dode aasvissen te vissen. Het gebruik van levende aasvissen is ten allen tijde 
verboden. 

Art. 2.6: 

De afstand tussen de uiterste hengels (max.2), bediend door en vergund voor eenzelfde hengelaar, mag 
(gemeten langs de oeverlijn-buitenzijde hengelsteiger) nooit buiten de aangeduide grenzen van de gereserveerde 
hengelplaats staan. 
 
Hengels en materiaal worden nooit onbeheerd achtergelaten. 
 
Art. 2.7: 
 
Het is verboden te vissen vanaf andere plaatsen op de oever dan degene die afgebakend en aangeduid 
werden als hengelplaats, zonder hiervoor een schriftelijke toestemming te kunnen voorleggen.  
 
Afwijkingen van de vaste hengelplaatsen zijn in principe enkel mogelijk in het kader van initiaties, 
groepsactiviteiten en voor hengelstewards. Een maatregel die ervoor moet zorgen dat de speciaal aangelegde 
hengelplaatsen-/ steigers ook effectief kunnen benut worden voor de personen die daar recht op hebben.  
 
Aandacht: Mocht het feit zich toch voordoen dat uw gereserveerde plaats ingenomen werd door een ander 
persoon verzoeken wij U om steeds vriendelijk te blijven en de nodige kalmte te bewaren. Gelieve deze situatie 
zo snel mogelijk te melden aan de receptie van het domein of aan het secretariaat van Sportvisserij Vlaanderen 
vzw zodat wij het probleem kunnen oplossen. 
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3. ROOFVISREGLEMENT 
 

Alle gevangen roofvis dient na de vangst onmiddellijk teruggezet te worden.  

 
3.1. Volgende vissoorten vallen onder het roofvisreglement: paling/aal, baars, snoekbaars, snoek, 

meerval. 
 

3.2. Bij het gericht vissen op snoek en snoekbaars is het monteren van een snoekbestendige 
onderlijn (zoals staaldraad, dikkere leader, spinstang etc.) verplicht. 

 
3.3. Gevangen roofvis dient met de grootst mogelijke zorg behandeld te worden. Maak steeds gebruik van 

gepast onthaakmateriaal zoals een lange onthaaktang en een kniptang om in geval van nood de 
haak door te knippen.  

 
3.4. Leefnetten of andere opslagtuigen voor het bewaren van roofvis zijn verboden. 

 
3.5. Het gebruik van levende aasvissen is verboden. 

 
3.6. Enkel zeevissoorten zijn toegelaten om te gebruiken als dode aasvissen. Deze dode aasvis mag op zijn 

geheel gebruikt worden of delen ervan. Voorbeelden van geschikte soorten dode aasvis zijn: makreel, 
sardine, haring, zandspiering. 

 
Overschot of afvalresten van deze aasvissen worden nooit achtergelaten dit om het aantrekken van 
ongedierte of conflicten met wandelaars of andere recreanten te vermijden. Alle afval wordt terug mee 
genomen naar huis. 
 
 

4. KARPERREGLEMENT 
 
Alle karperachtigen moeten na de vangst onmiddellijk teruggezet te worden.  
 

4.1 Het gebruik van tijgernoten is verboden. 
 

4.2 Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthaakmat, die voldoende stevig en dik is om de vis 
te beschermen. Alle handelingen met een gevangen karper dienen op of boven deze mat te gebeuren. 
De mat is voldoende bevochtigd alvorens er een karper op te leggen.  
 

4.3 Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een speciale nylonzak als hij de vangst wil zakken. Geen  
ander type zak mag hiervoor gebruikt worden. Bovendien mag elke bewaarzak slechts 1 karper bevatten. 
Zie algemene voorwaarden gebruik van bewaarzak!  
 

4.4 Elke karpervisser moet ook in het bezit zijn van een ruime karperweegzak, geen ander type mag hiervoor 
worden gebruikt.  
 

4.5 Het transport van een karper van of naar het water moet steeds gebeuren met behulp van de onthaakmat 
of weegzak. De karper dient steeds in de bewaarzak of weegzak gehouden te worden om afglijden te 
vermijden. 
 

4.6 Het terugzetten van de vis gebeurt in voldoende diep water. De hengelaar kijkt steeds na of de vis op 
eigen kracht kan wegzwemmen. 
 

4.7 Het is verboden montages of technieken te gebruiken waarbij tijdens het vissen, tijdens de dril, bij het 
landen van de vis of na lijnbreuk de vis in gevaar komt. 
 

4.8 Bij het gebruik van een hoofdlijn in gevlochten draad is het verplicht om een voorslag in nylon of 
fluorcarbon gemonteerd worden in een lagere treksterkte dan de gevlochten draad zelf. 
 

4.9 Er mag enkel schuin-weg gevist worden indien U geen andere hengelaars kan storen. 
 

4.10  Het gebruik van telegeleide boten is toegestaan. Het gebruik ervan mag enkel zo plaatsvinden dat er 
geen andere hengelaars benadeeld of gestoord kunnen worden. In geval van misbruik van dit hulpmiddel 
of storend gedrag kunnen de hengelstewards steeds een tijdelijk verbod opleggen.  
Drones + telegeleide duikboten (ROV’s) zijn verboden! 
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Belangrijke contactinformatie: 

CONTACTGEGEVENS : 
 
Tel.: 050/41 40 77   
Tel.: 050/42 87 59   
 
Astridlaan 30   
8370 BLANKENBERGE   
info@sportvisserijvlaanderen.be 
 
website: 
www.sportvisserijvlaanderen.be 
 
Noodgeval? 
In geval van een dringende melding van vissterfte, lozingen kan U één van onze milieucelmedewerkers 
contacteren op het Gsm-nummer: 0485 92 73 54 of 0471 21 99 88  
 

 

 

 

 
CONTACTGEGEVENS:  
 
 
De receptie is 24u te bereiken op het 
nummer 050/23.07.50 of via 
info@domeinpolderwind.be 
Vanuit het buitenland: +32 (0)50 23 07 50 
 
Domein Polderwind 
Polderwind 4  
8377 Zuienkerke 
info@domeinpolderwind.be 
 
website 
www.domeinpolderwind.be 

 
Aangezien de reglementen steeds aangepast kunnen worden is elke wijziging steeds onmiddellijk raadpleegbaar 
via de boekingssite en op de receptie van het hotel Polderwind. Daarnaast zal een exemplaar steeds ter plaatse 
uitgehangen worden ter kennisgeving/ raadpleging.  

 

 
Hengelstewards Domein Polderwind 2019:  
 

- Dobbels Freddy 
- Depaepe Diane 
- Van Acker Francky 
- Cattoor Jan 
- Claeys Sabina 
- Cattoor Kim 
- Dewachter Stefanie 
- Gelijkens Ronald 
- Marsh Lucie 

 
Contactnummer stewardwerking Polderwind: 0496/ 66.26.42 
 
 


