
Ervaringen uit het werkveld



Korte inhoud

o Rode Sluis

o VVVA VZW
o Watersportbaan Gent
o Durme Lokeren

o Bentillekreek

Iedere werking heeft haar eigen accenten!



Maar eerst…

Stewards mogen visverlof opvragen onder voorwaarden:

o Veiligheid: per twee
o Ideaal = niet expliciet vragen maar spontaan
o Tonen of niet = vrijwillige basis

o Zichzelf legitimeren

Vers van de pers: opvragen visverloven

o Ernstige feiten = politie er bij halen

Sportvisserij Vlaanderen: geeft de ‘hot-spots’ door aan ANB



Rode Sluis

± 33 hectare; stilstaand en plantenrijk



Rode Sluis
Vroeger Nu

• Huur visrechten
• Afspraken met:

 VBK
 Polder Moerbeke-Waas

• 625 vergunningen!

• Amper overtredingen

• Politie: 1x nodig



Rode Sluis
Hoe pakken zij dat aan?

Regelmaat!

Interne communicatie!

Externe communicatie!

https://www.vbk.be/medebeheer-rode-sluis/



Rode Sluis
Wat doen ze zoal? Acties = respect



Bentillekreek

• Lang en hard over nagedacht
• Overlegd met grondeigenaars en polder



Bentillekreek
Recent opgestarte werking

https://www.vbk.be/bentillekreek/

Interne communicatie Externe communicatie

137 vergunningen!



VVVA VZW
Zwalm en Maarkebeek

• Snelstromend
• Zeldzame vissoorten
• Herstel ↔ kwetsbaar



VVVA VZW
Terugzetverplichting

• Makkelijk handhaafbaar
• Geen uitzonderingen

Vraag van hengelaars zelf



VVVA VZW



Watersportbaan
Recent opgestarte werking

Interne communicatie Externe communicatie

Belangrijk hengelwater, ook internationaal!



Watersportbaan
Stewardwerking:
• Afspraken met politie

• Signaalfunctie

• Overleg met stad Gent en PVC:

 Projecten vispaaiplaatsen

 Hengelmogelijkheden

 Visienota “water in de stad”



Durme Lokeren
Eveneens recent opgestart
• Facebookgroep interne werking

• Hulp bij visuitzettingen

• Sociale controle, maar ook

 Ondersteunen project hengelmogelijkheden

 Waterplantenproblematiek

 Baggerwerken en andere



Samenvatting

• Begin lokaal

Bij de opstart:

• Durf ook nee zeggen

• Interne communicatie

• Externe communicatie

• Enthousiast = goed; té enthousiast = uitkijken!

• Werk op maat van en volgens de noden van het water

 ook: met PVC en met Sportvisserij
Vlaanderen!

• Leer van elkaar!



Bedankt!


