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Uitreksel van de regelementen voor visserij en visvangst 
 

Minimale lengte van vangst 

Bouzey, l’Abbaye en het kanaal de L’Est (2e categorie) 

⚫ Sandre :  50 cm - ⚫ Snoek : 60 cm ⚫ Rivierbaars : Geen lengte restricites 

Het is verboden te voeren dag en nacht van levende karper van 

meer dan 60 cm 
 

Visseizoenen per soort 

Sandre, snoek en rivierbaars: Visseizoen geopend vanaf   29 April 2023 ; Visseizoein 

gesloten 31 december 2023. 
Aantal vangsten van roofdieren (snoek, snoekbarrsen zwart-bas) toegestaan door visser en per dag, 
beperkt tot 3 waarvan 2 snoekenmaximum. 
Nachtkarper: Visseizoen geopend vanaf 1 april 2023 tot 10 décember 2023 
 

Algemene punten van de regelementen voor visserij en visvangst 

⚫ U bent verplicht tot het dragen van uw identiteitsbewijs en visakte (inclusief foto). Indien u 

deze officiele documenten niet op verzoek kunt tonen wordt een process verbaal opgemaakt 

Specifieken punten voor de 2e categorie: 

⚫ Vier vislijnnen maximaal , uitgerust met twee vishaken, binnen handberijk van de visser  

⚫ In Bouzey, vissen in boten: in visboten  mag maximaal 3 lijnen worden gebruikt. Op 

een vaste lokatie mogen maximaal 4 lijnen worden gebruikt. De minimale afstand 

tussen alle vislokaties op het water en ook aan de overs is 30 meter. Deze 

regelementen worden streng gecontroleerd door de rivierpolitie. 
Wanneer het visseizoen voor snoek is gesloten (visseizoen open 30 April) is vissen met 

levend of dood aas, nep aas, blinmertse verboden in waters de 2e categorir met uitzondering 

voor nep vliegen. 
 

Vissen op nachtkarpers 

 

Raadpleeg de officiele berichtgeving aangeplakt op het medelingenbord om 

op de hoogte te zijn  van de duur van het seizoen en de laastste regelgeving 

gerelateerd aan het beoefenen van deze discipline. 
 

Verkooppunten voor visakten : 

 
⚫ « COMPAS Pierre, 3, rue Claude-Gellée, 88000 EPINAL 

⚫ « VOSGES PECHES », 1, rue Plaine, 88150 CHAVELOT 

⚫ « DECATHLON », Avenue de St Dié, 88000 EPINAL 
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Per Internet :       www.cartedepeche.fr 


