
 

    

 

Wegens aanhoudende klachten tussen jachtclub de reiger en hengelaars te kerkhoven. 

Overleg met de betrokken partijen op 15/6/2021 om 14u in raadszaal te Balen. 

 

Aanwezig: 

• Johan Leysen burgemeester 

• Katrien Jamees noodplancoördinator 

• Niels Belmans: lokale politie Balen-Dessel-Mol 

• Bert Soors: Vlaamse Waterweg 

• Rudy Yseboodt: Vlaanderen – ANB 

• Paul Leten: Yachtclub Blauwe reiger 

• Luc Pauwels: Yachtclub Blauwe reiger 

• Dirk Van Mirlo: Provinciale visserijcommissie 

• Nuyts Jean: Federatie VLL 

• Erik Klessens: lokale visser 

•  

Voorwoord Burgemeester: 

Reden voor het overleg: bespreking hoe het verder moet met de problematiek op het kanaal ter hoogte van De 

Blauwe Reiger.   

Sinds dit jaar veel oproepen met betrekking tot overlast aan de yachthaven. 

De genomen bestuurlijke maatregel moet proportioneel en tijdelijk zijn. Het burgemeestersbesluit loopt tot 15 juli 

2021.  In Balen geen reglementering momenteel. 

Meldingen gaat vooral over niet lokale vissers. Dit uit zich ook in de oproepen naar politie. 

De verschillende partijen geven hun visie. 

De Blauwe Reiger: 

• In het verleden zelden incidenten  

• Dit jaar veel overlast waardoor veel klachten door booteigenaars 

� schade door hengels  

� overlast doordat er voerballen tegen de boten gegooid worden waardoor mensen in hun privacy gestoord 

worden 

� feesten door vissers 

• Probleem is dat het kanaal ter plaatse te smal is  

 

Afvaardigingen vissers Sportvisserij Vlaanderen, Verbroedering Limburgse Lijnvissers, Vrije Visser:  

• In de maand maart zit de vis onder de boten.  

• Echte vissers nemen de vis niet mee  

• Meestal niet meer dan 7 vissers per dag 

• Materiaal van een sportvisser is heel fijn waardoor materiaal snel breekt 

• Vissen niet echt onder de boten 

 



 

Vlaamse waterweg:  

• Beheerder van het Kanaal en de gronden errond. 

• De jachtclub huurt de gronden en een deel van het kanaal. De yachtclub heeft beslissingsrecht over de oever 

die zij huren en kan een exclusief gebruiksrecht afdwingen voor hun leden. Aan de overzijde heeft de 

yachtclub geen zeggenschap. 

• De Vlaamse Waterweg heeft geen bevoegdheid naar de vissers en zij kunnen geen visverbod opleggen in dit 

geval 

• In Leopoldsburg werd een overeenkomst opgesteld tussen ANB, de Provinciale visserijcommissie en de 

yachthaven. In deze overeenkomst staat wanneer en hoe er gevist kan worden.   

 

Natuur en Bos:  

• Nachtelijke vispartijen gebeuren af en toe met jongeren die muziek en een tentje bijhebben 

• Toename 30% hengelaars in het algemeen door covid 

• Sinds 2015 problemen in yachthaven te Leopoldsburg. Probleem schuift zich daardoor op naar andere 

plaatsen. 

• Met handstokvissers weinig overlast. De overlast zou komen door de werphengels. 

• Van maart tot april veel stokvissers 

• Andere perioden van het jaar zit de vis verspreid waardoor de vissers ook meer verspreid zitten. 

• Indruk dat het probleem vooral komt door de jongeren, niet de echte sportvissers. Ook de vreemdelingen 

zoals Polen en Hongaren. 

• Daarnaast zijn ook de viswedstrijden verboden geweest waardoor meer vissers naar het kanaal trokken. 

• eerste problemen gemeld in 2019 door vissers met werphengels. Vaak bleek dit om buitenlanders te gaan 

die deze vissen ook opeten. Vraag werd gesteld om het vissen met werphengels te verbieden. 

• Later werd aangegeven dat er steeds meer vissers kwamen en er meer overlast kwam aan de yachthaven. 

Hierdoor vraag gesteld om een volledig visverbod op te leggen 

• Volledig visverbod enkel mogelijk als de visserij in gevaar is 

• Visserij-overtredingen zijn milieuovertredingen of kan een milieumisdrijf zijn. Indien er een verbod zou 

opgelegd worden zou ANB steeds opgeroepen worden om de concessie te bewaken van de yachtclub. Dit 

kan niet de bedoeling zijn. 

• Bij controles werden geen inbreuken vastgesteld. Iedereen had ook de nodige vergunningen. Er waren wel 

veel spanningen tussen de vissers en de booteigenaars 

• Conclusie is dat werphengels veel schade toebrengen aan de boten waardoor woordenwisselingen tussen 

booteigenaars en vissers escaleren en het een probleem van openbare orde betreft. 

• ANB wil bekijken of een verbod van werphengels opgelegd kan worden voor een bepaalde periode 

Conclusie: 

• Problematiek zit hem vooral in de werphengels. Er is geen exclusiviteit op het kanaal. 

• Burgemeestersbesluit is tijdelijk en we moeten tot een compromis komen waar iedereen zich in kan vinden 

• Er wordt afgesproken om een werphengelverbod af te kondigen door middel van een burgemeestersbesluit 

� te verbaliseren via het GAS. Het betreft een afstand van 700 meter (overzijde van de boten op Balens 

grondgebied over de volledige afstand waar de boten liggen). 

• Daarnaast maakt ANB hetzelfde besluit zodat ook de inspecteurs van ANB kunnen handhaven.  

• Het besluit en bijhorende pictogrammen zullen ter plaatse voorzien worden. 

• In het voorjaar zal de politie en ANB gezamenlijk controleacties plannen.   

• ANB voorziet de borden, gemeente zorgt voor de palen en de mensen om ze te zetten. 

 

Vraag van de yachtclub om sociale controle te hebben en te communiceren naar de vissers dat eten niet gegooid 

mag worden maar enkel in de voorziene kommetjes. 

� In het besluit van ANB zal dit mee opgenomen worden. 


