
Nuyts Jean 

Van: "Nuyts Jean" <nuyts.jean@skynet.be>
Aan: <webmaster@verbondvll.be>
Verzonden: woensdag 29 april 2020 20:06
Onderwerp: Fw: Corona en hengelen
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----- Original Message -----
From: info@sportvisserijvlaanderen.be
Subject: FW: Corona en hengelen

Beste,

Onderstaand bericht ontvangen van ANB.

Vanuit het secretariaat blijven we alle info rond de afgekondigde maatregelen corona met betrekking tot de 
hengelsport zeer nauwgezet opvolgen.
Van zodra er bijkomend nieuws is, zal dit via onze digitale kanalen verspreid worden.

Met vriendelijke groeten,

Op kantoor:
Ma, di, do van 8.00 tot 15.30 u
Woe, vrij van 8.00 tot 12.30 u

Van: ANB, Visserij <visserij.anb@vlaanderen.be> 
Onderwerp: Corona en hengelen

Beste,

Hieronder een standaardantwoord voor vragen over hengelen en Corona.

1) Maatregelen Corona en hengelen tot en met 3 mei
De Nationale Veiligheidsraad heeft alle niet-essentiële verplaatsingen verboden en annuleerde daarom alle 
sportieve activiteiten waaronder dus ook het hengelen. Om de mensen toch toe te laten een fysieke 
buitenactiviteit te beoefenen heeft men enkel wandelen, fietsen en lopen toegelaten vanaf de eigen woning. 
Het doel van de maatregelen is om verplaatsingen tot een strikt minimum te beperken om zo de 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Het probleem is dus niet zozeer dat er hengelaars aan de 
waterkant zitten en op ruime afstand van elkaar vissen, maar wel dat de mensen teveel verplaatsingen 
zouden gaan maken en zo het risico op de verspreiding van het virus toeneemt. Indien er immers een 
uitzondering zou gegeven worden op het hengelen, dan zal men ook voor tal van andere activiteiten 
uitzonderingen gaan vragen, waardoor iedereen zich gaat verplaatsen de essentie van de maatregel “Blijf in 
uw kot” zijn doel voorbij schiet.
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2) Maatregelen Corona en hengelen vanaf 4 mei
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april beslist om vanaf 4 mei fysieke activiteiten, waaronder het 
hengelen, in open lucht toe te staan voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Op dit 
moment beschikken we nog niet over de voorwaarden waaronder deze activiteiten kunnen uitgeoefend 
worden en richtlijnen omtrent de verplaatsingen. Gelieve daarom de volgende websites in het oog te 
houden die worden aangepast zodra bijkomende informatie beschikbaar is:

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: veel gestelde vragen: zie onderdeel “Sportactiviteiten”:
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Richtlijn Corona en hengelen:
https://www.natuurenbos.be/coronavirus-en-hengelen

Informatie Sport Vlaanderen:
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Info pleziervaart :
https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

Richtlijnen en informatie van het Agentschap voor Natuur en Bos in verband met natuurgebieden:
https://www.natuurenbos.be/corona

Algemene informatie van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:
https://www.info-coronavirus.be/nl/

vriendelijke groeten
----------------------------
ANB Visserij
Vlaamse Overheid - NATUUR & BOS
visserij.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be - www.natuurenbos.be/visserij - www.visverlof.be

De inhoud van dit bericht en eventuele bijlage(n) verbinden het Agentschap voor Natuur en Bos niet, zolang niet bevestigd door een 
geldig ondertekend document.
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