
Coronavirus en hengelen

De Nationale Veiligheidsraad vaardigde 

maatregelen uit om de uitbraak van het 

coronavirus in te dijken en te vertragen. Het is 
tot en met 3 mei niet toegelaten te gaan 
hengelen.

Na bespreking in de Nationale Veiligheidsraad 

van 24 april 2020 worden enkele 

coronamaatregelen bijgestuurd. Vanaf 

maandag 4 mei zijn fysieke activiteiten in de 

open lucht, waarbij steeds minimaal 1,5m 

afstand bewaard kan blijven tot anderen, 

opnieuw toegelaten. Hengelen is dus opnieuw 

toegestaan, mits het respecteren van enkele 

bijkomende richtlijnen.

Wat mag?

Coronavirus en hengelen 

Je mag gaan hengelen (met eigen 

materiaal), samen met de mensen die 

onder hetzelfde dak wonen;

 

Je mag bijkomend aan de mensen onder 

hetzelfde dak ook vergezeld zijn van twee 

andere mensen, dit moeten wel steeds 

dezelfde zijn. De afstand tussen jou en 
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Wat mag niet?

hetzelfde dak ook vergezeld zijn van twee 

andere mensen, dit moeten wel steeds 

dezelfde zijn. De afstand tussen jou en 

deze mensen moet altijd minimaal 1,5 

meter kunnen bedragen;

 

Je mag jezelf met een vervoermiddel 

verplaatsen om te gaan hengelen. Er is 

geen concrete afstandsbegrenzing, maar 

de verplaatsing dient beperkt te zijn. 

Gebruik je gezond verstand en blijf in je 

eigen omgeving. Mensen die onder 

hetzelfde dak wonen mogen zich in 

hetzelfde vervoermiddel bevinden;

 

Alle vormen van hengelen zijn toegelaten, 

dus ook (belly)bootvissen. Bootvissen kan 

enkel alleen of met mensen die onder 

hetzelfde dak wonen. Immers, de minimale 

afstand van iemand die niet onder 

hetzelfde dak woont (1,5m) kan hier niet 

altijd gegarandeerd worden;

Je mag aan dezelfde vijver vissen waar 

ook andere mensen aan het vissen zijn, 

maar de minimale afstand van 1,5m moet 

steeds gerespecteerd zijn;

Nachtvissen is toegestaan, uiteraard met 

respect voor de basisrichtlijnen;

De toiletten en drankautomaten kunnen 

ter beschikking gesteld worden, daar waar 

dat een optie is.

Er mogen geen wedstrijden gehouden 

worden;

Kleedkamers, douches en cafetaria’s 

blijven gesloten;

Verhuur of verkoop van materiaal wordt 

niet toegestaan;
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Verhuur of verkoop van materiaal wordt 

niet toegestaan;

Je mag niet ter plaatse blijven zitten, 

terugkeer naar huis na de activiteit is 

verplicht
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