Provinciale
Visserijcom missie
van Oost.Vlaanderen

uw brief :
uw kenmerk

Stad Lokeren
Aan de heer burgemeester Filip Anthuenis
Stadhuis
Groentemarkt 1
9160 LOKEREN

:

ons kenmerk : M01 /PVCA/W l04lÙgl02
bijlagen : 3
betreft: wedstrijdvisserij op Durme - Lokeren
inlichtingen : Alain Moerman

tel. : 09 267 7811
e-mail : alain.moerman@oost-vlaanderen.be

Gent, lqJUN|

2015

Geachte heer burgemeester,
Naar aanleiding van het persartikel "Geen plaats meer voor Lokerse
hengelaars" dat op 6 februari laatstleden in de Gazet van Antwerpen is
verschenen (zie bijlage 1), heeft de Provinciale Visserijcommissie van OostVlaanderen, samen met de georganiseerde hengelsector en het Agentschap
van Natuur en Bos, het initiatief genomen om te onderzoeken hoe groot de
omvang van de geschetste problematiek werkelijk is. lndien dit effectief een
knelpunt blijkt te zijn, is het alvast de bedoeling om samen met u en alle andere
betrokken instanties naar een oplossing te zoeken, waarbij zowel de hengelaars
als alle andere recreanten aan de oevers van de Durme te Lokeren terecht
kunnen om er hun hobby te beoefenen.
Wanneer we een analyse maken van de hengelsport die langsheen de
Durme wordt beoefend, zien we een verschil tussen wedstrijd- en andere
recreatieve hengelaars, elk met hun eigen specifieke noden. Voor
wedstrijdhengelaars is het belangrijk om voldoende visplaatsen naast elkaar te
hebben zodat de organisatie zicht heeft op alle deelnemers en de deelnemers
op elkaar. Bij recreatieve hengelaars bestaan verschillende categorieën zoals
witvisvissers, karpervissers, roofvisvissers, en vliegvissers. Naargelang de
categorie, zijn de noden anders. Witvisvissers en karpervissers zullen zich
doorgaans voor een aantal uren op één vaste plaats settelen van waarop ze
vissen. Roofvisvissers en vliegvissers wandelen meestal de oever af en
bevissen meerdere plekken langsheen de oever, telkens voor een korte
periode.
ln het bewuste persartikelwordt de wedstrijdvisserij expliciet vermeld
Daarom gaan we hier even wat dieper in op hoe deze georganiseerd is
langsheen de Durme te Lokeren.
Alle officiële wedstrijden die in de stad Lokeren op de Durme
plaatsvinden moeten worden aangevraagd bij de Provinciale
wedstrijdcoördinatie van Oost-Vlaanderen die deel uitmaakt van het
Provinciehuis
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Hengelverbond Oost-Vlaanderen (WHPOV), een private organisatie die
hengelclubs in Oost-Vlaanderen verenigt in een verbond. De Provinciale
wedstrijdcoördinatie wijst de aangevraagde wedstrijden toe aan een locatie, en
staat vervolgens ter plaatse in voor de nodige controles tijdens de wedstrijd zelf
Bestuursleden van het Hengelverbond van Oost-Vlaanderen (WHPOV) zijn
altijd aanwezig om het goede verloop van de wedstijd te kunnen bewaken. Zo
wordt onder meer gewaakt over een goede respectvolle behandeling van de
vis, de naleving van de visserijwetgeving, en het niet hinderen van de
gebruikers van de jaagpaden. Bij een conflict met een jaagpadgebruiker wordt
de betrokken deelnemer aan de hengelwedstrijd steeds in het ongelijk gesteld
door de organisatie.
Bij problemen worden de betrokken deelnemers ter plaatse ter
verantwoording geroepen. De Provinciale wedstrijdcoördinatie is zelfs
gemachtigd om de volgende aangevraagde wedstrijden door de betreffende
club te weigeren als men zich niet constructief opstelt.

Voor het toekennen van officiële hengelwedstrijden wordt de Durme
opgedeeld in 5 sectoren:
1) de zone ter hoogte van het zwembad (zijde zwembad).
2) de zone ter hoogte van het museum (aan de overzijde van het museum);
3) de zone tussen de twee bruggen (zijde markt);
4) de zone van de staketsels (deze zone kan op haar beurt opgedeeld worden
in een zone met lage staketsels en een zone met hoge staketsels). ln afspraak
met de stad Lokeren vindt van 1 april tot en met 1 oktober geen wedstrijdvisserij
plaats in deze zone;
5) de graszone (die grenst aan de zone van de staketsels - zelfde kant).
Zie ook kaart in bijlage (2), met aanduiding van de 5 sectoren.
Bij het toewijzen van wedstrijden zorgt de Provinciale
wedstrijdcoördinatie er voor dat er steeds maximaal 3 wedstrijdsectoren tegelijk
worden bezet. Dit betekent dat de overige 2 zones steeds vrij blijven voor
andere recreatieve hengelaars . Bijkomend zijn ook de lage staketsels meestal
vrij omdat deze enkel bij uitzondering worden gebruikt voor wedstrijdvisserij.
Wedstrijdhengelaars zitten ook altijd slechts langsheen één oever. De overzijde
van de opgegeven wedstrijdzones kan dus ook door andere recreatieve
hengelaars worden benut, hoewel het uiteraard moeilijk is om dan een plaatsje
te kunnen vinden van waaruit men kan vissen zonder de wedstrijd te verstoren.

ln het eerste kwartaal van 2016 werden in totaal 24 wedstrijden
aangevraagd. Voor 17 van de 24 wedstrijden is het voor alle hengelaars (dus
ook deze van Lokeren) mogelijk om zich in te schrijven. De resterende 7
wedstrijden betreffen clubwedstrijden waar deelname voorbehouden is aan de
eigen clubleden. De clubwedstrijden vormen eerder kleine wedstrijden waaraan
10 tot maximaal 15 personen deelnemen. Clubwedstrijden hebben dus een
beperkte impact. Alle clubwedstrijden worden beperkt tot 1 sector.
De grootste wedstrijden vormen de koppelwedstrijden (3 in totaal)
waaraan maximaal 2 keer 25 personen (dus 50 personen) deelnemen. Deze
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worden door het WHPOV zelf georganiseerd en iedere hengelaar kan aan een
koppelwedstrijd deelnemen.

Ter informatie vindt u in bijlage (3) de Code voor de wedstrijdvissers.
De Provinciale wedstrijdcoördinatie wil graag een voortrekkersrol
opnemen om samen met alle betrokken instanties er voor te zorgen dat alle
vormen van recreatie langsheen de oevers van de Durme kunnen plaatsvinden
De Provinciale wedstrijdcoördinatie zal er in de toekomst dan ook steeds op
blijven toezien dat lokale vissers altijd op de Durme terecht kunnen om er een
vislijntje uit te werpen en/of deel te nemen aan een aangevraagde
hengelwedstrijd (met uitzondering van de clubwedstrijden). Ook zal de
Provinciale wedstrijdcoördinatie er blijven op toezien dat de gebruikers van de
jaagpaden nooit of te nimmer gehinderd worden door de deelnemers aan
viswedstrijden.
Bovendien zal de Provinciale wedstijdcoördinatie voor de volgende
winterperio de 2016-2017 niet meer toelaten dat er wedstrijden plaatsvinden in

de zone:
tussen de twee bruggen (zijde markt);
van de lage staketsels (enkel bij overmacht wanneer ter hoogte van de hoge
staketsels onvoorziene boten aangemeerd liggen).

.
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Dit alles moet toelaten dat er ook in de winterperiode meer oeverlengte
wordt gereserveerd voor de lokale, recreatieve hengelaars die niet deelnemen
aan een aangevraagde wedstrijd.

Zoals u merkt wensen wij u bij deze ten volle te informeren aan de hand
van feitelijke gegevens. Bij navraag blijkt dat de Provinciale wedstrijdcoördinatie
geen kennis heeft van de weergegeven klachten in het krantenartikel,
niettegenstaande de continue aanwezigheid van bestuursleden die instaan voor
de nodige controles tijdens elke viswedstrijd.
Belangrijk om op te merken is dat de visserij een zekere economische
winst genereert voor de stad Lokeren doordat hengelaars materiaal en aas
aanschaffen in lokale hengelsportzaken en doordat clubs en
hengelverenigingen, maar ook recreatieve hengelaars, na het vissen vaak iets
consumeren in de lokale horecazaken. Vaak trekken familieleden van de
hengelaars de stad in om te gaan shoppen gedurende de tijd van de wedstrijd.
Bij grotere wedstrijden komen er vaak ook toeschouwers kijken, die eveneens
geld uitgeven in de binnenstad.

Tot slot willen we ook de goede samenwerking tussen de Provinciale
Visserijcommissie, het Agentschap voor Natuur en Bos, Wateruvegen en
Zeekanaal N.V. en de stad Lokeren bènadrukken. ln de afgelopen jaren heeft
de stad Lokeren regelmatig een beluchter van het ANB geleend om zuurstof in
het water te brengen teneinde vissterfte te voorkomen. Samen met de
waterbeheerder en VMM werden maatregelen getroffen om het visbestand
zoveel mogelijk te vrijwaren gedurende de baggenruerken die werden
uitgevoerd, en in opdracht van de PVC en het ANB werd recent en wordt ook in
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de nabije toekomst het visbestand in de Durme op regelmatige basis
wetenschappelijk opgevolgd.
lndien u het nodig acht zijn wij steeds bereid om verder met uw
diensten overleg te plegen teneinde een voor iedereen gedragen oplossing te
kunnen bereiken.
Een kopie van deze brief wordt ter informatie toegestuurd aan dhr Willy
Callebaut, Celhoofd Beheer van Watenryegen en Zeekanaal N.V., Afdeling
Bovenschelde.
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