Afdeling 6.3. Recreatiedomein Grasduinen
I. Algemene bepalingen
Artikel 6.3.1
Het recreatiedomein Grasduinen is de zone die bestaat uit het geheel van de percelen die op datum
van 1/4/2015 kadastraal als volgt zijn gekend:
 2e afdeling, sectie C, nummers:
 564b
 544b
 560b
 545a
 572a
 573a
 576b
 558b
 558c
In deze afdeling wordt het recreatiedomein Grasduinen verder kortweg “Grasduinen” genoemd.
Artikel 6.3.2
Behoudens andere vermelding is de officiële wegcode van toepassing op de toegangswegen naar
Grasduinen alsook in Grasduinen zelf.

II. Gebruik van de vijver
Artikel 6.3.3
De vijver in Grasduinen is voorbehouden voor het beoefenen van de hengelsport en het varen met
radiografisch bestuurde modelboten. Het beoefenen van de hengelsport en het varen met
radiografisch bestuurde modelboten dient te gebeuren vanaf de daartoe ter plaatse aangeduide
stroken langsheen de vijver. Voor wat het de hengelsport betreft wordt deze strook concreet
aangeduid aan de hand van genummerde visplaatsen. Tussen het gedeelte van de vijver bestemd
voor het hengelen en het gedeelte van de vijver bestemd voor het varen met radiografisch
bestuurde modelboten is met boeien een scheidingslijn aangebracht.
Bij een eventuele ontstentenis van de in eerste lid genoemde ter plaatse aangeduide stroken
langsheen de vijver, alsook bij een eventuele ontstentenis van een met boeien aangebrachte
scheidingslijn op de vijver geldt volgende regeling:
 Het beoefenen van de hengelsport dient te gebeuren in het noordwestelijk gedeelte van de
vijver.
 Het varen met radiografisch bestuurde modelboten dient te gebeuren in het zuidoostelijk
gedeelte van de visvijver.
Het varen met radiografisch bestuurde modelboten mag het uitoefenen van de hengelsport in
Grasduinen niet hinderen.
Artikel 6.3.4

Het uitoefenen van andere dan in artikel 6.3.3 vermelde sport- of vrijetijdsactiviteiten op of in de
vijver van Grasduinen is verboden. Dit geldt met name (maar niet enkel) voor zwemmen,
pootjebaden, wassen, varen met andere dan modelboten en schaatsen.

III. Bijzondere bepalingen omtrent het hengelen in de vijver van
Grasduinen
Artikel 6.3.5
De in deze onderafdeling genoemde bepalingen inzake het hengelen hebben uitdrukkelijk enkel
betrekking op het hengelen in de vijver in Grasduinen.
Artikel 6.3.6
Niemand mag de hengelsport beoefenen zonder in het bezit te zijn van een genummerd visverlof
voor Grasduinen. Dit visverlof voor Grasduinen wordt uitgereikt door een daartoe door het
gemeentebestuur gemachtigde hengelclub en dit volgens de modaliteiten die zijn opgenomen in de
overeenkomst die is afgesloten tussen het gemeentebestuur en de gemachtigde hengelclub.
Iedere hengelaar kan tegelijk over maximaal één geldig visverlof voor Grasduinen beschikken.
Het visverlof voor Grasduinen moet op eerste verzoek worden voorgelegd aan de personen
verantwoordelijk gesteld met een toezichtskaart voorzien van een gemeentelijke stempel, de
gemeentelijke ambtenaren of de lokale politie. De gemachtigde hengelclub kan op elk ogenblik het
visverlof voor Grasduinen intrekken bij overtredingen.
Artikel 6.3.7
Het hengelen is slechts toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang.
Het hengelen is slechts toegelaten met maximaal twee hengels per hengelaar. Er mogen bovendien
geen andere tuigen of toestellen dan hengels worden gebruikt om te hengelen.
Kinderen jonger dan 12 jaar die niet in het gezelschap zijn van een toezichthoudend persoon ouder
dan 16 jaar mogen niet hengelen.
Het hengelen is niet toegelaten in duidelijk afgeschermde paaizones.
Artikel 6.3.8
§ 1. Er mag enkel worden gehengeld met natuurlijk aas. Het gebruik van gekleurde maden is
verboden. Er mogen geen schadelijke of bedwelmende stoffen in het voeder of aas worden
verwerkt.
§ 2. In afwijking van § 1. mag voor het hengelen op roofvis eveneens kunstaas of dode aasvis worden
gebruikt. Deze aasvis mag niet onttrokken worden uit de vijver.
§ 3. Het gebruik van voer- en boilieboten is verboden.
§ 4. Het voeren mag enkel tijdens het vissen gebeuren. Het op voorhand aanleggen van een
voerplaats is niet toegelaten.
Artikel 6.3.9
Elke gevangen vis (met uitzondering van paling) moet onmiddellijk terug te water worden gezet. De
vis blijft ten allen tijde eigendom van de gemeente Bredene.

De gevangen vis dient op een zo diervriendelijk mogelijke manier te worden onthaakt. Voor
karpervissers is het bovendien verplicht om hiervoor een onthaakmat te gebruiken.
Het gebruik van leefnetten en bewaartassen tijdens het recreatief vissen is niet toegestaan.
Artikel 6.3.10
Zowel het gemeentebestuur als de in artikel 6.3.6 genoemde gemachtigde hengelclub zijn in
bepaalde omstandigheden gemachtigd om een tijdelijk volledig hengelverbod in te stellen. Houders
van een visverlof voor Grasduinen kunnen zich niet op dit tijdelijk volledig hengelverbod beroepen
om een schadevergoeding te bekomen (bv. onder de vorm van een financiële teruggave of een
opschorting van de vervaldag van het visverlof). De omstandigheden die tot een tijdelijk volledig
hengelverbod aanleiding kunnen geven zijn:
 Ter algemene bescherming van het visbestand
 Ter bescherming van een recent uitgevoerde visuitzetting
 Uitzonderlijke klimatologische omstandigheden
 Een te lage waterstand
 Gemeentelijke activiteiten
 Werken aan de oever of aan de vijver
 Overmacht
Artikel 6.3.11
Er mogen geen hengelwedstrijden worden georganiseerd zonder schriftelijke toestemming van de in
artikel 6.3.6 genoemde gemachtigde hengelclub.

