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Goedkeuren van het provinciaal hengelreglement van het bufferbekken ter hoogte
van de Jan De Cerfwijk te Vlamertinge
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal
belang omwille van lokale taakbehartiging), 42 § 3 en art. 43 §2, 2°, (vaststellen van
provinciale reglementen);
- de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en haar uitvoeringsbesluiten;
- het provinciaal politiereglement van 1 juni 2017 voor het openbaar domein in beheer van
de provincie West-Vlaanderen;
- het bufferbekken Grote Kemmelbeek ter hoogte van de Jan de Cerfstraat te Vlamertinge,
dat als prioritaire functies wateroverlastbestrijding en waterbevoorrading voor de
plaatselijke landbouw heeft;
- Het besluit van de deputatie van 9 juli 2020 waarin, onder voorwaarden, wordt ingestemd
met de aanleg van vier hengelzones langs het bufferbekken;
- de noodzaak om naast de bestaande vigerende regelgeving bijkomende voorwaarden op
te leggen om zo de recreatieve visserij in het bufferbekken te optimaliseren en voldoende
af te stemmen op de specifieke situatie; dit in de eerste plaats om overlast in de
aanpalende wijk te voorkomen en om de functie van waterbevoorrading niet te verstoren;
- het voorstel van de deputatie.
BESLUIT:
Artikel 1: Doelstelling
Het provinciaal bufferbekken Grote Kemmelbeek te Vlamertinge gelegen langs de Jan De
Cerfstraat wordt naast zijn functie als buffer tegen overstromingen door overvloedige
regenval ook gebruikt als waterbevoorrading door de landbouw. Voor laatstgenoemde werd
een watertapplaats voorzien voor de plaatselijke landbouwers.
Dit reglement maakt het mogelijk om, in afwijking van het provinciaal politiereglement van 1
juni 2017 voor het openbaar domein in beheer van de provincie West-Vlaanderen, het
bufferbekken Grote Kemmelbeek als gesloten hengelwater te gebruiken. Het gebruik van het
bufferbekken Grote Kemmelbeek te Vlamertinge als hengelwater vraagt echter, gelet op de
ligging en het gebruik van het bufferbekken voor waterbevoorrading, een aantal bijkomende
voorwaarden die verder gaan dan de vigerende wetgeving, teneinde de prioritaire functies
niet in het gedrang te brengen. Het visrecht behoort toe aan de provincie West-Vlaanderen
als oevereigenaar.
Art. 2: Wettelijk toepassingsgebied
De hengelsport in openbare viswateren is onderhevig aan strikte regelgeving, nl. de wet van 1
juli 1954 op de riviervisserij en haar uitvoeringsbesluiten. Ook het provinciaal politiereglement
van 1 juni 2017 voor het openbaar domein in beheer van de provincie West-Vlaanderen is van
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toepassing. Deze regelgeving blijft onverminderd van toepassing voor zover dit reglement er
niet van af wijkt.
Art. 3: Bijkomende voorwaarden
§ 1. Het recht tot het hengelen wordt op het bufferbekken Grote Kemmelbeek te Vlamertinge
enkel toegestaan op de daartoe afgebakende plaatsen, voor zover er geen steigers aanwezig
zijn.
§ 2. Het gebruik van vislijnen is beperkt tot één vislijn per vergunning.
§ 3. Het hengelen is enkel toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang.
§ 4. Het gebruik van kunstaas is enkel toegelaten met een enkele haak.
§ 5. Het gebruik van voederboten is verboden.
Art. 4: handhaving
Onverminderd de bevoegdheden van de ambtenaren van de lokale en federale politie en het
aangesteld personeel van het Agentschap Natuur en Bos, zijn de door de deputatie
aangestelde bijzondere veldwachters bevoegd voor het vaststellen van overtredingen van dit
reglement.
Art. 5: sanctionering
Het niet naleven van de bepalingen van onderhavig reglement kan worden bestraft met een
gevangenisstraf van één tot acht dagen en geldboete van één tot tweehonderd euro.
Art. 6: Inwerkingtreding en duur
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de provincieraad en blijft van kracht tot
herroeping ervan.
Brugge, 17/06/2021
De provinciegriffier
Geert ANTHIERENS

De voorzitter
Christof DEJAEGHER
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Handtekening(en)
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