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Welkom  
in het 

"For êt de 
Saint-Huber t"!

IN SAINT-HUBERT
Place du Marché 15 – B-6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10

Tijdens schoolvakanties: open van 10 tot 17 uur 
(behalve op 24 en 31/12: van 10 tot 14 uur). Buiten 
schoolvakanties: open op zaterdag, zondag en 
feestdagen van maart tot en met november van 
10 tot 17 uur en van december tot en met februari 
van 10 tot 14 uur. Gesloten op 01/01 en 25/12.

IN SAINT-HUBERT
Place du Marché 15 – B-6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10

 Van maart tot en met oktober van 9 tot 
17.30 uur en van november tot en met februari 
van 9.30 tot 16.30 uur (op 24/12 en 31/12: 
open van 9.30 tot 15 uur). Gesloten op 01/01 
en 25/12.

LIBRAMONT-CHEVIGNY

LIBIN

TELLIN

SAINT-HUBERT

TENNEVILLE

WELLIN

E411

LALAL LOMME

L'OURTHE OCCID
ENTATAT

LE

LALAL
LESSE

Deze regio die bulkt van bossen, 
waar de Lesse en Ourthe stromen … die zowel prat 
kan gaan op de Europese hoofdstad van de jacht 
en de natuur als op het dorp van het Boek, van de 

Ruimte, van Klok en Beiaard, en op de Mooiste 
Dorpen van Wallonië ...

Een bestemming met een uitzonderlijk erfgoed die 
erg in trek is om te wandelen, voor luchtrecreatie, 

om te vissen, voor glijsporten en allerlei attracties of 
cultuur in de vele musea.

Een regio die leeft op het ritme van de 
evenementen, en waar lekkerbekken 
en fi jnproevers zich gelukkig voelen.

@foretdesainthubert
info@foretdesainthubert-tourisme.be
www.foretdesainthubert-toerisme.be

Eén VVV-kantoor/toeristische dienst, 
twee bezoekerscentra
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Het Fôret de Saint-Hubert bestaat uit zes gemeenten

LIBIN
Anloy, Glaireuse, Lesse, Libin, Ochamps, Redu, Séchery, Smuid, Transinne, Villance

LIBRAMONT-CHEVIGNY
Bernimont, Bonnerue, Bougnimont, Bras-Bas, Bras-Haut, Chenêt, Flohimont, Freux-Menil, 
Freux-Suzerain, Jenneville, Lamouline, Laneuville, Libramont, Moircy, Neuvillers, Nimbermont, 
Ourt, Presseux, Recogne, Remagne, Remeaux, Renaumont, Rondu, Saint-Pierre, Sainte-Marie, 
Sberchamps, Séviscourt, Wideumont

SAINT-HUBERT
Arville, Awenne, Hatrival, Lorcy, Mirwart, Poix-Saint-Hubert, Saint-Hubert, Vesqueville

TELLIN
Bure, Grupont, Resteigne, Tellin

TENNEVILLE
Baconfoy, Beaulieu, Belle-Vue, Berguème, Cens, Champlon, Erneuville, 
Grainchamps, Journal, Laneuville-au-Bois, Mochamps, Ortheuville, Prelle, 
Ramont, Tenneville, Trèsfontaine, Wembay, Wyompont

WELLIN
Barzin, Chanly, Fays-Famenne, Froidlieu, Halma, Lomprez, 
Neupont, Sohier, Wellin

Inhou d
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Vissen 5

Vissen

www.permisdepeche.be
www.maisonwallonnedelapeche.be

Het visverlof is verplicht.

De visser moet houder zijn van zijn visverlof van het Waals Gewest. Het visverlof is enkel geldig 
als de visser houder is van een offi cieel document dat zijn identiteit bewijst.

De vergunning is persoonlijk en geldig voor het lopende jaar. Ze kan niet worden omgeruild voor 
een vergunning met een andere waarde.
De vergunning van het Waals Gewest volstaat om op de waterwegen te vissen.
Voor de andere waterlopen moet de visser in het bezit zijn van zijn vergunning en ook van de 
lidkaart van de visvereniging waar hij bij aangesloten is of, zo er geen vereniging is, van de 
toestemming van de aangelande eigenaar.

Types visver lof
• Vergunning A Jaarverlof

Vissen overdag met één of meer lijnen, enkel vanaf de waterkant en met gebruik van 
het schepnetje.

 12,39 €

• Vergunning B Jaarverlof
Idem vergunning A + vissen overdag met één of twee lijnen, anders dan vanaf de waterkant 
(wadend, bootje, ponton); vissen overdag met maximaal vijf kreeftennetten.

 37,18 €
(gedeeltelijke terugbetaling is mogelijk voor de vissers die in het bezit zijn van een parkeerkaart 
voor gehandicapten)

• Vergunning C
Overdag vissen aan de waterkant met één of twee lijnen met schepnet en maximaal vijf 
rivierkreeftschubben. Nachtvissen op karper met maximaal drie lijnen.

 120 €

• Vergunning J Jaarverlof 
Vissen overdag met een enkele lijn en een enkelvoudige haak zonder angel, enkel vanaf de 
waterkant en met gebruik van een enkel kreeftennet.

 Gratis, voorbehouden voor jongeren onder de 15

• Vergunning T Enkel gedurende veertien opeenvolgende dagen
Idem vergunning B 

 25 €

De visverloven zijn online beschikbaar op de website www.permisdepeche.be.
De vergunning is onmiddellijk downloadbaar zodra de bestelling afgerond is.
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Vissen in de rivier 7

Vissen in de rivier 

www.pecheurs-ourthe.be/repertoire/
https://www.libramontchevigny.be/loisirs/tourisme/offi ce-du-tourisme/copy_of_geocaching/
promenades-et-circuits 

Voor de andere waterlopen dan de waterwegen, moet de visser zijn visverlof van het Waals 
Gewest op zak hebben, evenals de lidkaart van de visvereniging voor specifi eke routes:

LIBIN

Visvereniging "Les Bons Pêcheurs" in Anloy
Voorzitter: Albert Martin
6890 Anloy
+32(0)61 65 61 72

Visvereniging "Les Amis de la Lesse" in Redu
Voorzitter: Emile Liban
+ 32(0)61 65 55 89
liban.e@skynet.be

Visvereniging "Pêcheurs de la Haute-Lesse" in Villance
Voorzitter: Guy Mahin Secretaris: Alain Paquot
www.peche-villance.be +32(0)61 65 53 64
www.fhpsbl.be +32(0)499 16 09 02

Het visparcours van de Lesse (8 km) is gereserveerd voor vliegvissen. 
Het parcours op de Lomme (3,5 km) is een open parcours.

De viskaarten zijn online verkrijgbaar via de website van MWP of via onze verkooppunten: 
De winkel "La Mélodie des Fleurs" rue Périgeay 127 te 6890 Libin en "Chez Del" rue Grande 
Fontaine 115 te 6890 Villance.
Ten huize van de voorzitter van de vissersvereniging Guy Mahin: + 32(0)61 25 67 44 (na 19u).
Bij de secretaris-penningmeester Alain Paquot: + 32(0)61 65 53 64 (na 19 uur).
Bij Valère Bodet: + 32(0)497 21 33 73 – Rue grand moulin 140 Bte A te 6890 Villance.

Dagkaart mix (Kaolin - rivier) : 30 €/dag
Kaart Lesse rivier: 85 €/jaar
Vliegvissen speciale Kaart: 100 €/jaar

Vissen op  de Lesse kan op  vol gende par cou rs
Charlepont
Route de Maissin – barrière de Transinne N899
Vissen is toegestaan, stroomafwaarts van de brug over ± 591 m vanaf de berm aan de kant 
van Villance tot aan het bord van het Staatsreservaat over ongeveer 200 m. Verder mag vissen 
opnieuw, ook weer op de berm aan de kant van Villance tot aan het stopbord. Vliegvissen, enkel 
No-Kill op dit parcours.
Langs dit circuit staan pijlen en borden.
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Cui 1 en 2 
Route de la Rochette en daarna richting Glaireuse – rue de Pinsogne
Parkeer langs de weg (het is verboden om met een voertuig te rijden op deze weg).
Steek te voet het houten brugje over en loop langs de slagboom. Blijf aan de kant van Villance en 
steek de Lesse aan de kant van het Château niet over. U mag vissen vanaf de brug en dan verder 
de waterloop volgen tot aan de snelweg. Zodra u in de weiden bent, mag u op beide bermen 
plaatsnemen, maar we raden aan om langs de kant van de weiden te blijven, dat is aangenamer.
Zorg er in de zomer goed voor dat de slagbomen weer naar beneden zijn voor het vee en neem de 
afsluitingen in acht. 

La Rochette
Route de Villance naar Anloy
Vaak het trefpunt voor visuitzettingen.
U kunt uw wagen achterlaten als u beslist om de Lesse op te gaan, vanaf het parcourspunt Cui 1.

Le Gros By
Route de Glaireuse in Villance of via de rue Peribuchy in Libin
U parkeert bij de snelwegbrug en u kunt stroomopwaarts vissen, naar Libin toe, aan de twee 
kanten. Aan de vijver moet u errond lopen en daarna weer verder vissen.
In Libin houdt u halt aan de rue Fond des Vaux.
Stroomafwaarts naar de samenvloeiing met de Lesse, is vissen toegestaan tot aan het kleine chalet.
Circuit met pijlen en borden.

Wez de Bouillon
Rue des Wez de Bouillon in Villance, "Le Gai Séjour" volgen tot aan de kruising en 
daarna rechts.
Vissen is toegestaan stroomopwaarts en stroomafwaarts van het loopbruggetje.
Aan de kant van Anloy, stroomafwaarts tot aan het weiland en stroomopwaarts tot aan de 
vijvers (afsluiting).
Circuit met borden.

Pont sur Lesse
Route de Villance naar Maissin
Vissen is toegestaan aan de kant van Anloy (tegenover de Grand-Route).
Verder vanaf de brug tot aan de eerste afsluiting.

Pêche Bourdon
Route Sous-Figeohay – stop vóór "Le Gai Séjour" 
Het comité vraagt u om niet op het landgoed "Le Gai Séjour" te komen en de aangebrachte borden 
in acht te nemen.
Circuit met pijlen en borden.

Pont de la Justice of La Mambore 
Pont de la Justice in Maissin
Toegang via Maissin: in het centrum van Maissin rijdt u de route de Villance op. Meteen voorbij de 
kerk, de eerste straat links inslaan en dan nog ongeveer 1 km tot aan de brug.
Opgelet voor de verharde weg voorbij het kerkhof.
Toegang via Villance: volg de route Villance/Maissin. Sla rechtsaf aan de kapel (richtpunt: het 
voetbalveld). 100 meter verder slaat u linksaf. Leg dan nog ongeveer 1 km af tot aan de brug.
Vissen mag stroomafwaarts van de brug, over ± 300 m, op de twee bermen. Stroomopwaarts over 
± 50 m tot aan het beekje 'Ry de Channe', dat zich in de Lesse stort. Stroomafwaarts komt u na 
300 meter aan het visparcours van Maissin.
Circuit met borden.
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LIBRAMONT-CHEVIGNY

Visvereniging "La Jennevilloise" in Moircy
Contact: Thierry Harban
+32(0)478 26 13 60

 50 €/jaar – 15 €/dag
 Gratis (kind tot 12 jaar)

Parcours van Jenneville 
4 uitzettingen van beekforel per seizoen.

Visvereniging "Les Pêcheurs réunis de Saint-Pierre et Verlaine" 
in Saint-Pierre 
Voorzitter: Alain Scius Secretaris: Jean-Claude Rigaux
+32(0)61 22 50 86 +32(0)61 22 30 00
+32(0)495 22 50 86  +32(0)496 49 48 48 
 jean-claude.rigaux@skynet.be

Parcours van Saint-Pierre, Flohimont en Lamouline
18 km oever (9 km dubbel), langs beken met een breedte van meer dan 1,50 m.
Uitzetting van 370 kilo beekforel per seizoen. 

Visvereniging "Les Pêcheurs réunis" in Remagne-Freux
Voorzitter: Stéphane Gatellier Secretaris: Jean Hotchamps
+32(0)61 27 06 01  +32(0)61 68 85 34
 +32(0)496 32 41 58 

 25 €/ jaar
 15 €/dag (voor iedereen)

Remagne
5 km oever om op beekforel te vissen.
Elke persoon heeft het recht om 5 forellen per dag te vissen. Het comité behoudt zich het recht 
voor om de manden in te kijken, vissen zonder weerhaak.

Visvereniging "Les sources de l’Ourthe de Sainte-Marie-Chevigny"
in Sainte-Marie-Chevigny
Voorzitter: Bernard Pierlot Secretaris: Benoît Gratia
+32(0)61 22 43 75  +32(0)61 28 79 30
 gratiabenoit@hotmail.com

 20 €/jaar (volwassene)
 10 €/jaar (junior van 14 tot 16)
 Gratis (kinderen tot 13 jaar en personen met beperkte mobiliteit)

Op de westelijke Ourthe en de beken Bernimont, Wideumont, Bochet, 
Laneuville en Tainière.
Een twaalftal kilometers oever langs beken waarvan de grootste stek 1,5 meter breed is.
Vissen op beekforel.
Twee wedstrijden per jaar, in mei en in september.
Proefl essen voor jonge vissers.
SAINT-HUBERT
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SAINT-HUBERT

Visvereniging "La Limace" in Saint-Hubert
Voorzitter: Jean-Marcel Champagne Secretaris/Penningmeester: Marcel Debiere
+32(0)61 61 22 62 +32(0)61 61 22 45
+32(0)475 38 45 51 +32(0)478 77 64 41

 € 50/jaar
 € 7/dag
 Tot en met 14 jaar: gratis, begeleiding verplicht

De Lomme
Buurtschappen "Sart au Pires", "Grandes Tailles" en "Gobaille" (bij de grot/rots van Marie 
de Gobaille).
Aan het eind van het Lomme-parcours, enkel No-Kill.

Het Sainte-Adelinekanaal
1,3 km bij de waterkrachtcentrale van Sainte-Adeline (de weg tussen Poix en Smuid).
Vissen op forel en vlagzalm.
Open elke zaterdag vanaf het 3de weekend van maart tot eind september, behalve op de 
uitzetdagen (meestal tijdens de week).

Gemeentelijke par cou rs
Arville
Ongeveer 3 300 m oever, verdeeld als volgt: 
Poix-beek: rechteroever over 540 m - Nid des Voteux
Sainte-Adelinekanaal: rechteroever en linkeroever over 1 300 m - Nid des Voteux
De Lomme: rechteroever over 550 m, Sart aux Pierres en rechteroever over 900 m - Gobaille

Poix
Ongeveer 3 000 m oever, als volgt verdeeld:
Poix-beek: rechteroever over 1 511 m en linkeroever over 1 380 m - Samrée-hoeve
Poix-beek: linkeroever over 95 m en 30 m - Al Fagne (stroomafwaarts van de Pont-Route)

Awenne
Op de linkeroever, tussen de brug van het domein Fourneau Saint-Michel (route de Forrières-
Saint-Hubert) en de Lurgon-brug (route d’Awenne, stroomafwaarts van Fourneau), of 
ongeveer 450 m.

Prov inciaal par cou rs
Arville
1 340 m linkeroever vanaf de grens stroomopwaarts van het Provinciaal domein van Mirwart tot 
300 m stroomafwaarts van de brug van Gobaille, tegenover de grens van de vroegere gemeenten 
Arville en Mirwart en de twee NMBS-bruggen, stroomopwaarts en stroomafwaarts van Gobaille, of 
160 m dubbele oever (lot 19 van de NMBS genaamd).
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TELLIN

Visvereniging "La Buroise " in Bure
Secretaris/thesaurier: Michel Demoulin
+32(0)495 88 04 69 – +32(0)495 88 04 69

 80€/jaar voor visvangst
 80€/jaar voor vliegvissen op het geheel van het parcours
 100€/jaar voor visvangst + vliegvissen (volledige visvangst)
 50% voor kinderen (12-17 jaar inbegrepen)
 Gratis voor kinderen onder de 12 jaar die vergezeld zijn van een titularis van een 
 volledige visvangstkaart

Van 19 maart tot en met 30 september 2022 forel- en vlagzalmvissen in rivieren. www.laburoise.com

Op de Lomme, stroomopwaarts van het loopbruggetje
Kill-parcours. Zonder weerhaak. Maden en onthakers zijn verboden.
Elke persoon heeft het recht om 3 vissen/dag, 6/week en 50/jaar te vissen.
Forel: minimaal 25 cm, vlagzalm: minimaal 40 cm, met verplichte notering. Als het onthaken moeilijk 
gaat, moet de draad doorgesneden worden en moet de vis voorzichtig weer in het water worden gezet.

Op de Lomme, over het hele parcours, stroomopwaarts en stroomafwaarts 
van het bruggetje
No-Killparcours. Voorbehouden voor vliegen en zinkende nimfen, maximaal 2 cm en 
zonder weerhaak.
Streamers verboden.
Elke persoon heeft het recht om 1 vis/week te vissen, minimum 40 cm.

Visvereniging "La Fario de Resteigne" in Resteigne
Secretaris/thesaurier: 
Luc Pierssens
+32 (0)476 90 53 51
luc.pierssens@skynet.be

 50 €/jaar 

Op de Lesse
Visparcours van 4,5 km op twee oevers.
Verwelkoming van elke verantwoordelijke visser die de verbintenis aangaat om mee te werken aan 
een milieuvriendelijk beheer van het erfgoed.
De vereniging besliste om een duurzaam beheer van de visvangst in te voeren, wat inhoudt dat 
het storten van vis uit kwekerijen helemaal wordt stopgezet. De vernieuwing van de populaties is 
volledig afhankelijk van de natuurlijke voortplanting.
De verantwoordelijke visser kan wilde vis behouden, volgens een erkend visplan: afmeting van 24-
28 cm of > 42 cm. Het aantal toegestane vangsten is 2/dag en 5/jaar. Elke afname heeft invloed op 
de natuurlijke populatie. Met het oog op het voortbestaan moet deze gepaard gaan met een sterke 
en welbepaalde matiging; de toepassing van No-Kill is sterk aanbevolen.
De No-Killparcours zijn voortaan open voor alle toegestane vismethodes op het parcours, maar de 
verplichting om alle forellen en vlagzalmen terug te zetten in het water, blijft bestaan.
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TENNEVILLE

Visvereniging "Les Pêcheurs de Walran" in Cens-Tenneville
Voorzitter: Gaston Feller Penningmeesteres: Sophie Féron
+32(0)84 45 54 80 +32(0)499 31 14 97
feron_sophie@hotmail.com lpwalrans@gmail.com 

 25 €/jaar

Op de westelijke Ourthe
Parcours van ongeveer 1 km, niet toegankelijk met de wagen.

WELLIN

Visvereniging "Amicale des riverains" in Daverdisse
Inlichtingen: Joël Jacques
+32(0)84 38 85 17

De vergunningen worden afgeleverd voor een dag, een weekend, twee weken of een heel jaar.
U krijgt samen met de vergunning ook een exemplaar van het reglement.
Vissen is toegestaan vanaf de 3de zaterdag van maart tot 30 september.
Het is streng verboden om te vissen buiten de zones die de 'Amicale des riverains' afbakende.

De vergunningen zijn te koop in het hotel "Le Moulin de Daverdisse" of 
bij Joël Jacques, Allée des Marronniers 83 (naast de winkel "L'Abeille") in Daverdisse of 
bij de Syndicat d’initiative van Daverdisse (Allée des Maroniers,8).

 € 75/jaar 
 € 25/weekend
 € 15/dag

Op de Almache
Parcours in het woud, vanaf Le Moulin de Daverdisse.

Bepaalde stukken zijn voorbehouden voor de inwoners van de gemeente en voor de toeristen die 
enkele dagen in de gemeente verblijven.
De grenzen van deze stukken zijn aangegeven op borden langs de oevers.

Op de Lesse, tussen Chanly en de Passerelle Maria
privé-visvangst.

Aan de Passerelle Maria
privé-visvangst.
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De viscentr a

Het visverlof van het Waals Gewest is verplicht om te mogen vissen op alle waterlopen 
van Wallonië.
Om te vissen in privé-visserijen is het regionaal visverlof echter meestal niet noodzakelijk.

LIBRAMONT-CHEVIGNY

Het Domaine de Freux in Freux
+32(0)485 80 97 38 (naargelang de openingsperiode)
www.pechesdefreux.be
pechesdefreux@gmail.com

Het domein van Freux is gespreid over een weids eigendom met tal van meren en vijvers en is dus 
de ideale plek om aan sportvissen te doen.
Enkele vijvers zijn voorbehouden voor specifi eke vismethoden.
Vliegvissen wordt beoefend in de Grand Étang, vanaf de kant, met fl oat tube of bootje.
Vissen met aas wordt beoefend in de Carpodrome, uitsluitend vanaf de rand en met vaste hengel, 
matchvissen en feedervissen.
Karpervissers beoefenen hun sport in de Étang des Bains.
Reservatie per periode van 24 uur (tent en nachtvissen).
Ze zijn enkel toegankelijk na voorafgaand telefonisch contact.

Vliegvissen op forel
Grand Étang van Freux (8,4 ha – maximum 6,75 m diep)
het hele jaar open van zonsopgang tot zonsondergang
halve dag: tot en/of vanaf 13 uur
regenboogforel – zonder weerhaak – fl oat tube toegestaan – bootjes beschikbaar
No-Kill

 35 € voor de hele dag (winterprijs: 30 €)/junior (-16 jaar): speciale prijs
 30 € per halve dag/junior (-16 jaar): speciale prijs
 30 € voor een volledige dag voor groepen van 10 personen of meer
 bootverhuur: 10 € per dag/5 € per halve dag
 getrouwheidskaart

Hengelvissen/ Engels vissen/ feedervissen
Carpodrome (1,93 ha – 1,80 m diepte)
open van zonsopgang tot zonsondergang, vanaf 1 maart tot 30 november
karper, karperbaars, zeelt, voorn – 1 hengel – geen weerhaak – No-Kill 

 10 € voor een volledige dag /junior (- 16 jaar): 8 € voor een volledige dag
 8 € voor een hele dag voor groepen van 10 personen of meer 
 jaarabonnement: 85 €/junior (- 16 jaar): 75 €

HaHaH raraHaH rHaH
trtr etet nene dndn idid eiei fefe
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24 uur per dag vissen op grote karpers
Étang des Bains (5,38 ha)
non-stopvissen, van 1 maart tot 30 november
grote spiegelkarper, lederkarper, gewone karper, amoer, steur tot 25 kg
drie hengels per visser – geen weerhaak – No-Kill 

 ononderbroken vissen : 25 €/24 uur
 5 €/begeleidende persoon

SAINT-HUBERT

Het Provinciaal domein van Mirwart en zijn viskwekerij in Mirwart
Rue du Moulin, 16 in 6870 Mirwart
+32 (0)84 36 62 99
domaine.mirwart@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be (tourisme)

Het Provinciaal Domein is een geslaagde mix van naald- en loofbomen op een oppervlakte van 
1 350 ha en herbergt tal van kleine schatten. Zijn rijk historisch verleden is nog op veel plaatsen te 
zien in het woud, zoals de hoogoven van het verdwenen dorp Marsolle. In 1536 besliste de heer 
van Mirwart om er een hoogoven te bouwen voor de vervaardiging van ijzer en wierf meteen ook 
een meester-smid en staalarbeiders aan. Daarnaast zijn nog andere historische bouwsels te zien, 
zoals een ijskelder, oude bruggen.
Door de site loopt de Lomme, een rivier met een tamelijk wild temperament.
Op het domein is een viskwekerij ingericht die vermaard is voor de kwaliteit van haar beekforellen, 
die bestemd zijn om de Ardense rivieren te herbevolken met vis en die in diverse groeistadia 
worden verkocht aan het Visserijfonds en aan visverenigingen. De 35 vijvers, die gevoed worden 
door een klein woelig beekje, de Marsoult, leveren jaarlijks 8 tot 10 ton op. Een didactisch parcours 
geeft uitleg over alles wat bij vis kweken komt kijken, de visroofdieren, de biodiversiteit, de bomen, 
enz. De viskwekerij bezoeken, kan in groep (enkel na voorafgaande reservatie). 
Op verzoek kunnen ook wandelingen op maat met gids worden georganiseerd, rond verschillende 
thema's, zoals de cyclus van het water en de viskweek, het woud, sporen van dieren of de 
geschiedenis van het domein.

HaHaH raraHaH rHaH
trtr etet nene dndn idid eiei fefe
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De visser ijvijver s

LIBIN

De Kaolin-vijver in Libin
Route de Smuid
6890 Libin
De kaarten van de Kaolienvijver zullen beschikbaar zijn in de winkel " La Mélodie des fl eurs " 
Rue Périgeay n° 127A à 6890 Libin of bij de heer Paquot Alain op afspraak op +32(0)61 65 53 64 
tussen 18u30 en 19u30

In 1907 wordt de eerste kaolienafzetting ontdekt. Deze witte, smeuïge klei wordt in de industrie 
onder meer gebruikt voor wit cement, faiencetegels, papierwaren, zeepfabricage, ...
Het kaolien werd geplet en daarna verdund. Vervolgens ging het in verschillende kuipen en daarna 
werd de pasta omgevormd tot briketten die droogden in de zon.
Rond de waterpartij is een kabouterpad aangelegd (Sentier des Nutons), een ludieke route van 
1,8 km die volledig gewijd is aan deze (goedaardige) aardmannetjes uit de Ardense legendes.

De vijver wordt beheerd door de visvereniging "Pêcheurs de la Haute Lesse".
Open van de 3de week van maart tot 31 december.
Vliegvissen en snoekvissen is toegestaan vanaf 1 juni, in No-Kill.
De prijs voor de "Kaolin"-kaart voor het hele seizoen is 60 € (verplichte verzekering inbegrepen).
Cf. Visvereniging "Pêcheurs de la Haute Lesse".
Reglement: www.peche-villance.be

Viskwekerij "Pêcherie du Vieux Chêne " in Libin
Rue des Vieux Fours 79
6890 Libin
+32 (0)61 65 83 33
pecherieduvieuxchene@gmail.com

De "Pêcherie du Vieux Chêne" onthaalt evengoed beginnelingen als doorgewinterde vissers, rond 
een meer met een oppervlakte van 1 hectare. U kunt er zonder enig visverlof vissen.
De klant betaalt de vis die hij meeneemt. Verschillende soorten visvangst mogelijk: 

Vissen per kilo
Enkel met levend aas (wormen, maden ...).
Visnetje verplicht.
Alle gevangen vis moet gehouden worden. Het is streng verboden om vis terug te gooien in 
het water.
Elke tas en/of koelbox die meegenomen wordt naar de vijver, moet voor de terugkeer naar de 
wagen in de cafetaria getoond worden.

Vliegvissen
Elke weerhaak moet platgeknepen zijn om de vissen te sparen. Visnetje verplicht.

Verhuur van materiaal.
Het hele jaar open, van 8 tot 19 uur — woensdag gesloten.
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LIBRAMONT-CHEVIGNY

De vijver van Neuvillers (Libramont)
De vijver wordt beheerd door "Les Fervents de la Lhomme"
Voorzitter: Jacques Benoit 
+32(0)474 86 01 52

Vissen is toegestaan vanaf 8 uur tot zonsondergang, vanaf het 3de weekend van maart tot 
eind september.
Lidkaart (verzekering inbegrepen):
volwassene: 70 €/jaar (maximaal 4 vangsten per dag, maximaal 40 vangsten per jaar)
kinderen (- 12 jaar): 30 €/jaar (maximaal 3 vangsten per dag, maximaal 25 vangsten per jaar)

De visserij "La Jennevilloise" in  Jenneville
Vieille Chaussée, 9
6800 Moircy
+32(0)478 26 13 60
habran-nickels@skynet.be

4 visuitzettingen per seizoen.
Mogelijkheid tot visverlof van een dag of voor het hele seizoen.
Tarieven: cf. Visvereniging "La Jennevilloise" (Moircy): 50 €/jaar en 15 €/dag
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LIBIN

"Proefl esdagen voor jonge vissers"
Sommige visverenigingen organiseren elk jaar proefl esdagen voor jonge vissers, in samenwerking 
met de vzw Maison wallonne de la pêche en bepaalde Riviercontracten.

Proefl esdag in Villance
Contact: Alain Paquot
+ 32(0)61 65 53 64
+32(0)499 16 09 02
www.peche-villance.be

De visvereniging "Pêcheurs de la Haute Lesse" organiseert haar proefl esdag in Villance.

LIBRAMONT-CHEVIGNY

Visserijbeurs Pêche Expo 2022 in Libramont
Informatie: SRCTA – Foire de Libramont
Rue des Aubépines, 50 in 6800 Libramont
+ 32 (0)61 23 04 04
info@peche-expo.be
www.peche-expo.be

Afspraak in 2022 voor de volgende editie van de visserijbeurs Pêche Expo in de infrastructuren 
van het beurs- en congrescomplex Libramont Exhibition & Congress, op de site van de Land- en 
Bosbouwbeurs van Libramont.
U ontdekt er alle displicines, langs tentoonstellingen en via demonstraties. U ontmoet er ook 
fabrikanten en kleinhandelaars van materiaal en materialen en producten voor de visvangst, 
bouwers van visbootjes, schuilplaatsen en pontons, specialisten in de inrichting en aanleg 
van vijvers en bermen, organisatoren van visreizen, federaties en organisaties die instaan 
voor promotie, ...
Laat u doordringen van hun vakmanschap en hun passie en stel ze al uw vragen!
Wij verwelkomen ook de 15 Waalse visfederaties en onze vrienden uit de Franse regio's Nord Est 
en Grand Est.
De beurs biedt allerlei animatie, demo's en praktische lezingen naar ieders smaak, voor mensen 
met een passie, beroeps en niet-ingewijden.
De beurs Pêche Expo is een organisatie van de Beurs van Libramont, in partnerschap met het 
Maison de la Pêche du Luxembourg, het Maison wallonne de la pêche en met steun van de 
Provincie Luxemburg en van Wallonië.
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert, vzw – V. Arnould, Voorzitster

FOTORECHTEN: @dbcreation, Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert, Offi ce du Tourisme de Libin, 
FTLB-P. Willems, stock.adobe.com.,  Laura Stanley from Pexels

"Maison  du Tou risme de la For êt de Saint-Huber t"
Place du Marché 15 – B-6870 Saint-Hubert

+ 32(0)61 61 30 10
info@foretdesainthubert-tourisme.be
www.foretdesainthubert-tourisme.be

@foretdesainthubert

Deze gids werd samengesteld op basis van informatie die werd verzameld door de toeristische actoren voor 
het jaar 2022. Het "Maison du Tourisme" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen die 
in de toekomst kunnen optreden. 
Het is raadzaam om voor vertrek te informeren of de vermelde gegevens nog steeds actueel zijn.

Toeristische dienst Libin
Place de l’Esro  60 – 6890 Redu
+32(0)61 65 66 99 – tourisme@libin.be
www.libin.be

@tourisme.libin

Toeristische dienst Libramont-Chevigny
Grand’Rue 24 – 6800 Libramont-Chevigny
+32(0)61 27 04 82 – tourisme@libramont.be
tourisme.libramontchevigny.betourisme.libramontchevigny.be

@offi cedutourismelibramont

Toeristische dienst Saint-Hubert
Place du Marché 15 – B-6870 Saint-Hubert
+ 32(0)61 61 30 10 – info@rsi-sainthubert.be

@rsisainthubert

Toeristische dienst Tellin
Rue Grande 21a – 6927 Tellin
+32(0)84 36 60 07 – tourisme@tellin.be
www.tellin.be/tourisme

@offi cedutourismedetellin

Toeristische dienst Champlon-Tenneville
Grand-Rue 164 – 6971 Tenneville
+32(0)84 45 54 26 – tourisme@tenneville.com
 www.tenneville.com  – www.baindeforet

@baindeforetardenne

Toeristische dienst Wellin
Rue de la Place 2 – 6920 Wellin
+32(0)84 41 33 59 – tourisme@wellin.be
www.wellin.be/loisirs/tourisme

@offi cedutourismewellin @wellintourisme


