VISREGLEMENT ARK VAN NOE

Welkom bij de visvijver van de Ark van Noë. Gelieve de volgende
richtlijnen in acht te nemen:
1. Het is enkel toegestaan te vissen tijdens de openingsuren van het
brasserie/terras. Wenst u buiten de openingsuren te vissen (bv.
nachtvissen), dan dient u dit op voorhand aan te vragen. Dit kan
enkel met uitdrukkelijke toestemming van de uitbaters.
2. U betaalt €3 per persoon per dag. U dient op voorhand af te
rekenen in het brasserie, waar u een bewijs van betaling krijgt. Dit
kan u dan tonen bij een eventuele controle.
3. Er mag gevist worden vanaf de waterkant en dit met maximum
twee lijnen of werphengels per persoon.
Omwille van de huidige coronamaatregelen dient u plaats te
nemen aan de uitgezette paaltjes. Op die manier zit u voldoende
ver uit elkaar en wordt de maximum capaciteit van 50 personen
niet overschreden.
4. U mag enkel aan de kant van de Ark van Noë plaatsnemen. De
overkant van de visvijver is privé-eigendom en dus verboden
terrein.
5. U mag enkel recht vooruit vissen.
6. Het is toegelaten te voederen met maïs, maden, wormen, casters
en brood.

7. Gedragsregels in het belang van de vis:
▪ Raak een gevangen vis alleen aan met natte handen.
▪ Probeer te voorkomen dat de haak wordt ingeslikt.
▪ Verwijder de haak uiterst voorzichtig.
▪ Gebruik voor karpers een onthaakmat, liefst met opstaande
kant.
▪ Zet een ernstig gewonde vis niet terug.
8. Het is verboden om de vis mee naar huis te nemen of om een
leefnet te gebruiken.
9. Heb respect voor de natuur! Beschadig geen planten of struiken.
10. Deponeer uw afval in de daarvoor voorziene vuilnisbakken.
11. Zet stoelen na gebruik netjes terug tegen het hek.
12. Breng lege glazen/flesjes of servies/bestek mee terug naar het
brasserie.
Heeft u een mooie vangst gedaan? Post dan een foto op onze sociale
media (Facebook of Instagram) met #arkvannoe
Vragen? Wend u tot ons personeel of mail naar info@arkvannoe.be.
Veel visplezier en alvast bedankt om de regels te respecteren!

