
Ontdek het vissen op forellen 

in  gezinsverband !
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Een visuitstapje naar de Ternoise. 
Waarom ook niet?
Dankzij het gedeelde viswater van vier visverenigingen die actief zijn op de Ternoise (de zogenaamde wederke-
righeid “réciprocité”), beschikt u over 37 km oever om vrij te vissen. Deze viswateren van eerste 
categorie staan bekend om hun grote hoeveelheden natuurlijk voortgeplante zalmachtigen en 
de vele grote trekvissen (Atlantische zalm en zeeforellen). U kunt er verschillende technieken hanteren, 
zoals het vliegvissen of het vissen met natuurlijk of kunstmatig lokaas. Of u nu een dagje weg wilt, een weekend of een 
hele week: de Ternoise biedt u alles wat uw hart begeert.

Visvergunningen op uw maat 
Jaarvergunningen: 
Carte majeure  meerderjarigenkaart indien u ouder dan 18 bent.

Carte mineure  minderjarigenkaart indien u tussen de 12 en de 18 bent.

Carte découverte  ontdekkingskaart indien u jonger dan 12 bent.

Découverte femme  ontdekkingskaart voor vrouwen.

Carte journalière  Dagvergunningen en weekvergunningen

Carte hebdomadaire  
zijn ook beschikbaar.

 Om in alle gedeelde viswateren te mogen vissen, dient u een vergunning aan te schaffen van een vere-
niging in Pas de-Calais die viswateren deelt (association réciprocitaire) of een vergunning met interfede-
raal zegel. Meer informatie op www.peche62.fr

Leren vissen 
Uw wilt graag een hengel ter hand leren nemen? Of u alleen leert vissen, dan wel met vrienden of familie, 
met kinderen of volwassenen, plezier is steeds gegarandeerd met dit natuurlijke tijdverdrijf! De federatie 
voor visserij en bescherming van het watermilieu van Pas-de-Calais biedt het hele jaar door gratis initiatie-
lessen met materiaal aan voor jong en oud. Meer informatie op www.peche62.fr

Vissen = de omgeving niet schaden
• Vermijd dat uw voertuig anderen hindert,
• Neem uw afval mee wanneer u vertrekt,
• Beschadig geen omheiningen en sluit ze steeds weer af,
• Beschadig de flora langs de waterlopen niet. 

Uitrusting
U wilt vlug even gaan vissen? Rond de Ternoise zijn er twee winkels die gespecialiseerd zijn in de verkoop en/of 
verhuur van vismateriaal en -vergunningen: “Au canari“ te Hesdin en “La Boutique du Ternois“ te Saint-Pol-sur-Ternoise. 
De contactgegevens staan op de ommezijde.

Meer informatie op www.peche62.fr

Wat u moet weten voordat u op de Ternoise gaat vissen
Om te mogen vissen op de wederkerige visgebieden van de Ternoise, moet u in het bezit zijn van een visvergunning 
van de federatie die uitgegeven is door een van de vijf AAPPMA die actief zijn op het grondgebied of door 
een AAPPMA die viswateren deelt (AAPPMA réciprocitaire). Vissers aanvaarden en blijven op de hoogte van de 
geldende regelgeving. Inbreuken geven aanleiding tot uitsluiting van de AAPPMA en/of boetes. U mag vissen op 
de Ternoise vanaf de tweede zaterdag van maart tot en met de derde zondag van september. Een aanvraag werd 
ingediend om deze periode met drie weken te verlengen. Surf regelmatig naar www.peche62.fr om de beslissing 
van de overheid te kennen. Alle regelgeving vindt u terug op www.peche62.fr

Regelgeving over de visverenigingen met gedeelde viswateren 
op de Ternoise
• Bootshaken zijn verboden, schepnetten aanbevolen
• Drievoudige haken zijn verboden met levend of dood aas
• Gebruik van lokaas is verboden (korrels, speciale forellokazen, enzovoort)
•  Het water betreden om te vissen is verboden, behalve in de viswateren van de AAPPMA van Auchy-les-Hesdin, 

waar dat is toegelaten vanaf de laatste zondag van mei.
•  Maximum zes zalmachtigen mogen worden gevangen, waarvan één beekforel per dag en per persoon., 

behalve voor de  AAPPMA van Hesdin waar men zes forellen mag vangen, alle soorten door elkaar. 
Wettelijke minimummaat van de beekforel: 25 cm.

De regelgeving kan in de loop van het jaar veranderen. Lees regelmatig de besluiten die ter inzage liggen in het 
stadhuis, alsook de reglementen van elke AAPPMA afzonderlijk, te raadplegen op: www.peche62.fr

Vissen op grote trekvissen
Atlantische zalmen en zeeforellen moeten weer worden losgelaten. De verlening in de herfst is niet
van toepassing op de Ternoise. Let op: de regelgeving kan veranderen in de loop van 2015. 
Raadpleeg  regelmatig de site www.peche62.fr

Voor meer informatie over de regelgeving rond vissen, neem contact op met:
Fédération Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Pas-de-Calais  

2, résidence de France • Rue Émile Zola • BP 241 • 62407 BÉTHUNE cedex 
Tel.: +33 (0)3 21 01 18 21 • Fax: +33 (0)3 21 66 21 26 • Mail: contact@peche62.fr 

Website: www.peche62.fr •  fdaappma.pasdecalais

Voor meer informatie over horecazaken in de buurt van de viswateren, 
aarzel niet om contact op te nemen met het VVV-kantoor: 

Office de Tourisme des 7 Vallées  
Hôtel de Ville • Place d’Armes • 62140 Hesdin 

Tel.: +33 (0)3 21 86 19 19 • Fax: +33 (0)3 21 86 04 05 • Mail: contact@tourisme-7vallees.com 
Website: www.tourisme7vallees.com •  tourisme7vallees

Ternois Tourisme 
Place de l’Hôtel de Ville • 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise 

Tel.: +33 (0)3 21 03 46 16 • Mail: contact@ternois-tourisme.com 
Website: www.ternois-tourisme.com•  ternoistourisme

Mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Région 
Nord - Pas-de-Calais en de Europese Unie

(LEADER-programma 7 Vallées-Ternois)

De “FDAAPPMA62”, de “Office de Tourisme des 7 Vallées” en “Ternois 
Tourisme” zijn niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en weglatingen
in dit document.

Afspraak aan   
voor een vispartijtje!



7 Vallées Ternois, ’t is hier!

D. 940 Wegennet

Parcours van 1e categorie  
(hier is, zonder de wederkerigheid, een visvergunning
van de beherende AAPPMA noodzakelijk).

private weg, niet toegankelijk zonder voorafgaande
toestemming van de eigenaar

Hesdin Gemeente

AAPPMA (zie de tabel hiernaast)2

Parcours “no kill”
(vangen en vrijlaten): het is verplicht om de vissen terug
in het water te plaatsen (wij verwijzen naar het intern reglement
van de AAPPMA voor de data en de routes). 

Besloten terrein: vissen verboden  
(gelieve de van toepassing zijnde signalering ter plaatse te volgen) 

Dienst voor Toerisme

Wederkerig parcours  
(gemeenschappelijk parcours van meerdere organisaties, 
toegankelijk met een visvergunning van een wederkerige 
AAPPMA of een visvergunning van de URNE)

Federaal parcours  
(dit parcours is toegankelijk voor alle bezitters van een 
visvergunning van de Pas-de-Calais of van de interfederale URNE)

Nachtelijk vissen op karpers “no kill”  
(wij verwijzen naar het prefectoraal decreet voor de data
en de routes). 
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Hesdin

Saint-Pol-
sur-TernoiseLe Parcq

Heuchin

La Ternoise

La Canche
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Scan de QR code !
en word fan

van onze Facebook pagina
 Pêcherenrivière

Alle a
andacht naar de Ternoise

Erkende verenigingen voor visserij en bescherming
van het watermilieu (AAPPMA)
met gedeelde vergunningen voor de Ternoise

Gemeente AAPPMA Contactgegevens

1 Auchy-les-Hesdin L’Alciaquoise
Voorzitter : Jean-Paul WAROT 
Tel. +33 (0)6 45 49 59 29
Mail: jean-paul.warot@orange.fr

2 Hesdin Les Pêcheurs Hesdinois
Voorzitter : Alain DELATTRE
Tel. +33 (0)6 30 31 22 41
Mail: leroy.bernard@akeonet.com

3 Heuchin La Truite du Faux
Voorzitter : Jean-Pierre CHEVALIER
Tel. +33 (0)6 73 05 42 05 
Mail: jeanpierrechevalier@wanadoo.fr

4 Saint-Pol-sur-Ternoise La Gaule Populaire
Voorzitter : Jean-Claude DUPUIS
Tel. +33 (0)6 27 30 19 05
Mail: jean-claude.dupuis@peche62.fr

Gemeente Place - Contact Contactgegevens

Anvin Café Tabac - Chez Rachelle 109, rue de Fruges - Tél. +33 (0)3 21 03 42 97

Auchy-lès-Hesdin
Mairie 2, rue de la Besace 

Jean-Paul WAROT 43, rue d’Hesdin - Tel. +33 (0)3 21 04 63 02

Hesdin
Au Canari 22, av. François Mitterrand - Tel. +33 (0)3 21 86 96 19

Le Mely Johnson Av. François Mitterrand - Tel. +33 (0)3 21 86 36 60

Heuchin Jean-Pierre CHEVALIER 42, rue d’Hesdin - Tel. +33 (0)6 73 05 42 05

Huby Saint-Leu Auberge du Cheval Blanc Rue Lemercier - Tel. +33 (0)3 21 86 84 53

Saint-Pol-sur-Ternoise Boutique du Ternois
20, rue d’Hesdin - Tel. +33 (0)3 21 03 01 85

Tel. +33 (0)6 98 90 68 16

Wavrans-sur-Ternoise Café “Au canon paisible“ Rue de Fruges - Tel. +33 (0)3 21 03 01 94

Het is aangeraden om contact op te nemen met de vergunningsverstrekkers voordat u ernaartoe gaat, om u 
ervan te vergewissen dat de visvergunning die u wilt aanschaffen beschikbaar is.

Een visvergunning aankopen 
• Klikken, afdrukken en vissen : www.cartedepeche.fr
• Het Office de Tourisme des 7 Vallées te Hesdin beschikt over een computer waarmee u online uw visver-

gunning kunt aankopen (open van dinsdag t.e.m. zaterdag van oktober t.e.m. maart en van dinsdag t.e.m. 
zondag van april t.e.m. september, feestdagen inbegrepen).

• Bij een vergunningsverstrekker:

Pas de Calais

Le Touquet

Arras

N

S

EO


