Overzicht Riviertrajecten in de Ardennen voor 2018-2019
Als verder in deze tekst gesproken wordt over lijst A,B of C dan zijn dat zijn dat de rivieren dewelke geregeld worden door, en terug te
vinden zijn in, het decreet van 2009 in annex 1. In bijzonder onder 1A,1B en 1C.
In lijst D zal je de Derogatierivieren (of rivierentrajecten) vinden.

- Varen op lijst A en B rivieren is heel het jaar toegestaan indien er voldoende, doch ook
weer niet tevéél water is (zie verder), en met in achtname van de aangegeven vaartijden.
- Varen op lijst C is toegelaten tussen 1/10 en 15/3, van zonsopgang tot zonsondergang.
KBKV-FRBC
- Varen op lijst D(erogatie)-rivieren is alle dagen, doch uitsluitend aan leden van
VKKF/FFC, toegestaan en dit van zonsopgang tot zonsondergang tussen 1/10 en 15/3 bij voldoende
waterstand. Rivieren met een * hebben een speciale regeling en zijn ook in de zomer toegelaten. Bevaring in
de zomer moet minstens 48 uur op voorhand aangevraagd worden via riv-wal@kbkv.be. In alle gevallen
moet er aangemeld worden per telefoon bij de boswachterij voor de afvaart. Het telefoonnummer staat bij de
tekst van de betrokken rivier. Na de afvaart verwachten we ook een vaarverslag, dat je kan indienen via de
KBKV-website onder de link https://www.kbkv.be/riv-wal/derog/zendemail_nl.php
- Helaas gelden de maximum waterstanden van de rivieren van lijst 1 A, 1B en 1C momenteel ook voor de
leden van het KBKV (zie website voor meer uitleg).En bijlange na niet alle rivierdelen op 1a/b/c mogen gevaren
worden . Welke rivierdelen al dan niet mogen bevaren worden kan je terugvinden op:
http://kayak.environnement.wallonie.be/index_nl.htm
De minima gelden evenzeer, doch deze zijn zo laag (verhuurstukken) dat we ze hier niet eens vermelden.
- De volledige wettelijke regeling vind je op http://www.kbkv.be/riv-wal. Alle verdere inlichtingen kan je per email krijgen op riv-wal@kbkv.be.
- Opmerking : saw staat voor stroomafwaarts. sow staat voor stroomopwaarts.
- Op de rivierdelen, dewelke op lijst A voorkomen is de immatriculatie afgeschaft.
1A zijn delen van rivieren die thuishoren bij de bevaarbare waterwegen maar waarvoor het gebruik geregeld
wordt door de wetgeving van de onbevaarbare waterlopen.
- De derde zaterdag van maart en de eerste zaterdag van juni mag er wegens opening visvangst niet gevaren
worden op lijsten B, C en D.
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Bekken van de Semois
D Semois

Saw. van de Rulles tot lijst 1C (≥ 50 cm op de schaal o/d Rulles te Tintigny). (≥ 50 cm op de
peilschaal op de Rulles te Tintigny L5220). Telefoon: 0477 913 001 (Canton: Virton)

C Semois

Saw. van de wegbrug Tintigny-Marbehan tot lijst 1B

B Semois

Saw. van de loosplaats van de hydro-elektrische centrale op de Vierre van Chiny tot lijst 1A

A Semois

Saw. de molen van Deleau bij Herbeumont tot de grens met Frankrijk

D Rulles

Saw. van de brug van Habay-la-Vieille tot de samenvloeiing met de Semois (≥ 50 cm op de
peilschaal op de Rulles te Tintigny L5220). Telefoon: 0477 912 001 (Canton: Habay-la-Neuve)

C Vierre

Saw van de weg Straimont-Martilly tot aan de wegbrug Suxy-Chiny.

D Vresse

Vanaf de Pont des deux Eaux (en absoluut niet hoger) tot de monding in de Semois. (≥ 65 cm
op de peilschaal op de Vresse te Vresse L7000). Telefoon: 0477 921 001 (Canton: Bièvre)

Bekken van de Ourthe
D Martin Moulin Saw. van de Ruisseau de Valire (ook Chevral) te Achouffe (Wibrin /Houffalize) tot de Oost. Ourthe
(≥60 cm op de peilschaal van de Martin Moulin te Rensiwez L7070) Telefoon: 0477 931 001
(Canton: La Roche-en-Ardenne).
D Aisne

Saw. van de Ruisseau de Sassinry te Amonines (Dochamps/Erezée) tot lijst 1C (≥ 50 cm op de
peilschaal van Juzaine L5491). Telefoon: 0477 932 001 (Canton: Marche-en-Famenne)

C Aisne

Saw. van de samenvloeiing met de Estiné te Fanzel (Erezée).

D Oost. Ourthe Saw. van de Moulin de Bistain te Cherain/Houvy tot lijst 1C (≥ 60 cm op de peilschaal van Houffalize L5930).
C Oost. Ourthe Vanaf de instap aan de camping du viaduct tot aan de Barrage van Nisramont
D* Oost. Ourthe Vanaf de instap aan de camping du viaduct tot aan de Barrage van Nisramont (≥ 45 cm op de
peilschaal van Houffalize L5930). Telefoon: 0477 933 001 (Canton: Vielsalm)
D West. Ourthe

Saw van de Ancien Moulin des Trois Ponts te Amberloup tot lijst 1C (≥ 335 cm op de peilschaal te
Amberloup L6290). Telefoon: 0477 952 001 (Canton: Nassogne)

C West. Ourthe Vanaf de Pont de Berguème te Tenneville tot de Barrage van Nisramont
D* West. Ourthe Vanaf de Pont de Berguème te Tenneville tot de Barrage van Nisramont (≥ 45 cm op de peilschaal
van Erneuville L5950). Telefoon: 0477 952 001 (Canton: Nassogne)
A Ourthe

Saw de stuw van Nisramont tot de monding in de Maas te Luik.
Check je traject op http://kayak.environnement.wallonie.be/index_nl.htm

Bekken van de Lesse
D Lhomme

Saw. van Poix-Saint-Hubert tot Mirwart (≥ 41 cm op de schaal van Forrières L6310). Het 1°
weekend van maart is er een speciale derogatie voor de afdalingswedstrijd van Rochefort.
Telefoon 0477 953 001 (Canton: Saint-Hubert)

D Lhomme

Vanaf Mirwart tot de wegbrug tussen Lesterny en Masbourg, uitstappen op de linker oever (≥ 35
cm op de schaal van Forrières L6310). Telefoon: 0477 953 001 (Canton: Saint-Hubert)

D Our

Saw. van de brug over de weg Our-Porcheresse (≥ 65 cm op de peilschaal te Opont L5550).
Let op: gezien de Our uitmondt in het derogatiestuk van de Lesse moet derhalve de Lesse ook
een voldoende waterstand hebben (70cm te Maissin) alvorens je kan instappen op de Our.
Telefoon: 0477 951 001 (Canton: Libin)

D Wamme

Saw. van de N4 Namen-Bastenaken te Champlon tot de Lhomme te Jemelle (≥ 50 cm op
peilschaal te Hargimont L7640). Telefoon: 0477 952 001 (Canton: Nassogne)
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D* Wamme

D

D

C
C
B

Deze rivier kan ook in de zomer gevaren worden Let wel; Dan is bevaring echter enkel toegestaan
tot de eerste brug van Hargimont (≥ 50 cm op peilschaal te Hargimont L7640). Telefoon: 0477 952
001 (Canton: Nassogne)
Almache
Instappen net stroomopwaarts van de brug “des Rives” op de rechteroever te Porcheresse en
varen tot op de Lesse (opgepast niet uitstappen aan het hotel net voor de Lesse maar op de Lesse
zelf) (≥ 24 cm op de peilschaal van de Moulin de Daverdisse L6840). Telefoon: 0477 951 001
(Canton: Libin)
Lesse (Hoge) Saw. v/d wegbrug op de N899 te Maissin tot de Pont des Barbouillons te Daverdisse (> 70 cm op
de nieuwe peilschaal bij de instap op de Lesse te Maissin L7680). Telefoon: 0477 922 001
(Canton: Bouillon)
Lesse (midden, sow grot) Saw van de pont des Barbouillons te Daverdisse tot Chanly. 1 weekend in april is er een
speciale derogatie voor de afdalingswedstrijd.
Lesse (midden, saw grot) Saw de stuwdam van het watervlak van Han-sur-Lesse tot sow de brug van Houyet
Lesse (lage) De Lesse, vanaf de plaatsnaam “Al Mainprez”, maximum 100 meter stroomopwaarts van de brug
van de Lesse te Houyet tot lijst 1A.
Check je traject op http://kayak.environnement.wallonie.be/index_nl.htm

A Lesse

Vanaf de eerste vaste stuwdam (camping villatoile) te Anseremme tot samenvloeiing met de Maas
Check je traject op http://kayak.environnement.wallonie.be/index_nl.htm

Bekken van de Amblève
D Amblève
B Amblève

Saw. van de Moderscheiderbach te Hepenbach/Amel tot lijst 1B (≥65 cm op de Amblève-peilschaal te Monteneau L7280). Telefoon: 0477 823 001 (Canton: Malmedy)
Saw samenvloeiing met de Warche tot de brug van Cheneux
Check je traject op http://kayak.environnement.wallonie.be/index_nl.htm

D Amblève

(Fonds de Quareux) Saw. Van de barrage van Lorcé tot Remouchamps Ook toegestaan aan rafts.

B Amblève

(≥ 55 cm op de peilschaal op de Amblève te Martinrive Sethy L6621. De maximumgrens is weg).
Telefoon: 0477 811 001 (Canton: Aywaille)
200m Sow brug van Remouchamps tot de brug van Sougné te Aiwaile.
Check je traject op http://kayak.environnement.wallonie.be/index_nl.htm

A Amblève

Saw. van de brug van Sougné te Aywaille, tot de samenvloeiing met de Ourthe te Comblain-aupont. Check je traject op http://kayak.environnement.wallonie.be/index_nl.htm

D Lienne

Saw. van de wegbrug Trois-Ponts-Werbomont tot de Amblève (≥ 50 cm op peilschaal te Lorcé
L6240). Telefoon: 0477 811 001 (Canton: Aywaille)

D Salm

Saw. van de samenvloeiing met de Ronce tot Cierreux tot lijst 1C (≥ 57 cm op de peilschaal op de
Salm te Trois-Ponts L6070). Telefoon: 0477 933 001 (Canton: Vielsalm)
Saw. van de stuwdam van Vielsalm.
Vanaf de wegbrug van de N68 over de Warche, op de Avenue de la Libération in Malmédy (ter
hoogte van zwembad) tot de samenvloeiing met de Amblève. (≥55 cm op de peilschaal van
Malmédy L6520). Telefoon: 0477 822 001 (Canton: Elsenborn)
Traject Butgenbach - Robertville. Voor deze rivier is er een heel speciale regeling. (zie de
derogatietekst zelf). Telefoon: 0477 822 001 (Canton: Elsenborn)

C Salm
D Warche

D* Warche
D* Eau Rouge

Saw. van de wegbrug van de weg van Francorchamps naar Malmédy tot de Amblève (≥65 cm op
de peilschaal van de Eau Rouge L7160). Telefoon: 0477 813 001 (Canton: Spa)
Deze rivier kan ook in de zomer bevaren worden onder dezelfde condities als in de winter. Dan is
bevaring echter enkel toegestaan tot de wegbrug Stavelot – Malmédy (Rue de Chefosse).

D Roannay

Vanaf de “Moulin du Ruy’ te La Gleize tot aan de samenvloeiing met de Amblève ((≥ 65 cm op de
peilschaal van de Eau Rouge L7160). Telefoon: 0477 813 001 (Canton: Spa)

D* Trô Maret

Saw. Van de brug op de weg Xhoffraix - Hockai tot de samenvloeiing met de Warche (≥80 cm op
de Sethy-peilschaal van de Passerelle de Belleheid 6526). Telefoon: 0477 823 001 (Canton:
Malmedy)
Deze rivier kan ook in de zomer bevaren worden onder dezelfde condities als in de winter.

D* Bayehon

Vanaf Longfaye tot de samenvloeiing met de Warche (≥80 cm op de Sethy-peilschaal van de
Passerelle de Belleheid 6526). Telefoon: 0477 823 001 (Canton: Malmedy)
Deze rivier kan ook in de zomer bevaren worden onder dezelfde condities als in de winter.
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Bekken van de Vesder
D Hoegne (boven)Vanaf de Passerelle du Centenaire tot Belleheid (≥ 70 cm op Sethy-peilschaal van de Passerelle
de Belleheid 6526). Telefoon: 0477 813 001 (Canton: Spa)
D Hoegne (onder)Vanaf Belleheid tot Poleur (≥ 56 cm op Sethy-peilschaal van de Passerelle de Belleheid 6526).
Aan de zagerij van Solwaster is instappen uitsluitend toegelaten op de linkeroever, stroomafwaarts van de wegbrug!!!! Telefoon: 0477 813 001 (Canton: Spa)
D Vesder

Saw. van de stuwdam van Eupen tot de stuw van Perkiets, doch enkel na akkoord met de
Service des barrages de l’est. Telefoon: 0477 832 001 (Canton: Eupen)

Bekken van de Maas
D Hulle

Saw. van de Pont Collin te Willerzie tot aan de Houille (≥ 90 cm op de Sethy-peilschaal op de
Houille te Felenne 8661). Telefoon: 0477 701 401 (Canton: Beauraing)

D Bocq

Saw. van Spontin tot de Maas (≥ 65 cm op de peilschaal van Yvoir L5800). Telefoon: 0477 702 001
(Canton: Dinant)

D Samson

Saw. de samenvloeiing met de "Ruisseau de Wanet" te Faulx-les-Tombes/Gesves tot de maas (≥
85 cm op de peilschaal van Thon L7560). Telefoon: 0477 724 001 (Canton: Namur)

D Houille

Saw. van Gedinne tot Vencimont (lijst 1C) (≥ 45 cm op de peilschaal van Gedinne L6400).
Telefoon: 0477 701 401 (Canton: Beauraing)
Saw. van Patignies.

C Houille

Bekken van de Moesel
C Our
C Sûre

Saw. van Auel.
Saw. van de toegangsrijstrook naar de rivier, sow. van de brug van Bodange.

Bekken van de Viroin
D Eau Noire

vanaf de brug van N589, tussen Baileux en l’Escaillère bij het plaatsje genaamd “Basse
Nimelette” tot de samenvloeiing met de Ruisseau de Pernelle te Couvin (≥ 40 cm op de
peilschaal te Pesches-Couvin L6350). Telefoon: 0477 722 001 (Canton: Couvin)

D Eau Blanche Saw. van de wegbrug van Aubaing naar Frasnes (≥ 50 cm op de peilschaal te Aublain L6530).
Telefoon: 0477 722 001 (Canton: Couvin)
D Fond Pernelle Saw van de ‘Forge du Prince’ op de weg Couvin – Rocroi, tot aan de samenvloeiing met de Eau
Noire in Couvin. (≥ 50 cm op de Sethy-peilschaal op de Fond Pernelle te Bruly 9232). Telefoon:
0477 722 001 (Canton: Couvin)
B Viroin
Over de volledige loop.
Check je traject op http://kayak.environnement.wallonie.be/index_nl.htm

Bekken van de Samber
D Hantes

Vanaf de Frans-Belgische grens tot de samenvloeiing met de Samber (≥ 50 cm op peilschaal te
Beaumont L6880). Telefoon: 0477 613 001 (Canton: Thuin)
D Eau d’Heure van de Moulin des Prés te Jamioulx tot de tennisclub van Montigny-le-Tilleul, 2 dagen per week,
zonder minimum niveau. Telefoon: 0477 613 001 (Canton: Thuin)
Let wel: van 16/3 tot en met 1/6 enkel indien er meer dan 4m³/s vloeit bij de Sethy-peilschaal van
Jamioulx 7711 (ca. 40 cm).

KBKV – Seizoen 2018-2019: Overzicht van alle riviertrajecten in de Ardennen (ver. 1/10/2018)

pg. 4

