Vissen op de meren
De vispopulatie
De drie meren van het woud van Orient maakt de
visvangst mogelijk door zorgvuldig beheer van de
vispopulatie.
Snoek, baars en karper zijn de populairste soorten.
Maar men vindt er nog meer parels: voorn, zeelt, forel,
snoekbaars en karper.
Visstekken
Verschillende gebieden (oevers en meren) zijn
geschikt om te vissen vanaf de kant of vanaf een boot.
Een specifieke brochure, uitgegeven door de Bond
van Sportvisserij Nederland, over de meren van
Orient is beschikbaar op verzoek.
De drie meren zijn geclasseerd als openwater
van particulier eigendom in de tweede categorie, met
een binnenreglement.
Het nachtvissen op karpers
Het nachtvissen op karpers kent een opmerkelijk
succes. Het trekt elk jaar vele buitenlandse
bezoekers, waaronder Engelsen en Nederlanders. Het is gereguleerd op de drie meren op de gebieden die staan
aangegeven op de achterzijde van de viskaarten.
De viskaarten
Kaart voor volwassenen
Een volledige jaarkaart + vistoeslagen
Een jaarkaart voor een visser die de vistoeslag heeft voldaan met een andere kaart
Een extra bootstempel voor elk meer
Kaart voor de jeugd (12 tot 18 jaar)
Een jaarkaart zonder toeslagen
Een jaarkaart + toeslagen
Een extra bootstempel voor elk meer
Een karperstempel
Een gratis bootstempel voor kinderen onder 14 jaar (elke vorm van vissen)
‘Ontdekkings’Jaarkaart
Voor de vissers onder 12 jaar zonder toeslagen (elke vorm van visserij)
Het verkrijgen van een viskaart
Klik hier om het volledige overzicht te downloaden van plekken waar u een viskaart kunt verkrijgen.
Huur vissersboten
Het meer van Orient:

Boten en waterfietsen in Mesnil-St-Père: +33 (0)3 25 41 52 94 - +33 (0)6 87 08 19 87
Bar-Restaurant « Les templiers » in Géraudot: +33 (0)3 25 41 24 25
Het meer van Amance:
CSB Marine in Dienville: +33 (0)3 25 92 94 17

See the interactive map of the park

Read more
Voor hulp bij de voorbereiding van uw verblijf, klik hier.
Voor vissen onder begeleiding van een gids, klik hier.
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