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MAGNEETVISSEN OP
DE VLAAMSE WATERWEGEN,
MAG DAT?

Nee!
Nee. Magneetvissen of metaaldetectie is niet veilig en dus overal verboden in de waterwegen
én op de oevers van De Vlaamse Waterweg nv. Want er bevindt zich meer in de bodem dan
je zou denken …

Waarom is het verboden?
Hoewel magneetvissen een leuke hobby is, houdt het te veel risico’s in om deze veilig uit te kunnen
oefenen op onze waterwegen. Je zou het misschien niet denken, maar er bevindt zich nog heel wat
niet-ontplofte munitie uit de Wereldoorlogen in en naast onze rivieren en kanalen. Ook als ze al
jarenlang onder water liggen, blijft deze munitie gevaarlijk. Bruggen, dijken en oevers werden toen
namelijk specifiek als doelwitten gebombardeerd. De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van
Ontploffingstuigen (DOVO) raadt magneetvissen daarom ten strengste af.
Naast het gevaar voor ontploffingen, willen we ook vermijden dat het scheepvaartverkeer
gehinderd wordt. Een magneetvislijn kan namelijk makkelijk in een schroef van een schip
verwikkeld geraken.
Tot slot willen we voorkomen dat de stabiliteit van onze oevers verstoord wordt en
dat ondergrondse leidingen geraakt worden. Ook hulpmiddelen zoals dreghaken zijn
daardoor verboden.

Met magneetvissen kan je zowel
de scheepvaart als mensenlevens
in gevaar brengen. Daarom is het
nergens toegestaan in waterwegen
en op gronden waarvan De Vlaamse
Waterweg nv beheerder is.

Wie (en waar) mag het wel?

Voordat je begint te detecteren, is het bovendien verplicht om toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder van de vijver, beek
of plas waar je gaat magneetvissen. Weet dat De Vlaamse Waterweg nv nooit toestemming geeft voor haar rivieren en kanalen, omdat
er een algemeen magneetvisverbod en metaaldetectieverbod geldt op onze waterwegen en oevers.
We kunnen ook geen specifieke magneetviszones vrijgeven. Dan zouden de oevers en de bodem namelijk eerst volledig onderzocht
moeten worden op aanwezigheid van munitie of metalen voorwerpen. Zo valt er uiteindelijk niks meer te detecteren en is het plezier
ervan af …
De enige uitzondering op het verbod is wanneer De Vlaamse Waterweg zelf
archeologisch onderzoek faciliteert. In dit geval worden erkende metaaldetectoristen aangesteld en worden alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen.

Wist je dat ...
je alles wat je met een vismagneet of dreghaak uit
de waterwegen ophaalt, je niet zelf mag bijhouden?
Het is eigendom van de eigenaar of beheerder van het
terrein. Bovendien moet je alle archeologische vondsten
melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.
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De Vlaamse Waterweg nv
Tel: 011 29 84 00
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Meer info vind je op
www.vlaamsewaterweg.be/
magneetvissen
vlaamsewaterweg.be
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Metaaldetectie, en dus ook magneetvissen, valt onder archeologisch onderzoek. Ga je in dat kader op pad met je metaaldetector of
vismagneet? Dan moet je officieel erkend zijn bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

