
Introductie 
 
 De Lesse en haar bijrivie-
ren zijn een waar paradijs voor 
de vliegvisser. Spijtig genoeg is 
een groot deel van dit mooie vis-
water geprivatiseerd. Gelukkig 
zijn hier en daar nog enkele vis-
verenigingen of oevereigenaars 
die visvergunningen uitgeven. 
Zonder deze mensen zouden wij 
als vliegvisser nooit de gelegen-

heid krijgen om deze prachtige 
rivieren te ontdekken, laat staan 
er ons lijntje te mogen uit wer-
pen.  
 
Visrecht 
 
 Nagenoeg het gehele Les-
sebekken behoort tot de niet be-
vaarbare of bevlotbare waterlo-
pen. Het visrecht behoort hier 
dus niet aan de staat maar aan de 

oevereigenaars. Buiten een vis-
vergunning van het Waalse Ge-
west heeft men dus ook een vis-
vergunning nodig van de recht-
hebbende op het water. Men zou 
dit kunnen vergelijken met de 
situatie in Nederland, waar men 
buiten de visakte soms ook nog 
een loopvergunning nodig heeft. 
Reglementering en visver-
gunningen 
 

Op ontdekking langs de Ar-
dense rivieren 

Nabij Bièvre, op een hoogte van 380m, ontspringt uit de samenvloeiing van 
verschillende beekjes één van de mooiste en helderste bijrivieren van de 

Lesse, de Almache. Dit riviertje heeft één van de mooiste maar meest wilde 
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 Houd er rekening mee dat 
je zelfs voor een dagvergunning 
steeds in het bezit moet zijn van 
een vergunning van het gewest 
waar je vist. Door de gewestvor-
ming in België zijn er drie ver-
schillende visvergunningen, nl. 
een Vlaamse, een Brusselse en 
een Waalse vergunning. De re-
glementering is ingewikkeld en 
in elk gewest verschillend. Je 
goed informeren is dus de bood-
schap. Afgezien van de staats-
wetgeving op de riviervisserij, 
kan en mag diegene die het vis-
recht bezit een aanvullend regle-
ment maken. Deze reglemente-
ring kan over de volgende zaken 

gaan: waden of niet waden, hoe-
veel vissen mogen worden be-
houden, dagen of perioden dat 
men niet mag vissen, is het een 
no-kill parcours, maat van de vis 
enz. Vraag daarom altijd het 
plaatselijk reglement van de ver-
eniging of eigenaar en informeer 
naar zaken die je niet duidelijk 
zijn. Een overtreding kan hard 
aankomen. Zo kan je visgerei in 
beslag worden genomen en je 
vergunning afgenomen. Er wordt 
een proces-verbaal opgemaakt en 
je moet voor de rechtbank ver-
schijnen. Ik moet je zeker niet 
vertellen dat dit je vakantie lelijk 
kan vergallen. In Gembes 
(Daverdisse) is het visrecht op de 
Almache in handen van de vis-
vereniging L' Almache. Dagver-
gunningen kan men kopen aan 
6,20 € bij A. Merny, rue de la 
Streé 10, Gembes - inlichtingen: 
tel. 32-(0)61-511825. Reserveren 
is hier gewenst. In Daverdisse 
zelf is het visrecht in handen van 
Les Amicals des Riverains, oe-
vereigenaars die visvergunningen 
verkopen. Men kan zich wenden 
tot J. Jaques, Alleé des Marron-
niers 83, Daverdisse. Prijs van de 
visvergunningen: per dag 12,39 
€, voor een weekend betaal je 

19,83 € en een jaarvergunning 
kost 74,37 €. De vergunningen 
zijn beperkt, reserveren is dus 
noodzakelijk –inlichtingen: tel. 
32-(0)84-388517. 
 
Visparcours A: Gembes  
 
 4 km Almache, waden ver-
boden, bosparcours, op sommige 
plaatsen een echte wildernis, 
voor de liefhebber van indianen-
visserij. Er is maar één oever be-
visbaar. De rivier is hier 3 à 4 m 
breed met een max. diepte van 30 
cm. Hoge begroeiing maakt het 
vissen niet gemakkelijk. Op som-
mige plaatsen is de rivier geheel 
overgroeid en onbevisbaar. Dit 
parcours is alleen aan te bevelen 
voor geoefende vliegvissers die 
van dit soort visserij houden. Het 
water van de Almache is kristal 
helder en bij de minste beweging 
zijn de forellen verdwenen. Men 
heeft alleen resultaat als men 
stroomopwaarts vist. Een hengel 
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Vissen in een bosrijk parcours 
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Samenvloeiing van Lesse en Almache 
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van 6 tot max. 7,5 voet voor een 
2 à 4 lijntje is aan te raden. Het 
best vist men met een korte lea-
der (max. 2,5 m) met puntje 
0,10. De leader mag zeker niet te 
hard op het water neerkomen. 
Rolworpen zijn aan te raden en 
valse worpen dienen tot een mi-
nimum te worden beperkt. 
 
Visparcours B: Daverdisse 
 
 3,2 km Almache, 820 m 

Lesse, waden toegestaan, Lesse 
ca. 10 m breed en 30 à 50 cm 
diep, Almache als in Gembes, 
zeer natuurlijk parcours met tal-
rijke vertakkingen vanwege ei-
landjes, eigen paaiplaatsen in 
bijriviertjes. Beide parcours zijn 
soms onderbroken door private 
stukken, dus het plan van het 
parcours raadplegen. In Daver-
disse ontvangt de Lesse het wa-
ter van de Almache. Deze par-
cours zijn gevrijwaard van toe-

ristische overbelasting en bieden 
nog de ware natuurbeleving in 
een rustige en ongeschonden om-
geving. 
 
Fauna en Flora 
 
 De vispopulatie op de Bo-
ven-Lesse bestaat uit: forel, vlag-
zalm, kopvoorn, elrits en rivier-
donderpad. De vispopulatie op 
de Almache bestaat uit forel, 
kopvoorn en elrits. Op deze par-
cours moet men geen grote forel-
len verwachten. De maat van de 
forel schommelt tussen 15 en 25 
cm met soms eens een uitschie-
ter. De forel die men hier vangt 
is echter zeer mooi en heeft grote 
vinnen. Met aangepast materiaal 
beleeft men sport van de boven-
ste plank. Op dit parcours kan 
men nog een echte wilde forel 
verschalken die geboren is in de 
rivier. Er komen veel verschil-
lende insecten voor, o.a vele 
soorten meivliegen, steenvliegen 
en sedges, maar ook bloedzui-
gers en vlokreeftjes. Men treft 
hier ook verschillende soorten 
waterplanten aan zoals waterra-
nonkel, vederkruid, egelskop, 
lisdodde, fonteinkruid en bron-
mossen. Langs de oever staan 
eiken, populieren, elzen en den-
nen. De oeverbegroeiing bestaat 
uit wilde bloemen, grassen en 
struiken 
 
Kunstvliegen 
 
 Droge vliegen op haakmaat 
18 - 14, natte vliegen op haak-
maat 16 – 12. Aanraders: Black 
Duck, Blue Dun, Coachman, 
Black Gnat, Parachute Adams, 
C.D.C.-vliegjes, Killer Bug, 
Hare's Hare met kleine goudkop 
en Pheasant Tail. 
 
Accommodatie en recrea-
tie 
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Mooie en rustige plekjes. 
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Geboren op de rivier, bestaat er iets mooier? 
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 In de onmiddellijke omge-
ving is er weinig of geen recrea-
tie. Wat je hier vooral aantreft is 
rust. Je kan er prachtige wande-
lingen maken, fietsen (er zijn 
hellingen van 10%), mountainbi-
ken en paardrijden. Je kan je ver-
diepen in de prachtige natuur. In 
het 4-sterren hotel ‘Le Moulin de 
Daverdisse’ kan je zich eens lek-
ker laten verwennen. Dit hotel 
ligt in een oase van groen. Een 
mooie grote tuin nodigt je uit te 
relaxen. De tuin grenst aan de 
Almache en hotelgasten mogen 
er gratis vissen. Het hotel is kind-
vriendelijk. Voor een kamer met 
half pension betaal je voor 2 per-
sonen 136,34 € per dag. De ka-
mer is voorzien van een douche, 
haardroger, telefoon, minibar en 
televisie. Voor eenzelfde kamer 
maar met ligbad betaal je 9,92 € 
meer (tarieven 2001). Voor in-
lichtingen of reservatie: hotel - 
restaurant ‘Le Moulin de 
Daverdisse’, uitbaters zijn Jean 
Pierre en Brigitte Dufour-De 

Nayer, rue de la Lesse 61,  6929 
Daverdisse, tel. 32-(0)84-
388183, fax 32-(0)84-389720, e-
mail: info@daverdisse.com - 
w e b s i t e :  h t t p : / /
www.daverdisse.com. Ook in het 
hotel kan je visvergunningen ko-
pen voor het visparcours B op de 
Almache. In een straal van 20 km 
kan je Han-sur-Lesse, Rochefort, 
het boekendorp Redu en het Spa-
ce Center in Transinne bezoeken. 
 

Reisroute 
 
Antwerpen-Daverdisse: afstand 
170 km. Antwerpen, neem de 
E19 Mechelen- Brussel, volg 
richting Namen, neem de 411 

autosnelweg Namen-Luxemburg. 
Neem de uitrit 23 Han-sur-Lesse 
en draai naar rechts. Aan het 
kruispunt ga je linksaf naar de 
N94 Halma-Neupont, in Neupont 
naar rechts richting Daverdisse 
(voor Gembes volg je de lokale 
weg). 
 


