
Vesdre, Vesder, Weser 

Volgens voorzitter Pascal Crul van de Royale Association des Pêcheurs de 
Pepinster (RAPP) komen er in de Vesdre zeer grote forellen voor. Als bewijs 
toont hij een foto waarop hij pronkt met een exemplaar van ongeveer zeventig 
centimeter groot. “Truite fario, brown trout, bruine forel”, zegt hij.  

Dat belooft wat. Ik heb zojuist bij de tombola op de vliegvisbeurs in Roselies bij 
Charleroi (afgelopen januari) een RAPP-jaarvergunning gewonnen. Die geeft me 
in 2019 het recht te vissen in vijver Doux-Fonds, de riviertjes de Hoëgne en de 
Vesdre bij Pepinster. Het is een plaatsje met tienduizend inwoners tussen Luik 
en Verviers, dat op twee uur rijden van Breda ligt. Men spreekt er Frans. 

België is officieel drietalig. La Vesdre is de Franse naam voor het riviertje. 
Vesder de Vlaamse en Weser de Duitse. Het ontspringt in de Hoge Venen niet 
ver van de Duitse grens, stroomt een stukje door Duitsland om vervolgens weer 
terug te keren in België. Via het Meer van Eupen (met stuwdam), Verviers en 
Pepinster stroomt het naar de omgeving van Luik. Daar mondt het in de Ourthe 
uit. Totale lengte zestig kilometer. 

Visclubvoorzitter Crul legt bij de RAPP-stand in Roselies in zijn beste Vlaams uit 
dat de Vesdre bij Pepinster lange tijd nogal vervuild was. Indertijd was het niet 
raadzaam vis uit de rivier te eten. Juist omdat er jaren niet voor de pot is gevist, 
is de Vesdre tegenwoordig grote forellen rijk, aldus Crul. Nu onder meer de 
textielfabriek dicht is, de kwaliteit van het rivierwater beter, waakt de RAPP 
weer over de visstand. “No-kill”, zegt Crul. 

Grote forellen, twee uur rijden van Breda, stromend water. Uiteraard kan ik het 
niet laten en boek twee nachten een hotelletje in Pepinster, afgelopen juli. De 
Vesdre tussen Ensival (dat tegen Verviers aan ligt) en Nessonvaux is ‘RAPP-
gebied’. Zestien kilometer lang. Althans, die zestien kilometer zijn door de club 
van Crul verdeeld in dertig ‘secteurs’, secties. Het betekent tevens dat je in heel 
veel stukken niet mag vissen, bijvoorbeeld omdat de Vesdre daar over een 
landgoed stroomt. Het staat allemaal keurig te lezen in de vergunning van de 
RAPP. Op de website van de vereniging kun je het uitpluizen met behulp van 
foto’s van de secties en een kaartje: ‘versnipperde’ kilometers rivier.  

Liever loop ik langs de waterkant. Uitzoeken waar je mag vissen hoort erbij. Ik 
‘ontdek’ tussen Pepinster en Nessonvaux een ‘lus’ in de Vesdre. Een stukje 
voorbij een brug in de weg kan ik de auto parkeren. Met een grote boog 
stroomt het riviertje het land in en buigt honderden meters verderop terug 



naar de volgende brug in de weg. Traag- en snelstromende stukken, diepe 
poelen, grindbanken; kortom, dit is het domein van vliegvissers. En, niet 
onbelangrijk, het valt onder de RAPP-vergunning. 

De dag begint goed. Na twintig minuten vang ik een mooie ‘truite fario’ ofwel 
bruine forel (ongeveer dertig centimeter) op een Sawyer-nimf. Leve de 
tombola. Weer een kwartier later geloof ik mijn ogen amper. Ik sta een meter 
of drie van de kant in kniediep water. Terwijl ik over mijn linkerschouder kijk of 
ik ruimte heb om de vliegenlijn te werpen, zie ik een buitengewoon grote vis 
voorbij zwemmen. Nog geen twee meter bij me vandaan. Ik kan hem bijna 
pakken. Vanwege de omvang van de vis denk ik: snoek. Maar nee, dit is een 
forel. Zonder twijfel, een exemplaar van zeventig, misschien wel tachtig 
centimeter. 

Toch is dit geen succesverhaal. Hoewel, uren later vang ik een tweede 
beekforel, kleiner dan de eerste. Daarna ben ik klaar met die ‘lus’ van de 
Vesdre. Tegen de avond heb ik ‘uitgevonden’ hoe ik op een grindbank in een 
bocht van de rivier kan komen. Ik kom er door naar de overkant te waden en 
via een wei met paarden. Of dat allemaal volgens de vergunning mag, is zeer de 
vraag. Maar goed, de rivier stroomt er traag langs een steile oever. Veel leven 
in het water zie ik niet. Totdat ik een forel zie stijgen, die een grote, uitdijende 
kring op het wateroppervlak tovert. Die forel pakt even later mijn droge vlieg, 
een bubble sedge. Veertig centimeter Vesdre-forel, jawel. 

Nee, toch geen succesverhaal. Pepinster ligt ongeveer halverwege Breda en 
Kyllburg in de Eifel, waar ik sinds jaren ga vissen. Met mijn RAPP-jaarvergunning 
én de eveneens verplichte visakte van het gewest Wallonië op zak onderbreek 
ik begin september mijn tocht naar Duitsland. Mooie, zonnige middag, fraaie 
omgeving, prachtige ‘lus’ in de Vesdre. Geen vis. (PdL) 

 


