
    ZWEM- EN VISVIJVER     www.lebrâmeducerf.be 

PRIVÉVIJVER 
 

Op wandelafstand (500 m) van vakantiehuis ‘Le brâme du cerf ’  

ligt een privévijver van 50 meter lang. Doordat de vijver water 

krijgt uit een natuurlijke bron, wordt het water steeds ververst.  
 

De vijver met ligweide ligt op een omheind terrein.   

De vijver is max.1,60 meter diep (NIET duiken) en heeft 

toegang via steiger met zwemtrap.  

Een vlot met zwemtrap - ideaal om te zwemmen of te 

zonnebaden – en een paar kajaks voor de kinderen,… maken 

het verblijf avontuurlijk. 

Achteraan geeft de vijversite toegang tot een riviertje, leuk 

voor kinderen. 
 

Deze vijversite biedt een ontspannende en verkoelende gelegenheid voor jong en oud. 

 

ZWEMVIJVER met 
 

• steiger met zwemtrap 

• vlot met zwemtrap    

• 2 kajaks 

• ligweide 

• toilet (chemisch) 

• 2 picknicktafels 

• parkeerplaats   

• toegang tot achterliggend riviertje 
 
 

 

Ook mogelijk als VISVIJVER 
 

De vijver bevat volgende vis: paling, karper, forel,… 
Er is mogelijkheid tot vissen, met respect voor vis en natuur.  
De gevangen vis moet teruggezet worden en mag niet meegenomen worden 
maar blijft eigendom van‘Le brâme du cerf ’.   
Zie reglement in oranje infomap ‘Praktische afspraken’ p 14.  
 
 

AANDACHT! Steeds toezicht houden!  
 

Kinderen alleen niet toegelaten!  
De ouders / begeleiders blijven verantwoordelijk!   
We zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen. 

 
 

NA ZWEMMEN en/of VISSEN 
 

De vijversite netjes achterlaten:  

• toilet proper achterlaten (doorgespoeld, opvangschuif weer dicht) 

• vlot vastleggen aan de steiger  

• kajaks in rek en afsluiten  

• peddels in toiletcabine en toiletcabine afsluiten  

• zitbanken omhoog klappen  

• afval meenemen!   
 
De vijverpoort steeds sluiten en cijfercode verdraaien. 
 

 

PRIJZEN 

Winter: van 1 oktober tot 1 april:  Per verblijf  € 50 

Zomer: van 2 april tot 30 september:  Weekend  € 100     Midweek  € 150     Week  € 200  

 

De vijver is enkel toegankelijk na reservatie en na ontvangst van de codes voor de toegangspoort en kajaks. 

  
                  

                ‘Le brâme du cerf ‘ 


