Karpervissen in België – Moilin de Boiron in de Belgische Ardennen
Moulin de Boiron dateert uit het jaar 1828 en is
gelegen bij het dorpje Gedinne. De oude
watermolen annex viskwekerij is in de loop der
jaren verbouwd tot een modern hotel.

De karpervisser kan er zijn kansen wagen en
ook de snoekvisser komt er ruimschoots aan zijn
trekken. Specialisten die het op de zeelt hebben
gemunt, kunnen hier voor aangename
verrassingen komen te staan.

Door de hoge zuurstofgraad en de aanwezigheid van
natuurlijk voedsel is snoeken vangen in Boiron een
spektakel op zich. Sterk en snel zorgt iedere aanslag
voor een verwoed gevecht!

De Zeelt
Een mysterieuze, mooie en soms moeilijk te
vangen vis. Het kleine meer van Moulin behoort
tot de betere zeeltwateren in Europa. Er zijn
exemplaren gevangen van meer dan 50 cm!

Genieten in alle opzichten!
Moulin de Boiron beschikt over 21 ruime comfortabele
kamers (w.o. 5 familiekamers voor 2 tot 6 personen).
Verder heeft het hotel gezellige lounges en een uitstekende keuken. Het ontbijt en diner wordt geserveerd
in het sfeervolle restaurant met uitzicht over de bossen
en het meer “Etang de Boiron”.

De Snoek
Grote gezonde snoeken worden met de
regelmaat van de klok gevangen.
De Karper
Het grote meer ”Etang de Boiron” van 9 hectare
met een diepte tot ca. 2 meter heeft een mooi
bestand aan kwaliteitskarper. Prachtige stevige
spiegels, beresterke schub- en graskarpers. Aan
de oevers zijn 9 vaste visstekken ingericht
waarvan een aantal geschikt zijn voor het opzetten van een bivvy. Op het kleine meer van 4
ha. bevinden zich 5 visstekken. Reken vooral op
karper in de klasse van 15 tot 20 pond met grote
kans op verrassingen boven de 35 pond.

Rust, ruimte en natuur
Het heuvelachtige gebied met uitgestrekte bossen leent
zich uitstekend voor wandelingen en fietstochten. Diverse
bezienswaardigheden zoals de grotten van Han liggen
binnen handbereik. Moulin de Boiron is dus ook een
ideale plek voor een visvakantie met het hele gezin.

