
Vissen in de 
vallei van de 
Boyne



Inland Fisheries Ireland verwelkomt je bij 
de viswateren in de vallei van de rivier de 
Boyne. In dit gebied vind je een uitstekende 
visserij op forel, zalm, witvis, snoek en diverse 
zeevissoorten; een visserij die tegemoet 
komt aan de verwachtingen van zowel de 
specialisten, de ervaren sportvissers als de 
nieuwkomers onder de sportvissers. In het 
gebied vind je een grote variëteit aan wateren 
en Inland Fisheries Ireland nodigt je graag 
uit om de kwaliteit en het veelzijdige aanbod 
aan vismogelijkheden zelf uit te proberen.

Er is een uitstekende visserij op forel 
beschikbaar op de rivier de Boyne en haar 
zijrivieren, als ook op een aantal kleine tot 
middelgrote meren, die te vinden zijn nabij 
Collinstown en Fore in County Westmeath. 
Het vissen op zalm en zeeforel is mogelijk op 
de onderste gedeelten van de Boyne tussen 
Navan en Drogheda en bij de monding van 
de Boyne bij Mornington en Baltray. De meren 
rond Bailieboro & Vriginia in het noordwesten 
van de Boyne-vallei en diverse meren nabij 
Collinstown en Delvin bevatten uitstekende 
bestanden aan snoek en witvis, net als de Royal 
en Grand Canals bij Enfield en Edenderry. 
Zeevissers kunnen succesvol aan de slag langs 
de kustlijn van Clogherhead ten zuiden van 
Laytown en van Gormanston tot aan Skerries.

In de vallei van de Boyne vind je een aantal 
goed bekend staande sportviscentra, die de 
bezoekende sportvissers het volledige scala 
aan sportvisdiensten aanbieden. Hieronder 
vallen diensten als visgidsen en de verhuur 
van boten, zodat sportvissers er zeker van 
kunnen zijn dat ze het maximale kunnen 
halen uit hun dagen op en aan het water. Het 
gebied biedt ook een range aan betaalbare 
accommodaties, dat loopt vanaf zelf-catering 
tot aan Bed & Breakfast en goede kwaliteit 
hotels en die tegemoet kunnen komen aan 
alle eisen van bezoekende sportvissers, door 
het beschikbaar hebben van ruimtes waarin 
kleding gedroogd kan worden en waarin je 
materiaal en aas opgeslagen kan worden. 
Hengelsportzaken zijn te vinden in veel van 
de grotere plaatsen en advies rondom het 
sportvissen is ruimschoots beschikbaar via de 
hengelsportwinkeliers, hengelsportverenigingen, 

gastenverblijven, toeristenbureaus en de 
lokale kantoren van Inland Fisheries Ireland.

De vallei van de Boyne ligt op korte afstand 
van de belangrijkste lucht- en zeehavens 
van Ierland, dit betekent dat een kwalitatief 
hoogstaande sportvisserij beschikbaar is 
binnen een uur rijden daar vandaan. De 
vallei van de Boyne heeft veel te bieden 
als een bestemming voor sportvissers en 
toeristen en is een bezoek meer dan waard. 

Vissen op witvis en snoek in 

de vallei van de Boyne

De wateren in de vallei van de Boyne bieden 
uitstekende mogelijkheden voor de witvisser 
en de snoekvisser, met name in Virginia & 
Bailieboro in het noordwesten, Collinstown & 
Delvin in het westen en Endfield & Edenderry 
in het zuidwesten van de vallei. De viswateren 
in de vallei van de Boyne hebben elk type 
witvisser wat te bieden en de belangrijkste 
vissoorten die beschikbaar zijn, zijn brasem, 
blankvoorn, ruisvoorn, hybriden, baars en zeelt.

In het gebied vind je ook een zeer groot aantal 
wateren die rijk zijn aan snoek en die jaarlijks 
snoeken opleveren met gewichten tot boven de 
achttien pond. Hieronder vallen wateren als 
Lough Ramor, Skeagh Lake, Drumkeary, Castle 
Lake, Nadrageel en de meren van Dysart.

Veel van deze wateren worden weinig bevist 
en kunnen de bezoekende sportvisser een 
uitstekende sport bieden. Er zijn geen landelijke 
of lokale vergunningen noodzakelijk voor 
het vissen op witvis of snoek op de meeste 
van deze wateren, de sportvisserij is over het 
algemeen gratis. Lough Lene en White Lake 
zijn twee uitzonderingen hierop, omdat een 
vergunning noodzakelijk is voor het bevissen 
van deze wateren, daarnaast worden er ook 
bepaalde voorwaarden gesteld aan het vissen.

We adviseren alle sportvissers om zich 
voorafgaand aan een vistrip op de 
hoogte te stellen van de meest actuele 
reglementen rondom het sportvissen. Je 
vindt alle details over deze voorschriften 
op www.fishinginireland.info/regulations.htm.



Wateren voor het vissen 

op witvis en snoek

De plaatsen Virgina en Bailieboro, County 
Cavan, zijn te vinden in het noordwesten 
van de Boyne-vallei en ze worden omgeven 
door een groot aantal topwateren 
voor het vissen op witvis en snoek. 

Lough Ramor (800 hectare) is het grootste 
meer in het gebied. Het is relatief ondiep 
langs de zuidelijke oevers, met dieptes 
van gemiddeld twee meter, maar de 
dieptes lopen op tot vijftien meter in het 
noordelijke deel van het meer. Het is een 
uitstekend water voor het vissen op witvis, het 
produceert met regelmaat grote vangsten 
aan kolblei, blankvoorn, blankvoorn-brasem 
hybriden plus soms grote brasem en baars. 
Technieken waarbij gebruik gemaakt wordt 
van feederhengels, matchhengels of vaste 
hengels kunnen stuk voor stuk succesvol zijn. 
Virginia, Coronagh, Knocknagartan en de 
Nine-Eyed Bridge zijn bekende gedeelten 
voor het sportvissen langs het zuidelijke 
deel van het meer. Knocknagartan is 
toegankelijk via een privéweg en toestemming 
om hier gebruik van te mogen maken 
moet ter plaatse verkregen worden. 

Naast de excellente witvisserij, behoort Lough 
Ramor ook tot de beste snoekwateren in het 
gebied. Het meer staat bekend om haar 
grote snoek, jaarlijks worden er vele vissen 
gevangen met een gewicht boven de achttien 
pond, daarnaast zijn er ook meerdere snoeken 
gevangen met gewichten boven de 27 pond. 
Vissen vanaf de oever kan succesvol zijn, 
maar de beste resultaten worden behaald 
vanuit een boot. Slepend vissen, werpen met 
kunstaas en diverse technieken voor het vissen 
met dode aasvissen kunnen elk resultaten 

opleveren. Boten kunnen te water gelaten 
worden vanaf de trailerhelling naast de school 
in Virginia en, met toestemming, vanaf de 
trailerhelling bij het Lakeside Manor Hotel of 
aan het eind van de Lough Ramor Camping 
laan (te vinden aan de noordzijde van het 
meer). Er zijn uitstekende parkeerplaatsen 
te vinden op diverse plekken rond het meer. 
Er worden plaatselijk ook boten verhuurd. 

De Ramparts River stroomt door Virginia 
en bevat goede bestanden aan brasem 
van een mooi formaat plus blankvoorn en 
baars. Het viswater is toegankelijk via de 
‘handbalsteeg’ aan de noordzijde van de 
plaats en er zijn overstappen of trappen 
geplaatst om het vissen hier mogelijk te 
maken. Vissers met de vaste hengel dienen 
afstand te houden tot de elektriciteitsdraden. 
De rivier bevat ook een klein bestand aan 
snoek van een klein tot medium formaat.

Nadrageel of Lackan Lakes (100 hectare) is 
te vinden ten noordwesten van Virginia en je 
vindt hier dieptes tot tien meter. Een kanaal 
met brede rietkragen vormt de verbinding 
tussen de twee gedeelten van het meer. Het 
viswater bevat goede bestanden aan brasem, 
blankvoorn, ruisvoorn, hybriden en baars. Langs 
de noordelijke oever staan vissteigers en je kunt 
het water het best benaderen vanaf de weg, 
waar een ruime parkeerplaats te vinden is. 

Nadrageel bevat ook een goed bestand 
aan snoek van klein tot medium formaat, wat 
aangevuld wordt door een kleine hoeveelheid 
grotere snoek. Het viswater levert jaarlijks een 
goed aantal snoeken op met gewichten in de 
dubbele cijfers, met soms ook snoeken met een 
gewicht tot rond de achttien pond. Het slepen 
met kunstaas en diverse doodaastechnieken 
werken goed vanuit de boot, maar het 
werpend vissen met kunstaas, het statisch vissen 
met dode aasvissen en het aanbieden van 
een dode aasvis onder een dobber kan vanaf 
de oever eveneens bijzonder goed werken. 

Cornaslieve Lough (2 hectare) is een klein 
meer op drie kilometer ten noordwesten van 
Virginia, het heeft dieptes tot 3,50 meter. De 
oevers aan de west- en oostzijde zijn begroeid 
met bomen en het vissen is mogelijk vanaf een 

Bootverhuur Lough Ramor: 

Lakeside Manor Hotel: 

Telefoon: +353 (0)49 8548200 

Website: www.lakesidemanor.ie 

Lough Ramor Camping: 

Telefoon: +353 (0)87 7524358 

Website: www.loughramorcamping.com



klein aantal vaste plekken langs de noordelijke 
oever. Het meer bevat kleine aantallen brasem, 
blankvoorn en hybriden, daarnaast vind je hier 
ook kleine hoeveelheden snoek van klein tot 
medium formaat. Het water is toegankelijk via 
de velden en het parkeren is niet eenvoudig.

Lisgrea Lake (4 hectare) ligt op ongeveer vier 
kilometer ten noordwesten van Virgina en het 
water is tot vier meter diep. Langs de zuidelijke 
oever vind je een aantal vissteigers. Het meer 
bevat een uitstekend bestand aan brasem tot 
specimen formaat (3,402 kg) en een kleiner 
aantal specimen blankvoorn-brasem hybriden 
(1,361 kg), verder vind je hier ook zeelt en 
baars. Het water is het best toegankelijk 
vanaf de weg, waar een beperkt aantal 
parkeerplaatsen te vinden is langs een nauwe 
laan vlakbij. Lisgrea Lake bevat een aantal 
snoeken van klein tot medium formaat en het 
vissen vanaf de steigers of vanuit een bellyboot 
levert de beste resultaten op. Dit water is 
zeer geschikt voor het vliegvissen op snoek. 

De Gallon Loughs bestaan uit Gallon Lake in 
het noorden en Dargan’s Lake in het zuiden en 
zijn ongeveer zes kilometer ten noorden van 
Virginia te vinden. Gallon Lake is ongeveer 
twee hectare groot en het is tot drie meter 
diep, je vindt hier een redelijk bestand aan 
grote brasems en blankvoorn-brasem hybriden 
tot specimen formaat. Het meer bevat ook wat 
baars en blankvoorn. Op het meer is ook een 
bestand aan kleine snoek te vinden, waarbij 
er ook af en toe vis van medium formaat 
gevangen wordt. De oever is ruim voorzien van 
rietkragen en het water is moeilijk toegankelijk, 
dit water kan dan ook het best bevist worden 
vanuit kleine boten, kajaks en bellyboten.

Dargan’s Lake (3 hectare) heeft een maximum 
diepte van zeven meter en het bevat een 
fraai bestand aan brasem van medium 
formaat, blankvoorn en hybriden. Langs de 
oostoever bevinden zich twee vissteigers en 
de noordwesthoek van het meer heeft een 
oever die meer open is. Dit meer bevat een 
bestand aan kleine snoek, waarbij er af en 
toe ook vissen van medium formaat geland 
worden. Toegang is mogelijk vanaf de 
parkeerplaats aan de zuidzijde van het meer.

Galloncurra Lough (7 hectare) ligt op vijf 
kilometer ten zuidwesten van Bailieboro en het 
heeft een maximale diepte van 3,50 meter. 
Dit is een uitstekend viswater en het bevat 
fraaie blankvoorn-brasem hybriden tot aan 
specimen gewicht (1,361 kg), verder vind je 
hier goede aantallen brasems en blankvoorns. 
Het voorvoeren van stekken levert de beste 
resultaten op en wormen, maden, casters en 
maïs zijn stuk voor stuk succesvolle aassoorten.

Het water biedt ook een excellente visserij 
op snoek, waarbij er door snoekvissers die 
verschillende methoden inzetten regelmatig 
vissen tot over de achttien pond zwaar geland 
worden. Statisch of actief vissen met dode 
aasvissen zijn de meest succesvolle methoden, 
maar dit water is ook geschikt voor het 
vliegvissen en voor sportvissers die met de 
bellyboot willen vissen. Er zijn op dit water 
meerdere vissteigers te vinden, het water is 
het best toegankelijk vanaf de parkeerplaats 
aan de westelijke kant van het meer.

Mullagh Lough (33 hectare) is te vinden 
op twee kilometer ten westen van de 
plaats Mullagh en het bevat dieptes tot 
9,50 meter. Het is een populair water voor 
het vissen op snoek, het bevat een aantal 
snoeken van een mooi formaat en verder ook 
brasem en blankvoorn. Het water is het best 
toegankelijk vanaf de noord- en westkant van 
het meer, hier vind je voldoende adequate 
parkeerplaatsen. Je vindt hier een algemeen 
toegankelijke steiger op dit water en het is 
ook mogelijk om hier boten te water te laten. 

Bailieboro Lough (9 hectare), dat ook 
bekend staat als Town Lake, is te vinden 
aan de westkant van de plaats Bailieboro. 
Dankzij deze locatie is dit water een populair 
viswater en het levert goede sport op voor 
zowel witvissers als snoekvissers. Op dit 
water zijn meerdere vissteigers te vinden, 
een aantal zijn algemeen toegankelijk. 
Het water is vrij ondiep en je vindt hier 
bestanden aan baars, blankvoorn, brasem 
en wat zeelt. Het is een uitstekend water 
voor het vissen op snoek, waarbij alle 
gebruikelijke methoden vis op kunnen leveren. 
Het water is goed toegankelijk langs de 



noord- en zuidoever en op die plaatsen 
zijn er ook parkeerplaatsen beschikbaar.

Galbolie Lough (4 hectare) ligt op drie 
kilometer ten noordwesten van Bailieboro 
en het heeft een maximale diepte van zes 
meter. Het water bevat goede bestanden 
aan brasem, ruisvoorn, hybriden en snoek. 
Het meer is het best toegankelijk vanaf 
de weg langs de noordoostoever, maar 
het parkeren is lastig in dit gebied. 

Parkers Lake (6 hectare) heeft een maximale 
diepte van zes meter en het ligt op vier 
kilometer ten noordwesten van Bailieboro. 
Je vindt hier een goed bestand aan brasem 
plus blankvoorn, baars en snoek, verder ook 
blankvoorn-brasem hybriden tot specimen 
formaat. Wanneer de vis hier eenmaal 
gelokaliseerd is, dan kan het regelmatig 
voer brengen middels voerkorven of kleine 
balletjes lokvoer de aandacht van de school 
vasthouden. Langs de zuid- en zuidwestkant 
zijn hier een aantal vissteigers te vinden. Een 
aantal overstappen zijn behulpzaam bij de 
toegang vanaf de weg, maar wees voorzichtig 
met het parkeren van je auto in dit gebied. 

Castle Lake (20 hectare) vind je op drie 
kilometer ten noordwesten van Bailieboro en 
dit water is tot ruim zes meter diep. Het water 
bevat bestanden aan brasem, blankvoorn, 
hybriden en baars. Je vindt langs dit water 
een groot aantal vissteigers, een aantal 
daarvan zijn universeel toegankelijk; boten 
kunnen eveneens te water gelaten worden. 
Dit is een populair water voor het vissen op 
snoek en het levert regelmatig snoeken op 
met een gewicht boven de achttien pond. Het 
meer is het best toegankelijk vanaf de weg 
aan de noordzijde van het water, hier zijn ook 
uitstekende parkeermogelijkheden te vinden.

Drumkeery Lake (15 hectare) ligt op vijf 
kilometer ten noordwesten van Bailieboro en 
het heeft een maximale diepte van tien meter. 
Dit viswater levert prima vangsten aan brasems 
en hybriden op, daarnaast worden hier soms 
ook grote snoeken geland. Blankvoorn en baars 
zijn eveneens aanwezig. Een aantal vissteigers 
bieden sportvissers toegang tot het water, 
daarnaast is het ook mogelijk om hier een boot 
te water te laten. Toegang is mogelijk vanaf 
de weg aan de noord- en noordwestzijde van 
het meer en het parkeren van de auto is lastig.

Skeagh Lake (50 hectare) is te vinden op een 
afstand van zeven kilometer ten noordwesten 
van de plaats Bailieboro. Het water bevat 
goede bestanden aan brasem, blankvoorn en 
baars, vissen is mogelijk vanaf de oostoever. 
Het meer heeft ook een goed bestand aan 
snoek van klein tot medium formaat, met soms 
een uitschieter tot aan de achttien pond zwaar. 
Toegang is mogelijk vanaf de weg aan de 
oostzijde van het meer. In dit gebied is er ook 
parkeergelegenheid voor de auto te vinden. 

Collinstown en Delvin: 

In deze gebieden zijn talloze bekende 
wateren voor het vissen op witvis en snoek 
te vinden, wateren die een uitstekende sport 
kunnen bieden aan bezoekende sportvissers.

De Dysart Lakes (12 hectare) zijn te vinden 
op vier kilometer ten zuidwesten van Delvin. 
Lough Analla is het grootste van deze meren 
en er bevinden zich meerdere vissteigers op 
deze wateren. Het vissen kan vaak moeilijk 
zijn, maar de resultaten maken de extra 
inspanning meer dan de moeite waard. 
Deze meren bevatten grote bestanden 
aan blankvoorn, ruisvoorn, zeelt en baars, 
daarnaast staan ze er ook om bekend dat ze 
grote snoek op kunnen leveren. De toegang en 
de parkeerplaats voor de auto zijn te vinden 
in de nabijheid van de Johnstown school. 

Bootverhuur op Skeagh Lake: 

Neem s.v.p. contact op met het 
gezin McCormick; telefoon: 
+353 (0)42 9665340.

Bootverhuur op Castle Lake: 

Neem s.v.p. contact op met het 
gezin McCormick; telefoon: 
+353 (0)42 9665340.



De Ben Loughs bevinden zich ten noordoosten 
van Fore en Lough Adeel ligt ten oosten van 
Collinstown. Deze wateren worden beschouwd 
als gemengde wateren, waarbij er zowel 
op forel als op witvis en snoek gevist kan 
worden. Het zijn in hoofdzaak witviswateren 
die echter ook een goede visserij op snoek 
kunnen bieden. De wateren bevatten echter 
ook kleine bestanden aan forel met een 
gewicht tot ruim drie pond. Toegang is moeilijk 
en toestemming om hier te mogen vissen 
moet ter plaatse aangevraagd worden. 

Enfield en Edenderry zijn goed bekend 
staande sportvisserijcentra’s langs het Royal 
en Grand Canal, wateren die uitstekende 
aantallen baars, brasem, blankvoorn en zeelt 
bevatten. Toegang en parkeermogelijkheden 
zijn uitstekend in beide gebieden, ook 
geschikt voor minder valide sportvissers. 
De Edenderry en Enfield Coarse Angling 
Clubs organiseren jaarlijks visfestivals en 
bezoekende sportvissers zijn welkom om 
hieraan deel te nemen. Een overzicht van 
evenementen wordt jaarlijks geproduceerd 
door de National Coarse Fishing Federation of 
Ireland. Bezoek hiervoor s.v.p. www.ncffi.ie.

Goede contacten in deze gebieden zijn: 

Edenderry, Coarse Angling Club,  
www.facebook.com/edenderrycoarseangling/ 

Royal Enfield Angling Club,  
www.facebook.com/royalenfieldcac/ 

Aanvullende informatie 

rondom het sportvissen

Deze brochure biedt algemene informatie 
over de viswateren in de vallei van de 
Boyne. Aanvullende en meer gedetailleerde 
informatie over de viswateren die 
genoemd worden in deze brochure, is 
te vinden op onze website onder:

www.fishinginireland.info.

Services van visgidsen
Er zijn een aantal visgidsen werkzaam in 
het gebied van de vallei van de Boyne, 
een compleet overzicht is hier te vinden: 
https://fishinginireland.info/guides/.

Hengelsportzaken in de boyne-vallei
Je kunt hengelsportzaken vind in veel van 
de grotere plaatsen, zoals Drogheda, 
Navan, Kells, Virginia en Bailieboro. Een 
compleet overzicht is te vinden onder: 
https://fishinginireland.info/tackleshops/

Toegang tot viswateren: 

Toegang betekent niet dat je het recht 
hebt om privégronden over te steken en 
sportvissers dienen zich ervan te vergewissen 
dat ze de benodigde toestemming hebben 
om privélanderijen te betreden en over te 
steken. Waar mogelijk dienen sportvissers de 
oevers van de rivier of een meer te volgen.



Toeristenbureaus & informatiecentra 

in de vallei van de boyne

Drogheda Toeristenbureau 
The Thosel, West Street, Drogheda, Co. Louth. 
Telefoon: +353 (0)41 9872843 
Email: droghedatouristoffice@gmail.com

Website: www.drogheda.ie

Slane Hub & Toerisme Informatie Centrum 
2 Main Street, Slane, Co. Meath. 
Telefoon: +353 (0)41 982 4000 
Email: visitslane@gmail.com 
Website: www.visitslane.ie

Navan Toerisme Informatie 
Railway Street, Navan, Co. Meath. C15 KWP1 
Telefoon: +353 (0)46 9092300  
Email: touristinfo@solsticeartscentre.ie  
Website: www.discoverboynevalley.ie 

Trim Bezoekers Centrum 
Castle Street, Trim, Co. Meath.  
Telefoon: +353 (0)46 9437227  
Email: trimvisitorcentre@eircom.net

Kells Toerisme Informatie Centrum 
Kells Courthouse, Headfort Place,  
Kells, Co. Meath.  
Telefoon: +353 (0)46 9247508  
Email: kellscourthouse@discoverboynevalley.ie 
Website: www.discoverboynevalley.ie 

Oldcastle Toerisme Informatie Punt 
1 Ardfrail Court, Millbrook Road,  
Oldcastle, Co. Meath.  
Telefoon: +353 (0)49 854 2645  
Email: kraftkaffee@gmail.com  
Website: www.discoverboynevalley.ie 

Meath Toerisme:  
www.meath.ie/discover 

Louth Toerisme Informatie:  
www.louthholidays.com 

Mullingar Toerisme Informatie 
Centre Market House, Market Square, 
Bellview, Mullingar, Co. Westmeath.  
Telefoon +353 (0)1 6057700

Aanvullende toerisme informatie 

ierland heeft een algemene website met 
informatie rondom toerisme onder  
www.ireland.com, hier vind je een grote 
hoeveelheid informatie die je behulpzaam kan 
zijn bij het plannen van je reis. Je vindt hier 
informatie over reizen, accommodaties, diverse 
attracties en plaatsen die interessant zijn om 
te bezoeken tijdens je verblijf in Ierland. 
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De Boyne en haar zijrivieren worden algemeen gezien als behorend tot de beste rivieren van Ierland 
voor het vliegvissen en ze bevatten grote bestanden aan wilde bruine forel. Ze bieden sportvissers de 
mogelijkheid om te vissen op vele kilometers aan weinig beviste wateren, met een overvloedig bestand 
aan wilde bruine forel in gewichten vanaf 250 gram tot 2,5 kilogram. De Kells Blackwater is de grootste 
en meest populaire zijrivier van de Boyne en biedt toegang tot zo ongeveer de beste visserij met de droge 
vlieg in Ierland. De kleinere zijrivieren, waaronder de rivieren de Deel, Stoneyford, Athboy-Trimblestown 
en Enfield Blackwater, bieden sportvissers uitdagende en opwindende vliegvismogelijkheden voor het 
vissen op bruine forel in een ongerepte omgeving.

Naast de fantastische visserij op bruine forel die hier beschikbaar is, biedt de Boyne sportvissers ook 
uitstekende mogelijkheden voor het vissen op zalm en zeeforel. De rivier krijgt een goede run aan 
zeeforel en zalm tijdens juli, augustus en september en de meest populaire zalmgedeelten liggen bij 
Navan, Slane, Donore en Oldbridge. Jaarlijks worden hier zalmen geland met gewichten tot rond de 
achttien pond. De visserij op zeeforel is het best tussen Slane en Oldbridge en in de delta van de Boyne 
bij Mornington. Aanvullende informatie met betrekking tot het vissen op zalm en zeeforel op de Boyne is 
beschikbaar op de Inland Fisheries Ireland website: www.fishinginireland.info

Wat is noodzakelijk om in de vallei van de Boyne te kunnen vissen?

Het grootste deel van de sportvisserij op forel en zalm in de vallei van de Boyne wordt beheerd door 
plaatselijke hengelsportverenigingen, dit met uitzondering van enkele gedeelten die in privé-eigendom 
zijn. Sportvissers die clubwateren willen bevissen dienen een vergunning van die club aan te schaffen, 
waarbij ze zich moeten houden aan de regels en voorschriften van de club. Alle hengelsportverenigingen 
in de vallei van de Boyne ondersteunen het beleid van het vissen volgens catch en release principes voor 
wilde bruine forel.

Voor het vissen op forel in de vallei van de Boyne dienen sportvissers een vergunning op zak te hebben 
voor de wateren die ze willen bevissen. Voor het vissen op zalm en zeeforel dienen sportvissers in 
het bezit te zijn van zowel een staatsvergunning als een lokale (dag)vergunning. Vergunningen kunnen 
betrokken worden van diverse bronnen, waaronder hengelsportzaken, IFI kantoren en bij een aantal 
viswateren. Ze zijn ook online te koop via https://permits.fishinginireland.info/. 

Sportvissers, let er s.v.p. dat het gebruik van wormen als aas of het gebruik van andere haken dan enkele 
of dubbele, weerhaakloze haken, verboden is op de hoofdstroom van de rivier de Boyne stroomafwaarts 
van Leinster Bridge en op de Kells Blackwater stroomafwaarts van de Nine-Eyed Bridge.

Het vissen op zalm en zeeforel op de rivier de Boyne is ook onderhavig aan reglementen voor het 
vissen op zalm en zeeforel die jaarlijks herzien worden. Verzeker je er 
s.v.p. van, voordat je gaat vissen, dat je de meest actuele reglementen en 
voorschriften nakijkt op https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Vissen op wilde bruine forel in de vallei van de Boyne

De Boyne en haar zijrivieren worden algemeen gezien als de beste rivieren voor het 
vissen op wilde bruine forel in Ierland. De rivier ontspringt bij Newberry Hall, County 
Kildare, waarna de Boyne over een afstand van 112 kilometer meandert in een noord-
oostelijke richting, door de counties Offaly, Meath en Louth, voordat ze uitmondt in de 
Ierse Zee beneden Drogheda. De Boyne bevat zeer grote bestanden aan wilde bruine 
forel en daaronder bevinden zich vele fraaie exemplaren met gewichten vanaf 250 gram 
tot 2,5 kilogram, met een enkele uitschieter tot 2,75 kilogram. Echter, het gemiddelde 
gewicht van de vissen ligt op rond de 350 gram. 

Op de Boyne vind je hatches van alle insectensoorten die geassocieerd worden met een 
kalksteenrivier, de meest talrijke zijn die van diverse soorten schietmotten en haften. 
Vroeg in het jaar is de ‘large dark olive’ (Baetis rhodani) vrij algemeen en hatches van de 
meivlieg (Ephemera danica) en de ‘blue-winged olive’ (Ephemerella ignita) zijn algemeen 
gedurende de zomermaanden. De vroege rouwvlieg/‘black gnat’ (Bibio johannis) is even-
eens zeer algemeen voorkomend en dansmuggen/’chironomidae’ zoals de ‘apple green 
midge’ kunnen een belangrijk onderdeel vormen van het dieet van de forel tegen het einde 
van de zomer. 

In de gebieden rond Navan en Trim zijn meerdere populaire locaties voor het vissen op 
forel te vinden, zoals bij Kilcarn, Stackallen, Blackcastle, Dunmoe, Trim en Longwood. Ook 
stroomafwaarts van Slane is er een goede visserij op forel te vinden bij ‘Scabby Arch’, 
Crewbawn, Johnsons, Rosnaree en Staleen. De visserij kan het gehele seizoen goed zijn, 
afhankelijk van de weers- en wateromstandigheden, maar de beste visserij vind je van 
half mei tot half september. Op sommige gedeelten van de rivier kunnen de waterplanten 
overvloedig aanwezig zijn in de zomer, maar je vindt altijd nog voldoende water dat goed 
toegankelijk is. 

Vergunningen voor het vissen op forel kunnen aangeschaft worden bij diverse verkooppunten 
in Drogheda, Navan, Kells, Trim, Ballivor en Longwood. Een uitgebreide lijst, met contacten 
waar vergunningen voor het bevissen van verenigingswater op de rivier de Boyne aange-
schaft kunnen worden, is beschikbaar onder www.fishinginireland.info

De Kells Blackwater is de grootste zijrivier van de rivier de Boyne. Ze wordt gevoed door 
Lough Ramor in County Cavan, dat zelf een goede visserij op forel op kan leveren tijdens 
hatches van muggen en meivliegen vanaf eind april tot begin juni. Er worden soms forellen tot 
ruim negen pond zwaar geland op Lough Ramor tijdens het vissen met kunstaas en met dode 
aasvissen. Nadat de rivier Ramor verlaten heeft, stroomt de Blackwater in een zuidoostelijke 
richting langs het noorden van Kells, County Meath, naar de samenvloeiing met de Boyne bij 
Navan. De rivier heeft alle insectenhatches die geassocieerd worden met een kalksteenrivier, 
waarbij de ‘large dark olive’ (Baetis rhodani) doorgaans in het begin van het seizoen de 
eerste forellen tot stijgen brengt; later in het seizoen wordt dit gevolgd door schietmotten en 
andere haften-soorten. Op dit moment vind je de beste visserij op bruine forel op de wateren 
die beheerd worden door de Kells Angling Club. Dit omvat gedeelten vanaf de Nine-Eyed 
Bridge bij haar oorsprong tot aan Mabes’ Bridge, dat iets ten noorden van Kells te vinden is. 
Deze rivier bevat een goed bestand aan kleine tot medium formaat wilde bruine 
forellen, soms kom je echter ook meerdere forellen met gewichten tot 1 kilogram 
en daarboven tegen. De rivier is goed te bevissen vanaf maart tot en met sep-
tember. Dagvergunningen zijn te koop bij de Flying Sportsman, Carrick Street, 
Kells, County Meath; telefoon: +353 (0)46 9241743, of door een bezoek te 
brengen aan de website van de club onder www.kellsanglers.com.

De Athboy-Trimblestown River stroomt over 35 kilometer in een zuidoostelijke richting door 
County Meath en door Athboy, voordat ze circa 3,2 kilometer stroomopwaarts van Trim in de 
Boyne uitmondt. Het water bevat een goed bestand aan wilde bruine forel met gewichten tot 
350 gram, met af en toe een forel met een gewicht boven de 500 gram. Van de hoge oevers 
langs deze rivier heb je weinig last wanneer je wadend vist en een waadpak is noodzakelijk 
om het water effectief te bevissen. De visserij is goed vanaf Athboy tot aan de samenvloeiing 
met de Boyne en de Trim-Athboy and District Angling Association beheert de visserij op dit 
watergedeelte. Dagvergunningen die geldig zijn voor de uitgestrekte gedeelten op de Boyne 
en Athboy-Trimblestown zijn beschikbaar van de Trim-Athboy and District Angling Association:  
www.trimathboyanglers.net, Telefoon: +353 (0)86 8777039.

De Stoneyford River ontspringt ten zuiden van Oldcastle in County Meath en stroomt over 24 
kilometer in zuidoostelijke richting door de counties Meath en Westmeath, voordat ze uitmondt in 
de rivier de Boyne onder Scarriff Bridge. De rivier heeft uitstekende hatches aan insecten en wordt 
gevoed door bronnen, wat van belang is om in de zomer een goed waterpeil te kunnen garanderen. 
De rivier bevat zeer goede bestanden aan kleine tot medium formaat wilde bruine forellen, die 
goed te vangen zijn voor de sportvisser. De rivier wordt op sommige plaatsen omgeven door hoge 
oevers, ze kan dan ook het best wadend bevist worden en een waadpak is hiervoor essentieel. Er 
zijn echter ook riviergedeelten die te diep zijn, zelfs wanneer je een waadpak draagt. Je vindt 
een excellente visserij vanaf South Hill Bridge tot aan de samenvloeiing met de rivier de Boyne, 
met uitzondering van het gedeelte bij Woodtown West, dat te vinden is ongeveer halverwege 
Lisclogher Bridge en Cloghbrack Bridge. Parkeren en toegang tot het water is normaal gesproken 
te vinden in de nabijheid van de bruggen.

De Stoneyford kan omschreven worden als een viswater dat je de gehele dag 
door kunt bevissen, de forellen zijn de ganse dag op zoek naar voedsel. De beste 
visserij is vanaf met tot en met september. De visserij op dit water wordt beheerd 
door de Stoneyford Angling Association en dagvergunningen voor de Stoneyford 
en een klein gedeelte van de Boyne zijn beschikbaar bij de Davis’ Shop in Ballivor; 
telefoon: +353 (0)46 9546074.

De River Deel heeft haar oorsprong in Lough Lene en stroomt in een zuidoostelijke 
richting door Raharney, County Westmeath, voordat ze samenvloeit met de rivier de 
Boyne, zo’n anderhalve kilometer stroomopwaarts van Inchamore Bridge. Het is een 
kalksteenrivier en heeft uitstekende insectenhatches met diverse soorten haften en 
schietmotten, ook landinsecten vormen een belangrijk onderdeel van het dieet van 
de forel.

Sommige gedeelten van de Deel bevatten goede bestanden aan wilde bruine forel, 
met exemplaren die zwaarder dan 1 kilogram in gewicht zijn. De visserij wordt 
beheerd door de Deel and Boyne Angling Association, de beste visserij vindt plaats 
vroeg in het seizoen, voordat de uitbundige groei aan waterplanten zich laat gelden. 
Het gaat om een diepe rivier die wadend of vanaf de oever bevist kan worden. Het 
is van belang om voorzichtig te waden, het gebruik van een waadpak is essentieel. Je 
vindt een goede visserij bij Cummer Bridge, stroomopwaarts van de plaats Raharney, 
en bij Clondalee en Killyon Bridges stroomafwaarts van Raharney. Er bevindt zich 
ook een goed gedeelte direct onder de plaats Raharney, vlakbij de oude begraaf-
plaats. Je kunt in de meeste gevallen langs de weg parkeren en de beste toegang 
heb je vanaf de bruggen. Er zijn overvloedige hatches van schietmotten op deze 
rivier en het vissen in de avonduren kan excellente resultaten opleveren. Het vissen 
overdag kan ook mooie vis opleveren, wanneer de sportvisser de juiste technieken in 
weet te zetten. Details over de mogelijkheid om te vissen op de Deel zijn beschikbaar 
in Raharney en op de informatieborden bij andere toegangspunten langs de rivier.  
Telefoon: +353 44 9374595.

De Enfield Blackwater ontspringt ten noorden van de plaats Prosperous in County 
Kildare en stroomt langs Johnstown Bridge en Longwood, voordat ze in de rivier 
de Boyne uitmondt vlak onder Inchamore Bridge. Zoals veel van de zijrivieren van 
de Boyne, heeft de rivier hoge oevers op sommige plaatsen, maar er zijn ook vele 
goed bevisbare gedeelten. De rivier bevat een prima bestand aan wilde bruine forel, 
met gewichten van 250 tot 700 gram. De Longwood Angling Association controleert 
de visserij stroomafwaarts vanaf Johnstown Bridge en je kunt een goede visserij aan-
treffen op het gehele gedeelte vanaf de brug tot en met de samenvloeiing met de 
Boyne. Dagvergunningen, die gelden voor uitgestrekte gedeelten van de Boyne en de 
Enfield Blackwater, zijn beschikbaar van het Gala Express/postkantoor in Longwood.  
Telefoon: +353 46 9560875.

De Upper Boyne Lakes zijn te vinden bij Collinstown en Fore, County Westmeath, hoewel 
ze beperkt in omvang zijn, kunnen ze uitstekende sport bieden voor forelvissers die graag 
eens willen experimenteren met het ‘lough style’ vissen. 

Lough Lene ligt ten noorden van Collinstown, County Westmeath, het meer is circa 430 
hectare groot met dieptes tot 20 meter. De Lough Lene Angling Association beheert de 
visserij op dit meer, dat bekend staat voor de puurheid en de helderheid van haar water. 
Het meer bevat een goed bestand aan wilde bruine forel, dit wordt regelmatig aange-
vuld met uitzettingen van regenboogforel. Het vissen met imitaties van schietmotten kan 
het gehele jaar door resultaten opleveren, de Green Peter en Murrough zijn essentiële 
natte vliegen voor juli en augustus. Er kunnen lokaal boten gehuurd en dagvergunningen 
aangeschaft worden. Contact: Carmel’s Daybreak Store, Collinstown, County Westmeath.  
Telefoon +353 (0)44 9666314, www.loughleneanglingassociation

Het White Lake ligt op 6,5 kilometer ten oosten van de plaats Castlepollard, County 
Westmeath, het omvat een oppervlakte van 26 hectare met dieptes tot 30 meter. Dit viswa-
ter bevat goede bestanden aan bruine forel en regenboogforel, het wordt beheerd door 
de White Lake Angling Club. Het water bevat grote forel en kan het gehele jaar door goed 
bevist worden. De vis wordt soms gehaakt op kleine, bruine imitaties van schietmotten en de 
Green Peter en Murrough zijn succesvol in juli en augustus. Lokaal zijn er boten te huur en 
worden er vergunningen verkocht. Contact: The Seven Wonders, Fore, County Westmeath. 
Telefoon: +353 (0)44 9661114.

La Pêche en Mer

De 25 kilometer lange kustlijn vanaf Clogherhead tot Skerries kan een goede sport bieden aan 
zeevissers. Deze kuststrook wordt met tussenpozen onderbroken door de mondingen van de 
rivieren de Ballywater, Boyne, Nanny en Delvin. De landtongen bij Clogherhead en Ben Head 
en de riffen en eilanden bij Balbriggan en Skerries bieden uitstekende mogelijkheden voor 
zeevissers. De ondiepe en geleidelijk aflopende stranden in dit gebied zijn zeer geschikt voor 
het vissen met kunstaas en het vliegvissen.

Clogherhead is een van de meest populaire locaties voor het zeevissen, jaarlijks worden er 
honderden sportvissers aangetrokken door de scholen makreel die hier onder de kust komen in 
juli, augustus en september. Er zijn echter nog vele andere vissoorten te vangen hier, waaronder 
harder, koolvis, gul, conger, schar, zeebaars, schol en zeeforel.

Wanneer we ons zuidwaarts begeven in de richting van de rivier de Ballywater, dan vindt 
de sportvisser geleidelijk aflopende stranden over een afstand van circa acht kilometer tot 
aan de monding van de Boyne. Het vissen kan hier goed zijn na enkele dagen met een harde 
oostenwind, hierbij wordt er soms ook zeebaars gehaakt met kunstaas of kunstvliegen bij de 
monding van de rivier de Ballywater. Harder en hondshaai zijn de belangrijkste vissoorten in 
dit gebied.

De delta van de Boyne en de riviermonding zijn populaire visplekken en ze kunnen een prima 
visserij op zeebaars opleveren in de zomermaanden, met krab, zandspiering, zager of zeepier. 
Het vissen met de vlieg en kunstaas kan ook excellente resultaten opleveren in de delta. Deze 
gebieden zijn ook populair voor het vissen op makreel en de scholen hiervan komen soms tot 
in de riviermonding, waarbij ze een fantastische sport bieden. Andere vissoorten waarop je 
je kunt richten zijn bot, harder, schol en zeeforel. Het vissen op harder kan zeer goed zijn 
tijdens de zomermaanden op de ondiepe, modderige gedeelten waaruit de riviermonding voor 
een gedeelte bestaat. Boten kunnen bij laagwater te water gelaten worden aan de kant van 
Mornington. De riviermonding is een schatkamer voor aas, zagers, zeepieren, schelpdieren en 
krabben zijn hier in ruime mate voorhanden.

Ten zuiden van de rivier de Boyne liggen de uitgestrekte stranden van Mornington, 
Bettystown, Laytown en Gormanston, stekken die goed bevist kunnen worden met na-
tuurlijk aas na een periode met een sterke oostenwind. Het zuidelijke strand bij Laytown, 
bij de monding van de rivier de Nanny, biedt een goede visserij op zeebaars en pla-
tvis. Dit gebied is ook gastheer voor grote scholen harder tijdens de zomermaanden. 
De riffen bij Balbriggan en de eilanden rond Skerries kunnen een goede visserij op 
zeebaars bieden in augustus en september. Voorafgaand aan het 
vissen dienen sportvissers kennis te nemen van de geldende regle-
menten voor het vissen op zeebaars. Deze zijn te vinden onder  
https://fishinginireland.info/sea/sconserve

Gebruik deze link voor een kaart met stekken langs de Ierse kust:  
https://goo.gl/ty3pLf of scan de hiernaast geplaatste QR-code.

Vissen op wilde bruine forel, zalm en 
zeeforel in de vallei van de Boyne

Ga voor actuele informatie over het vissen in  

Ierland naar:  www.fishinginireland.info

of stuur een email naar:  

contact@fisheriesireland.ie

Volg ons op Facebook en Twitter:

www.facebook.com/fishinginireland

@AnglingUpdate

Catch & Release
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om onze visserijen te beschermen 
en behouden, zodat er ook door toekomstige generaties nog van genoten kan 
worden. De meeste visserijen worden geconfronteerd met allerlei bedreigingen 
zoals vervuiling, het onttrekken van water en een illegale visserij, zaken die 
een negatieve impact hebben op de visbestanden. Om deze reden willen we 
alle sportvissers vragen om in overweging te nemen om ‘catch & release’ te 
praktiseren bij de meerderheid van de vissen die ze weten te vangen. Leg elke 
uitzonderlijk grote vis vast op een foto en zet deze vervolgens voorzichtig terug 
in het water. Denk er aan: #CPRsavesfish



Reizen naar de vallei van de Boyne 

Wegen: De vallei van de Boyne kan bereikt 
worden via de M1 snelweg naar Drogheda, 
de N2 naar Slane, de M3 naar Navan 
en Kells en de M4 naar Kinnegad.

Luchthavens: De luchthavens die het dichtst 
bij de vallei van de Boyne liggen zijn 
Dublin en Belfast. Er zijn diverse goedkope 
luchtvaartmaatschappijen die vliegen tussen 
Dublin/Belfast, de UK en rest van Europa.

Zeehavens: De Boyne-vallei is goed 
toegankelijk vanuit Dublin en Dun 
Laoghaire vanuit het zuiden en Belfast 
en Larne vanuit het noorden.

Wegenkaarten: Sportvissers zullen de kaarten 
van de Ordnance Survey Discovery Series, de 
nummers 35, 42, 43 en 49, erg handig vinden 
wanneer ze een bezoek brengen aan de vallei 
van de Boyne. Deze kaarten zijn te koop bij 
de meeste krantenkiosken en boekenwinkels. 

Vrijwaring

Er is alle moeite gestoken in het geven van 
accurate informatie bij het samenstellen van 
deze publicatie, de ermee samenhangende 
kaarten en webpagina’s. Inland Fisheries Ireland 
kan geen verantwoordelijkheid accepteren 
voor fouten of ontbrekende informatie in deze 
brochure. Sommige sportactiviteiten kunnen 
door de manier waarop ze beoefend worden 
gevaarlijk zijn en bepaalde risico’s inhouden. 
Het is aan te raden om je in die gevallen goed 
persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste 
operators beschikken over verzekeringen 
voor publieke aansprakelijkheid, is het toch 
goed om altijd na te vragen bij een gegeven 
etablissement of operator over de mate waarin 
ze verzekerd zijn.

Dank Woord

© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 
2021. P/N: IFI/2021/1-0451 - 02

Deze brochure kan op verzoek ook op andere 
wijzen beschikbaar gemaakt worden.
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Rijdend naar de vallei van de Boyne

Galway 150 min

Dublin 60 min

Belfast 120 min

Rosslare 140 min


