forellen
visvijvers

openingstijden
Wij zijn van april tot november geopend.
Maandags de gehele dag gesloten.
Dinsdag t/m donderdag 9.00 t/m 13.00 en 13.30 t/m 17.30 u.
Vrijdagsmorgens gesloten.
Vrijdagmiddag’s 13.30 t/m 17.30 en in juli en augustus ook
van 18.00 t/m 22.00 u.

visavontuur
op ameland

Zaterdag 9.00 t/m 13.00 en 13.30 t/m 17.30 u.
Zondagsmorgens gesloten.
Zondagmiddag 13.30 t/m 17.30 u.

Nes

Buren

Het Oerd

Ballum
Hollum

Net even buiten het dorp Buren, gelegen in een
rustige en mooie natuurlijke omgeving vindt u onze
3 prachtige en voor iedereen toegankelijke visvijvers
waarin op verschillende soorten vis kan worden gevist.
De sfeervolle lunchroom met zonnig terras, geeft een
mooi uitzicht over de royale visvijvers. De paden naar
visvijvers zijn verhard, en er is een speciale valsteiger
aangelegd.
Ook voor mensen met een mobiele beperking zijn
onze visvijvers goed bereikbaar.

Voor meer info:
www.amelanderforelvisvijvers.nl

Visvijvers ‘t Nijlân
Koeveldsweg 2, Buren
Tel. 0519-543740
B.g.g. 542605/542931

Meervalkwekerij
Gebr. Metz
Koeveldsweg 2, Buren
Tel. 0519-543740
B.g.g. 542605/542931

www.amelanderforelvisvijvers.nl

net even voorbij Buren

Vang uw eigen heerlijke verse forel in 1 van onze 2
royale en prachtig gelegen forellenvisvijvers, het ware
paradijs voor de verfijnde hengelaar. Er zijn diverse
forelsoorten te verschalken die u kunt u meenemen.
De vis mag worden meegenomen of omgeruild tegen
gerookte forel (2 schone omruilen voor 1 gerookte,
mits voorradig, max. 10 stuks). De vis wordt in eigen
ambachtelijke rokerij gerookt.
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forellen
visvijvers

nieuw!

natuur
visvijver

Dit is een eldorado voor de echte sportvisser: spectaculair vissen in onze nieuwe natuurvisvijver. Grote en sterke
vissen gaan met de hengelaar de strijd aan, zoals steur,
karper, striper en Europese meerval. Het is iedere keer
weer een sportief gevecht en een verrassing wat er aan uw
hengel komt.
Als de vis gevangen is, wordt hij zorgvuldig met een schepnet op de onthakingsmat gelegd, van de haak ontdaan en
meteen weer voorzichtig in het water gelaten.

De visvijvers zijn er uiteraard voor individuele visliefhebbers, maar ook zeer geschikt voor bedrijfsuitjes,
viswedstrijden, kinderfeestjes etc. Grotere gezelschappen kunnen een eigen vijver reserveren.

Bij ons kunt u professioneel visgerei huren dat bestand
is tegen deze flinke jongens, zodat de kans op vangsten
gewaarborgd is.

Hengels en andere benodigdheden zijn bij ons voor een
aantrekkelijk bedrag te huur.

En ook deze sport is uiteraard zeer geschikt voor bedrijfsuitjes, viswedstrijden etc.

dè plek waar je geen bot vangt!

PUUR visavontuur!

meerval
kwekerij

Op hetzelfde terrein aan de Kooiweg, even buiten het
dorp Buren, vindt u de Amelander Meervalkwekerij
van de gebroeders Martin en Peter Metz. In verschillende bassins ondergaat de Afrikaanse Meerval hier
zijn groeiproces.
Rondleidingen
Wilt u het hele proces eens van dichtbij meemaken?
Kom gerust langs! Op gezette tijden worden er rondleidingen gegeven op het bedrijf. Tijdens de openingstijden van de forelvisvijvers is er verse en gerookte
meerval verkrijgbaar.
De rondleidingen zijn van april tot november op
donderdag om 17.00 en op zaterdag om 11.00 uur
Voor meer info: www.amelandermeerval.nl

verse en ambachtelijk gerookte vis

