Vissen in Bad Liebenzell in het Schwarzwald.
Ik heb verschillende jaren gevist in de Nagold in de plaats Bad Liebenzell. Wij kampeerden altijd op de camping
(http://www.regenbogen.ag/ferienanlagen/bad-liebenzell/anlage.html) in het dorp. Bij de camping ligt ook een
mooi buitenbad waar je als gast gratis gebruik van kunt maken. In het dorp liggen ook diverse hotels en
appartementen aangezien het dorp een kuuroord betreft. Er is ook een thermaal bad waar je heerlijk kunt relaxen.
Als je in het dorp overnacht krijg je ook een pas om onbeperkt met de trein in de regio te rijden. Langs de camping
liggen 2 supermarkten waar je in 2 minuten heen loopt. De camper /auto kan dus gerust een paar dagen blijven
staan.
Het vissen is verdeeld in 3 trajecten. 2 stukken zijn alleen om te vliegvissen. De vergunningen kun je afhalen bij de
VVV in het Rathaus van het centrum van Bad Liebenzell. Het is verstandig om de vergunning te reserveren. Dit kun
je doen door een e-mailtje te sturen naar de jachtopziener de heer Rebmann
(http://www.nagoldfliegenfischer.de ). Hij is een authentieke boswachter die je duidelijk aangeeft wat wel kan en
wat niet is toegestaan.
Ook de vergunning staat bol van de voorwaarden waar
je aan moet voldoen. Je mag vis meenemen maar dat
moet wel binnen de bepaalde afmetingen passen en
ook op de vergunning worden aangegeven die je na de
dag vissen weer inlevert bij de VVV of in een
brievenbus langs het traject stopt. Een dag vergunning
kost €25,- en de jahreschein is verplicht. Koop deze bij
een gemeente hier langs de grens want bij de VVV in
Bad Liebenzell kun je hem maar voor 1 jaar kopen en
daarvoor vroegen ze mij in 2008 €25,-.
Het eerste traject (vliegvistraject) loopt door het
mooie park van Bad Liebenzell. Je kunt hier dus wel
wat bekijks verwachten en het is ook niet het meest
natuurlijke stuk rivier. De aangelegde
stroomversnellingen zorgen wel voor veel variatie in
het water.
Je kunt op veel plaatsen makkelijk het water bereiken en kunt ook goed waden. De rivier is tussen de 10 en 20
meter breed en in de dieper gedeeltes denk ik ongeveer 1,5m diep.
Het tweede traject is een stuk van de plaatselijke visvereniging waar op alle
manieren mag worden gevist. Het eerste gedeelte grenst aan de camping en
betreft een gekanaliseerd stuk rivier. Het is hier ook wat lastiger om in het
water te komen om te waden. De rivier is hier niet breder als 10m. Bij de brug
begint het tweede deel wat veel natuurlijker is. Je staat dan nog wel achter
een aantal bedrijven maar je vist daar al in alle rust. Bij de brug heb ik een
keer achter elkaar een flink aantal vlagzalmen gevangen.

Je kunt langs dit hele traject via het naastgelegen fietspad de rivier heel goed volgen. Ik heb zeker de eerste jaren
graag op dit stuk gevist. Daarbij heb ik geen negatieve
ervaringen gehad met andere vissers of vismethoden. De
vissen stegen graag naar mijn aangeboden vliegen. De
meivliegen deden het ook in juli nog heel goed. Bij de brug
is een ondiep rustig stuk waar je de waterplanten rustig
ziet waaien en de vis prachtig kunt zien foerageren.
Het laatste stuk (vliegvistraject) ligt geheel buiten het dorp
en is prachtig gelegen tussen de weilanden en de bossen.
Het stuk begint een stukje stroomopwaarts van een stuw
waar je ook bij hoog water kunt blijven vissen.De rivier is
hier breed, diep en stroomt heel langzaam. Je ziet de
forellen door het water cruisen. Na de stuw begint een
mooi stuk waar je aan beide kanten bomen staan die het
lastig maken om de achterwaartse worpen te blijven

maken. Bij het volgend dorpje ligt weer een mooi stuk waar je ook vanaf de kant kunt vissen. Ik moet bekennen dat
ik vaak de mij bekende stukken heb bevist en daarmee waarschijnlijk ook nog hele goede stukken links heb laten
liggen.
Onder de stuw in het snelstromend stuk komen tegen de avond, als het bijna donker is heel veel sedges uit. Deze
zie je dan op en neer zwermen tussen het begin van het snelle stuk en de eerste 10/15m daarachter. Het water
kolkt dan van de stijgende forellen. Een goed drijvende reehaar sedge is dan de geëigende vlieg. Overdag is volgens
de heer Rehmann goed om met een nimf de oevers af te vissen. Donkere nimfen doen het hierbij goed. Kijk maar
eens onder de stenen wat er allemaal aan nimfen rondzwemt. Overigens komen de sedges bij iedere
stroomversnelling tegen de duisternis uit. Ook in het traject bij het stadspark liggen een paar mooie stukken om
tegen het donker te bevissen. Bijkomend voordeel is dat er bij het stadspark voldoende straatverlichting staat om
ook nog veilig terug te kunnen komen op de camping.
De vissen die ik heb gevangen waren hoofdzakelijk bruine
forel, regenboog forel en vlagzalm. Ook kopvoorn is
aanwezig maar het liefste hebben ze dat je die doodt en op
de kant gooit voor de vossen. Ze willen het aanwezige
voedselaanbod voornamelijk voor de groei van de
salmoniden behouden.
De meeste vissen hebben een grootte tussen de 25 en 35cm.
Maar grotere exemplaren zijn er ook in veelvoud te vinden.
Mijn grootste (regenboog forel) was meen ik 46cm. Ik heb er
5 jaar een aantal dagen weten te vissen en kom er graag.
Het water wordt heel goed onderhouden en de visstand is in
mijn beleving uitzonderlijk goed. Vooral het feit dat er veel
vissen groter als 35cm zijn te vangen doet mij iedere keer
weer terugkeren.

Mochten jullie op vakantie richting Italië,
Oostenrijk, Zwitserland of nog verder gaan
overweeg dan maar eens om een dag of twee in
het noorden van het zwarte woud te starten of
eindigen. Ook voor een weekend is het een goede
optie. Het ligt ongeveer 400 km vanaf Roermond
en is heel goed via de auto snelwegen 61, 5 en 8
en de B463 te bereiken.

De enkele meegenomen vissen waren voor de kids zeer
interessant om te zien, vooral om de binnenkant ook te kunnen
bestuderen. Wij lieten ze ons in ieder geval goed smaken.

Willen jullie meer informatie? Aarzel dan niet om mij er naar te vragen.
Groeten Roland en de rest van de familie.

