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PROVINCIALE INITIATIEVEN. 

 

Provincieraadsbesluit van 24 juni betreffende het reglement provinciale 
eigendommen Kleiputten Boom - Rumst/Terhagen. 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

Bevoegdheid 
 

Art. 42, §2 bepaalt dat de provincieraad de provinciale reglementen vaststelt. 

Juridische context 
 
Art. 42, §3 van het Provinciedecreet en artikel 85 van de Provinciewet. 

 

BESLUIT: 
 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt het reglement voor de provinciale eigendommen, gelegen in de kleiputten 
tussen Boom en Rumst/Terhagen goed. 

REGLEMENT PROVINCIALE EIGENDOMMEN KLEIPUTTEN BOOM-RUMST (TERHAGEN) 
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen 

Artikel 1 Toepassingsgebied 

Gelet op artikel 42, §3 van het Provinciedecreet en artikel 85 van de Provinciewet; 

Dit reglement is van toepassing, onverminderd andere wetgeving, zoals: 

• Het Strafwetboek; 
• Het Veldwetboek; 
• Het Bosdecreet; 
• Het boswetboek; 
• Het Jachtdecreet; 
• Het Natuurdecreet; 
• Het Milieuhandhavingsdecreet; 
• De Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij; 
• De wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en 

verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de 
stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen 
en psychotrope stoffen; 
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• AS-codex gemeenten Boom & Rumst, raadpleegbaar via:  
http://www.politiezonerupel.be/links-mainmenu-23/91-gemeentelijke-administratieve- 
sancties-gas.html  

Deze lijst is niet exhaustief. 

Dit reglement is van toepassing voor de provinciale eigendommen van De Schorre, gelegen in de 
kleiputten tussen Boom en Rumst/Terhagen, zoals afgebakend overeenkomstig de 
Coördinatieovereenkomst Kleiputten Terhagen. Hierna wordt er naar verwezen als ‘het gebied’. 

Een aangrenzend deel van gebiedsdeel 2 is onderworpen aan een toegangsverbod. 

Artikel 2 Dienstregeling 

§1  De wijze waarop gebruik mag gemaakt worden van het gebied wordt hieronder omschreven 
tenzij afwijkingen worden toegestaan door het beheer. 

§2  Door het betreden van het gebied verklaart elke bezoeker zich akkoord met het onderstaande 
reglement. Iedere bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van de hierna volgende 
bepalingen. 

Artikel 3 Openingsuren 

§1  Het gebied is iedere dag vrij en kosteloos toegankelijk voor het publiek van zonsopgang tot 
zonsondergang. Naar aanleiding van bepaalde activiteiten, evenementen of werkzaamheden kan het 
domein geheel of gedeeltelijk worden afgesloten voor het publiek. 

Artikel 4 Toegankelijkheid 

§1  Buiten de vastgestelde openingsuren mag niemand in het gebied zijn, met uitzondering van: 

1° de directie en de personeelsleden van de provinciale parken, recreatie- en groendomeinen, die 
belast zijn met een dienstopdracht; 

2°  de personen, verenigingen of bedrijven die in het gebied eigendommen of zakelijke rechten 
hebben of een gebruiks- of huurovereenkomst hebben afgesloten waarin staat opgenomen dat zij 
de toelating verkrijgen om buiten de openingsuren nog gebruik te maken van het ter beschikking 
gestelde/verhuurde deel overeenkomstig de bepalingen van die overeenkomst; 

3° de personen die hiervoor een uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande toestemming hebben 
bekomen van het provinciebestuur van Antwerpen, waaronder deelnemers aan activiteiten die 
georganiseerd of vergund werden door het bestuur; 

4° de leden van de sportverenigingen die in het gebied gevestigd zijn teneinde deze gelegenheden 
te bereiken/verlaten; 

 

http://www.politiezonerupel.be/links-mainmenu-23/91-gemeentelijke-administratieve-%20sancties-gas.html
http://www.politiezonerupel.be/links-mainmenu-23/91-gemeentelijke-administratieve-%20sancties-gas.html
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5° de aangestelden van de provinciale en externe bewakingsdiensten; 

6° de officieren en agenten van de openbare macht in de uitoefening van hun functie;  

7° de hulpdiensten. 

8° Eigenaars met een erfdienstbaarheid van bereikbaarheid mogen met hun voertuig naar hun 
eigendom gaan. 

§2  Bij calamiteiten of uitzonderlijke (weer)omstandigheden kan het gebied in het kader van de 
veiligheid geheel of gedeeltelijk worden afgesloten voor bezoekers. Dit toegangsverbod wordt 
duidelijk aangegeven aan de hoofdingangen van het gebied. Bezoekers kunnen in dat geval geen 
aanspraak maken op schadevergoedingen. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid 

Iedere bezoeker is overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk voor 
de schade die door hijzelf, de personen die onder hun toezicht staan of zijn dier worden veroorzaakt. 
Verenigingen kunnen als dusdanig verantwoordelijk worden gesteld. De leraars, leiders of monitoren 
van school-, jeugd- en andere groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die onder hun leiding 
staan. 

Artikel 6 Dieren 

§1 De bezoekers van het gebied zijn verplicht om hun huisdieren aan de leiband te houden. 

§2 De bezoekers van het gebied zijn verplicht om als eigenaars en bewaarders van huisdieren 
uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen. Deze verplichting geldt in het ganse gebied. 

§3 In het gebied is ruitersport toegelaten, ook aan de teugel. 

Artikel 7 Openbare orde 

§1 Het is verboden om de openbare orde of de goede zeden op enige manier ook te verstoren. 

§2  Muziekinstrumenten en/of geluidstoestellen (zoals radio’s en versterkers) mogen niet worden 
gebruikt. Uitgezonderd zijn de compacte geluidstoestellen met oortjes op voorwaarde dat het 
voortgebrachte geluid niet buiten de onmiddellijke omgeving waarneembaar is. 

§3    De bezoekers van het gebied zijn verplicht om de voorziene infrastructuur en de aanwezige 
fauna en flora op een normale wijze te behandelen en respect te tonen naar elke andere gebruiker. 

§4  (Nep)wapens of om het even welke gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen en/of (spring)stoffen 
mogen niet binnen gebracht worden. 

§5  Het is verboden om samenscholingen te veroorzaken, de doorgang te belemmeren, zich 
onbetamelijk of luidruchtig te gedragen of de andere bezoekers te hinderen. 
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§6 Wildplassen is verboden. 

§7 Openbare dronkenschap wordt niet geduld. 

§8 Het is ten strengste verboden drugs te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. 

§9 Kinderen dienen te allen tijde onder de begeleiding en toezicht van een volwassene te staan. 

§10  Het is verboden om publiciteit te voeren in het gebied, met inbegrip van flyeren of product 
sampling, tenzij hiervoor een uitdrukkelijke schriftelijke, plaatselijke en in de tijd beperkte toelating 
van het beheer voorhanden is. 

§11  Het is verboden om in het gebied enige handelsactiviteit uit te oefenen behoudens 
voorafgaande schriftelijke toelating van het beheer. 

§12  Het is verboden in het gebied te kamperen of er de nacht door te brengen. Het plaatsen van 
tenten, caravans , woonwagens of andere soortgelijke verblijven is aldus niet toegelaten, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer. 

§13  Het overvliegen van het domein met op afstand bestuurde luchtvaartuigen of UAS (zoals 
modelvliegtuigen, modelhelikopters, multi-rotors, drones, …) is niet toegelaten, tenzij mits 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer en/of de bevoegde luchtvaartautoriteit werd 
verkregen, waarbij de piloot steeds dient te beschikken over de nodige certificering en verzekeringen. 
In geval van een geautoriseerde vlucht dient de piloot steeds ook te conformeren aan de toepasselijke 
regelgeving inzake gegevensbescherming. 

§14     Verkeerstekens en opschriften hebben de betekenis zoals voorzien in het verkeersreglement 
en het bosdecreet. 

§15 Het is verboden afval achter te laten in het gebied. 

Artikel 8 Voertuigen 

§1 Binnen het domein is het verboden zich voort te bewegen met gemotoriseerde voertuigen, 
tenzij mits voorafgaande toestemming van het beheer. 

Dit verbod geldt niet voor: 

• voertuigen (in de meest uitgebreide zin van het woord), aangewend voor het onderhoud en de 
uitbating van het gebied; 

• voertuigen, bestemd voor het vervoer van zieken en gehandicapten; 
• motorfietsen (klasse A en B) en gehandicaptenwagens, gebruikt door gehandicapten; 

§2 Eigenaars die beschikken over een erfdienstbaarheid van uitweg of overgang mogen zich met 
hun gemotoriseerd voertuig van en naar hun eigendom begeven. 

§3 Mountainbiking is toegelaten op een manier die de andere bezoekers niet hindert. 
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§4 In het domein is het verboden moto-, quad- en/of autocrossen te beoefenen. 

 

§5 De bezoekers zijn verplicht de verkeers- en andere aanwijzingen door het beheer aangebracht 
of kenbaar gemaakt, op te volgen. 

Artikel 9 Fauna en flora 

§1 In het gebied is het verboden: 

1° Bloemen, planten, zwammen, vruchten of fruit te plukken of te vernietigen, takken af te 
snijden, gewassen uit te trekken, bomen en beplantingen te beschadigen, op om het even 
welke wijze schade te veroorzaken aan wegen, gebouwen, installaties, uitrustingen, 
afsluitingen, en oeverboorden; 

2° grond, zand, hout of bladgrond te verzamelen te verwijderen of binnen te brengen;  

3° heestermassieven en bloemperken te betreden of te laten betreden; 

4° specifieke oppervlakten, grasperken of grasvelden te betreden of te laten betreden waar het 
verbod uitdrukkelijk wordt aangegeven. 

5° het water en de oevers te betreden of erin te zwemmen. 

§2     Onverminderd de bepalingen van de jachtwet van 18 februari 1882, het jachtdecreet van 24 juli 
1991 en hun uitvoeringsbesluiten, van het soortenbesluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 en 
van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en haar uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 
20 mei 1992 is het verboden te jagen, dieren te storen, te vangen of te doden. In het bijzonder is het 
ook verboden vogels en hun eieren of nesten te roven, klemmen te zetten of strikken te spannen. 

Artikel 10 Veiligheid 

§1  Dit reglement geldt voor iedereen die zich in het gebied bevindt en regelt de wijze waarop 
gebruik mag gemaakt worden van het gebied en de aanwezige infrastructuur. Eenieder wordt geacht 
bij het betreden van het gebied kennis te hebben genomen van de hierna volgende regels. De 
bezoekers van het gebied zijn verplicht om zich te gedragen naar de bepalingen van dit reglement zoals 
het werd uitgehangen aan de hoofdingangen. 

§2  In het kader van de brandveiligheid is het verboden te roken in de bossen buiten de 
wandelwegen. 

§3  Het is niet toegelaten om een sport te beoefenen of te spelen op een wijze die gevaarlijk of 
hinderlijk is voor de andere bezoekers 

§4  Het is verboden om scherpe, stekende of gevaarlijke voorwerpen te werpen; kogelstoten, 
hamerslingeren, speerwerpen en boogschieten enz. – zelfs in spelverband – te beoefenen, 
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§5 Het is verboden om: 

1° te zwemmen en te baden; 

2° te varen of om het even welke watersport te beoefenen 3° open vuren aan te leggen of 
barbecues te houden; 

4° de bevroren waters te betreden; 

§6 Metaaldetectie en magneetvissen is niet toegelaten in het gebied, behoudens voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het beheer. Eventuele vondsten blijven steeds eigendom van de 
eigenaar van het gebied en dienen door de detectorist te worden overgedragen aan het beheer. 

Artikel 11 Klachten 

Bezoekers die klachten wensen te formuleren, kunnen dit online doen via de website van de provincie 
Antwerpen. 

http://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciegriffier/klachtenbehandeling/klacht- 
indienen.html  

De klachten zullen afgehandeld worden volgens het provinciaal klachtenreglement. 

Artikel 12 Gebruik van beeldmateriaal 

Aangezien het gebied een publieke plaats is, kunnen er van bezoekers foto’s of videobeelden gemaakt 
worden, die het provinciebestuur of het autonoom provinciebedrijf De Schorre overeenkomstig de 
geldende GDPR-regelgeving kan gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden. 

De bezoeker wordt geacht hiermee akkoord te gaan en de door het Wetboek Economisch Recht 
vereiste toestemming stilzwijgend te geven, door het betreden van het domein en kennisname van 
het reglement. Iedere bezoeker heeft het recht zich uitdrukkelijk te verzetten tegen het nemen en 
publiceren van gerichte foto’s van zichzelf. 

Indien bezoekers van dit recht gebruik wensen te maken, kunnen zij zich online richten tot het 
provinciebestuur via de website van de provincie Antwerpen 
http://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciegriffier/klachtenbehandeling/klacht- 
indienen.html of bij schriftelijk verzoek gericht aan de directie van het provinciaal recreatiedomein De 
Schorre. 

Hoofdstuk II – Sancties 

Artikel 13 

§1 Inbreuken op de bepalingen van dit reglement kunnen worden vastgesteld door volgende 
personen: 

1° de politieambtenaren van de Federale politie; 

2° de politieagenten en hulpagenten van de lokale Politiezone Rupel; 

http://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciegriffier/klachtenbehandeling/klacht-%20indienen.html
http://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciegriffier/klachtenbehandeling/klacht-%20indienen.html
http://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciegriffier/klachtenbehandeling/klacht-%20indienen.html
http://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciegriffier/klachtenbehandeling/klacht-%20indienen.html
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3° de ambtenaren van de gemeente Boom, de gemeente Rumst, de provincie Antwerpen of het 
Vlaams Gewest die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden van het Koninklijk Besluit van 
21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de 
ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes 
in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

4° de ambtenaren van de Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen – dienstverlening 
(Igean, dienstverlenende vereniging) of een ander intergemeentelijk samenwerkingsverband, die 
daartoe door de gemeenteraad zijn aangewezen; 

5° de provinciale bijzondere veldwachters, die erkend zijn op grond van het Koninklijk Besluit van 8 
januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters, bevoegd voor het 
grondgebied van het provinciaal recreatiedomein De Schorre; 

6° de daartoe aangestelde ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos; 

§ 2   Wanneer hun middelen ontoereikend blijken, kunnen de personen genoemd in §1, 3° t.e.m. 
6° de bijstand vragen van de personen zoals omschreven in 1° en 2° van deze paragraaf. De in 1°, 2° en 
6° van §1 genoemde personen kunnen overgaan tot de inbeslagname van voorwerpen die dienden om 
de overtreding te plegen. De rechtbank kan de bijzondere verbeurdverklaring van de goederen 
uitspreken. 

§3  Inbreuken op de bepalingen van dit reglement die kunnen worden bestraft met een 
gemeentelijke administratieve sanctie in de zin van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, 
worden bestraft volgens de politiecodex van de gemeente op wiens grondgebied de overtreding wordt 
vastgesteld. 

§4  Inbreuken op de bepalingen van dit reglement die niet kunnen bestraft worden met een 
gemeentelijke administratieve sanctie in de zin van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, 
worden bestraft met politiestraffen van ten hoogste 8 dagen gevangenisstraf en een geldboete tot 200 
EUR, gezamenlijk of afzonderlijk toe te passen, overeenkomstig artikel 85 van de provinciewet. 

§5 I nbreuken op hetgeen bepaald is in de toepasselijke wetgeving op het verkeer, worden bestraft 
met straffen voorzien in artikel 29 van de gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer. 

Artikel 14 

Behoudens de door de wet voorziene publicaties zal een uitgifte van onderhavige reglementering aan 
de hoofdingangen van het gebied worden uitgehangen of ter inzage liggen aan de balie van gebouw 
‘De Pitte’ in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 

De hoofdingangen van het gebied bevinden zich aan de Hoogstraat en Kardinaal Cardijnstraat te 
Terhagen, aan de trage wegverbinding tussen de deelgemeenten Reet en Terhagen alsook aan de 
tunnel onder de Bosstraat tussen het provinciaal recreatiegebied De Schorre en het gebied. 

Artikel 15 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 juli 2021. 
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