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RECREATIE 
Provincieraadsbesluit van 14 december 2016 in verband met 

de goedkeuring van de aanpassingen van het 
provinciaal visreglement. 

 
 

De provincieraad van Antwerpen, 

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van het Autonoom Provinciebedrijf De 
Schorre van 24 november 2016; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt de aanpassingen aan het Provinciaal reglement van het 
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre goed. 
 
Artikel 2:  
De provincieraad keurt het Visreglement voor het Provinciaal Recreatiedomein De 
Schorre goed. 
 
 
 
Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 14 december 2016. 
 
In opdracht : 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
(w.g.) Danny Toelen (w.g.) Kris Geysen 
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REGLEMENT RECREATIEDOMEIN DE SCHORRE 
 
 
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 gifstoffen, 

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; 

- Codex van gemeentelijke politiereglementen van de gemeente Boom, door de 
gemeenteraad van Boom aangenomen op 7 juli 2005 en alle latere wijzigingen. 

 
Deze lijst is niet exhaustief. 

 
Dit reglement is van toepassing op het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre te Boom. 
Het domein is gevestigd aan de Schommelei 1, 2850 Boom. De beheerder van 
De Schorre is belast met het dagelijkse beheer van het domein, overeenkomstig de door 
de deputatie van de provincieraad van Antwerpen gegeven richtlijnen. Iedere mededeling 
aan De Schorre dient, om geldig te zijn, gericht te worden aan het APB De Schorre, 
Schommelei 1 bus 1 te 2850 Boom.  De tarieven van toepassing worden vastgelegd door 
de deputatie.   
 
Artikel 2 Bestemming 
 
Het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre staat ter beschikking van de bevolking voor 
sociale, wetenschappelijke, educatieve, recreatieve, culturele, toeristische of sportieve 
activiteiten die in overeenstemming zijn met de bestemming die de provincieraad, bij de 
verwerving of op een later tijdstip, aan het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre heeft 
gegeven. 
 
Artikel 3 Dienstregeling 
 
§1 De wijze waarop gebruik mag gemaakt worden van het Provinciaal 

recreatiedomein De Schorre wordt hieronder omschreven tenzij afwijkingen 
worden toegestaan door het beheer. 

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

 
Artikel 4 Openingsuren 
 
§1 Het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is iedere dag vrij en kosteloos 

toegankelijk voor het publiek van zonsopgang tot zonsondergang. Naar aanleiding 
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van evenementen of werkzaamheden kan het domein geheel of gedeeltelijk 
worden afgesloten voor het publiek. In dat geval kunnen er ook inkomgelden 
worden gevraagd. 

§2 De openingsuren worden aan de hoofdingangen van het Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre duidelijk ter kennis gebracht. De sluitingsdagen voor 
evenementen of werkzaamheden bedoeld in §1 van dit artikel worden aan iedere 
ingang duidelijk ter kennis gebracht van het publiek en worden gepubliceerd op de 
website. 

 
Artikel 5 Toegankelijkheid 
 
§1 Buiten de vastgestelde openingsuren mag niemand in het Provinciaal 

Recreatiedomein De Schorre aanwezig 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 uitbaters en de personeelsleden van cafetaria’s, hotels, campings en 

andere ter beschikking gestelde of in concessie gegeven instellingen die in 
het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre gevestigd zijn; 

 3° de uitbaters van cafetaria’s, hotels, campings en andere ter beschikking 
gestelde of in concessie gegeven instellingen die in het Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre gevestigd zijn en daar met hun gezin wonen; 

 4° de personen, verenigingen of bedrijven die met het Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre 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; 

 5° de personen die hiervoor een uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande 
toestemming hebben bekomen van de directie van het Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre, waaronder deelnemers aan activiteiten die 
georganiseerd of vergund werden door het bestuur; 

 6° de klanten van de drank- en eetgelegenheden die in het Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre gevestigd zijn teneinde deze gelegenheden te 
bereiken/verlaten; 

 7° de leden van de sportverenigingen die in het Provinciaal Recreatiedomein 
De Schorre gevestigd zijn teneinde deze gelegenheden te 
bereiken/verlaten; 

 8° de bezoekers die in het bezit zijn van een groot visabonnement; 
 9° de aangestelden van de provinciale en externe bewakingsdiensten; 
 10° de officieren en agenten van de openbare macht in de uitoefening van hun 

functie; 
 11° de hulpdiensten. 
 
§3  Bij calamiteiten of uitzonderlijke (weers)omstandigheden kan het Provinciaal 

Recreatiedomein De Schorre in het kader van de veiligheid geheel of gedeeltelijk 
worden afgesloten voor bezoekers. Dit toegangsverbod wordt duidelijk 
aangegeven aan de hoofdingangen van het Provinciaal Recreatiedomein De 
Schorre. Bezoekers kunnen in dat geval geen aanspraak maken op 
schadevergoedingen. 

 
Artikel 6 Aansprakelijkheid 
 
Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, 1383, 1384 en 1385 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 
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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 7 Speeltuigen en speelterreinen 
 
§1 De kinderspeeltuigen in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre mogen 

slechts gebruikt worden overeenkomstig de aanduidingen die ter plaatse worden 
aangegeven. In het kader van de veiligheid van de gebruiker en eventuele 
beschadigingen aan de speeltuigen moet de gebruiker gepaste kledij en schoeisel 
dragen.  

 
§2 Het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is op grond van het Koninklijk Besluit 

van 28 maart 2001 als uitbater verantwoordelijk dat er onder normale 
gebruiksvoorwaarden en mits naleving van de voorschriften van de wet geen 
gevaar bestaat voor de veiligheid van de gebruikers of derden. 

 
§3 De ouders of begeleiders van minderjarige kinderen zijn hierdoor geenszins 

ontslagen van hun taak om toezicht te houden op hun kinderen en om het 
voorzienbaar gebruik van de toestellen door hen in te schatten. Het 
provinciebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen 
ten gevolge van een abnormaal of onvoorzichtig gebruik van de aanwezige 
infrastructuur en uitrustingen. 

 
Artikel 8 Dieren 
 
§1  De bezoekers van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre zijn verplicht om 

hun huisdieren aan de leiband te houden.  De gebruikte lengte mag niet meer dan 
1,5 meter bedragen.  

 
§2 In een aangeduide hondenloopzone mogen  honden wel vrij rondlopen. Dit op 

voorwaarde dat de eigenaar of bewaarder het dier ten allen tijde onder controle 
kan houden. 

 
§3 De bezoekers van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre zijn verplicht om als 

eigenaars en bewaarders van huisdieren uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen. 
Deze verplichting geldt op het gehele grondgebied van het Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre. 

 
§4 In het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is het verboden om met honden te 

wandelen op plaatsen waar het verbod uitdrukkelijk wordt aangegeven. 
 
§5 In het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is het eveneens verboden om de 

ruitersport te beoefenen, zelfs aan een teugel. 
 
Artikel 9 Openbare orde 
 
§1 In het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is het verboden om de openbare 

orde of de goede zeden op enige manier ook te verstoren. 
 
§2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deputatie mogen 

muziekinstrumenten en/of geluidstoestellen (zoals radio’s en versterkers) niet 
worden gebruikt. Uitgezonderd zijn de compacte geluidstoestellen met oortjes op 
voorwaarde dat het voortgebrachte geluid niet buiten de onmiddellijke omgeving 
waarneembaar is.  
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§3 De bezoekers van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 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 

stoffen mogen niet binnen gebracht worden in het Provinciaal Recreatiedomein De 
Schorre. Het aansteken van vuurwerk, voetzoekers en andere spring- of 
ontploffingstuigen is enkel toegelaten na schriftelijke voorafgaande toestemming 
van het beheer. 

 
§5 In het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is het verboden om 

samenscholingen te veroorzaken, de doorgang te belemmeren, zich onbetamelijk 
of luidruchtig te gedragen of de andere bezoekers te hinderen. 

 
§6 Wildplassen is verboden. 
 
§7 Openbare dronkenschap wordt niet geduld binnen het Provinciaal Recreatiedomein 

De Schorre. 
 
§8 In het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is het ten strengste verboden 

drugs te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. 
 
§9 Kinderen onder de 14 jaar dienen te allen tijde onder de begeleiding en toezicht 

van een volwassene te staan. 
 
§10 In het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is het verboden om publiciteit te 

voeren, 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  In het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is het verboden om enige 

handelsactiviteit uit te oefenen behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van 
het beheer. 

 
§12 Behoudens op de daartoe voorbehouden en als dusdanig gesignaleerde plaatsen 

en mits vervulling van de daartoe vastgestelde voorwaarden is het in het 
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre eveneens verboden om te kamperen of er 
de nacht door te brengen. Het plaatsen van tenten, caravans , woonwagens of 
andere soortgelijke verblijven  op het domein is aldus niet toegelaten, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer. 

 
§13 Het overvliegen van het domein met telegeleide vliegtuigen of drones is niet 

toegelaten, tenzij mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer. 
 
§14 Verkeerstekens en opschriften hebben de betekenis zoals voorzien in het 

verkeersreglement en het bosdecreet. 
 
Artikel 10 Afval 
 
§1 De bezoekers van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre zijn verplicht om 

papier en ander afval in de aangebrachte vuilnisbakken te werpen; 
 
§2 Het is het verboden om huishoudelijk afval in deze vuilbakken te dumpen. Deze 

vuilbakken zijn enkel bedoeld om het afval dat in het Provinciaal Recreatiedomein 
De Schorre is ontstaan, kwijt te kunnen, met de bedoeling om zwerfvuil te 
vermijden. 
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Artikel 11 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 De Schorre; 

• voertuigen, bestemd voor het vervoer van zieken en gehandicapten; 
• gehandicaptenwagens, gebruikt door gehandicapten; 
• voertuigen van sportbeoefenaars met uitdrukkelijke toelating van het 

beheer tot levering van bepaalde materialen (kajaks, deltavliegers, 
mountainboards …). 

• verantwoordelijke(n) van een evenement die materiaal bij heeft (hebben), 
met uitdrukkelijke toestemming van het beheer. Indien deze geen 
materiaal bij heeft, dan dient er geparkeerd te worden op de parkings 
buiten te slagbomen. 

 
§2 Skateboarden is enkel toegelaten op de verharde paden en pleinen of de daartoe 

voorziene 
Terreinen. Skateboarden dient aan gematigde snelheid te gebeuren en met 
bijzondere voorzichtigheid ten opzichte van andere bezoekers. 

 
§3  Elk voertuig moet de dienstwegen volgen (max. snelheid 20 km/uur). Op de 

grasvelden mag in principe niet gereden worden, tenzij met toestemming en op 
aanwijzing van de afgevaardigde(n) van De Schorre bij de op- en afbouw van 
specifieke activiteiten of evenementen. 

 
§4 Het parkeren van voertuigen is enkel toegelaten op de daartoe voorziene 

terreinen. Geactualiseerde informatie over de parkeermogelijkheden is 
voorhanden op de infoborden en de website van het Provinciaal Recreatiedomein 
De Schorre. 
Gebruikers van Braxgata Hockey dienen bij voorkeur de parking via dienstingang 
2 te gebruiken, met eventueel tevens ingebruikname van grasweide Kapelstraat 
(naast dienstingang 1). Gebruikers van de deltahelling dienen te parkeren op de 
parking Dirkputstraat. Gesignaliseerde voorbehouden parkeerplaatsen 
(gehandicapten, mobilhomes, genodigden e.a.) dienen gerespecteerd te worden.  

 
§5 Bij bijzondere evenementen of activiteiten kan de parkingcapaciteit geheel of 

gedeeltelijk gereserveerd worden.  
 
§6 Het is niet toegelaten buiten de wegen te fietsen, het natuurgedeelte (rondom het 

houten vlonderpad) is niet toegankelijk voor fietsen en motorfietsen. 
 
§7 De bezoekers van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre zijn verplicht om 
 hun fietsen en bromfietsen te stallen in de daartoe voorziene plaatsen op een 

manier die andere bezoekers de toegang niet belet of hindert. 
 
§8 Wanneer bezoekers zich per fiets mogen verplaatsen doorheen de het domein, 

dienen zij dit ook aan gematigde snelheid te doen en dienen zij hierbij ook 
bijzondere voorzichtigheid ten opzichte van andere bezoekers te tonen. 

 
§9 In het domein is het verboden moto-, quad- en/of autocrossen te beoefenen. 
 
§10 Het is eveneens verboden om voertuigen van alle aard te reinigen of te herstellen 

in zover dit geen betrekking heeft op een tijdelijk buiten gebruik zijn van het 
voertuig. 
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§11 De bezoekers zijn verplicht de verkeers- en andere aanwijzingen door het beheer, 
het personeel De Schorre, aangebracht of kenbaar gemaakt, op te volgen. 

 
Artikel 12 Fauna en flora 
 
§1 In het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 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 grasperken of grasvelden te betreden of te laten betreden waar 

het verbod uitdrukkelijk wordt aangegeven. 
 5° voor bezoekers en hun huisdieren om te baden in de vijver of de 

waterpartijen te betreden. Ook de stilstaande wateren en niet-
gecatalogeerde waterlopen en hun oevers mogen niet betreden worden. 

 
§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. 

 
§3 Behoudens op de daartoe voorbehouden en als dusdanig gesignaleerde plaatsen is 

het in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre verboden om te vissen of dieren 
te vangen of achter te laten. Vissen is mogelijk indien de visser in het bezit is van 
een regelmatig visverlof zoals omschreven in Hoofdstuk II van de Wet van 1 juli 
1954 op de riviervisserij en een door het beheer verstrekte regelmatige 
(bijzondere) visvergunning. 

 
Artikel 13 Veiligheid 
 
§1 Dit reglement geldt voor iedereen die zich in Provinciaal Recreatiedomein De 

Schorre bevindt en regelt de wijze waarop gebruik mag gemaakt worden van het 
domein en de aanwezige infrastructuur. Eenieder wordt geacht bij het betreden 
van De Schorre kennis te hebben genomen van de hierna volgende regels. De 
bezoekers van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre zijn verplicht om zich 
te gedragen naar de bepalingen van dit reglement zoals het werd uitgehangen aan 
de hoofdingang. 

 
§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 aanwezigen in het Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre. 

 
§4 Het is verboden om scherpe, stekende of gevaarlijke voorwerpen te werpen; 

kogelstoten, hamerslingeren, speerwerpen en boogschieten enz. – zelfs in 
spelverband – te beoefenen, tenzij met schriftelijke toelating vanwege de 
deputatie of de directie en op de hiervoor bestemde terreinen. 
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§5 Behoudens op de daartoe voorbehouden en als dusdanig gesignaleerde plaatsen is 
het in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 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; 
 
Artikel 14 Klachten 
 
Bezoekers die klachten omtrent de werking van het Provinciaal Recreatiedomein De 
Schorre wensen te formuleren, kunnen dit ofwel online doen via de website van de 
provincie Antwerpen 
(http://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciegriffier/klachtenbehandeli
ng/klacht-indienen.html) ofwel door zich te richten tot de balie van het Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre of tot de provinciale domeinwachters. De klachten zullen 
afgehandeld worden volgens het provinciaal klachtenreglement. 
 
Artikel 15 Gebruik van beeldmateriaal 
 
Van bezoekers kunnen er foto’s of videobeelden gemaakt worden, die het 
provinciebestuur of het bestuur van het autonoom provinciebedrijf De Schorre kan 
gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden. De bezoeker wordt geacht 
hiermee akkoord te gaan en de door het Wetboek Economisch Rechtvereiste 
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/klachtenbehandeli
ng/klacht-indienen.html) of bij schriftelijk verzoek gericht aan de directie van het 
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 
 
Artikel 16 Aansprakelijkheid 
 
Het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: 

1° diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van 
een bezoek/verblijf op De Schorre 

2° het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en 
het uitvallen of sluiten van voorzieningen op De Schorre 

3°  drukfouten in publicaties; 
4°  mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; 
5°  het verlies van poststukken. 

 
Hoofdstuk II – Exploitatie van terreinen en/of installaties 
door personen, verenigingen of bedrijven 
 
Artikel 17 
 
§1 Het beheer kan de terreinen en/of installaties van het Provinciaal Recreatiedomein 

De Schorre zelf exploiteren, in concessie geven of ter beschikking stellen via een 
gebruiksovereenkomst of een huurovereenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden 
worden voorafgaand aan de gebruiknemer ter kennis gebracht, die deze 
voorwaarden ten allen tijde dient na te leven. 

 
§2 Het beheer kan de terreinen en/of installaties ook tijdelijk aan de publieke 

toegankelijkheid onttrekken, eventueel mits naleving van bepaalde voorwaarden, 

http://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciegriffier/klachtenbehandeling/klacht-indienen.html
http://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciegriffier/klachtenbehandeling/klacht-indienen.html
http://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciegriffier/klachtenbehandeling/klacht-indienen.html
http://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciegriffier/klachtenbehandeling/klacht-indienen.html
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door ze ter beschikking te stellen via een gebruiksovereenkomst of via een 
huurovereenkomst aan personen of groeperingen, die één van de in artikel 2 van 
dit reglement omschreven doelen nastreven. 

 
§3 Voor het gebruik van de sportterreinen, parkinfrastructuur of het viswater dient de 

bezoeker zich tot de provinciale wachters of de personeelsleden van De Schorre te 
richten. 

 
Artikel 18 
 
§1 Wanneer het beheer de terreinen en/of installaties van het Provinciaal 

Recreatiedomein De Schorre ter beschikking stelt, verhuurt of in concessie geeft, 
zijn de gebruiknemers, huurders of de concessionaris verplicht deze te 
onderhouden en in hun oorspronkelijke staat terug te geven.  

 
§2 De gebruiknemer, huurder of concessionaris is aansprakelijk voor elke 

beschadiging die aan de terreinen en/of installaties worden aangebracht. 
  
§3 De gebruiknemer, huurder of concessionaris is verplicht zich voldoende te 

verzekeren voor elk risico van uitbating en burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
§4  Het Provinciebestuur en APB De  Schorre kunnen niet verantwoordelijk gesteld 

worden om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar 
aanleiding van de toegestane activiteiten of het gebruik van de lokalen en de 
uitrustingen.  
Zij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of 
diefstal van persoonlijke bezittingen, sportkledij, sportmateriaal, e.a., ook niet 
indien de gelegenheid gegeven wordt om - al dan niet tegen betaling - 
voorwerpen van waarde of kleding in bewaring te geven. Dit gebeurt op eigen 
risico van de bezoeker of gebruiker. 

 
§5 De gebruiker of vereniging maakt gebruik van de infrastructuur binnen de grenzen 

van de hem/hen verleende toelating en op eigen risico. De gebruiker is 
verantwoordelijk voor iedere schade die door hem, zijn leden of zijn bezoekers 
aan de accommodatie wordt toegebracht.  

 
§6 Bij vernieling of beschadiging kan de verdere terbeschikkingstelling van de 

infrastructuur ontzegd worden met verbeurdverklaring van de gelden voor de 
verdere reservatie, onafgezien van de strafrechtelijke vervolging en 
burgerrechtelijke schadevergoedingseisen. 

 
§7 De toegebrachte schade moet aan het beheer gemeld worden, de herstellings- en 

andere kosten zullen op het eerste verzoek integraal moeten vereffend worden. 
Verenigingen of personen die bij het betreden van een accommodatie vernielingen 
of beschadigingen vaststellen moeten zulks aan het beheer melden. Bij gebrek 
hieraan kunnen zij zelf verantwoordelijk gesteld worden indien na hun vertrek 
dergelijke zaken vastgesteld worden. 

 
Artikel 19 
 
Het beheer van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre legt de tarieven en de 
voorwaarden van de ter beschikkingstelling en verhuring vast evenals de 
concessievergoeding en de concessievoorwaarden. 
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Hoofdstuk III – Sancties en opheffingsbepalingen 
 
Artikel 20 
 
§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; 
3° de ambtenaren van de gemeente Boom, 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°, 5° en 6° van §1 genoemde personen kunnen 
overgaan tot de inbeslagname van voertuigen, voorwerpen en installaties 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 Codex van gemeentelijke 
politiereglementen van de gemeente Boom, door de gemeenteraad van Boom 
aangenomen op 7 juli 2005 alle latere wijzigingen.  

 
§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. 

 
§4 Inbreuken 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 21 
 
Behoudens de door de wet voorziene publicaties zal een uitgifte van onderhavige 
reglementering aan de hoofdingangen van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 
worden uitgehangen of ter inzage liggen aan de balie van gebouw ‘De Pitte’. 
 
Artikel 22 
 
Dit reglement is van kracht vanaf 28 mei 2015 en vervangt voor wat het Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre betreft ieder vroeger reglement. 
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Provincie Antwerpen 
Departement Vrije tijd 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 
 

Visreglement De Schorre 
 
 
ARTIKEL 1: ALGEMEEN 
Het provinciebestuur van Antwerpen biedt aan de bezoekers van het Recreatiedomein 
De Schorre de mogelijkheid om, mits betaling van het vastgestelde tarief, de visvangst te 
beoefenen op de daartoe bestemde visvijvers (zie plan). Deze visvijvers staan onder het 
beheer en het toezicht van de directie en het personeel van het recreatiedomein. Het 
gebruik ervan is onderworpen aan navermelde regels. 
 
ARTIKEL 2: VERGUNNINGEN 
Om te vissen is geen staatsverlof vereist. Wel dient iedere visser, vooraleer hij begint te 
vissen in het bezit te zijn van een geldig abonnement. Dit abonnement is te verkrijgen 
aan de onthaalbalie van het recreatiedomein. De tarieven worden vastgesteld door de 
deputatie. Het  abonnement is strikt persoonlijk. 
Het abonnement is 1 jaar geldig vanaf de datum van ondertekening. 
 
Er zijn drie soorten abonnementen: 
Dagkaart: 10 EUR per dag.  
Geldig om te vissen vanaf 7 uur ’s ochtends tot zonsondergang. 
 
Gewoon abonnement: 40 EUR per jaar 
Geldig om te vissen vanaf 7 uur ’s ochtends tot zonsondergang. 
 
Groot abonnement: 60 EUR per jaar 
Geldig om zowel overdag als ’s nachts te vissen. 
 
ARTIKEL 3: OPENINGSPERIODES EN – UREN 
De directie behoudt zich het recht voor om, in het belang van de visstand of in het kader 
van evenementen of onderhoudswerken, op gelijk welk ogenblik de visvijver te sluiten en 
de visvangst te verbieden. 
 
ARTIKEL 4: CONTROLE 
Op verzoek van de hiertoe gemachtigde moet het abonnement, samen met de 
identiteitskaart worden getoond. De gemachtigden zijn de provinciale parkwachters, de 
personeelsleden van De Schorre of de door het bestuur aangestelde viswachters. Deze 
personen zijn tevens gemachtigd het vistuig te controleren. Met het oog op het 
vergemakkelijken van het toezicht mogen de hengelaars hun materiaal niet alleen laten. 
 
ARTIKEL 5: OVERTREDINGEN 
Door de aankoop van een abonnement verbindt elke visser zich ertoe zich te houden aan 
de bepalingen van dit reglement. Elke overtreding op het reglement wordt bestraft met 
de sancties voorzien in het Reglement Recreatiedomein De Schorre, zoals goedgekeurd 
door de provincieraad d.d. 28 mei 2015 en elke latere wijziging.  
 
ARTIKEL 6: VISTUIG 
Enkel een gewone hengel of werphengel is toegelaten. Het snoer mag slechts voorzien 
zijn van één haak. Een schepnet is toegelaten om een met de hengel gevangen vis te 
landen. Een leefnet is niet toegelaten.  
Er mag slechts gevist worden vanaf de rand van het water en met maximum twee 
hengels per persoon. (uitzondering 3 werphengels  - karpervissen) 
Bellyboats,  roeiboten, dingy’s, e.d. zijn niet toegelaten op de visvijvers. 
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Karpervissers dienen in het bezit te zijn van een onthakingsmat. Alle handeling met 
karpers op het droge moeten boven deze mat gebeuren (onthaken, meten, wegen en 
fotograferen).  Ijsvissen is verboden. 
 
ARTIKEL 7: TERUGZETTEN VAN GEVANGEN VIS 
Het is niet toegelaten om eender welke vis in een leefnet of gelijk welk ander tuig in het 
bezit te houden. Het is evenmin toegelaten om eender welke vis mee te nemen. 
 
ARTIKEL 8: VOEDEREN EN AAS 
Alle lokvoeders zijn toegelaten, met uitzondering van deze die de vis bedwelmen of 
doden, of die schadelijk zijn voor het viswater, fauna of flora. 
Er mag gehengeld worden met alle soorten natuurlijk aas of lokaas. Levend aas is 
verboden. 
 
ARTIKEL 9: NETHEID VAN DE VISPLAATS 
Het is ten strengste verboden om elke vorm van vuilnis achter te laten of in het water te 
werpen, of enige schade toe te brengen aan de beplanting of de boorden van de 
visvijver. Het uitgraven, verstevigen of op welke manier dan ook uitbouwen van een 
visplaats is niet toegelaten. 
 
ARTIKEL 10: AANDUIDING VAN DE VISVIJVERS 
Er mag enkel gevist worden op de vijvers die op bijgevoegd plan als dusdanig zijn 
aangeduid.  
 
ARTIKEL 11: VERANTWOORDELIJKHEID 
Het provinciebestuur van Antwerpen is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen,  
verlies of diefstal van materiaal, en wijst elke verantwoordelijkheid af in verband met 
gebeurtenissen die voortkomen uit het gebruik van de visvijvers. De directie is 
gemachtigd om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de beoefening van de 
visvangst te bevorderen, het gebruik van de visvijvers ordentelijk te laten verlopen en te 
beletten dat er schade wordt toegebracht aan de vijvers, de omgeving en de visstand. 
De directie beslist daarenboven over alle gevallen die niet zijn voorzien in onderhavig 
reglement. 
 
Door de aankoop van een visabonnement verbindt elke visser zich ertoe zich 
te houden aan de bepalingen van dit reglement.  
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