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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/1 Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen. Bijzonder 
visreglement van het Vrijbroekpark en aanpassing van het 
provinciaal parkreglement Vrijbroekpark. Goedkeuring.

De gebruikersovereenkomst met de vzw De Parkvissers, voor de uitbating van de 
visvijver in het Vrijbroekpark werd in onderling overleg beëindigd op 17 januari 
2019. De vzw De Parkvissers, gesticht bij akte van 31 maart 1933 hebben op hun 
laatste algemene leden vergadering van 17 november 2018 beslist om hun werking 
te beëindigen. Er waren geen kandidaten om zich kiesbaar te stellen voor de Raad 
van Bestuur voor de volgende jaren.

Om de recreatieve visserijsport in het park te blijven garanderen wordt aan uw 
raad gevraagd om bijgevoegd bijzonder visreglement goed te keuren. Dit reglement 
werd opgemaakt in overleg met de visserijcommissie. In dit bijzonder reglement 
worden de bepalingen opgenomen om de visserijsport vlot te laten verlopen in het 
park. De domeinwachters zullen er op toezien dat de bepalingen worden nageleefd.

Net voor de jaarwisseling werd er nog vis uitgezet op de vijver zodat er zeker 
voldoende vis aanwezig is in de vijver. Er wordt wel gevraagd om enkel te vissen op 
de aangeduide plaatsen en de paaiplaatsen te respecteren.

Op dit ogenblik loopt er een studie voor de noodzakelijke renovatie van de vijver. 
Deze studie onderzoekt zowel de waterhuishouding, waterbuffering als stabiliteit 
van de oevers. In afwachting van de resultaten kan de visserijsport gewoon verder 
doorgaan in het park. Tijdens de renovatiewerken zal vissen tijdelijk niet mogelijk 
zijn. Daarna zullen de vissers opnieuw kunnen genieten van een vernieuwde vijver.

In het algemeen parkreglement van het Vrijbroekpark, goedgekeurd in de raad van 
22 februari 2018, werd het vissen exclusief toegewezen aan de visconcessiehouder 
en haar clubleden. Dit is niet meer van toepassing door het stopzetten van de 
gebruikersovereenkomst. Daarom wordt voorgesteld om §7 van Artikel 8 te 
wijzigen in het volgende:

“Vissen is enkel toegelaten in de aangeduide zones van het Vrijbroekpark, mits 
naleving van het door de provincieraad goedgekeurde bijzonder visreglement, dat 
wordt uitgehangen aan de vijver en beschikbaar wordt gesteld op de website.”

Het Bijzonder visreglement van het provinciaal domein Vrijbroekpark bevat 
volgende elementen:
- Het vissen is gratis opengesteld voor iedereen
- Er mag enkel gevist worden op de aangeduide plaatsen aan de grote vijver



- De periode en de uren waarbinnen gevist mag worden
- Op welke vissen en op welke wijze er gevist mag worden
- Handhaving door domeinwachters
- Er zijn geen georganiseerde viswedstrijden
- Uitzonderingen op het reglement
- Inwerkingtreding

Het Bijzonder visreglement van het provinciaal domein Vrijbroekpark is digitaal 
bijgevoegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 28 februari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De Provincieraad keurt het bijzonder visreglement van het provinciaal domein 
Vrijbroekpark goed.

Artikel 2:
De Provincieraad keurt goed om §7 Artikel 8 van het algemeen Provinciaal 
reglement van het provinciaal domein Vrijbroekpark te wijzigen in:
“Vissen is enkel toegelaten in de aangeduide zones van het Vrijbroekpark, mits 
naleving van het door de provincieraad goedgekeurde bijzonder visreglement, dat 
wordt uitgehangen aan de vijver en beschikbaar wordt gesteld op de website.”


