
PROVINCIAAL REGLEMENT RIVIERENHOF  

HOOFDSTUK  1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

§1. Dit reglement is van toepassing op het Rivierenhof, gelegen aan de Turnhoutsebaan 232 te 

Deurne. Het domein omvat o.a. sier- en collectietuinen, vijvers en grachten, weilanden, 

sportvelden, grasvelden, struik- en bospercelen en vaste infrastructuren en is eigendom van 

het Provinciebestuur van Antwerpen. 

§2. De bepalingen van dit reglement gelden voor iedereen die zich in het Rivierenhof bevindt. 

Eenieder wordt geacht bij het betreden van het Rivierenhof kennis te hebben genomen van de 

hierna volgende regels en men is verplicht om zich te gedragen naar de bepalingen van dit 

reglement.  

§3. Afwijkingen op de bepalingen van dit reglement kunnen enkel worden toegestaan door de 

directie. 

§4. Inbreuken op dit reglement worden bestraft op grond van de in dit reglement 

geformuleerde sancties of op basis van de geldende Algemene Bestuurlijke Politieverordening 

van de stad Antwerpen. 

§5. 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 2.  Bestemming van dit park 

Het Rivierenhof wordt opengesteld voor o.a. sociale, wetenschappelijke, educatieve, 

recreatieve, culturele, toeristische, historische en sportieve activiteiten die in 

overeenstemming zijn met de bestemming die de provincieraad aan het Rivierenhof heeft 

gegeven.  

Artikel 3.  Openingsuren  

§1. Het Rivierenhof is het hele jaar vrij toegankelijk voor het publiek van 6u30 tot 22u30. 

Vanaf zonsondergang tot het sluiten van de poorten wordt het publiek enkel toegestaan op de 

verlichte paden.  

§2. In het kader van de algemene veiligheid voor de bezoekers en medewerkers kan de 

directie het Rivierenhof geheel of gedeeltelijk afsluiten voor bezoekers. Dit toegangsverbod 

wordt dan duidelijk aangegeven aan de belangrijkste ingangen. 

§3. Bezoekers die bij het afsluiten van het domein dit verbod negeren kunnen een sanctie 

krijgen en in het geval van gebeurlijke ongevallen geen aanspraak maken op enige 

schadevergoeding. 

Artikel 4. Toegankelijkheid  

Buiten de in artikel 3, §1 vastgestelde openingsperiode mag niemand in het Rivierenhof 

aanwezig  zijn, met uitzondering van: 

1. de directie en de personeelsleden van de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen, 

belast met een dienstopdracht (o.a. conciërge, domeinwachters, GAS-ambtenaren) 



2. uitbaters (al dan niet inwonend) van de in concessie gegeven instellingen en hun 

inwonende  gezinsleden, alsook hun geregistreerde personeelsleden 

3. klanten van deze instellingen die zich op de verlichte verharde wegen naar hun 

geparkeerde voertuigen begeven om het park te verlaten 

4. de leden van sportverenigingen die in het Rivierenhof verlichte velden hebben, teneinde 

deze te kunnen bereiken of verlaten 

5. de aangestelden van de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen en externe 

bewakingsdiensten onder contract, binnen de uitoefening van hun functie 

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

7. opgeroepen hulpdiensten 

8. personen, verenigingen, bedrijven welke de schriftelijke voorafgaande toestemming 

hebben van de directie  

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de bezoekers 

§1. Iedere bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de schade die door zichzelf, de personen of 

dieren die onder zijn toezicht staan worden veroorzaakt. Zo zijn m.n. leraars, leiders of 

monitoren van school-, jeugd- en andere groepen verantwoordelijk voor de minderjarige 

personen die onder hun leiding staan. 

Artikel 6.  Openbare orde  

§1. Wat de algemene openbare orde betreft in het Rivierenhof, zijn de bepalingen van de 

Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Antwerpen volledig van toepassing.  

 

Zo is het onder meer verboden: 

- de openbare ruimte te bevuilen op gelijk welke manier (zoals o.a. het weggooien van 

verpakkingen of allerlei afval); 

- tekenen van dronkenschap te vertonen 

- te urineren, te spuwen of uitwerpselen achter te laten; 

- de doorgang te belemmeren, zich onbetamelijk of luidruchtig te gedragen, andere 

bezoekers lastig te vallen of te hinderen; 

- acties uit te voeren die mogelijk schade kunnen aanrichten; 

- wapens te gebruiken; 

- stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen  te geven, geluidsversterkers, 

luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties te gebruiken; 

- het gezicht geheel of gedeeltelijk te bedekken of verbergen, zodat men niet herkenbaar is, 

behoudens anders luidende wetsbepalingen 

- vuurwerk, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen; 

- feestgeschut of kanonschoten te lossen bij gelijk welke gelegenheid; 

- vuur te maken in de openbare ruimte, of te BBQ-en; 

- te roken in de aangeduide rookvrije zones of waarbij het hinderlijk is voor de andere 

bezoekers;  

- ballonnen te gebruiken; 

- publiciteit of propaganda te voeren 

- graffiti aan te brengen  

- reclameboodschappen aan te brengen en inzamelingen te houden;  

- producten, voorwerpen, drukwerken of diensten aan te bieden; 

- ambulante activiteiten uit te oefenen; 

- bij nacht te verblijven of te slapen in het park of er te kamperen; 

- op afstand bestuurde objecten te gebruiken; 

- politieke of religieuze manifestaties, optochten en betogingen te houden 

- samenscholingen met meer dan 50 deelnemers te houden; 

- te baden in vijvers, grachten, bekkens en fonteinen gelegen in openbare ruimten of deze 

te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat in onder te 

dompelen; 

- zich op het ijs te begeven; 



- het domein te betreden of te verlaten anders dan langs de gesignaleerde in- en uitgangen; 

- filmopnamen te maken voor commerciële doeleinden; 

- verboden middelen te bezitten, te gebruiken en te verhandelen; 

- dingen te bevestigen of achter te laten in het park (bv. wegwijzers, affiches, …) 

- Objecten te beschadigen of te verplaatsen; 

- Wegen en infrastructuur te beschadigen. 

 

§2. Uitzonderingen op de voorgaande verbodsregels kunnen enkel worden toegelaten mits een 

voorafgaande  schriftelijke toestemming van de directie en zijn eventueel onderhevig aan de 

toestemming of vergunning van andere overheden. De aanvraag hiervoor voor de aanvang van 

de activiteit, binnen de gestelde termijnen, te worden ingediend via het daartoe bestemde 

formulier op de website van het Rivierenhof.  

Artikel 7. Weggebruikers en verkeer 

§1. Verkeerstekens en opschriften hebben de betekenis zoals voorzien in het 

verkeersreglement en het bosdecreet. 

§2. De verkeerssituatie wordt geregeld door de bebording aan de rand van en in het park. De 

volgens de bebording toegelaten (voer)tuigen, zoals fietsen, skateboards, steps, rolschaatsen, 

rollerblades, Segways, longboards, …  zijn enkel toegelaten op de verharde paden en pleinen 

of de daartoe voorziene terreinen. Dit dient te gebeuren aan gematigde snelheid en met 

bijzondere voorzichtigheid ten opzichte van andere bezoekers. Het is verboden met voertuigen 

de grasperken te betreden, tenzij anders aangegeven; 

§3. De bezoekers van het Rivierenhof zijn verplicht om hun voertuigen te parkeren op de 

daartoe voorziene plaatsen. Parkeren op de bezoekersparkings is toegelaten van 06:00u tot 

01:00u.  

§4. Behoudens dienstvoertuigen, wagens van personeel en hulpdiensten mag geen enkel 

motorvoertuig in het Rivierenhof circuleren, stil staan of parkeren, behalve indien zij daarvoor 

een geldige vergunning hebben van de directie. Deze kaart is te verkrijgen via 

rivierenhof@provincieantwerpen.be of bij het infopunt. 

§5. Het is verboden het onderhoud, de smering, olieverversing of herstelling van voertuigen of 

stukken van deze voertuigen te doen, met uitzondering van het depanneren vlak na het zich 

voordoen van het defect, voor zover het gaat om zeer beperkte interventies teneinde het 

voertuig in staat te stellen zijn weg voort te zetten of weggesleept te worden. Eventuele 

bevuiling van de openbare ruimte dient te worden weggewerkt. 

§6. Het overvliegen van het domein met op afstand bestuurde luchtvaartuigen of UAS (zoals 

model telegeleide vliegtuigen, modelhelicopters, multirotors, drones, …) is niet toegelaten, 

tenzij mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer en 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. 

 

Artikel 8.  Planten en dieren  

§1. Alle planten en wilde dieren zijn beschermd in het Rivierenhof. 

§2. In het Rivierenhof is het verboden om:  

- dieren, planten of andere organismen te vangen, te verstoren of hun nesten te vernielen 

of beschadigen; 

- eigen dieren, planten of andere organismen achter te laten of vrij te laten in het park; 
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- dieren, planten of andere organismen te verzamelen, mee te nemen, te verwijderen of te 

verplaatsen; 

- dieren achter te laten in geparkeerde voertuigen; 

- plaatsen waar honden niet-toegelaten zijn met andere dieren te betreden; 

- de ruitersport te beoefenen, zelfs aan de teugels. Op deze regel wordt enkel een 

uitzondering voorzien voor de paarden van de ordediensten;  

- dieren bij zich te hebben waarvan het aantal of het gedrag de openbare veiligheid in het 

gedrang zouden kunnen brengen;  

- dieren af te richten  

- Vruchten van planten te plukken. Vruchten van de grond rapen is toegelaten; 

- zand, grond, bladgrond en hout te verzamelen, mee te nemen, te verplaatsen of achter te 

laten; 

- de borders, bloemperken, heestermassieven of beboste zones (m.u.v de aangeduide 

delen) te betreden; 

- klimmen op of over bomen, afsluitingen, kunstwerken, palen, constructies of allerhande 

installaties. Dit met uitzondering van plaatsen die aangeduid zijn als speelbos of 

natuurspeelplaats. 

- de openbare vuilbakken in het domein mogen enkel gebruikt worden voor het deponeren 

van de verpakkingen afkomstig van de in het domein geconsumeerde goederen en 

levensmiddelen. 

 

§3. Bezoekers dienen hun dieren ten allen tijde met alle gepaste middelen in bedwang te 

houden, en dienen deze met een leiband van max. 1,5m aan te lijnen. Honden of andere 

dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor andere parkbezoekers door o.a. 

aanhoudend lawaai of agressief gedrag. Het dragen van een muilkorf is verplicht voor dieren 

die mogelijk agressief of gevaarlijk kunnen zijn. 

 

§4. De begeleiders van honden, met uitzondering van blinden en mindervaliden met 

geleidehond, zijn verplicht de uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen. Hiervoor dienen zij 

steeds in het bezit te zijn van een zakje, dat geschikt moet zijn en gesloten kan worden. Het 

zakje dient op het eerste verzoek te worden getoond aan de politie of een beëdigde 

aangestelde van de provincie of stad.  

 

§5. Vissen is enkel toegelaten op de daarvoor voorziene vijvers. De regeling hiertoe wordt 

voorzien is het visreglement. 

Artikel 9. Sport en spel  

Het is verboden: 

- in de collectietuinen sport of spel te beoefenen; 

- in het algemeen sport of spel te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is.  

- scherpe, stekende of gevaarlijke voorwerpen te gebruiken of te werpen (o.a. kogelstoten, , 

speerwerpen,  boogschieten); 

De speeltuigen mogen slechts gebruikt worden overeenkomstig de aanduidingen die ter 

plaatse worden aangegeven.  

 

Artikel 10. Afval  

§1. Het is verboden papier, afval, vuilnis of om het even welke voorwerpen weg te werpen of 

achter te laten, elders dan in de daartoe bestemde vuilnisbakken; 

§2. Het is verboden om huishoudelijk- of bedrijfsafval weg te gooien of achter te laten.  Indien 

sluikstorten op het grondgebied van het Rivierenhof wordt vastgesteld, wordt dit bestraft 

overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad 

Antwerpen. 



 

Artikel 11. Klachten aan de directie 

Bezoekers die klachten omtrent de werking van het Rivierenhof wensen te formuleren, kunnen 

dit ofwel online doen via de website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be) 

ofwel door zich te richten tot het infopunt van de domeinwacht van het Rivierenhof. De 

klachten zullen afgehandeld worden volgens het provinciaal klachtenreglement.  

 

HOOFDSTUK 2.  SANCTIES EN OPHEFFINGSBEPALINGEN 

 

Artikel 12. Vaststellingsbevoegdheid 

§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 Antwerpen; 

3° de ambtenaren de provincie Antwerpen of het Vlaams Gewest die beantwoorden aan de 

minimumvoorwaarden van het Koninklijk Besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de 

procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de 

wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, 

en die daartoe door de gemeenteraad zijn aangewezen; 

4° 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 Rivierenhof; 

5° de daartoe aangestelde ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos;  

Artikel 13. Publicatie 

- Behoudens de door de wet voorziene publicaties zal een uitgifte van onderhavige 

reglementering ter inzage liggen aan het infopunt van de domeinwacht. Een verkorte versie 

hangt minimaal uit aan de hoofdingang. 

Artikel 14. Inwerkingtreding 

Dit reglement is van kracht vanaf 22 september 2022 en vervangt voor wat het Rivierenhof 

betreft ieder vroeger reglement.  

 

 

 

 

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

