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ARTIKEL 1:
Behoudens de regels omschreven in
onderstaande artikels is de visserij in
het Rivierenhof onderworpen aan de
bepalingen van de wet van 1 juli 1954
op de riviervisserij en haar uitvoeringsbesluiten.

Uitzonderingen hierop gelden voor
hengelwedstrijden waarvoor afwijking
is bekomen bij de Provinciale Visserijcommissie Antwerpen en voor
zover voldaan is aan de voorwaarden
opgelegd door de commissie.

ARTIKEL 2:
Er mag enkel gevist worden in de grote
vijver en de roeivijver en dit vanaf de
rand van het water. In de roeivijver is
een afgebakend stuk voorzien voor de
modelbootjes van club R.S.M.B. Tijdens
activiteiten van deze club mag er in de
afgebakende zone niet gevist worden.

ARTIKEL 5:
Er mag per hengel maximum één
haak gebruikt worden. Het gebruik
van een meertandige haak (bv. fleurhaak, dreghaak) is verboden. Beide
voorgaande bepalingen van dit artikel
gelden niet voor het vissen met
kunstaas op roofvis.

In alle andere waters van het park is het
verboden te vissen.

ARTIKEL 6:
Er mag geen gebruik gemaakt worden
van telegeleide bootjes om storing te
vermijden met activiteiten van club
R.S.M.B.

ARTIKEL 3:
Er mag, met inachtneming van de
wettelijk voorziene periodes, gevist
worden tijdens de openingsuren van
het park.
ARTIKEL 4:
Elke vis moet onmiddellijk na de vangst
worden teruggezet, het gebruik van
een leefnet of elk ander middel om vis
levend te bewaren, is verboden.

ARTIKEL 7:
Onverminderd de gebeurlijke
toepassing van zwaardere straffen
voorzien door het strafwetboek of
door bijzondere wetten of decreten,
worden overtredingen van dit reglement bestraft met een geldboete of
gevangenisstraf zoals bepaald in het
algemeen reglement voor de provinciale domeinen.

ARTIKEL 8:
In toepassing van het algemeen reglement voor de provinciale domeinen
zijn de domeinwachters bevoegd om
de naleving van dit bijzonder visreglement te controleren.
ARTIKEL 9:
Benevens de door de wet voorziene
publicaties zal een uitgifte van onderhavig besluit aan de voornaamste
ingangen alsmede aan de vijvers van
het park worden aangeplakt.
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