
DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Provinciaal Groendomein Rivierenhof
Turnhoutsebaan 242-244-246 in 2100 Antwerpen (Deurne)
T 03 360 52 18

Provinciale Visserijcommissie Antwerpen
Italiëlei 4 bus 16 in 2000 Antwerpen
T 03 204 03 35
visserijcommissieantwerpen@gmail.com www.natuurenbos.be

Rivierenhof

Bijzonder 
visreglement van 
het provinciaal 
groendomein 
Rivierenhof te 
Deurne



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 uitvoerings-
besluiten.

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. 

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

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.

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

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

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

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

ARTIKEL 8: 
In toepassing van het algemeen regle-
ment voor de provinciale domeinen 
zijn de domeinwachters bevoegd om 
de naleving van dit bijzonder visregle-
ment te controleren.

ARTIKEL 9: 
Benevens de door de wet voorziene 
publicaties zal een uitgifte van on-
derhavig besluit aan de voornaamste 
ingangen alsmede aan de vijvers van 
het park worden aangeplakt.

Vastgesteld door de provincieraad van 
Antwerpen in vergadering van 9 maart 
1982, nadien gewijzigd in de zittingen 
van 25 juni 1998 en 5 mei 2011.


