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PROVINCIAAL REGLEMENT Broek De Naeyer  

HOOFDSTUK  1. ALGEMENE BEPALINGEN  
  

Artikel 1. Toepassingsgebied  

§1. Dit reglement is van toepassing op Broek De Naeyer, gelegen aan de 
Stuivenbergbaan te 2830 Klein Willebroek. Het domein omvat vijvers en grachten, 
weilanden,  de fabrieksloop, bezinkingsputten, rietvelden en vaste infrastructuren en is 
eigendom van het Provinciebestuur van Antwerpen.  

§2. De bepalingen van dit reglement gelden voor iedereen die zich in Broek De Naeyer 
bevindt. Eenieder wordt geacht bij het betreden van Broek De Naeyer 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 Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening van de gemeente Willebroek, door de gemeenteraad van Willebroek 
aangenomen op 16 december 2014 en alle latere wijzigingen, en meer bepaald de 
artikelen 7, 11, 16, 19, 19bis, 24, 27, 31, 31/1, 53, 54, 60/1, 62, 69-73, 83-86, 88, 92-
97, 99, 104-107, 125-128, 141, 151, 165-169, 186, 189 en 216.  

§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 domein 

Broek De Naeyer wordt opengesteld voor educatieve, wetenschappelijke en beperkte 
recreatieve activiteiten die in overeenstemming zijn met de bestemming die de 
provincieraad aan het domein heeft gegeven. Het gebied heeft een historische vervuiling 
waardoor verschillende beperkingen worden opgelegd aan het publiek omwille van de 
volksgezondheid. 

Artikel 3.  Openingsperiode van Broek De Naeyer 

§1. Broek De Naeyer is het hele jaar vrij toegankelijk voor het publiek van zonsopgang 
tot zonsondergang, en dit enkel op de paden.  

§2. In het kader van de algemene veiligheid voor de bezoekers kan het 
provinciepersoneel het domein geheel of gedeeltelijk afsluiten voor bezoekers. Dit 
toegangsverbod wordt dan duidelijk aangegeven aan de 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.  
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Artikel 4. Toegankelijkheid van Broek De Naeyer 

Buiten de in artikel 3, §1 vastgestelde openingsperiode mag niemand in Broek De Naeyer 
aanwezig zijn, met uitzondering van:  

1. de directie en de personeelsleden van de provincie Antwerpen en de gemeente 
Willebroek, belast met een dienstopdracht (o.a. domeinwachters, GAS-
ambtenaren)  

2. de aangestelden van de provincie Antwerpen en de gemeente Willebroek en 
externe bewakingsdiensten onder contract, binnen de uitoefening van hun 
functie  

3. officieren en agenten van de openbare macht in de uitoefening van hun functie  
4. opgeroepen hulpdiensten  
5. personen, verenigingen, 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. 

§2. Kinderen dienen altijd onder de begeleiding en toezicht van een volwassene of ouder 
te staan.  

§3. De provincie Antwerpen informeert de bezoekers duidelijk over de aanwezige 
historische vervuiling. De paden verlaten zonder toestemming van de directie is 
uitdrukkelijk verboden. 

Artikel 6.  Openbare orde in Broek De Naeyer 

§1. Wat de algemene openbare orde betreft in Broek De Naeyer, zijn de bepalingen van 
de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van Willebroek volledig van toepassing.   
  
Zo is het onder meer verboden: 
 
     - honden mee te brengen en uit te laten, zelfs aan de leiband over heel het domein  

- de openbare ruimte te bevuilen op gelijk welke manier (zoals o.a. het weggooien 
van verpakkingen of allerlei afval) (art. 7); 

- tussen 00.00 uur en 08.00 uur alcoholhoudende dranken te gebruiken (art. 88); 
- te urineren, te spuwen of uitwerpselen achter te laten (art. 27); 
- de doorgang te belemmeren, zich onbetamelijk of luidruchtig te gedragen, andere 

bezoekers lastig te vallen of te hinderen (artt. 83 en 84);  
- schiettuigen te gebruiken of te werpen, gooien of stoten met voorwerpen die 

schade kunnen aanrichten (art. 85);  
- wapens met samengeperste lucht te gebruiken (art. 86);  
- stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen  te geven, 

geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties 
te gebruiken (art. 151);  

- het gezicht geheel of gedeeltelijk te bedekken of verbergen, zodat men niet 
herkenbaar is (artt. 104-107);  
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- vuurwerk, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen 
(artt. 54 en 165 en 165bis en 167);  

- feestgeschut of kanonschoten te lossen bij gelijk welke gelegenheid (artt. 165 en 
167);  

- vuur te maken in de openbare ruimte, of te BBQ-en (art. 54);  
- rook, geuren, uitwasemingen voort te brengen van welke bron dan ook (art. 54);  
- onbemande (wens)ballonnen op te laten (art. 54);  
- publiciteit of propaganda te voeren door middel van daartoe ingerichte 

voertuigen, draagbare borden en doeken, vlugschriften, vlaggen, wimpels en 
plakbrieven (artt. 19 en 125-128);   

- reclameboodschappen aan te brengen en inzamelingen te houden (artt. 19 en 
125-128);   

- producten, voorwerpen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk te koop 
aan te bieden (art. 127);  

- ambulante activiteiten uit te oefenen (art. 186);  
- bij nacht te verblijven of te slapen in de observatiehutten, een tent, een wagen, 

een caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen (art. 189);  
- op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens of andere met 

motoren aangedreven (speel)tuigen te bedienen (art. 169);  
- samenscholingen, optochten en betogingen en alle andere manifestaties met meer 

dan 50 deelnemers te houden (art. 62);  
- te baden in vijvers, grachten, bekkens deze te bevuilen of er dieren in te laten 

baden of te wassen of er eender wat in onder te dompelen (art. 16);  
- zich op het ijs te begeven (art. 141);  
- het domein te betreden of te verlaten anders dan langs de gesignaleerde in- en 

uitgangen; 
- filmopnamen te maken voor commerciële doeleinden; 
-    verboden om (schadelijke) middelen te bezitten, te gebruiken en te verhandelen 
     (art. 60/1);  
- af te wijken van de wandelpaden in verband met vervuiling van het gebied; 
- voertuigen te onderhouden (art. 24). 

 
 
§3. 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 dient uiterlijk 35 kalenderdagen voor de aanvang van de activiteit te worden 
ingediend op het e-mail adres: vrijbroekpark@provincieantwerpen.be of per brief aan de 
parkdirectie:  

Provincie Antwerpen  
Departement Vrije Tijd  
T.a.v. Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen  
Ridder Dessainlaan 65  
2800 Mechelen   

Artikel 7. Weggebruikers in Broek De Naeyer 

§1. Verkeerstekens en opschriften hebben de betekenis zoals voorzien in het 
verkeersreglement en het bosdecreet.  
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§2. Broek De Naeyer is vrij toegankelijk voor voetgangers, invalidenwagens, 
kinderwagens. Fietsen, Pocket bikes en quads zijn verboden om door het gebied te 
rijden. 

Artikel 8.  Planten en dieren in Broek De Naeyer.  

§1. Alle planten en wilde dieren zijn beschermd in Broek de Naeyer.  

§2. In Broek de Naeyer is het verboden om:   

- vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere dieren die zich in de 
omgeving bevinden, lastig te vallen (art. 70);  

- eigen dieren achter te laten of vrij te laten in het domein;  
- regenwormen te verzamelen om te vissen;   
- de ruitersport te beoefenen, zelfs aan de teugels.  
- takken, knoppen, bloemen, vruchten, paddenstoelen en ganse planten te 

verwijderen, af te snijden of af te breken (art. 71);  
- bomen te verminken, schudden of ontschorsen (art. 71);  
- zand, grond, bladgrond en hout te verzamelen;  
- wegen en infrastructuur te bevuilen en /of te beschadigen (artt. 7 en 71);  
- klimmen op of over bomen, afsluitingen, kunstwerken, palen, constructies of 

allerhande installaties (art. 73); 
- zones die niet toegankelijk zijn voor wandelaars toch te betreden;  
- te vissen, vis mee te nemen en te consumeren omwille van vervuiling van het 

gebied (art. 53) 
  

 
§3. De directie neemt zelf de nodige maatregelen om overlast van schadelijke, 
gevaarlijke dieren te bestrijden volgens de geldende wetgeving.   

§4. Vissen is enkel toegelaten in de voorbehouden visconcessie, die enkel kan gebruikt 
worden door de door de directie geautoriseerde vereniging. Voor deze vereniging is 
vissen enkel toegelaten op het voorste deel van De Geul mits het nemen van de nodige 
voorzorgsmaatregelen t.a.v. de historische vervuiling zowel voor clubleden als voor 
gastvissers. 

 
Artikel 9. Afval in Broek de Naeyer  

§1. De bezoekers moeten hun afval, ontstaan in het domein, terug mee naar huis nemen 
of in de aangebrachte vuilnisbakken werpen. Huishoudelijk afval mag niet in een publieke 
vuilnisbak worden gedeponeerd. (artt. 31 en 31/1) 

§2. Indien sluikstorten op het grondgebied van Broek De Naeyer wordt vastgesteld, 
wordt dit bestraft overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening van de gemeente Willebroek.  

Artikel 10. Klachten aan de directie  

Bezoekers die klachten omtrent de werking van Broek De Naeyer wensen te formuleren, 
kunnen dit online doen via de website van de provincie Antwerpen 
(www.provincieantwerpen.be), ofwel door zich te richten tot de domeinwachters daar ter 
plaatse, of aan de balie in het Vrijbroekpark te Mechelen. De klachten zullen afgehandeld 
worden volgens het provinciaal klachtenreglement.   
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HOOFDSTUK 2.  SANCTIES EN OPHEFFINGSBEPALINGEN  

Artikel 11. Vaststellingsbevoegdheid  

§1. Inbreuken op de bepalingen van dit reglement kunnen worden vastgesteld door 
volgende personen: (art. 216) 

1° de politieambtenaren van de Federale politie;  

2° de politieagenten en hulpagenten van de lokale Politiezone Mechelen-Willebroek;  

3° de ambtenaren van de gemeente Willebroek, 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° de ambtenaren van de interlokale vereniging GASAM of een ander intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, die daartoe door de gemeenteraad van Willebroek werd 
aangewezen;  

5° de provinciale domeinwachters en domeinbrigadier, tevens 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 Broek De 
Naeyer;  

6° de daartoe aangestelde ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos;  

§2. De in 1°, 2°, en 5° 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. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen niet in 
andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze 
politieverordening begaan door meerderjarigen gestraft worden met een administratieve 
sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 en de artikelen 217-219 van de 
Algemeen Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Willebroek, door de 
gemeenteraad van Willebroek aangenomen op 16 december 2014 en iedere latere 
wijziging.   

Artikel 13. Publicatie  

Behoudens de door de wet voorziene publicaties zal een uitgifte van onderhavige 
reglementering ter inzage te vinden zijn op de website van provincie Antwerpen. Een 
verkorte versie hangt uit aan de verschillende ingangen van het domein.  

Artikel 14. Inwerkingtreding  

Dit reglement is van kracht vanaf 28 april 2022 en vervangt voor wat Broek De Naeyer 
betreft ieder vroeger reglement. 


