
PROVINCIAAL REGLEMENT  DE AVEREGTEN 

HOOFDSTUK  1. ALGEMENE BEPALINGEN. 
 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

§1. Dit reglement is van toepassing op het provinciaal groendomein De Averegten, 
gelegen aan de Boonmarkt 4a te 2220 Heist-op-den-Berg. Het domein omvat bossen, 
graslanden, vijvers en grachten, een speeltuin, een avontuurlijke natuurspeelplaats en 
vaste infrastructuren en is eigendom van het Provinciebestuur van Antwerpen. 

§2. De bepalingen van dit reglement gelden voor iedereen die zich in De Averegten 
bevindt. Eenieder wordt geacht bij het betreden van De Averegten 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 (ABP) van de gemeente Heist-op-den-Berg, door de gemeenteraad 
van Heist-op-den-Berg aangenomen op 12 september 2017 en alle latere wijzigingen.  

§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. 

De Averegten wordt opengesteld voor sociale, wetenschappelijke, educatieve, 
recreatieve, culturele, toeristische, historische en sportieve activiteiten die in 
overeenstemming zijn met de bestemming die de provincieraad aan De Averegten heeft 
gegeven.  

Artikel 3.  Openingsperiode van De Averegten 

§1. De Averegten is, behoudens op de toegangsweg tot taverne Het Boshuis, op de route 
van het fietsknooppuntennetwerk, op de bosweg naast de Huizebeek tot aan de 
noordelijke ingang of bij geleide bezoeken, het hele jaar toegankelijk voor het publiek 
van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang.   

De toegangsweg tot aan de taverne ‘Het Boshuis’, de route van het 
fietsknooppuntennetwerk en de bosweg naast de Huizebeek tot aan de noordelijke 
ingang zijn toegankelijk van 5u tot 24u. 

§2. In het kader van de algemene veiligheid voor de bezoekers en medewerkers kan de 
directie De Averegten geheel of gedeeltelijk afsluiten voor bezoekers. Dit toegangsverbod 
wordt dan duidelijk aangegeven aan de hoofdingang en andere 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 van De Averegten 

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

1. De directie en de personeelsleden van de provincie Antwerpen en de gemeente 
Heist-op-den-Berg, belast met een dienstopdracht (o.a. conciërge, 
domeinwachters, GAS-ambtenaren). 

2. Uitbaters (al dan niet inwonend) van de in concessie en in gebruik gegeven 
instellingen en hun inwonende gezinsleden, alsook hun geregistreerde 
personeelsleden.  

3. Klanten van deze instellingen die zich op de verharde wegen naar hun 
geparkeerde voertuigen begeven om het domein te verlaten.  

4. De aangestelden van de provincie Antwerpen en de gemeente Heist-op-den-
Berg en externe bewakingsdiensten onder contract, binnen de uitoefening van 
hun functie. 

5. Officieren en agenten van de openbare macht in de uitoefening van hun 
functie. 

6. Opgeroepen Hulpdiensten. 
7. 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. 

§2. Kinderen onder de 14 jaar dienen altijd onder de begeleiding en het toezicht van een 
volwassene of ouder te staan. 

Artikel 6.  Openbare orde in De Averegten 

§1. Wat de algemene openbare orde betreft in De Averegten, zijn de bepalingen van de 
Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Heist-op-den-Berg 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) (artikel 7); 

- tussen 23.00 uur en 06.00 uur alcoholhoudende dranken te gebruiken (artikel 
122); 

- te urineren, te spuwen of uitwerpselen achter te laten (artikel 31); 
- schiettuigen te gebruiken of te werpen, gooien of stoten met voorwerpen die 

schade kunnen aanrichten (artikel 120); 
- wapens met samengeperste lucht te gebruiken (artikel 121); 
- stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen te geven, 

geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties 
te gebruiken (artikel 175); 

- het gezicht geheel of gedeeltelijk te bedekken of verbergen, zodat men niet 
herkenbaar is (artikel 137); 

- vuurwerk, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen 
(artikel 187); 

- feestgeschut of kanonschoten te lossen bij gelijk welke gelegenheid (artikel 187); 
- vuur te maken in de openbare ruimte (artikel 87); 



- rook, geuren, uitwasemingen voort te brengen van welke bron dan ook (artikel 
87); 

- onbemande (wens)ballonnen op te laten (artikel 87); 
- publiciteit te maken (artikel 153)  
- reclameboodschappen aan te brengen en inzamelingen te houden (artikel 153);  
- producten, voorwerpen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk te koop 

aan te bieden (artikel 154); 
- ambulante activiteiten uit te oefenen (artikel 207); 
- te verblijven of te slapen in de shelters, in een tent, wagen, een caravan of een 

daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen, behoudens op de daartoe bijzonder 
ingerichte plaatsen (artikel 208); 

- op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens of andere met 
motoren aangedreven (speel)tuigen te bedienen (artikel 191); 

- samenscholingen, optochten en betogingen en alle andere manifestaties te 
houden (artikel 92); 

- te baden in vijvers, poelen, grachten, bekkens en fonteinen gelegen in het domein 
of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat in 
onder te dompelen (artikel 16); een uitzondering hierop vormt de 
natuurspeelplaats ‘Hobbeldonk’ waar wel mag gewaad worden; 

- zich op het ijs te begeven (artikel 167); 
- dieren los te laten lopen, met uitzondering van honden in de daartoe aangeduide 

hondenlosloopzone (artikel 128); 
- zijn dier aan te zetten om aan te vallen of agressief te worden, of hem voorbijgangers 

te laten of doen aanvallen of achtervolgen, ook al brengt dat geen enkel kwaad of geen 
enkele schade teweeg (artikel 126); 

- agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke dieren of dieren die personen of andere dieren 
kunnen bijten, of zieke dieren bij zich te hebben, als ze geen muilband dragen (artikel 
126);  

- dieren bij zich te hebben waarvan het aantal of het gedrag de openbare veiligheid 
in het gedrang zou kunnen brengen (artikel 126);  

- dieren onbeheerd achter te laten in een geparkeerd voertuig als dat een gevaar of 
ongemak kan opleveren voor personen of voor de dieren zelf (artikel 126); 

- uitwerpselen van honden achter te laten; de begeleiders, met uitzondering van 
andersvaliden vergezeld van een geleidehond, moeten steeds in het bezit zijn van 
een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier; het zakje moet 
ertoe geschikt zijn en gesloten kunnen worden; het zakje dient op het eerste verzoek 
te worden getoond aan de politie of een beëdigde aangestelde van de gemeente 
(artikel 11);  

- voertuigen te onderhouden of te herstellen, met uitzondering van: 
o het depanneren van een defect voertuig teneinde de bestuurder in staat te 

stellen zijn weg te vervolgen; 
o het takelen of wegslepen van een defect voertuig; (artikel 28); 

- bomen, aanplantingen en palen of andere voorwerpen voor de bescherming van 
aanplantingen te beschadigen of uit te rukken (artikel 98); 

- bomen om te hakken, of zodanig te snijden, verminken of ontschorsen dat zij 
vergaan, of enten te vernielen (artikel 98 bis); 

- met voertuigen de grasperken te betreden, tenzij anders aangegeven (artikel 99); 
- afval uit het particuliere huishouden te deponeren in de openbare afvalbak, 

blikvanger of hondenpoeprecipiënt in het domein; de openbare recipiënten in het 
domein mogen enkel gebruikt worden voor het deponeren van de verpakkingen 



afkomstig van de in het domein geconsumeerde goederen en levensmiddelen (artikel 
36). 
 

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

Provincie Antwerpen 
Departement Vrije Tijd 
T.a.v. Provinciale Groendomeinen Regio Kempen 
Boonmarkt 4a 
2220 Heist-op-den-Berg  

Artikel 7. Weggebruikers en verkeer in De Averegten 

§1. Verkeerstekens en opschriften hebben de betekenis zoals voorzien in het 
verkeersreglement en het bosdecreet (toegankelijkheidborden). 

§2. De Averegten is vrij toegankelijk voor voetgangers, invalidenwagens, kinderwagens, 
al dan niet bereden kinderrijwielen van kinderen jonger dan 9 jaar op de wandelwegen.  

§3. Honden moeten verplicht aan de leiband en zijn, zoals aangegeven op de kaart van 
de Toegankelijkheidsregeling, slechts op een beperkt deel van de wandelwegen 
toegelaten. 

§4. Skateboards, Segways en rolwagens zijn enkel toegelaten op de wandelpaden, mits 
een aangepaste snelheid (max. 20 km/u) en een bijzondere voorzichtigheid ten opzichte 
van de andere bezoekers. 

§5. Al dan niet elektrisch aangedreven fietsen zijn enkel toegelaten op de voor fietsers 
aangeduide paden op de kaart van de Toegankelijkheidsregeling, en fietsers dienen hun 
snelheid aan te passen (max. 20 km/u). 

§6. Pocket bikes en quads zijn nergens toegelaten. 

§7. De bezoekers van De Averegten zijn verplicht om hun voertuigen te parkeren op de 
daartoe voorziene plaatsen.  

§8. Behoudens dienstvoertuigen, wagens van personeel, wagens van de concessionaris 
en van zijn personeel en leveranciers, en wagens van hulpverleningsdiensten mag geen 
enkel motorvoertuig in De Averegten circuleren, stil staan of parkeren, behalve indien zij 
daarvoor een genummerde vergunning hebben van de directie, in de vorm van een kaart 
met opschrift ” Toelating parkeren en uitzonderlijk verkeer ”. Deze kaart is te verkrijgen 
via het onthaal. 

Artikel 8. Planten en dieren in De Averegten. 

§1. Alle fauna en flora zijn beschermd in De Averegten. 

§2. In De Averegten is het verboden om:  

1° vogels te vangen en hun nesten te vernielen en alle andere dieren die zich in de 
omgeving bevinden, lastig te vallen. 

2° eigen dieren achter te laten of vrij te laten in het domein; 



3° honden niet-toegelaten plaatsen te laten betreden (o.a. de speeltuin, avontuurlijke 
natuurspeelplaats, bloemperken, plantentuin, poelen en vijvers);  

4° de ruitersport te beoefenen, zelfs aan de teugels. Op deze regel wordt enkel een 
uitzondering voorzien voor de paarden van de ordediensten of als de 
toegankelijkheidsregeling hierin uitdrukkelijk voorziet; 

5° dieren af te richten, zonder toelating;  

6° takken, knoppen, bloemen, vruchten, paddenstoelen en ganse planten te verwijderen, 
af te snijden of af te breken. 
 
7° zand, grond, bladgrond of hout te verzamelen; 
 
8° wegen en infrastructuur te beschadigen; 
 
9° de bloemperken te betreden; 
 
10° klimmen op of over bomen, afsluitingen, kunstwerken, palen, constructies of 
allerhande installaties. Dit met uitzondering van plaatsen die aangeduid zijn als speelbos 
of natuurspeelplaats.  

 
§3. Bezoekers dienen hun dieren ten allen tijde met alle gepaste middelen in bedwang te 
kunnen houden, en dienen deze minstens met een korte leiband aan te lijnen. Honden of 
andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor andere bezoekers 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. In de aangeduide hondenlosloopzone mogen honden wel vrij rondlopen. Ook hier 
geldt de voorwaarde dat de begeleider het dier ten allen tijde onder controle moet 
kunnen houden. 
 
§5. De directie neemt zelf de nodige maatregelen om overlast van schadelijke, 
gevaarlijke dieren te bestrijden volgens de geldende wetgeving.  

§6. Vissen is nergens in het domein toegelaten.  

Artikel 9. Sport en Spel in De Averegten 

§1. Het is verboden: 

1° in de plantentuin sport of spel te beoefenen; 

2° in het algemeen sport of spel te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is 
voor de andere bezoekers; 

3° met scherpe, stekende of gevaarlijke voorwerpen te werpen (inclusief het beoefenen 
van kogelstoten, hamerslingeren, speerwerpen en boogschieten); 

4° voor personen ouder dan 17 jaar om speeltuigen in de speelruimten te gebruiken; 

5° de speeltoestellen aan te wenden op een manier waarop de veiligheid van andere 
bezoekers in het gedrang komt. 

§2. De kinderspeeltuigen in De Averegten mogen slechts gebruikt worden 
overeenkomstig de aanduidingen die ter plaatse worden aangegeven. In het kader van 
de veiligheid van de gebruiker en eventuele beschadigingen aan de speeltuigen moet de 
gebruiker gepaste kledij en schoeisel dragen. Onder normale gebruiksvoorwaarden en 
mits naleving van de voorschriften bestaat er geen gevaar voor de veiligheid van de 



gebruikers of derden. Alle toestellen worden tijdig gekeurd en eventuele gebreken 
kunnen door de bezoekers aan het onthaal of aan de domeinwachters worden gemeld. 
 
Artikel 10. Afval in De Averegten 

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

§2. Indien sluikstorten op het grondgebied van De Averegten wordt vastgesteld, wordt 
dit bestraft overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening van de gemeente Heist-op-den-Berg. 

Artikel 11. Klachten aan de directie 

Bezoekers die klachten omtrent de werking van De Averegten wensen te formuleren, 
kunnen dit ofwel online doen via de website van de provincie Antwerpen 
(www.provincieantwerpen.be) ofwel door zich te richten tot de balie van De Averegten of 
tot de domeinwachters. De schriftelijke 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 Heist-op-den-Berg; 

3° de ambtenaren van de gemeente Heist-op-den-Berg, 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 24 juni 2013 
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, en die daartoe 
door de gemeenteraad zijn aangewezen; 

4° de provinciale domeinwachters en domeinbrigadiers 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 De 
Averegten; 

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

§2. De in 1°, 2°, en 4° 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 dit reglement 
bestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 
2013 en de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Heist-op-den-
Berg, door de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg aangenomen op 12 september 2017 
en iedere latere wijziging.  



Artikel 13. Publicatie 

Behoudens de door de wet voorziene publicaties zal een uitgifte van onderhavige 
reglementering ter inzage liggen aan de balie van het onthaalgebouw. Een verkorte 
versie hangt uit aan de hoofdingangen. 

Artikel 14. Inwerkingtreding 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 oktober 2018 en vervangt voor wat, De Averegten 
betreft, ieder vroeger reglement. 


