ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE PROVINCIALE DOMEINEN
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen

Artikel 1
Dit reglement geldt voor navermelde provinciale domeinen :
− Hof van Leysen, Antwerpen
− Hoge Mouw, Kasterlee
− Kesselse Heide, Nijlen (Kessel)
− Prinsenpark, Retie
− Rivierenhof, Antwerpen (Deurne)
− Vrieselhof, Ranst (Oelegem)
− Vrijbroekpark, Mechelen
− Zilvermeer, Mol
− Provinciaal Recreatiecentrum De Schorre, Boom
− Neteland, Duffel-Lier
− Provinciaal domein Broek De Naeyer, Willebroek
− Bels Lijntje, Turnhout/Ravels
− De Nekker, Mechelen
− De Averegten, Heist-op-den-Berg
− d’Ursel te Bornem
− Provinciaal domein Pulhof, Wijnegem
− Provinciaal domein Hertberg, Herselt
− Arboretum, Kalmthout.
Zij worden in volgende artikelen gezamenlijk aangeduid met de term “provinciale domeinen”.

Artikel 2
De provinciale domeinen staan ter beschikking van de bevolking voor sociale, wetenschappelijke, culturele,
toeristische of sportieve activiteiten die overeenkomen met de bestemming die aan de domeinen bij de verwerving
ervan of door latere provincieraadsbesluiten wordt gegeven.

Artikel 3
De wijze waarop gebruik mag gemaakt worden van de provinciale domeinen wordt geregeld zoals bepaald in de
navermelde artikelen.
Alleen de bestendige deputatie of een door haar gemachtigde ambtenaar kunnen afwijkingen toestaan.

Artikel 4
De provinciale domeinen zijn iedere dag kosteloos toegankelijk tijdens de openingsuren, die door de bestendige
deputatie vastgesteld worden.
Voor de toegang van fietsers, bromfietsers, moto’s en autovoertuigen kan een inkomgeld gevraagd worden,
waarvan het bedrag vastgesteld wordt door de bestendige deputatie.
De sluitingsuren en inkomtarieven worden aan iedere ingang duidelijk ter kennis gebracht van het publiek.

Artikel 5
Buiten de overeenkomstig artikel 4 vastgestelde openingsuren mag niemand in de provinciale domeinen
vertoeven, met uitzondering van :

a. de personeelsleden, evenals de uitbaters van de instellingen met hun gezin die wonen in gebouwen,
afhankelijkheden van de domeinen;
b. de aangestelden van de provinciale bewakingsdienst;
c. officieren en agenten van de openbare macht, in de uitoefening van hun functie;
d. de directie en het personeel van hotels, restaurants en andere verhuurde of in concessie gegeven instellingen,
in zover deze ook tijdens de sluitingsuren ter beschikking zijn van het publiek;
e. de cliënten van het hotel-restaurant Rivierenhof, het “Vrijbroekhof”, het tennischalet in het park Vrijbroek, de
hotel- en kampeergasten die regelmatig ingeschreven zijn in de hotel- en kampeerregisters;
f. het publiek en de gebruikers van het openluchttheater in het Rivierenhof.

Artikel 6
De kinderspeeltuigen in de provinciale domeinen mogen slechts gebruikt worden overeenkomstig de aanduidingen
ter plaatse aangebracht.

Artikel 7
Het is verboden in de provinciale domeinen :
a. elektronische toestellen, zoals transistors of radio’s enz., zo luidruchtig te laten spelen dat het voortgebrachte
geluid buiten de onmiddellijke eigen omgeving kan waargenomen worden;
b. dieren te laten loslopen of te laten baden;
c. honden, zelfs aan de leiband op de stranden en op die plaatsen waarop het verbod uitdrukkelijk wordt
aangegeven, te brengen;
d. bloemen, vruchten, zwammen of fruit te plukken of te vernietigen, takken af te snijden, gewassen uit te trekken,
bomen en beplantingen te beschadigen, op om het even welke wijze schade te veroorzaken aan wegen,
gebouwen, installaties, uitrustingen, afsluitingen, en oeverboorden;
e. onverminderd de bepalingen van de wet van 18 februari 1882 op de jacht, van het K.B. van 20 juli 1972 op de
bescherming van vogels en van het K.B. van 15 december 1954 op de riviervisserij is het verboden dieren te
storen, te vangen of te doden. In het bijzonder vogels en hun eieren of nesten te roven, klemmen te zetten of
strikken te spannen; de visregeling wordt gebeurlijk ter plaatse aangeduid;
f. wapens (revolvers, jacht- of luchtkarabijnen, enz.) of om het even welke gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen
en/of stoffen binnen te brengen;
g. papier, afval, vuilnis of om het even welke voorwerpen neer te leggen, weg te werpen of achter te laten, elders
dan in de daartoe bestaande bakken;
h. publiciteit te voeren, tenzij hiervoor een uitdrukkelijke plaatselijke en in de tijd beperkte toelating van de
bestendige deputatie voorhanden is;
i. vuur te maken in de domeinen, uitgezonderd op de plaatsen hiervoor aangeduid op het kampeerterrein van het
Zilvermeer te Mol; te roken in de bossen buiten de wandelwegen;
j. samenscholingen te veroorzaken, de doorgang te belemmeren, zich onbetamelijk te gedragen of gekleed te
zijn, het publiek te hinderen;
k. te baden in de wateren, uitgezonderd in de daartoe speciaal aangelegde zwemgelegenheden in het Zilvermeer
te Mol;
l. op om het even welke wijze en o.m. onder een tent of in een voertuig te kamperen, uitgezonderd op de
plaatsen die hiervoor worden voorzien;
m. kinderen zonder bewaking te laten;
n. voertuigen te reinigen of te herstellen in zover dit geen betrekking heeft op een tijdelijk buiten gebruik zijn van
het voertuig;
o. te wateren of zich te ontlasten elders dan op de hiervoor voorziene plaatsen;
p. het ijs te betreden tenzij op de daartoe voorbehouden grachten en vijvers;
q. scherpe of stekende voorwerpen te werpen; kogelstoten, hamerslingeren, speerwerpen en boogschieten enz.
– zelfs in spelverband – te beoefenen, tenzij met toelating vanwege de bestendige deputatie en op hiervoor
speciale terreinen;
r. te rijden met een rolplank (skate-board);
s. paarden binnen te brengen, zelfs aan een teugel tenzij mits uitdrukkelijke machtiging van de bestendige
deputatie;
t. moto- en/of autocrossen te beoefenen;

u. elders dan op de daartoe bestemde wegen of met miskenning van de gestelde voorwaarden, zich met
voertuigen voort te bewegen, of voertuigen te parkeren; de terzake door de bestendige deputatie getroffen
besluiten worden ter kennis gebracht van het publiek door middel van de gebruikelijke verkeerstekens (P.R. 0210-1980).

Hoofdstuk II – Exploitatie van terreinen en/of installaties
door verenigingen en groepen

Artikel 8
De provincie kan de terreinen en/of installaties zelf exploiteren, verhuren of in concessie geven. Zij kan ook de
terreinen en/of installaties aan de publieke toegankelijkheid onttrekken, eventueel mits bepaalde voorwaarden,
door ze ter beschikking te stellen van personen of groeperingen, die het in artikel 2 van dit reglement gestelde doel
nastreven.

Artikel 9
Dergelijke toelating omvat steeds de verplichting deze terreinen en/of installaties in een voortreffelijke staat van
reinheid en onderhoud te behouden. Voor elke aangerichte beschadiging blijven de vergunninghouders
aansprakelijk.

Artikel 10
Het vaststellen van de tarieven en andere voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de bestendige deputatie.
Verhuringen of concessies worden door haar geregeld.

Artikel 11
Van de verhuringen en de concessies zal jaarlijks melding worden gemaakt in de bijlagen van de provinciale
begroting.

Hoofdstuk III – Sancties en opheffingsbepalingen

Artikel 12
De overtredingen van de bepalingen van hoofdstuk I van onderhavig reglement zullen bestraft worden met een
boete van 1 tot 200 BEF en een gevangenisstraf van 1 tot 8 dagen, gezamenlijk of afzonderlijk toe te passen.
(Inbreuken op hetgeen bepaald is in de toepasselijke wetgeving op het verkeer, worden bestraft met straffen
voorzien in artikel 29 van de gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer – K.B. 16-3-1968 – P.R. 0210-1980).

Artikel 13
Behoudens de door de wet voorziene publicaties zal een uitgifte van onderhavige reglementering aan de
voornaamste ingang(en) van de respectieve domeinen worden aangeplakt.

Artikel 14
Worden opgeheven vanaf het van kracht worden van onderhavig reglement :
a. de grondverordening voor het “Rivierenhof” te Deurne van de provincieraad van 28 juli 1922, goedgekeurd bij
K.B. van 26-8-1922;

b. de verordening op het verkeer in het park “Vrijbroek” te Mechelen, goedgekeurd door de bestendige deputatie
in zitting van 5 juni 1936.

Goedgekeurd door de provincieraad van 21 december 1979, gewijzigd op 2 oktober 1980, 14 december 1982, 25
juni 1984, 12 maart 1987, 28 juni 1988, 18 april 1991, 21 oktober 1993, 9 februari 1995 en 15 december 2005.

