See below for the English translation

Bijzonder Visreglement van het provinciaal domein Vrijbroekpark
Geldig vanaf 8/04/2021
Artikel 1: Iedereen mag in het Vrijbroekpark vissen, mits naleving van volgende bepalingen, die
aanvullend zijn op het provinciaal parkreglement Vrijbroekpark.

Artikel 2: Waar?
Vissen is enkel toegestaan vanaf de oever, op de aangeduide plaatsen aan de grote vijver en
aansluitende waterpartijen. Er wordt niet gevist ter hoogte van paaiplaatsen.
In alle andere waterpartijen van het park is het verboden te vissen (o.a. hotelvijver, kleine vijver,
amfibieën poel en grachten).

Artikel 3: Wanneer?
Vissen is toegestaan in de volgende periode:
•
•
•
•

1 maart tot en met 31 maart vanaf 09:00u tot 17:00u.
01 april tot en met 15 mei vanaf 09:00u tot 20:00u.
16 mei tot en met 31 augustus vanaf 09:00u tot 21:00u.
01 september tot en met 15 oktober vanaf 09:00 tot 19:30u.

Wegens de winterrust is vanaf 16 oktober tot 1 maart vissen niet toegelaten in het gehele
Vrijbroekpark.

Artikel 4: Op wat?
Vissen is toegestaan op alle aanwezige vis, met uitzondering van roofvissen (baars, snoek,
snoekbaars) en paling .
Elke vis moet onmiddellijk na de vangst worden teruggezet.
Vervoer, en tijdens het hengelen in bezit houden van vissen, is binnen het Vrijbroekpark niet
toegelaten. Vissers mogen geen levende of dode vis verwijderen of binnenbrengen in het
Vrijbroekpark. Het gebruik van leefnet of elk ander middel om vis levend te bewaren, is verboden.

Artikel 5: Hoe?
Het gebruik van een gewone hengel of werphengel is toegelaten, met maximaal 2 hengels per
persoon.
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Het snoer mag enkel voorzien zijn van 1 enkele haak. Het is verboden te vissen met ketting,
staaldraad of kabeltje.
Een schepnet mag alleen gebruikt worden om met de hengel gevangen vis uit het water te scheppen
of terug te zetten. Loden producten zijn verboden.
Een onthaakmat en/of emmer is steeds aanwezig om de gevangen vis op te onthaken.

Artikel 6: Lokaas
Enkel natuurlijk lokaas is toegelaten. Volgende soorten aas worden aan de haak toegelaten:
-

Aardappel, deeg, kaas, granen, fruit, zaden en peulvruchten
Insecten, larven, witte maden en wormen
Boilies

Volgende soorten aas zijn verboden:
-

Alle kunstaas zoals lepels, spinners, pluggen, jigs, e.a.
Levende of dode aasvisjes
Gebruik van gekleurde maden

Artikel 7: Toezicht en handhaving
De provinciale domeinwachters/ bijzondere veldwachters zijn gemachtigd om controle uit te voeren
en bij overtreding een proces verbaal op te stellen.

Artikel 8: Wedstrijden
Er worden geen georganiseerde wedstijden toegelaten.

Artikel 9 : Uitzonderingen
Uitzonderingen op de voorschriften van dit reglement kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij de
parkdirectie, uiterlijk 35 dagen voor aanvang van de activiteit.
Per post:
Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen
T.a.v. de directeur
Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen.
of via mail aan vrijbroekpark@provincieantwerpen.be
Artikel 10: Inwerkingtreding
Dit bijzonder reglement treedt in werking op 8 April 2021.
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Special fishing regulations of the provincial domain Vrijbroekpark
Valid from 8/04/2021
Artikel 1: Everyone is allowed to fish in Vrijbroekpark subject to the following provisions, which are
supplementary to the provincial park regulations of Vrijbroekpark.
Artikel 2: Where?
Fishing is only allowed from the shore, in the designated areas of the large pond and connecting
water features. Fishing is not permitted near spawning areas.
Fishing is prohibited in all other water bodies in the park (including the hotel pond, small pond,
amphibian pool and canals).

Artikel 3: When?
Fishing is permitted in the following period:
•
•
•
•

1 March to 31 March from 09:00 to 17:00.
01 April to 15 May from 09:00 to 20:00.
16 May to 31 August from 09:00 to 21:00.
01 September to 15 October from 09:00 to 19:30.

Due to the winter rest period, fishing is not allowed in the entire Vrijbroekpark from 16 October to 1
March.

Artikel 4: On what?
Fishing is permitted on all fish present except predatory fish (perch, pike, zander) and eel.
Each fish must be put back immediately after being caught.
Transporting and keeping fish while fishing is prohibited within the Vrijbroekpark. Fishermen are not
allowed to remove or bring in live or dead fish into the Vrijbroekpark. The use of a net or any other
means of keeping fish alive is prohibited.

Artikel 5: How?
The use of an ordinary rod or a casting rod is permitted, with a maximum of two rods per person.
The cord may only be equipped with one single hook. It’s forbidden to fish with chain, steel wire or
cable.
A scoop net may only be used to scoop up fish caught with the rod or to put them back in the water.
Lead products are prohibited.
An unhooking mat and/or bucket is always present to unhook the fish caught.
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Artikel 6: Baiting
Only natural baits are allowed. The following baits are allowed on the hook:
-

Potato, dough, cheese, cereals, fruits, seeds and legumes
Insects, larvae, white maggots and worms
Boilies

The following baits are prohibited:
-

All lures such as spoons, spinners, plugs, jigs, etc.
Live or dead baitfish
Use of coloured maggots

Artikel 7: Monitoring and enforcement
The provincial domain guards / special field guards are authorized to carry out checks and to issue a
report in the event of violations.

Artikel 8: Matches
No organised competitions are allowed.

Artikel 9 : Exceptions
Exceptions to the rules of these regulations can be requested in writing from the park management
no later than 35 days before the start of the activity.
By post:
Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen
T.a.v. de directeur
Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen.
or by mail to vrijbroekpark@provincieantwerpen.be
Artikel 10: Entry into force
These special regulations shall enter into force on 8 April 2021.
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