
PROVINCIAAL  DOMEIN  DE  GAVERS 

Politiereglement 

Artikel 1 : Het politiereglement waarvan de bepalingen hierna volgen, geldt voor de 
bezoekers en verblijvers in het provinciaal domein De Gavers, hierna het 
domein genoemd. 

Artikel 2 : VERKEER 
Op de toegangswegen tot het domein, de parkeerplaatsen, wegen, dreven 
en paden, waar het verkeer is toegelaten, gelden de bepalingen van het 
"Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer" en moeten de 
verkeersborden en –markeringen nageleefd worden. 
Geen enkel motorvoertuig wordt binnen de omheining van het domein 
toegelaten tenzij de bestuurder in het bezit is van een schriftelijke toelating 
van de directie. 
De voertuigbestuurders die van deze gunst genieten moeten steeds de 
kortste weg gebruiken om zich van de ingang naar de plaats van 
bestemming te begeven en omgekeerd. 
Doelloos rondrijden is verboden. 
De voertuigbestuurders in het domein dienen bijzonder voorzichtig te zijn 
en hun snelheid derwijze te regelen dat ze het publiek niet hinderen of in 
gevaar brengen. 
 

Artikel 3 : RUITERS 
De ruiters mogen enkel gebruik maken van de verharde verkeerswegen. 
Het is verboden zich buiten deze plaatsen te begeven en de weiden, 
bossen of andere gronden te berijden. Het wandelpad mag evennmin 
bereden worden door de ruiters. Zij moeten bijzonder voorzichtig zijn 
teneinde bomen, planten en andere gewassen niet te beschadigen. 

Artikel 4 : BEZOEKERS 
Met uitzondering van de op de camping "De Gavers" regelmatig 
ingeschreven kampeerders en van de personen die in 't Schipken verblijven 
is het aan de bezoekers verboden binnen het domein te vertoeven tijdens 
de sluitingsuren. 
Het is verboden samenscholingen te veroorzaken, de doorgangen te 
belemmeren of andere bezoekers op welke wijze ook te hinderen. 
Personen jonger dan 12 jaar worden, zonder begeleiding, na 
zonsondergang niet toegelaten. 
Het is verboden met een voorwerp of een vloeistof te werpen. 

Artikel 5 : DIEREN 
Het is verboden enig gevaarlijk dier, zelfs gemuilband, op het domein te 
laten komen. 
Het is verboden er enig dier te laten ronddwalen. 
Honden moeten steeds aan de lijn gehouden worden. 
Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in tent of caravan. 
Huisdieren worden niet toegelaten in de gebouwen, op de speeltuinen  en 
binnen de zwem- en strandzone  van De Gavers. 
De op de camping "De Gavers" regelmatig ingeschreven kampeerders 
mogen maximaal twee huisdieren houden. 



Artikel 6 : UITWERPSELEN VAN DIEREN 
De eigenaars, bezitters of bewakers van honden zijn verplicht erover te 
waken dat hun dieren het domein niet bevuilen. 
In voorkomend geval zijn ze ertoe gehouden het vuilnis te verwijderen en 
dit in de vuilnisbakken te deponeren. 

Artikel 7 : RUST 
Op het kampeerterrein mogen de rust en de stilte niet verstoord worden 
tussen 22.00 u en 07.00 u. 
Op het kampeerterrein is elk verkeer van motorvoertuigen verboden tijdens 
de zomerperiode tussen 23.00 u en 06.00 u en tijdens de winterperiode 
tussen 01.00 u en 06.00 u. 
Op het domein is het te allen tijde verboden de rust en de stilte te verstoren 
door het luidruchtig laten spelen van radio's, tv's of om het even welk 
muziek- of geluidverwekkend toestel of instrument. 
Het gebruik van luidsprekers is alleen toegelaten mits voorafgaande 
schriftelijke toelating van de directie van het domein en mits naleving van 
de gestelde voorwaarden. 

Artikel 8 : VUUR – VUURWERK - WAPENS 
Het is verboden gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen te vervoeren of te 
gebruiken. 
Het afschieten van vuurwerk, zonder toelating van de directie is verboden. 
Knalbussen, voetzoekers en alle gelijkaardige spring- of ontploffingstuigen 
zijn verboden. 
Het aansteken of aanleggen van vuurhaarden is slechts toegelaten met 
uitdrukkelijke instemming van de directie. In dat geval dient de vuurhaard 
bestendig bewaakt te worden door een verantwoordelijke meerderjarige tot 
het vuur volledig gedoofd is. 
Het bezit of het dragen van wapens is verboden, behalve voor de 
jachtrechthouder en zijn genodigden. 

Artikel 9 : AFVAL 
Alle papier, huisvuil of afval dient in de daartoe aangebrachte vuilnisbakken 
gedeponeerd te worden. 
Het is verboden de vuilnisbakken te verplaatsen, te ledigen of een gedeelte 
van de inhoud weg te nemen. 

Artikel 10 : PICKNICK 
Picknicken is slechts toegelaten indien dit niet hinderlijk is voor het publiek. 
Alle afval dient door de betrokkenen onmiddellijk te worden opgeruimd en 
in de vuilnisbakken geplaatst te worden. 
De wegen mogen noch geheel, noch gedeeltelijk ingenomen worden. 

Artikel 11 : NETHEID 
Bij het verlaten van een plaats, zoals een picknickplaats, een 
kampeerplaats, een visplaats, enz. moet deze onberispelijk zuiver 
achtergelaten worden. 

Artikel 12 : AFVALWATER 
Afvalwater mag slechts worden uitgegoten op de daartoe bestemde 
plaatsen. 

 



Artikel 13 : DRUKWERKEN 
Het is verboden geschriften of drukwerk, van welke aard ook zonder 
schriftelijke toelating van de directie rond te strooien, aan te plakken, uit te 
delen of te verkopen. 
Inzonderheid is het verboden dergelijk drukwerk of kaartjes te plaatsen op 
de ruiten of onder de ruitenwissers van de voertuigen op de parking. 

Artikel 14 : LEUREN 
Onverminderd de bepalingen van de reglementering betreffende de 
leurhandel is het verboden te leuren zonder machtiging van de directie. 
Het is eveneens verboden zonder bijzondere machtiging eetwaren of 
andere waren te verkopen, uit te stallen of te koop te stellen. 

Artikel 15 : INZAMELINGEN 
Inzamelingen met liefdadig doel mogen slechts gehouden worden met 
voorafgaande schriftelijke machtiging van de directie. De vigerende 
wettelijke bepalingen terzake dienen in acht genomen te worden. 

Artikel 16 : VERMOMMING 
Het is verboden op het grondgebied van het domein gemaskerd of verkleed 
te vertoeven. 
Dit verbod is niet van toepassing op de personen of groepen die 
deelnemen aan feestelijkheden of andere manifestaties door de directie 
toegestaan. 

Artikel 17 : KLEDIJ 
Een behoorlijke klederdracht wordt algemeen vereist. 

Artikel 18 : TOESTELLEN 
Het is elkeen, behalve de daartoe aangestelde personen, verboden om 
enig toestel aan te raken dat niet bestemd is voor gebruik van het publiek. 
Het is verboden enig verkeerd gebruik te maken van de sanitaire 
installaties of deze te beschadigen. 
De sanitaire installaties dienen in zindelijke staat gehouden te worden. 

Artikel 19 : BOMEN - PLANTEN 
Het is verboden : 
- de bloemperken of de beplantingen te betreden 
- de bloemen of vruchten te plukken 
- jonge scheuten of takken af te breken 
- bomen of planten en beplantingen te schadigen alsmede alle 

voorwerpen tot algemeen nut of verfraaiing aangebracht te vernielen, te 
beschadigen of te misbruiken 

- de grasmat te vernielen door omspitten of omwoelen van de grond 
- de bomen of de afsluitingen te beklimmen. 

Artikel 20 : OMWOELEN AARDE 
Het is verboden : 
- kuilen te graven of aarde op te hopen uitgezonderd in de zandbakken in 

de speeltuinen en op het strand van de zwemzone 
- greppels te graven en de grond om te woelen 
- de vijveroevers om te woelen 
- afsluitingen, van welke aard ook te plaatsen of te verplaatsen. 

 



Artikel 21 : JAGEN 
Het is verboden vogels te vangen, eieren te roven, nesten te vernielen, 
klemmen of strikken te spannen om het wild te vangen. 

Enkel de jachtrechthouder kan jagen op wilde eenden, canadese ganzen, 
konijnen en meerkoeten.  Het APB is niet aansprakelijk voor schade aan 
derden-bezoekers, veroorzaakt door de jacht. 

Artikel 22 : VISSEN 
 

De hiernavolgende bepalingen beogen het duurzaam beheer en de 
duurzame ontwikkeling van alle (vis)waters gelegen in het provinciaal 
domein De Gavers. Het is meer bepaald van toepassing op de Gaverplas, 
de Poelaertplas, de recreatieve visvijver, gelegen tussen het Gaversbad en 
de parking aan de Onkerzelestraat en de vijver op de camping. 

 
Hengelen 

 
Artikel 23 :   Hengelen is toegestaan op de Poelaertplas (binnen de daartoe voorziene 

zones – zie plan in bijlage) en de vijver op de camping, mits terzelfdertijd 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden : in het bezit zijn van het 
passende visverlof van het Vlaamse gewest en een bijzondere vergunning 
van het APB De Gavers. Het visverlof van het Vlaamse gewest dient 
aangekocht te worden bij het postkantoor, de vergunning van het APB De 
Gavers is gratis te verkrijgen in het receptiekantoor van het domein. 
Voor het hengelen op de recreatieve visvijver (een gesloten water) is geen 
visverlof van het Vlaamse gewest of een vergunning van het domein 
vereist. Er dient wel een hengelvergoeding te worden betaald aan het 
provinciaal domein De Gavers. 

 
Artikel 24 :  Op alle wateren binnen het domein, met uitzondering van de recreatieve 

vijver, is de wetgeving op de riviervisserij integraal van toepassing. 
Inbreuken op deze wetgeving kunnen worden gestraft met de in deze 
wetgeving voorziene straffen. 
Bovendien zijn op de Poelaertplas een aantal strengere maatregelen van 
toepassing. Deze maatregelen beogen de bescherming en duurzame 
ontwikkeling van de visstand en de bevordering van het weidelijk hengelen. 
Inbreuk op de bijzondere reglementering van het provinciaal domein De 
Gavers geeft direct aanleiding tot het intrekken van de bijzondere 
vergunning, waardoor hengelen in deze viswaters van het provinciaal 
domein De Gavers verboden wordt. 
Een eerste inbreuk geeft aanleiding tot schorsing van één jaar. Bij een 
tweede inbreuk volgt definitieve uitsluiting tot het hengelen in deze waters 
van het provinciaal domein De Gavers. 

 
Artikel 25 :   Alle andere waters binnen het provinciaal domein De Gavers dan de 

Poelaertplas, de recreatieve visvijver en de vijver op de camping zijn niet 
opengesteld als viswater.  

 
Artikel 26 :  De hierna volgende regels zijn op alle waters van het provinciaal domein 

De Gavers, waar hengelen is toegestaan, van toepassing. 
 
 
 
 



Hengelen – algemene regels 
 
Artikel 27 :   Alle gevangen vis, ongeacht de maat en/of de toestand waarin die verkeert, 

dient direct in het water waarin de vis werd gevangen, teruggezet te 
worden . 
Hierop zijn drie uitzonderingen :  

 
• het is, indien aan de wetgeving op riviervisserij wordt voldaan, 

toegelaten dagelijks 20 aasvisjes te vangen, in bezit te hebben en 
te houden. 

 
• in de periode, waarin het volgens artikel 37 van dit reglement is 

toegelaten op snoekbaars te vissen, is het toegelaten maximum 1 
snoekbaars met een minimumlengte van 55 cm per dag mee te 
nemen. Deze snoekbaars, die voor consumptie wordt bestemd, 
dient onmiddellijk en op een weidelijke manier gedood te worden. 

 
• bij toegestane wedstrijden (cfr. artikel 30). 

 
Artikel 28 : Het gebruik van leefnetten, bewaarzakken en dergelijke meer is, 

behoudens hierna vermelde uitzondering, verboden. Enkel voor het tijdelijk 
bewaren van karper is een nylon bewaarzak toegelaten, mits naleving van 
de modaliteiten vermeld onder artikel 39 en bij toegestane wedstrijden 
vermeld onder artikel 30. 

 
Artikel 29 :  Hengelen op de daartoe bestemde waters en in de daartoe bestemde 

zones is toegelaten volgens de wettelijke bepalingen, nl. van 2 uur voor de 
wettelijke zonsopgang tot 2 uur na de wettelijke zonsondergang. 
In uitzondering op de visserijreglementering is peuren enkel binnen 
voormelde tijdsperiode toegelaten. 

 
Artikel 30 :  Hengelwedstrijden zijn slechts toegelaten conform de wet op de 

riviervisserij en mits schriftelijke vergunning van het directiecomité van het 
APB De Gavers. Deze vergunning bepaalt de modaliteiten waaronder 
deze wedstrijden mogen doorgaan. 

 
Artikel 31 :  Het gebruik van kunstmatig gekleurd voer en (lok)aas is niet toegestaan. 

Iedere hengelaar dient het voederen zo beperkt mogelijk te houden. Het 
voederen is enkel toegelaten op de Poelaertplas, de recreatieve visvijver 
en de vijver op de camping. 
Het gebruik van boten, telegeleide boten en andere drijvende tuigen is niet 
toegestaan. 
Het aanduiden van voeder- of visplaatsen met boeien is verboden. 

 
Artikel 32 :  Het is verboden te vissen met drijvend aas. Dit om te voorkomen dat 

watervogels het aas kunnen grijpen. 
 

Artikel 33 :  Het Gaverveer en de waterrecreanten met vaartuigen mogen geen hinder 
ondervinden van het gebruikte vismateriaal. 

 
Artikel 34 :  Elke hengelaar dient zich milieubewust en natuurvriendelijk te gedragen. 

Flora en fauna dienen altijd gerespecteerd te worden. Het is ten strengste 
verboden vuilnis, onder welke vorm dan ook, op de oever achter te laten of 
in het water te werpen.  

 



 
Artikel 35 :  Oever en taluds mogen niet worden beschadigd. Tevens is het niet 

toegestaan hengelsportplaatsen uit te graven, te verstevigen of uit te 
bouwen op welke manier dan ook. 

 
Artikel 36 :  Aangezien lood een schadelijk product is, wordt geadviseerd het gebruik 

van lood zo beperkt mogelijk te houden en verlies ervan zoveel mogelijk 
tegen te gaan. 

 
Hengelen op roofvis 

 
Artikel 37 :  In de periode van 1 september tot 31 december is het enkel toegestaan 

tijdens de weekends op alle roofvis (snoek, snoekbaars en baars) te 
hengelen. 

   Hierbij mag gebruik gemaakt worden van kunstaas (spinners, lepels, 
plugs, streamers, shads, jerkbaits, …) en actief geviste 
doodaassystemen(zoals Drachcovitch takels) en levende aasvissen. 
Hengelen met levende aasvissen is enkel toegelaten mits het gebruik van 
een enkele haak. 

   In de periode van 1 januari tot 15 april mag enkel gericht op snoekbaars 
worden gevist met kunstaas (spinners, lepels, plugs, streamers, shads, 
jerkbaits, …) en actief geviste doodaassystemen (zoals Drachcovitch 
takels). 

 
   Passief gevist doodaas is het ganse jaar verboden. 
 

  Gevangen roofvis dient met de zo grootst mogelijke zorg behandeld, 
onthaakt en teruggezet te worden. Zoals in artikel 6 van het reglement 
gesteld, is er een aparte regeling voor het meenemen van snoekbaars. 

 
    Hengelen op karper 
 
Artikel 38 :    Het is ten strengste verboden gebruik te maken van enigerlei montage of 

techniek waarbij na breuk van de hoofdlijn het bestaan van de vis in 
gevaar wordt gebracht. 

   Het gebruik van een voorslag is verboden. 
 
Artikel 39 :    De tijdsduur voor het behandelen en bewaren van karper moet tot een 

absoluut minimum worden beperkt. Volgende voorwaarden zijn van 
toepassing : 

 
• iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthakingsmat. 

Alle handelingen op het droge (onthaken, meten, wegen, 
fotograferen) dienen op of boven deze mat te gebeuren. 

 
• iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een speciale 

nylonzak als hij de vangst tijdelijk wil bijhouden. Geen ander type 
zak of net mag voor dit doel worden gebruikt. Elke bewaarzak mag 
slechts één karper bevatten. 

• iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een ruime en 
stevige nylon weegzak. Geen ander type zak of net mag voor dit 
doel worden gebruikt. Het bewaren van een karper in een 
bewaarzak dient zo diep mogelijk te gebeuren. De karper mag de 
kant of de stenen in de oeverzone niet raken. 



• het transport van een karper van of naar de waterkant gebeurt 
steeds met behulp van een onthakingsmat waarbij erop gelet wordt 
dat de karper zonder gevaar voor afglijden wordt getransporteerd. 

• bij het transport van de onthakingsmat naar het water moet iedere 
karper in een bewaarzak of een weegzak worden gehouden. 

• alle materialen waarmee een karper in aanraking komt moeten 
vooraf natgemaakt worden. 

Artikel 40 :   Het landingsnet dient groot genoeg te zijn en bij voorkeur, zeker 
onderaan, vervaardigd uit fijnmazig, zacht en knooploos materiaal. 

 
    Vistechnische wijzigingen 
 
Artikel 41 :   Op voorstel van de provinciale visserijcommissie of de directie van het 

domein en na advies van de directie van het domein of de provinciale 
visserijcommissie kunnen de vistechnische bepalingen bij beslissing van 
het directiecomité worden gewijzigd. 

 
    Vangstregistratie 
 
Artikel 42 :   Om een beeld te krijgen van de aanwezige visstand en een efficiënt 

beheer mogelijk te maken is iedere hengelaar verplicht door middel van 
aanwezige formulieren alle vangsten te registreren. Formulieren dienen in 
de daartoe voorziene bussen te worden gedeponeerd. 

 
    Controle 
 
Artikel 43 :   Voor de controle op de wetgeving op de riviervisserij zijn o.a. de technici 

van het Agentschap voor Natuur en Bos, de politie en de hiertoe beëdigde 
wachters van het provinciaal domein De Gavers bevoegd. 

  De beëdigde wachters van het provinciaal domein controleren de naleving 
van de interne reglementering en maken bij elke overtreding verslag op. 

 
Artikel 44 : KAMPEREN 

Het is verboden te kamperen op het grondgebied van het domein of er de 
nacht door te brengen in tenten, auto's, caravans of woonwagens, tenzij na 
toelating van de directie op de daartoe uitgeruste terreinen en met 
inachtneming van het bijzonder reglement dat moet nageleefd worden. 

 
Artikel 45 : ZWEMMEN 

Zwemmen is enkel toegelaten in de daarvoor afgebakende zwemzone. 
In het overige deel van de vijvers is het verboden te zwemmen of te 
waterstoeien. 
De toegang tot de zwemgelegenheid is verboden aan dronken personen. 
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen enkel zwemmen onder bestendig 
toezicht van hun ouders of van een door hen gedelegeerde meerderjarige. 
Personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten worden niet 
tot de zwemgelegenheid toegelaten. 
In of aan de rand van de zwemzone mag men geen zeep gebruiken ; 
douches zijn hiervoor beschikbaar. 



Bij beslissing van de raad van bestuur kunnen afwijkingen op het 
zwemverbod worden toegestaan. 

Artikel 46 : SPORT EN SPEL 
De sport- en speelvelden met bijhorende kleedkamers en sanitaire 
installaties mogen slechts gebruikt worden overeenkomstig de bijzondere 
voorschriften terzake. 
Sport en spel zijn enkel toegelaten op de voor elke sporttak bestemde 
terreinen. Op de ligweiden worden zij enkel toegelaten indien dit niet 
hinderend is voor de rust van andere personen. 

Artikel 47 : SPEELPLEINEN 
De speelpleinen zijn slechts toegankelijk voor personen die de leeftijd van 
15 jaar niet hebben bereikt. 

Artikel 48 : WATERSPORT 
De waterfietsen en bootjes worden slechts verhuurd aan personen ouder 
dan 10 jaar, tenzij zij begeleid zijn. 
Zij dienen zich behoorlijk te gedragen en onmiddellijk gevolg te geven aan 
de bevelen van de aangestelden. 
Watergevechten en stoeipartijen zijn verboden. 
Bij het varen mogen de gebruikers niet rechtop staan noch plaats nemen 
op gedeelten van het vaartuig boven de zitplaatsen. 
Overstappen op andere bootjes is verboden. 

Artikel 49  :  Het is verboden, behoudens aan de daartoe ingerichte steigers, in of uit te 
stappen of aan te leggen. 

Artikel 50 : Het is aan de bestuurder van elk vaartuig (ook surfer) verboden binnen het 
afgebakend ploeterbad te varen of te meren. 
De gehuurde pedalo's, roeiboten, surfbikes, kano's en kajaks hebben geen 
toegang tot het verbindingskanaal en de Poelaertplas. Dit verbod wordt aan 
de toegang tot het verbindingskanaal met een passend bord aangeduid. 

Artikel 51 : IJSGANG 
Het betreden van het ijs der waterlopen, vijvers en grachten is steeds 
verboden. 

 

Artikel 52 : VERLATEN VAN HET DOMEIN 
Bij zonsondergang dienen de niet-verlichte sectoren van het domein 
ontruimd te worden. 
Behoudens de camping, 't Schipken, de drank- en eetgelegenheden 
waarvoor een speciale regeling geldt, dient het domein verlaten te worden 
voor zonsondergang. 

Artikel 53 : DRONKENSCHAP 
Onverminderd de toepassing van de reglementering betreffende de 
beteugeling van de dronkenschap, is het aan dronken personen verboden 
het domein te betreden of er te vertoeven. 
Zij zullen er desgevallend onmiddellijk uitgedreven worden. 



Artikel 54 : Het aanbrengen en gebruiken van sterk alcoholische dranken zijn op het 
domein verboden, uitgezonderd in de drank- en eetgelegenheden en op de 
camping. 

Artikel 55 : Het organiseren van feestelijkheden is onderworpen aan de toestemming 
en de voorwaarden van de directie. 

Artikel 56 : SCHADEVERGOEDING 
Elke beschadiging, bevuiling van het domein of de erbijhorende 
eigendommen geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding, gelijk aan 
herstellingskosten, opruimingskosten en/of kosten van vervanging van het 
beschadigde. 

Artikel 57 : UITWIJZING 
Het niet-naleven van het reglement of verzet tegen het gezag van de 
aangestelde personen en bewakers, kunnen de onmiddellijke verwijdering 
uit het domein tot gevolg hebben. 

Artikel 58 : Het directiecomité heeft het recht personen, die onderhavig reglement 
meer dan tweemaal overtreden, de verdere toegang tot het domein te 
ontzeggen voor een termijn van acht dagen. Voor de hengelaars gelden er 
specifieke bepalingen (cfr artikel 24). 

Artikel 59 : BEVOEGDE PERSONEN 
Zijn bevoegd tot het vaststellen van overtredingen van onderhavig 
reglement en tot het opstellen van de desbetreffende processen-verbaal : 
- de ambtenaren en agenten van de stedelijke politie 
- de leden van de federale politie 
- de aangestelde bijzondere wachters 
- technici van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Artikel 60 : STRAFBEPALINGEN 
Onverminderd de door het strafwetboek of andere wetten voorziene 
straffen, zullen de overtredingen van de beschikkingen van dit reglement 
door politiestraffen worden beteugeld. De rechter zal ook op verzoek van 
het stadsbestuur of het autonoom provinciebedrijf Provinciaal domein "De 
Gavers" – Geraardsbergen de terugbetaling uitspreken van de gedane 
kosten op voorlegging van een kostenstaat. 

 

 

 

Geviseerd als bijlage bij het besluit van 

De Provinciegriffier De Voorzitter 

Albert De Smet Piet Van Eeckhaut 
 


