
 

 

 

 

 
 

Politiereglement Donkmeer, Kasteelpark en Boerenkrijgpark 
(goedgekeurd in zitting van 10 oktober 2022 en aangepast in 
zitting van 12 december 2022) 
 
DE RAAD, 
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017; 
 Gelet op de wet van 1/07/1954 op de riviervisserij; 
 Gelet op het koninklijk besluit van 13/12/1954 waarbij de datum van inwerkingtreding van de wet 

van 1/07/1954 op de riviervisserij vastgesteld werd; 
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1/02/2013 tot uitvoering van de wet van 

1/07/1954 op de riviervisserij; 
 Gelet op het ministerieel besluit van 1/12/2017 betreffende het instellen van tijdelijke maatregelen 

voor zeebaars ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 1/07/1954 op de riviervisserij; 
 Overwegende de brochure ‘Vissen volgens de wet’ van het Agentschap Natuur en Bos die de 

geldende wetgeving rond vissen samenvat en regelmatig wordt geüpdatet;  
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 betreffende goedkeuring nieuw 

politiereglement Donkmeer en Kasteelpark; 
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30/11/2020 betreffende goedkeuring aanpassingen aan het 

politiereglement Donkmeer en Kasteelpark;  
 Overwegende dat wordt voorgesteld om het reglement uit te breiden met het Boerenkrijgpark; 
 Overwegende dat het ontwerpreglement voor advies werd voorgelegd aan: 

 Lokale politie Berlare-Zele; 
 Dienst van sanctionerende ambtenaren (provincie); 
 Hengelstewards (via overlegmoment op 9/06/2022); 
 Agentschap Natuur en Bos; 
 Sportvisserij Vlaanderen; 
 Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen; 
 Concessiehouder Botenverhuur; 
 Concessiehouder Vlotkamperen; 
 VZW Durme. 

 Overwegende de ontvangen adviezen van: 
 Hengelstewards; 
 Concessiehouders Botenverhuur; 
 Concessiehouder Vlotkamperen; 
 VZW Durme; 
 Agentschap Natuur en Bos. 

 Overwegende dat met deze adviezen rekening wordt gehouden in het reglement; 
 Gelet op de onthouding van de fractie Vooruit en Groen, omwille van artikel 34 met betrekking tot 

het verbod van muziek; 
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag. 
 
BESLUIT:  19 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van 

Driessche, Carine Meyers, Marc Van Driessche, Gunther Cooreman, Francky Verhofstadt, 



Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens, Yves Poppe, Lieve Van 
Cauteren, Bert Van de Velde, Callaert Gino, D'heer Hilde, Ruben De Backer, Urbain Van 
Boven) 
1 onthouding (Jan Van Hee) 

ART. 1  
Heft met ingang van 01/12/2022 de gemeenteraadsbesluiten van 14/09/2016 betreffende 
goedkeuring nieuw politiereglement Donkmeer en Kasteelpark en van 30/11/2020 betreffende 
goedkeuring aanpassingen van het politiereglement Donkmeer en Kasteelpark op. 
ART. 2 
Keurt met ingang van 01/12/2022 onderstaand politiereglement Donkmeer, Kasteelpark en 
Boerenkrijgpark goed: 
 
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1: Begrippen 
Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder: 
1°. Vissen vanuit boten: vissen vanuit een boot met een werphengel. 
2°. Varend en drijvend vissen: vissen terwijl de boot voortbeweegt op het water. 
3°. Bellyboat: opblaasbare boot waarmee gevist kan worden. De visser zit op een canvas/stoel die op 

het water drijft en beweegt zichzelf voort met behulp van zijn voeten (al dan niet met elektrische 
motor). 

4°. Stilliggend vissen: vissen vanuit een voor anker liggende boot.   
5°. Vissen van de oever: zittend of lopend vissen vanaf de oever. 
6°. Wadend vissen: staand vissen met voeten in water (al dan niet met een waadpak)  
7°. Dagvissen: vissen tussen 5 en 24 uur.  
8°. Nachtvissen: vissen tussen 24 en 5 uur 
 
Artikel 2 
Het is verboden op de wandelwegen rond het Donkmeer:   

1. Zich te begeven met gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen.  
2. Zich met enig voertuig zonder toelating van het gemeentebestuur te verplaatsen. 

Dienstvoertuigen, kinderwagens en rolstoelen worden hiervan uitgezonderd.  
3. Reclame te maken of handel te drijven zonder toelating van het college van 

burgemeester en schepenen.   
 
Artikel 3  
Het is verboden zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen te zwemmen in het 
Donkmeer. 
 
Artikel 4: Locaties 
De zones voor ‘varen en vissen’ en de stekken voor nachtvissen worden weergegeven op het plan dat 
integraal deel uitmaakt van dit besluit. 
 
Artikel 5: Sancties   
§1. Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen 
niet in andere straffen voorzien, worden zoals bepaald door artikel 119bis van de nieuwe 
gemeentewet, inbreuken op alle artikelen van dit politiereglement bestraft met administratieve 
sancties. Conform de procedure in art. 119bis, §9 tot en met §12. Voor de toepassing van 
administratieve sancties is het kaderreglement gemeentelijke administratieve sancties en het 
bemiddelingsreglement gemeentelijke administratieve sancties, beide goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 14/09/2016 van toepassing.  
 
§2. Bij inbreuken op de artikelen van dit politiereglement is het mogelijk om de inbreuk te 
sanctioneren door de administratieve schorsing of intrekking van een door het gemeentebestuur 
verleende toestemming of vergunning. 



 
 
 
HOOFDSTUK 2: EENDENKOOI EN AAIDIERENWEIDE 
 
Artikel 6  
Het is het publiek niet toegelaten muziek- of geluidsproducerende toestellen te laten spelen in de 
Eendenkooi en in de Aaidierenweide.  
 
Artikel 7 
Het is het publiek niet toegelaten de Aaidierenweide te betreden buiten de openingsuren, die zijn 
geafficheerd aan de ingangspoorten.   
 
Artikel 8 
Het is het publiek niet toegelaten de dieren in de Aaidierenweide te voederen, tenzij onder toezicht 
van een medewerker van het lokaal bestuur Berlare. 
 
HOOFDSTUK 3: VAARTUIGEN OP HET DONKMEER 
 
Artikel 9  
Voor het varen (met boot, kano, surfplank, …) op het Donkmeer is een toelating vereist. Toelating 
wordt verleend met een betalende vergunning per vaartuig. De vergunning dient op ieder verzoek van 
daartoe aangestelde bevoegde overheid getoond te worden.  
 
Artikel 10 
Iedere boot dient voorzien te zijn van een door het gemeentebestuur van Berlare uitgegeven 
identificatieplaat.  
 
Artikel 11 
Het abonnement en de jaarlijks tegen kostprijs te hernieuwen identificatieplaat kunnen worden 
bekomen via de door het college van burgemeester en schepenen vastgelegde procedure die wordt 
kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.  
 
Artikel 12: ligplaats aan gemeentelijke steiger 
Er wordt slechts één ligplaats aan gemeentelijke steigers toegekend per persoon. Het 
gemeentebestuur behoudt het recht om ligplaats(en) aan te passen. De ligplaatsen zijn beperkt en 
worden toegekend zolang er beschikbare plaatsen zijn. 
 
Artikel 13 
Voor boten met ligplaats geldt dat abonnementen voor het komende jaar kunnen worden aangekocht 
vanaf 1 december en ten laatste vernieuwd dienen te worden op 1 april. Indien het abonnement niet 
tijdig wordt vernieuwd, verliest de eigenaar van de boot zijn plaats aan de steiger. 
 
Artikel 14 
Boten dienen te allen tijde in goede, niet verwaarloosde staat te verkeren. 
 
Artikel 15  
Het is enkel toegestaan zich met een boot of ander pleziervaartuig op het water te begeven 
gedurende de uren van het dagvissen.    
 
Artikel 16  
Enkel boten zonder motor of met elektrische motor met stuurkracht van max. 2 PK zijn toegelaten op 
het Donkmeer.  



  
 
Artikel 17  
Het is ten strengste verboden tijdens de pleziervaart op het meer van de ene boot naar de andere 
over te stappen of de boten te doen schommelen. De boten dienen ook minstens 25 meter van de 
oevers verwijderd te blijven. De afgebakende gedeelten mogen niet bevaren worden.   
  
Artikel 18  
Exploitatie van plezierboten is enkel mogelijk na toelating door het college van burgemeester en 
schepenen. Het college bepaalt tevens de plaatsen waar de exploitanten plezierboten mogen 
verhuren.   
 
Artikel 19 
Indien er niet voldaan wordt aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden, behoudt de 
gemeente het recht om de boot te verwijderen op kosten van de eigenaar. Bovendien worden boten 
die niet afgehaald worden binnen de zestig dagen na kennisgave automatisch eigendom van het 
gemeentebestuur van Berlare.   
 
Artikel 20 
Er gelden uitzonderingen op bovenstaande regels voor boten in eigendom van natuurbeheerders, 
overheidsdiensten of door hen aangestelde concessiehouders of andere uitzonderingen door het 
college van burgemeester en schepenen toegestaan.   
 
HOOFDSTUK 3: VISSEN 
 
Artikel 21: Wijzen van vissen 
§1. Vissen vanuit boten is toegelaten.  
§2. Varend en drijvend vissen is op het Donkmeer enkel toegestaan vanuit een Bellyboat.  
§3. Stilliggend vissen is toegelaten op het Donkmeer. 
§4. Vissen vanaf de oever is toegelaten op de daarvoor voorziene plaatsen.  
§5. Wadend vissen is niet toegelaten. 
 
Artikel 22: Voorwaarden 
§1. De vissers dienen, naast een geldig visverlof van de Vlaamse Overheid, tevens in het bezit te zijn 
van een dagvergunning of abonnement afgeleverd door het gemeentebestuur van Berlare.   
  
Het visverlof van de Vlaamse Overheid kan men bekomen in elk Vlaams postkantoor of online via 
www.visverlof.be. De wet op riviervisserij (1954) en haar uitvoeringsbesluit (2013) zijn integraal van 
toepassing op het Donkmeer. Het onderhavige politiereglement stelt complementaire bepalingen die 
de hengelsport op het Donkmeer bijkomend reguleren.   
  
Dagvergunningen van de gemeente Berlare kunnen enkel bekomen worden aan de ticketautomaten 
die langs het Donkmeer zijn geplaatst. De visser dient zijn naam en handtekening direct aan te 
brengen op de achterzijde van de vergunning of ticket, anders wordt het als nietig beschouwd.  
 
De vergunning of het abonnement en identiteitsbewijs dienen op verzoek van de bevoegde overheid 
te worden vertoond. Bovendien zijn de vergunningen of het abonnement niet overdraagbaar.   
 
Artikel 23  
Er mag enkel gevist worden met één tot maximaal twee hengels voorzien van ten hoogste drie haken. 
Elk ander vistuig is verboden. De vissers moeten steeds binnen het bereik van de lijnen blijven en 
mogen zich hoogstens vijf meter ervan verplaatsen. Elke vislijn die aanwezig is in de vissersboot of 
zich binnen vijf meter afstand van de visser bevindt, wordt als gebruikt beschouwd. Eenmaal de lijnen 



uitgeworpen zijn door de vissers met boot, mag er niet meer rondgevaren worden. De Bellyboat is 
hierop een uitzondering.   
 
Artikel 24 
In de zone voor intensieve recreatie (gearceerde zone op plan) mag er vanaf 1 april tot en met 30 
september tussen 10 en 19 uur niet gevist worden verder dan 25 meter van de oever. 
 
Artikel 25 
Het is de houders van een dagvergunning en van een gewoon visabonnement enkel toegelaten te 
vissen vanuit een boot indien de eigenaar van de boot aanwezig is.  
 
Artikel 26 
Het is verboden te vissen van op de bootsteigers die te allen tijde vrij moeten blijven. Vanuit een 
aangemeerde boot mag uitsluitend door de eigenaar gevist worden. 
  
Artikel 27: Nachtvissen 
Het is verboden te vissen op het Donkmeer het hele jaar tussen 24 en 5 uur, uitgezonderd op de 
stekken weergegeven op het gemeentelijk visserijplan en dit enkel in de maanden zoals weergegeven 
in artikel 28. In de nacht van dinsdag op woensdag en de nacht van donderdag op vrijdag mag er 
nooit gevist worden. Bovendien kan nachtvissen enkel met een gemeentelijk jaarabonnement. 
 
Het is tijdens nachtvissen te allen tijde verboden om vissen te vervoeren of in het bezit te hebben, zelf 
als deze gevangen zijn buiten de periode van de nachtvisserij. 
 
Artikel 28 
Vissen op het Donkmeer kan volgens de bepalingen opgenomen in onderstaande tabel: 
 

 
  
Artikel 29  
Vissen op karper is toegelaten. Het is tevens toegelaten de gevangen karpers tijdelijk te bewaren in 
speciaal daartoe ontworpen nylonzakken met het doel van foto’s te kunnen nemen.  
De behandeling evenals de tijdsduur voor het bewaren van karper moeten tot een absoluut minimum 
beperkt worden en zijn gebonden aan de volgende voorwaarden:  



 Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthakingsmat. Alle handelingen met 
gevangen karpers op het droge moeten boven deze mat gebeuren.  

 Iedere karpervisser moet in het bezit zijn van een speciale nylonzak als hij de vangst wil 
bewaren. Geen andere type zak of net mag worden gebruikt. Elke bewaarzak mag slechts één 
karper bevatten.  

 Voor het wegen van gevangen karpers is het verplicht om gebruik te maken van een ruime en 
stevige nylon weegzak.    

 
 
 
 
 Het transport van de karper naar de waterkant of andersom gebeurt met behulp van de 

onthakingsmat waarbij er op gelet dient te worden dat de karper zonder gevaar voor afglijden 
getransporteerd wordt.  

 Het bewaren van een gevangen karper in een speciale bewaarzak gebeurt zo diep mogelijk. De 
karper mag de kant of stenen in de oever niet raken.  

 Alle materialen waarmee de karper in aanraking komt moeten vooraf natgemaakt worden.  
 

Artikel 30  
§1. Voor consumptie mogen maximaal 5 vissen per dag per hengelaar meegenomen worden.  
Deze vissen mogen uitsluitend dood vervoerd worden met uitzondering van paling. Dit geldt enkel 
voor volgende vissoorten met vermelde minimale afmetingen: 
- Paling: minimummaat 30 cm 

Het vervoeren of bezitten van paling is verboden tussen 16 april en 31 mei.  
 
§2. Er mogen aasvisjes aan het Donkmeer onttrokken en gebruikt worden conform de wet van 1 juli 
1954 op de riviervisserij en haar uitvoeringsbesluiten.  
 
§3. Alle overige vissen moeten onmiddellijk en voorzichtig teruggezet worden in het Donkmeer. De 
enige uitzondering hierop betreft de karper, die enige tijd bewaard mag worden in een speciale 
bewaarzak. 
 
Artikel 31  
Ingeval ondermaatse vis gevangen wordt, moet deze onmiddellijk en voorzichtig teruggezet worden. 
Bij het vangen van ondermaatse roofvis moet de draad doorgeknipt worden wanneer de haak is 
ingeslikt (niet onthaken!). Het gebruik van een leefnet is verboden, behalve bij officiële wedstrijden.   
 
Artikel 32 
De gemeente behoudt zich het recht om een visverbod uit te vaardigen. Dit kan geen aanleiding 
geven tot (schade)vergoeding.  
 
HOOFDSTUK 4: KASTEELPARK BERLARE EN BOERENKRIJGPARK 
OVERMERE 
 
Artikel 33  
Het is het publiek niet toegelaten het kasteelpark van Berlare te betreden buiten de openingsuren, die 
zijn geafficheerd aan de ingangspoorten, tenzij bij activiteiten vergund door het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 34  
Het is in het kasteelpark van Berlare en Boerenkrijgpark Overmere verboden om:  
1. Te zwemmen, te vissen of watersporten te beoefenen in de vijvers.  
2. Zich te begeven met gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen.  
3. Zich met enig voertuig of rijdieren te verplaatsen. 



Uitzonderingen: 
 (gemeentelijke) dienstvoertuigen; 
 Kinderwagens; 
 Rolstoelen; 
 Met toelating van het gemeentebestuur; 
 Fietsen in het Kasteelpark is wel toegelaten op het pad gelegen op de as Dorp (Brielplein) -

Beukenplein. Fietsen in het Boerenkrijgpark is wel toegelaten op het volledig verharde stuk 
met ontsluiting richting Baron Tibbautstraat en Molenstraat. Fietsen met sport- of 
wedstrijdkarakter blijven op beide locaties verboden.  

 De toegang naar de achterliggende gebouwen in het Boerenkrijgpark mag worden gebruikt 
door voertuigen, maar enkel voor noodzakelijke leveringen. 

4. Honden los te laten. De honden dienen steeds aan de leiband gehouden.  
5. Reclame te maken of handel te drijven zonder toelating van het college van burgemeester en 

schepenen.  
6. Zonder vergunning van het college van burgemeester en schepenen muziek te maken of te 

brengen via radio, transistor of gelijk welk ander middel of instrument. 
 
Artikel 35 
Bezoekers en gebruikers dienen in de parken de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid aan de dag 
leggen zodat geen schade aan de parken wordt toegebracht. 
 
ART. 3 
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan: 

 lokale politie Berlare-Zele 
 de sanctionerende ambtenaren 
 stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar, administratief 

centrum Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde 
 de procureur des Konings te Dendermonde 
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg 
 de politierechtbank 
 Hengelstewards 
 Agentschap Natuur en Bos 
 Sportvisserij Vlaanderen 
 Concessiehouders 
 VZW Durme 

 
ART. 4 
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal 
bestuur. 
 
 
 
 
 
 

NAMENS DE GEMEENTERAAD 
In opdracht, 
get. Hilde Van der Jeugt 
algemeen directeur 

 
get. Katja Gabriëls 

voorzitter dd 
*  *  * 


