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Hoofdstuk III Maatregelen van 
toepassing op de gebieden 
gelijkgesteld met erkende 
natuurreservaten 
Artikel 1 
Toepassingsgebied  
… 
Dit hoofdstuk is van 
toepassing op de volgende 
gelijkgestelde gebieden126:  
• Natuurreservaat 
Nova/Oosteneinde  

• Natuurreservaat Absheide  

• Natuurreservaat De 
schrieken  

• Vallei van de Diepteloop  

• Laakvallei  
 

Artikel 10  
Tenzij ter plaatse 
anders aangeduid, zijn 
baden, zwemmen, 
bootje varen en 
schaatsen verboden in 
voornoemde 
gelijkgestelde 
gebieden. 

Artikel 16 Sancties  
Inbreuken op de 
artikelen 2, 3, 4, 5.2, 6, 
7, 8, 9, 10 en 11 
worden gestraft met 
een administratieve 
geldboete die 
maximaal 175 of 350 
euro bedraagt, 
naargelang de 
overtreder minderjarig 
of meerderjarig is. 
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Hoofdstuk IV Maatregelen van 
toepassing op de waardevolle 
natuurgebieden 
Artikel 1 
Toepassingsgebied  
… 
Deze politieverordening is 
van toepassing op de 
volgende waardevolle 
natuurgebieden, met 
uitzondering van de delen die 
beschermd zijn door hogere 
wetgeving129:  
• Visvijver De Pomp  

• Visvijvers Oosteneinde en 
Ginnekenshoek  

• Domein Luysterborg  

• De openbare bossen op het 
grondgebied van de 
gemeente Beerse, opgesomd 
in het uitgebreid 
bosbeheerplan van de 
gemeente Beerse  

• Domein Laakvallei  

• Domein De Pomp – 
Poelberg  

• Domein Eksterheide - 
Duivelskuil  
 

Artikel 2  
Tenzij ter plaatse 
anders aangeduid of in 
geval van vergunning 
van de burgemeester, 
is het in de 
waardevolle 
natuurgebieden130 

opgesomd in artikel 1 
verboden: 
… 
13° de bevroren 
waters te betreden; 
 

Artikel 6 Sancties  
Inbreuken op de 
artikelen 2 en 3 
worden gestraft met 
een administratieve 
geldboete die 
maximaal 175 of 350 
euro bedraagt, 
naargelang de 
overtreder minderjarig 
of meerderjarig is. 
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Hoofdstuk IV Maatregelen van 
toepassing op de waardevolle 
natuurgebieden 
Artikel 1 Toepassingsgebied  
… 
Deze politieverordening is van 
toepassing op de volgende 
gelijkgestelde gebieden zoals 
voorgesteld op plan in bijlage 1, 
met uitzondering van de delen 
die beschermd zijn door hogere 
wetgeving:  
• De Kempense Heuvelrug 
(zoals voorgesteld op plan in 
bijlage 2)  
• De Balderij (zoals voorgesteld 
op plan in bijlage 3)  
• De Kleine Nete 
 

Artikel 2  

Tenzij ter plaatse 

anders aangeduid 

of in geval van 

vergunning door de 

burgemeester, is 

het in de 

waardevolle 

natuurgebieden 

opgesomd in artikel 

1 verboden:  

… 
14° de bevroren waters 
te betreden; 

 

Artikel 5 Sancties  

Inbreuken op de 

artikelen 2 en 3 

worden gestraft 

met een 

administratieve 

geldboete die 

maximaal 175 of 

350 euro bedraagt, 

naargelang de 

overtreder 

minderjarig of 

meerderjarig is. 

 

 
Li

lle
 

Hoofdstuk III Maatregelen van 
toepassing op de gebieden 
gelijkgesteld met erkende 
natuurreservaten  
Artikel 1 
Toepassingsgebied  
… 
Dit hoofdstuk is van toepassing 
op de volgende gelijkgestelde 
gebieden123:  
- Domeinbos en bosreservaat 

Grotenhout;  

- Kindernouw;  

- De Goren;  

- Den Haert;  

- Visbeekvallei.  

 

Artikel 10  
Tenzij ter plaatse 
anders aangeduid, zijn 
baden, zwemmen, 
bootje varen en 
schaatsen verboden  
in voornoemde 
gelijkgestelde gebieden.  

Artikel 16 Sancties  
Inbreuken op de 
artikelen 2, 3, 4, 5.2, 6, 
7, 8, 9, 10 en 11 worden 
bestraft met een 
gemeentelijke 
administratieve 
geldboete die maximaal 
175 of 350 euro 
bedraagt, naargelang de 
overtreder minderjarig 
of meerderjarig is. 
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Hoofdstuk IV Maatregelen van 
toepassing op de waardevolle 
natuurgebieden 
Artikel 1 
Toepassingsgebied  
… 
Deze politieverordening is van 
toepassing op de volgende 
waardevolle natuurgebieden 126, 
met uitzondering van de delen 
die beschermd zijn door hogere 
wetgeving:  
• Domeinbos De Warande  

• Beerseheide van Agentschap 
Natuur en Bos  

• De openbare bossen op het 
grondgebied van de gemeente 
Lille opgesomd in het uitgebreid 
bosbeheersplan van de 
gemeente Lille  

• De openbare bossen op het 
grondgebied van de gemeente 
Lille opgesomd in het uitgebreid 
bosbeheersplan Kempense 
Heuvelrug  

 

Artikel 2  
Tenzij ter plaatse 
anders aangeduid of in 
geval van vergunning 
van de burgemeester, 
is het in de 
waardevolle 
natuurgebieden127 

opgesomd in artikel 1 
verboden:  
… 
13° de bevroren 
waters te betreden; 

Artikel 6 Sancties  
Inbreuken op de 
artikelen 2 en 3 worden 
bestraft met een 
gemeentelijke 
administratieve 
geldboete die maximaal 
175 of 350 euro 
bedraagt, naargelang de 
overtreder minderjarig 
of meerderjarig is. 
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Hoofdstuk III Maatregelen van 
toepassing op de gebieden 
gelijkgesteld met erkende 
natuurreservaten 
… 
Dit hoofdstuk is van 
toepassing op de volgende 
gelijkgestelde gebieden128:  
• De Liereman en gedeelten 
van de buurtwegen 82, 93, 
94, 95, 100 en 108 gelegen 
op het grondgebied van de 
gemeente Oud-Turnhout en 
waarvan de grenzen zijn 
aangeduid op bijgaande kaart 
gevoegd in deel 2  
 

Artikel 10  
Tenzij ter plaatse 
anders aangeduid, zijn 
baden, zwemmen, 
bootje varen en 
schaatsen verboden in 
voornoemde 
gelijkgestelde 
gebieden. 

Artikel 16 Sancties  
Inbreuken op de 
artikelen 2, 3, 4, 5.2, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 
19 en 20 worden 
gestraft met een 
administratieve 
geldboete die 
maximaal 175 of 350 
euro bedraagt, 
naargelang de 
overtreder minderjarig 
of meerderjarig is. 
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Hoofdstuk IV Maatregelen van 
toepassing op de waardevolle 
natuurgebieden 
… 
Artikel 1 
Toepassingsgebied  
… 
Deze politieverordening is 
van toepassing op de 
volgende waardevolle 
natuurgebieden, met 
uitzondering van de delen die 
beschermd zijn door hogere 
wetgeving: 131  

• • Het openbaar 
domein “De Melle”.  
 

Artikel 2  
Tenzij ter plaatse 
anders aangeduid, of 
in geval van 
vergunning van de 
burgemeester, is het 
in de waardevolle 
natuurgebieden132 

opgesomd in artikel 1 
verboden: 
… 

 
13. de bevroren 
waters te betreden;  
 

Artikel 6 Sancties  
Inbreuken op deel 1 
artikelen 2 en 3 en 
deel 2 artikelen 9, 11 
en 12 worden gestraft 
met een 
administratieve 
geldboete die 
maximaal 175 of 350 
euro bedraagt, 
naargelang de 
overtreder minderjarig 
of meerderjarig is. 
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Hoofdstuk III - Maatregelen van 
toepassing op de gebieden 
gelijkgesteld met erkende 
natuurreservaten 
Artikel 1 
Toepassingsgebied  
… 
Dit hoofdstuk is van 
toepassing op de volgende 
gelijkgestelde gebieden125:  
- Turnhouts Vennengebied;  

- Dombergheide;  

- Frans Segersreservaat;  

- Winkelsbroek;  

- Nieuwe Bossen;  

- De Klei;  

- Doolhof;  

- Mevrouw Van de 
Veldereservaat. 

Artikel 10  
Tenzij ter plaatse 
anders aangeduid, zijn 
baden, zwemmen, 
bootje varen en 
schaatsen verboden in 
voornoemde 
gelijkgestelde 
gebieden. 
 

Artikel 16 Sancties  
Inbreuken op de 
artikelen 2, 3, 4, 5.2, 
6, 7, 8, 9, 10 en 11 
worden gestraft met 
een administratieve 
geldboete die 
maximaal 175 of 350 
euro bedraagt, 
naargelang de 
overtreder 
minderjarig of 
meerderjarig is.  
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Hoofdstuk IV - Maatregelen 
van toepassing op de 
waardevolle natuurgebieden 
Artikel 1 
Toepassingsgebied  
… 
Deze politieverordening is 
van toepassing op de 
volgende waardevolle 
natuurgebieden, met 
uitzondering van de delen die 
beschermd zijn door hogere 
wetgeving128:  
• • Het openbaar 
domein “De Melle”.  
 

Artikel 2  
Tenzij ter plaatse 
anders aangeduid of in 
geval van vergunning 
van de burgemeester, 
is het in de 
waardevolle 
natuurgebieden129 

opgesomd in artikel 1 
verboden: 
… 
13° de bevroren 
waters te betreden; 

Artikel 6 Sancties  
Inbreuken op de 
artikelen 2 en 3 
worden gestraft met 
een administratieve 
geldboete die 
maximaal 175 of 350 
euro bedraagt, 
naargelang de 
overtreder 
minderjarig of 
meerderjarig is.  
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Hoofdstuk IV Maatregelen van 
toepassing op de waardevolle 
natuurgebieden 
Artikel 1 
Toepassingsgebied  
… 
Deze politieverordening is 
van toepassing op de 
volgende waardevolle 
natuurgebieden, met 
uitzondering van de delen die 
beschermd zijn door hogere 
wetgeving:  
• Het openbaar domein en 
geklasseerd landschap de 
Konijnenberg  

• Het domein 
Zwartgoorheide, eigendom 
van de Stichting Kempens 
Landschap vzw  

• Het openbaar domein 
“Boschbeemden”  

• Het Mariapark, eigendom 
van de Kerkfabriek O.L. 
Vrouw Vosselaar  

• Het Raadsherenpark  

• Het Grotenhoutbos 
(grondgebied Vosselaar)  
 

Artikel 2  
Tenzij ter plaatse 
anders aangeduid of 
in geval van 
vergunning van de 
burgemeester, is het 
in de waardevolle 
natuurgebieden 
opgesomd in artikel 
1 verboden: 
… 
13° de bevroren 
waters te betreden; 

Artikel 6 Sancties  
Inbreuken op de 
artikelen 2 en 3 
worden gestraft met 
een administratieve 
geldboete die 
maximaal 175 of 350 
euro bedraagt, 
naargelang de 
overtreder 
minderjarig of 
meerderjarig is. 

 

 

 


