Nieuw politiereglement Donkmeer en Kasteelpark
(goedgekeurd in gemeenteraad 14/09/2016)
Deel 1: Donkmeer
Artikel 1
Het is verboden op de wandelwegen rond het Donkmeer:
1.
Zich te begeven met gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen.
2.
Zich met enig voertuig te verplaatsen, gemeentelijke dienstvoertuigen, kinderwagens en
rolstoelen uitgezonderd.
3.
Reclame te maken of handel te drijven zonder toelating van het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 2
In de Eendenkooi is het verboden muziek- of geluidsproducerende toestellen te laten spelen. Het is
het publiek niet toegelaten de Eendenkooi te betreden buiten de openingsuren, die zijn uitgehangen
aan de ingangspoorten.
Artikel 3
Het is verboden te vissen op het Donkmeer vanaf 1 december tot en met 31 januari en zich te
begeven in de afgebakende gedeelten, alsmede het hele jaar vanaf twee uur na zonsondergang tot
één uur voor zonsopgang. Nachtvissen is dus, mede gelet op de woonfunctie aan het Donkmeer,
verboden. Uitgezonderd bij gelegenheden op initiatief van het college van burgemeester en
schepenen. Op put 12 mag niet gevist worden vanuit bootjes, bovendien geldt voor put 12 en voor de
landtong tussen put 12 en de grote meren een visverbod vanaf 1 oktober tot en met 31 maart. Voor
de put 13 geldt een absoluut visverbod. 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. Het is verboden te vissen van op de bootsteigers die ten allen tijde moeten vrij blijven. Vanuit een
aangemeerde boot mag uitsluitend door de eigenaar gevist worden.
Artikel 4
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 de identiteitskaart dienen op verzoek van de bevoegde overheid te
worden vertoond. Bovendien zijn de vergunningen of het abonnement niet overdraagbaar.
Artikel 5
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
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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.
Artikel 6
Iedere vissersboot dient voorzien te zijn van een door het gemeentebestuur van Berlare uitgegeven
identiteitsplaat. Het abonnement en de jaarlijks tegen kostprijs te hernieuwen identiteitsplaat kunnen
worden bekomen hetzij bij de donkwachter, op de dienst Citymarketing, Donklaan 123 te 9290 Berlare
tijdens de openingsuren of via overschrijving op het rekeningnummer BE64 0910 0026 4252. Iedere
vissersboot gelegen op het openbaar domein dient zich op het water te bevinden tussen 1 april en 1
november. Boten die zich voor 1 april op het water bevinden en boten die niet voorzien zijn van een
identiteitsplaat zullen op kosten van de eigenaar verwijderd worden. Bovendien worden boten die niet
afgehaald werden binnen de zestig dagen na kennisgave automatisch eigendom van het
gemeentebestuur van Berlare.
Artikel 7
Vissen op witvis en paling is uitsluitend toegelaten op het Donkmeer gedurende de periode vanaf 1
februari tot en met 30 november.
Vissen op snoek, snoekbaars en baars, is toegelaten vanaf 1 juni tot en met 30 november. Gedurende
die periode is het toegelaten levende of dode visjes te gebruiken als aas conform de wet op de
riviervisserij.
Artikel 8
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 nat gemaakt worden.
Artikel 9
§1. Voor consumptie mogen maximaal 5 vissen per dag per hengelaar meegenomen worden, waarvan
maximaal één snoekbaars. Deze vissen mogen uitsluitend dood vervoerd worden met uitzondering
van paling. De minimummaten voor consumptievissen zijn:
Snoekbaars: 60 cm (en maximum 1 stuk)
Paling: 30 cm
Europese meerval: 15 cm
§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 conform de bepalingen in artikel 157 enige tijd mag
bewaard worden in een speciale bewaarzak.
Artikel 10
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.
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Artikel 11
Het is verboden om zonder toestemming van het gemeentebestuur binnen een straal van twintig
meter van de oevers van het Donkmeer of binnen de strook van 15 meter vanuit het midden van de
weg van de Brielstraat en de Donklaan kramen, wagens, barakken of inrichtingen te plaatsen.
Artikel 12
Het is verboden zich met een zeilboot, plezierbootje of surfplank op het water te begeven gedurende
de uren dat het niet toegelaten is te vissen.
Artikel 13
Enkel boten zonder motor of met elektrische motor zijn toegelaten op het Donkmeer. Uitzondering
hierop geldt voor boten eigendom van overheidsdiensten of door hen aangestelde concessiehouders
of andere uitzonderingen door het college van burgemeester en schepenen toegestaan.
Artikel 14
Voor pleziervaart (surfen, kanoën, varen, …) op het Donkmeer is een toelating vereist. Deze toelating
kan verleend worden aan de concessiehouders. Toelating aan particulieren wordt verleend met een
jaarabonnement per vaartuig. Ze dient op ieder verzoek van bevoegde overheid vertoond te worden.
Bovendien dient iedere boot of surfplank voorzien te zijn van een door de gemeente uitgereikt
identificatiemiddel.
Artikel 15
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 16
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 17
Het is verboden zonder toelating van het college van burgmeester en schepenen te zwemmen in het
Donkmeer.
Deel 2: Kasteelpark Berlare
Artikel 18
Het is het publiek niet toegelaten het kasteelpark van Berlare te betreden buiten de openingsuren, die
zijn uitgehangen aan de ingangspoorten.
Artikel 19
Het is in het kasteelpark van Berlare verboden:
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 te verplaatsen, gemeentelijke dienstvoertuigen, kinderwagens en
rolstoelen uitgezonderd. Zich te verplaatsen met voertuigen behoudens voertuigen van het
onderhoud, kinderwagens en invalidenwagens. Fietsen is toegelaten op het pad gelegen op de
as Dorp (Brielplein) – Beukenplein. Fietsen met sport- of wedstrijdkarakter blijft altijd verboden.
4.
Honden los te laten. De honden dienen steeds aan de leiband gehouden.
4.
Reclame te maken of handel te drijven zonder toelating van het college van burgemeester en
schepenen.
5.
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 20: Sancties
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, beiden goedgekeurd in de gemeenteraad van 14/09/2016 van toepassing.
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