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Ministerieel besluit houdende wijziging van de 
toegankelijkheidsregeling voor het erkend natuurreservaat E-002 

Groot Molsbroek, gelegen op het grondgebied van Lokeren en 
Waasmunster 

 

 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 

artikel 12octies, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2018, artikel 25, laatst gewijzigd 

bij het decreet van 26 april 2019 en artikel 35, laatst gewijzigd bij het decreet van 9 mei 

2014; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 

toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, laatst gewijzigd bij het 

besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019; 

- het ministerieel besluit van 13 februari 2020 houdende de erkenning van het 

natuurreservaat ‘Groot Molsbroek’ te Lokeren en Waasmunster; 

- het ministerieel besluit van 13 februari 2020 houdende goedkeuring van de 

toegankelijkheidsregeling voor het erkend natuurreservaat nr. E-002 Groot 

Molsbroek, gelegen op het grondgebied van Lokeren en Waasmunster. 

 

Vormvereisten 

 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- het college van burgemeester en schepenen van de stad Lokeren gaf een stilzwijgend 

gunstig advies, na de aanvraag op 3 augustus 2018; 

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster gaf een 

gunstig advies op 19 oktober 2020. 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- tijdens de publieke consultatie van 3 september tot 2 oktober 2018 werden geen 

opmerkingen of bezwaren geformuleerd op de toegankelijkheidsregeling; 

- in de op 13 februari 2020 goedgekeurde toegankelijkheidsregeling was als 

voorwaarde in het hengelcontract opgenomen dat het nachtvissen in het vierde 

kwartaal van 2020 zou geëvalueerd worden, waarna het behoud of een wijziging van 

deze tijdelijke afwijking wordt goedgekeurd. Na evaluatie besloot de 

beheercommissie op 8 oktober 2020 om het nachtvissen definitief toe te laten maar 

het wel tijdelijk te kunnen opschorten als er zich herhaalde problemen zouden stellen. 

Voorwaarde 2 van het in deze toegankelijkheidsregeling opgenomen hengelcontract 

wordt in die zin aangepast.  
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DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN 

TOERISME BESLUIT: 

 

Artikel 1. – Toepassingsgebied 

1.1.  Deze regeling vervangt het ministerieel besluit van 13 februari 2020 houdende 

goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het erkend natuurreservaat nr. E-002 

Groot Molsbroek, gelegen op het grondgebied van Lokeren en Waasmunster.  

 

1.2. Deze regeling heeft betrekking op het erkend natuurreservaat Groot Molsbroek, 

op het grondgebied van de stad Lokeren en de gemeente Waasmunster.  

 

1.3. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de 

kaart die is toegevoegd in bijlage. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze regeling.  

 

1.4. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van 

het toezicht of het beheer van het gebied. 

 

1.5. Zij is niet van toepassing op de wegen waarvoor de gemeente een aanvullend 

reglement in de zin van artikel 2 van de Wegverkeerswet, of een politiereglement in de 

zin van artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet, heeft genomen. 

 

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijhorende legende, en de 

bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan. 

 

2.2. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het 

Agentschap voor Natuur en Bos om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde 

categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de 

mate zoals in deze regeling bepaald.  

 

2.3.  Het pad dat aanwezig is in deelgebied Molsbergen is, zoals aangeduid op de 

toegankelijkheidskaart, enkel toegankelijk onder gidsenbegeleiding.  

 

Art. 3. – Weggebruikers   

3.1. De wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn uitsluitend 

toegankelijk voor voetgangers en fietsers, en voor honden aan de leiband.  

 

3.2.  Het pad dat vanaf de dijk van de Durme verder loopt ten noorden van de 

Hamputten tot aan de Hamstraat in Waasmunster wordt principieel afgesloten van 1 juni 

tot 15 september, maar dit zal pas in praktijk worden gebracht als er daar problemen 

zoals party’s, zwempartijen, drugsgebruikers of dergelijke worden vastgesteld.  

 

3.3.  De bestaande parkeerzone langs de Hamstraat in Waasmunster mag gebruikt als 

parking voor wagens, maar het plaatsen van kramen, barakken of inrichtingen is er 

verboden. 

 

Art. 4. – Watergebruikers 

4.1.  Vissen is toegelaten vanaf de oevers aangeduid op de kaart, voor eenieder in het 

bezit van een geldig visverlof van het Vlaams Gewest en een hengelcontract uitgereikt 

door de vzw Durme. Dit hengelcontract is een bindende voorwaarde van de beheerder 

van het natuurreservaat Groot Molsbroek (de vzw Durme) krachtens artikel 23 van de 

wet op de riviervisserij voor eenieder die gebruik maakt van dit visrecht. Het vissen 

gebeurt volgens de regels van de wet op de riviervisserij en volgens het in deze 

toegankelijkheidsregeling opgenomen inwendig reglement, zijnde:   
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Hengelcontract natuurreservaat 'Groot Molsbroek' in Lokeren en Waasmunster, voor het kalenderjaar 2020* 
(*jaarlijks aanpassen)  
 

Tussen  
 

* de 1ste vzw Durme, met zetel Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren, beheerder van het natuurreservaat 'Groot 
Molsbroek', en hierbij vertegenwoordigd door de conservator van dit reservaat  
 

en  
 

* de 2de  
 

Naam:................................................................  
 

Voornaam: ........................................................  
 

Adres: ...............................................................................................................  
 

Nr. ID-kaart: .......................................  
 

Geboortedatum:...................................  
 

Houder van een Vlaams jeugdvisverlof - gewoon visverlof - groot visverlof (overbodige schrappen)  
 

wordt voor de duur van het jaar 2020* (*jaarlijks aanpassen) het volgende contract afgesloten:  
 

§ 1 De 1ste verleent aan de 2de gratis het recht te hengelen onder de volgende voorwaarden, langs de verder 
aangeduide zones langs het reservaat 'Groot Molsbroek' in Lokeren en Waasmunster.  
 

§2 Dit hengelcontract dient tijdens de aanwezigheid van de 2de langs het 'Groot Molsbroek' getoond, op vraag 
van volgende gemachtigden :  
- de stewards aangesteld door de provinciale visserijcommissie of haar gemachtigden  
- elke drager van een schriftelijke machtiging van vzw Durme, om controle uit te oefenen in het 
natuurreservaat 'Groot Molsbroek'  
- de politie en de toezichthouders en opsporingsambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos  
 

§ 3 Het niet naleven van één of meerdere van de voorwaarden door de 2de, is een contractbreuk. De 2de 
verbindt zich ertoe dan zijn exemplaar van dit contract onmiddellijk voor geschorst te laten ondertekenen door 
de gemachtigde die de overtreding vaststelt. Deze schorsing geldt voor het lopende kalenderjaar. Indien de 2de 
de overtreding wil betwisten kan deze schriftelijk aanvragen, via de zetel van vzw Durme, om binnen de 30 
dagen te worden gehoord door het dagelijks bestuur van vzw Durme. Dit dagelijks bestuur beslist dan over het 
intrekken of de duur van de schorsing.  
 

Tevens heeft de 1ste dan het recht om voor onbepaalde tijd te weigeren met de 2de een hengelcontract af te 
sluiten. Indien de 2de op de reservaatgronden van de Hamputten een boot, een telegeleide voederboot of elk 
ander vaartuig in zijn bezit heeft op zijn hengelplaats of gebruikt op de reservaatgronden in de periode vanaf 1 
november tot en met 31 mei, zal de 1ste nooit meer een hengelcontract afsluiten met de 2de  
 

§ 4 Dit contract kan niet overgedragen worden aan derden. 
 

§5 Dit hengelcontract en zijn bijhorende voorwaarden zijn opgenomen in de toegankelijkheidsregeling van het 
natuurreservaat 'Groot Molsbroek'. Daardoor hebben de voorwaarden kracht van wet en kan bij het vaststellen 
van een overtreding door de politie of de toezichthouders en opsporingsambtenaren van het Agentschap voor 
Natuur en Bos een proces-verbaal of verslag van vaststelling worden opgesteld.  
 

Opgemaakt in tweevoud, in Lokeren op .............. (datum)  
 

Elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.  
 

voor de 1ste ............................................. de 2de.....................................  
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Voor geschorst op ........................ na vaststelling van volgende overtreding  
 

van de voorwaarden: ...................................................................................  
 

door...............................................................................................................  
 

Voorwaarden :  
1. Het hengelen is enkel toegelaten op de plaatsen aangeduid door de wettelijk voorgeschreven 
signalisatieborden, meer bepaald vanaf de oeverzones gelegen:  
- langs de oostelijke oever van de Hamputten, naast de Hamstraat in Waasmunster.  
- langs de westelijke oever van de Hamputten in Waasmunster, naast de dijk van de Durme.  
- langs de geasfalteerde noordelijke dijk van het Molsbroek, vanaf de Durme nabij de Oude Brug tot en met de 
zone gelegen tegenover de parkeerstrook langsheen de Molsbergenstraat in Lokeren.  
 

2. Het hengelen is enkel toegelaten vanaf een half uur voor zonsopgang (kalenderuur) tot een half uur na 
zonsondergang (kalenderuur). In afwijking hiervan is het vissen van twee uur voor zonsopgang tot twee uren na 
zonsondergang en het nachtvissen gans het jaar toegelaten vanaf de oostelijke oever van de Hamputten, naast 
de Hamstraat in Waasmunster tot aan de boeienlijnen. Dit nachtvissen is enkel toegelaten door personen die in 
het bezit zijn van een toiletemmer. Dit nachtvissen kan eventueel tijdelijk worden opgeschort als er zich met dit 
nachtvissen herhaalde problemen zouden stellen.   
 

3. Het in bezit hebben op de hengelplaats of het gebruiken van een boot, een telegeleide voederboot  
of elk ander vaartuig is verboden. In afwijking hiervan mogen:  
a. telegeleide voederboten worden gebruikt in de periode vanaf 1 juni tot en met 31 oktober vanaf de 
oostelijke oever van de Hamputten, naast de Hamstraat in Waasmunster tot aan de boeienlijnen. 
b. kleine vaartuigen, met maximaal 2 personen aan boord worden gebruikt bij het vissen van 15 juli tot en met 
15 oktober, vanaf de zone naast de Hamstraat in Waasmunster tot aan de boeienlijnen opgenomen in het plan 
bij de toegankelijkheidsregeling van het reservaat 'Groot Molsbroek'. Deze kleine vaartuigen mogen alleen met 
handkracht of met een elektromotor worden in beweging gebracht. Het gebruik van deze kleine vaartuigen is 
enkel toegelaten als ten minste één van de gebruikers in het bezit is van een groot visverlof.  
c. Het gebruik van schietlappen om te voederen of voederen met drones is verboden.  
 

4. Het achterlaten van papier, blik, flessen of enig ander afval of vuilnis, het maken van vuur, het gebruik van 
muziek- of geluidsproducerende toestellen of het gebruik van kunstlicht schijnend over het water is verboden.  
 

5. Het wadend vissen is verboden.  
 

6. Het gebruik van een tent mag alleen gebeuren door de actieve visser. Er zijn geen andere tenten toegelaten.  
 

7. De vzw Durme kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. 

 

4.2.  Het is verboden om zich op de waterpartijen van het reservaat te begeven om te 

zwemmen, te schaatsen, te surfen, te kanoën of een andere activiteit te beoefenen, met 

uitzondering van het vissen vanuit een bootje van 15 juli tot en met 15 oktober, zoals 

omschreven onder voorwaarde 3b van het hengelcontract. 

 

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften 

5.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te 

brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden de dieren te voederen.  

 

5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij 

georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, 

onmiddellijk op het einde van de betrokken activiteit worden verwijderd.  

 

5.3. Het is verboden afvalstoffen achter te laten in het gebied. Bezoekers met honden 

moeten de uitwerpselen van hun hond terug meenemen. Zij moeten op ieder moment 

een daartoe geschikt zakje kunnen tonen aan de toezichthouders. 
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Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  

6.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het 

Agentschap voor Natuur en Bos, zodat gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis 

Burgerlijke Aansprakelijkheid.  

 

6.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige 

wind en het niet-toegelaten gebruik van het gebied volgens deze regeling of andere 

wetgeving zijn op eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden aangesproken voor 

de vergoeding van de schade.   

 

Art. 7. – Onderrichtingen 

Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 21 

oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kunnen bezoekers 

omwille van de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming 

van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen 

volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met behulp van de openbare 

macht, uit het gebied gezet worden. 

 

Art. 8. – Afwijkingen 

De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling toestaan, 

voor zover het geen activiteiten betreft die door hun aard of omvang schade kunnen 

teweegbrengen aan fauna, flora of derden, bedoeld in artikel 2, §2, van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de 

bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot toestemming moet minstens 35 dagen 

van tevoren, schriftelijk of via elektronische drager worden toegezonden aan de 

beheerder. Indien het een activiteit betreft die door haar aard of omvang schade kan 

teweegbrengen aan fauna, flora of derden dan moet eveneens een toestemming worden 

gevraagd aan de beheerder. 

 

Art. 9. – Bekendmaking 

9.1 Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.  

 

9.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 

 

 

Brussel,  

 

 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 

 

 

 

 

 

 

Zuhal DEMIR 
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