
Parkreglement 

 
• De beelden mogen in geen geval aangeraakt of blootgesteld worden aan ingrepen die een 

negatieve invloed op de kunstwerken kunnen hebben 
• Er mag geen schade toegebracht worden aan het openbaar domein 
• Alle schade dient vergoed te worden 
• Er mag niet geparkeerd worden in het park 
• Laden en lossen kan enkel via de bestaande wegen. Daarna dienen de voertuigen buiten het 

park geparkeerd te worden 
• Er mag geen overlast zijn voor de andere parkgebruikers 
• Er mogen geen markeringen aangebracht worden op wegen of bomen 
• Er mogen geen zones van het park afgesloten worden 
• Het is verboden het park te betreden met motorvoertuigen, uitgezonderd dienstvoertuigen. 
• Het park is toegankelijk voor fietsers. 
• Gooi afval in de papiermand. 
• Hou je hond aan de leiband. Zorg voor een identificatie (chip of penning met gegevens 

eigenaar). 
• Fiets op de daartoe voorziene wegen. Ruiters zijn enkel toegelaten op specifieke ruiterpaden 

(niet in het Middelheimmuseum, wel in ). 
• Vermijd dat je hond zijn behoefte doet op ongepaste plaatsen  en verwijder altijd de 

hondenpoep (breng hiervoor voldoende zakjes mee). 
• Baad niet in de vijvers en waterlopen, hou ook je hond uit deze wateren. 
• Sprokkel geen hout en/of maak geen vuur, barbecue niet. 
• Respecteer het aangelegde groen in het park. Breng geen schade toe aan de beplanting en 

de uitrusting. 
• Kampeer niet in het museumpark 
• Hou de parkdieren en hun omgeving gezond: voeder ze zo min mogelijk.  
• Een evenement dat niet gemeld is of niet toegelaten is, is verboden. Evenementen die niet 

beantwoorden aan de gegevens vermeld in de aanvraag zijn eveneens verboden. Bij gebreke 
van onmiddellijke stopzetting en verwijdering van het evenement door de organisator, wordt 
het evenement ambtshalve door de politie op kosten en risico van de organisator stopgezet 
en/of verwijderd. 

• Er zijn specifieke richtlijnen voor foto- en filmshoots in het museumpark 

Overtredingen worden bestraft met boetes tot 250 euro. Voor een volledige versie van het 
parkreglement kan u de Politiecodex raadplegen. (TITEL I, HOOFDSTUK 5, Afd. 2, onderafd. 1-2). 
De poltiecodex is online beschikbaar op www.antwerpen.be. 

 

Voor inlichtingen over het park 

Infolijn stad Antwerpen 
tel.  03 22 11 333 (tijdens weekdagen van 8.30 tot 17.30 uur 
Zaterdag van 10.30 tot 17.30 uur 
info@stad.antwerpen.be 
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