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Verplichtingen en lasten die rusten op boordeigenaars of 
aangelanden ingevolge de reglementering op onbevaarbare niet-
geklasseerde waterlopen waarop het provinciaal reglement van 27 
oktober 1955 van toepassing is (waterlopen oude atlas). 
 
 
 

1. De eigenaars en gebruikers van gronden gelegen langs dergelijke onbevaarbare niet-
geklasseerde waterlopen zijn principieel verplicht de nodige onderhoudswerken uit te voeren, 
zowel in de bedding, als op de oever van de waterloop. Hiertoe behoort o.m. het wegnemen 
van aanslibbing, het opruimen van vuil en grondinstortingen en het herstellen van bermen en 
dijken. Ook de eigenaars van kunstwerken (bruggen, dijken) voor persoonlijk gebruik staan 
voor het onderhoud ervan in (artikel 3 en 4 van het provinciaal reglement van 27 oktober 
1955). Dezelfde verplichting geldt voor de aangelanden langs waterlopen gelegen in polder- of 
wateringgebieden (artikel 3 van het K.B. van 30 januari 1958). 

 
2. Indien de eigenaars en gebruikers van de gronden gelegen langs deze niet-geklasseerde 

waterlopen of de eigenaars van de kunstwerken nalaten de nodige onderhoudswerken uit te 
voeren, kunnen zij worden aangemaand om alsnog de werken uit te voeren. Blijven zij in 
gebreke dan kan het bestuur overgaan tot ambtshalve uitvoering van de werken. De kosten 
worden verhaald op de nalatige (artikel 7, 2e lid en 10 van het provinciaal reglement van 27 
oktober 1955). 

 
3. Indien de onderhoudswerken gebeuren op initiatief van de lokale overheid, zijn de eigenaars 

en gebruikers van gronden langs deze waterlopen verplicht doorgang te verlenen aan de 
personeelsleden van het bestuur, aan werklieden of anderen belast met de uitvoering van de 
werken evenals voor de werktuigen. Geadviseerd wordt hiervoor een zone van minimum 5 
meter te voorzien te rekenen vanaf de kruin landinwaarts. De aangelanden moeten tevens 
langs beide kanten op de oever de producten ontvangen afkomstig uit de bedding van de 
waterloop (artikel 5 van het provinciaal reglement van 27 oktober 1955). Dezelfde lasten 
gelden voor aangelanden langs waterlopen gelegen in polder- of wateringgebieden (arikel 6 
van het K.B. van 30 januari 1958). 

 
4. Het is steeds verboden binnen de bedding buitengewone werken uit te voeren zonder 

machtiging van de bestendige deputatie. Onder deze werken wordt o.m. verstaan: 
taludophogingen en het aanbrengen, vervangen of herstellen van overwelvingen, bruggen en 
andere kunstwerken die de stroming kunnen beïnvloeden (artikel 15, 1e, 2e en 3e lid van het 
provinciaal reglement van 27 oktober 1955). Voor het uitvoeren van deze werken in of aan 
waterlopen gelegen binnen de polders of wateringen, is eveneens een machtiging van de 
bestendige deputatie vereist (artikel 23 van de wet van  7 mei 1877). 

 
5. Het is verboden langs hoger genoemde waterlopen voorwerpen, tijdelijke en blijvende 

constructies te plaatsen, te bouwen of te planten zonder voorafgaande machtiging van het 
college van burgemeester en schepenen (artikel 15, 4e en 5e lid van het provinciaal reglement 
van 27 oktober 1955). Voor waterlopen binnen de polders of wateringen is machtiging van dat 
bestuur vereist (artikel 2 van het K.B. van 30 januari 1958). Bovendien hebben de meeste 
besturen van polders of wateringen in hun reglement een bouw- en aanplantingsverbod  van 5 
meter voorzien vanaf de kruin van de oever van de waterloop. 
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6. Overtredingen van voorgaande bepalingen worden gesanctioneerd met politiestraffen. In dat 

geval bepaalt de rechter de werken die nodig zijn om de toestand ongedaan te maken (artikel 
20 en 21 van het provinciaal reglement van 27 oktober 1955 en artikel 9 van het K.B. van 30 
januari 1958). 

 
 


