
OPENBAAR ONDERZOEK OVER 
HET AANPASSEN VAN DE LIGGING VAN WATERLOPEN  

1. Waarom doen we dit ? 

Wanneer waterlopen een belangrijke afwateringsfunctie hebben, worden zij opgenomen in 

de atlas van de onbevaarbare waterlopen. In 1967 werd zo'n atlas opgesteld. Grachten met 

een opwaarts stroomgebied van meer dan 100 ha werden op dat moment gerangschikt als 

waterloop. Na een aantal aanpassingen in de wetgeving konden er later ook waterlopen 

gerangschikt worden omwille van andere redenen, zoals lozing van afvalwater of er een 

ernstige verzwaring van het debiet, bijvoorbeeld door de afwatering van een grote verharde 

oppervlakte. 

De atlas die in 1967 opgemaakt werd, was een analoge (papieren) kaart. Een recente 

wijziging in de wet stelt dat er een nieuwe atlas moet worden opgemaakt, deze keer volledig 

digitaal. De provincie Oost-Vlaanderen moet ervoor zorgen dat de waterlopen op een 

correcte manier in de Digitale Atlas staan. Bij het intekenen heeft de Provincie echter 

vastgesteld dat voor enkele waterlopen de situatie op het terrein afwijkt van de intekening in 

1967 en de later vergunde aanpassingen. 

Sommige waterlopen hebben zich natuurlijk verplaatst, andere waterlopen blijken door de 

jaren heen te zijn omgeleid. In het kader van de opmaak van een coherente digitale atlas is 

het belangrijk deze situatie te regulariseren. Het kan ook zijn dat een deel van waterloop is 

opgenomen in de riolering of geen functie meer heeft, of dat een bepaalde gracht beter kan 

worden gerangschikt als waterloop omwille van algemeen belang.  

De provincie Oost-Vlaanderen heeft, in samenspraak met de stad Gent, de Polder Moervaart 

en Zuidlede, de Watering Oude Kale en Meirebeek en de Watering der Assels, de 

aanpassingen opgelijst en aangeduid op een kaart. Dit voorstel ligt nu in openbaar 

onderzoek. 

2. Wat verandert er door het verplaatsen van waterlopen of het opwaarderen van 

grachten naar geklasseerde waterlopen ? 

VOOR HET ONTNEMEN VAN DE RANGSCHIKKING VAN WATERLOPEN  

Als van een waterloop de rangschikking wordt ontnomen, zal de waterloopbeheerder niet 

meer instaan voor het onderhoud. De erfdiensbaarheidszone van 5 meter langs beide oevers 

van de waterloop vervalt. Het betekent wel dat dat het onderhoud vanaf nu moet gebeuren 

door de aangelanden.  

VOOR HET ADMINISTRATIEF VERPLAATSEN VAN WATERLOPEN  

De verplaatsingen waarover we het tijdens deze procedure hebben, gaan over waterlopen 

die zich natuurlijk hebben verplaatst of waterlopen die door de jaren heen blijken omgeleid te 

zijn. Met de verplaatsing van de waterloop op het terrein verschuift de verantwoordelijkheid 

voor het onderhoud en de erfdienstbaarheidszone niet automatisch mee. Om problemen te 

voorkomen onderhield de waterloopbeheerder meestal al dit verplaatste tracé, maar eigenlijk 

was de juridische grond daarvoor nog niet aangepast. De aanpassing is dus vooral 

administratief. Op het terrein zal er weinig wijzigen.  

3. Hebt u opmerkingen bij het voorstel ? 

Het openbaar onderzoek in de stad Gent loopt van xx tot xx. Elke burger kan gebruik maken 

van zijn recht tot inspraak en een bezwaar indienen. 

Indien u een opmerking heeft, gelieve aan te geven over welke waterloop het gaat. U 

gebruikt daarvoor het beste het nummer dat op de kaart is weergegeven. Formuleer bondig 



uw bezwaar. Bezwaren zijn enkel geldig indien zij de naam en het adres van de 

bezwaarindiener bevatten.  

Voor meer informatie, kan u terecht bij 

Contactpersoon stad: xxx 

Contactpersoon provincie: Tine Buysse (09 267 76 27 of tine.buysse@oost-vlaanderen.be) 


