Onderhoud van
onbevaarbare waterlopen
Provincie Limburg - Dienst Water en Domeinen
18 oktober 2018

Agenda:
•
•
•

Wie beheert welke
waterloop?
Wat doet de Provincie
Dienst Water en Domeinen?
Bermen langs waterlopen
(1 meter strook)

Wie beheert welke waterloop?
•
•
•
•

De Vlaamse Waterweg: bevaarbare waterlopen
De VMM (AOW): onbevaarbare waterlopen 1ste categorie
De provincie en de wateringen: onbevaarbare waterlopen 2de categorie
De wateringen en gemeenten die niet hebben overgedragen: onbevaarbare
waterlopen 3de categorie
• De wateringen en de gemeenten: de wateringgrachten en grachten
algemeen belang (in de toekomst publieke grachten)
• Alle andere grachten moeten door de aangelanden onderhouden worden
• Wil je weten wie de waterloop bij jouw in de buurt beheert dan ga je naar
Geopunt Vlaanderen en open de kaart van de waterlopen. Wanneer je op
de waterloop klikt en dan op VHA waterloopsegment dan zie je wie de
beheerder is.

Wat doet de provincie - Dienst Water en Domeinen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Waterbeleid, werkgroepen CIW, bekkenstructuren, planvorming
Ratten- en exotenbestrijding (planten)
Advies watertoets, machtigingen (voor brugjes, buizen, regenwaterlozingen, …)
Aanleg wachtbekkens, doortochtprojecten, herinrichting waterlopen (+ opmetingen)
Atlas waterlopen – VHA – kunstwerkendatabank
Erosiebestrijding, Steunpunt Land & Water
Provinciaal subsidiereglement
Onderhoud onbevaarbare waterlopen 2de cat.: ruimingswerken, herstellingswerken
Toezicht op wateringen (ruimingswerken, begroting, …), terugbetaling onderhoudskosten
aan waterlopen 2de cat. gelegen in de wateringen  samenwerken met de wateringen
bijvoorbeeld door het oprichten van Wateragentschappen of door de werken samen aan te
besteden
Onderhoud wachtbekkens (maaibeheer, schapenbegrazing, samenwerking natuurpunt)
Handhaving rond waterlopen 2de en 3de cat. in Limburg

Onderhoud

Onderhoud van waterlopen cat. 2
•

Maatwerk met “vakindeling” per waterloop, per vak wordt de ruimingswijze bepaald, de
voornaamste zijn:
–

O: oppervlakkig ruimen

–

OT: oppervlakkig ruimen met taludmaaiïng

–

OTB: oppervlakkig ruimen met taludmaaiïng en bodemkruidruiming

•

Waar mogelijk het natuurlijk karakter zoveel mogelijk behouden of herstellen

•

Voldoende afvoer van water zonder overstromingen te verplaatsen of ecosystemen te verdrogen

 Afstemming op de omgeving en het gewestplan:

•

In natuurgebieden of in bossen is het beheer beperkt tot een minimum vaak in samenspraak met
de natuurverenigingen en ANB

•

In andere gebieden onderhouden we de waterlopen jaarlijks (van september tot december)

•

Bij doortochten (in dorpskernen) en waar bodemkruid staat ook een 2de zomermaaiing (juni-juli).

Onderhoud van waterlopen cat. 2

Wetgeving

• Wet onbevaarbare waterlopen, 28 dec 1967
• Decreet van 21 april 1983 houdende de
ruiming van onbevaarbare waterlopen
• Kaderrichtlijn Water - 2000 (Europa)
• Overstromingsrichtlijn - 2007 (Europa)
• Decreet Integraal Waterbeleid - 2003 (Vlaanderen)

Afstandsregels

5 meter zone:
–

Erfdienstbaarheid voor onderhoud

–

Geen hindernissen zoals gebouwen,
tuinhuisjes, terrassen, composthopen of
beplantingen

–

Bemestingsverbod

• 10 meter in VEN en helling ≥ 8%
–

Afzet niet-schadelijke
ruimingsproducten

1 meter zone:
–

Bewerkingsverbod

–

Geen gewasbeschermingsmiddelen

Vanaf waar meten?

Bermen langs waterlopen
• Wat zegt de wet onbevaarbare waterlopen?
•
•
•

Artikel 17.
§ 1. De aangelanden, de gebruikers en de eigenaars van kunstwerken op de waterlopen zijn verplicht:
1. Doorgang te verlenen aan de personeelsleden van het bestuur, aan de werklieden en aan de andere
met de uitvoering van de werken belaste personen;

•

2.Op hun gronden of eigendommen de uit de bedding van de waterloop opgehaalde voorwerpen en de
voor de uitvoering van de werken nodige materialen, gereedschappen en werktuigen te laten plaatsen.
§ 2. Geen vergoeding is aan de aangelanden, aan de gebruikers en aan de eigenaars van kunstwerken
verschuldigd uit hoofde van de plaatsing op hun gronden of eigendommen binnen een strook van vijf
meter vanaf het einde van de oeverzone, van de producten die voortkomen van de ruimingswerken.
De Vlaamse Milieumaatschappij, de deputaties en de college van burgemeester en schepenen naar gelang
het geval, kunnen evenwel beslissen dat de oevers zullen ontdaan worden van die producten.
De producten van de ruiming zullen gelijkmatig verdeeld worden over de beide oevers; indien deze
producten schadelijk zijn, zullen zij op kosten van de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie of de
gemeente, naargelang het geval, onverwijld worden verwijderd.

Bermen langs waterlopen

• Wat zegt het SB250?
•
•
•

•

•

Hoofdstuk 13: Werken aan waterlopen.
1.1.2.15 Het ter plaatse deponeren of het wegbrengen van maaisel, ruimingsspecie en
andere ruimingsproducten
Het neerleggen en/of spreiden van maaisel en ruimingsproducten op de oevers van
onbevaarbare waterlopen is onderhevig aan de wet van 28 december 1967 betreffende de
onbevaarbare waterlopen en aangevuld bij decreet van 21 april 1983.
Maaisel, ruimingsspecie en andere ruimingsproducten mogen nooit in de waterloop of op
het talud gedeponeerd worden, zelfs niet tijdelijk, tenzij de opdrachtdocumenten het
uitdrukkelijk zouden toelaten hiervan af te wijken.
Op de plaatsen waar de waterloop grenst aan hovingen, koeren, opritten, publieke of private
wegen of waar hij overbrugd of overwelfd is en op alle andere plaatsen voorgeschreven in de
opdrachtdocumenten, worden alle maaisel en ruimingsproducten integraal afgevoerd.

Bermen langs waterlopen

• Wat zegt het SB250?
•
•
•

Hoofdstuk 13: Werken aan waterlopen.
1.1.2.15.B DEPONIE
Het recht tot het ter plaatse deponeren op de zone tussen 1 tot 5 m gemeten van het begin
van de oeverzone, geldt slechts voor maaisel en onschadelijke ruimingsproducten: bepaalde
ruimingsspecie (waterbodem, slib of sediment), gemaaide plantendelen (andere dan
afkomstig van exotische waterplanten, Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Berenklauw of
Japanse duizendknoop), houthaksel, takken en stamdelen. Deze producten kunnen
neergelegd en/of gespreid worden binnen de zone tussen 1 tot 5 meter gemeten vanaf het
begin van de oeverzone. Ruimingsspecie moet daarenboven voldoen aan de bepalingen van
deponie in de “Leidraad en algemene code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie”,
uitgegeven door OVAM in het kader van het VLAREMA en VLAREBO. De
opdrachtdocumenten kunnen evenwel voorschrijven dat het maaisel, ruimingsspecie en
andere ruimingsproducten moeten afgevoerd worden.

Bermen langs waterlopen

• Praktijk?
• Het meeste maaisel wordt gedeponeerd in de 1 meterzone op vraag van
of omwille van de aangelanden omdat:
–
–
–

De meeste landbouwers willen dit maaisel niet op hun akker of in hun weide
Mensen willen het maaisel niet op hun gazon
De 5 meter zone is niet vrij (vb. tuinhuisjes, stallen, wandelpaden, fietspaden, bomen, …)

• Wanneer wordt het maaisel afgevoerd (waar praktisch mogelijk):
–
–
–

Langs huizen, hovingen, koeren, opritten, publieke of private wegen
Soms in natuurgebied op specifieke vraag van natuurverenigingen
Soms in landbouwgebied (indien de landbouwer het zelf afvoert)

Bermen langs waterlopen (niet ok)

Bermen langs waterlopen (ok)

Bermen langs waterlopen

• Conclusie
•
•
•

Het is maaisel overal afvoeren zou teveel kosten (meerprijs per kilometer ongeveer 1000€)
tenzij de aangelande het zelf afvoert
Het maaisel spreiden tussen 1 en 5 meter is niet altijd mogelijk
Wij zijn graag bereid om rond de tafel te zitten en op het terrein te gaan om te kijken wat
mogelijk is (per vak en per beek).

