
Aanvraagformulier water Put Roksem – De Kluiten (versturen aan info@middenkustpolder.be) 
 

Gegevens landbouwer  

Naam  

Adres bedrijfszetel (straat, nr, gemeente)  

Telefoon  

GSM  

BTW-nummer  

Drinkwater dieren Ja/neen 

Gegevens teelt  

Gewas 1  

Gewas 2  

Gewas 3  

Totale oppervlakte te beregen (ha)  

Ligging perceel 1  

Ligging perceel 2  

Ligging perceel 3  

Ligging perceel 4  

Ligging perceel 5  

Gevraagd volume                                           m³ 

Gegevens transport  

Eigen transport Ja/neen 

Loonwerker Ja/neen 

          Naam loonwerker  

Bestemming van het water  

          Rechtstreeks naar het perceel Ja/neen 

          Naar het bedrijf Ja/neen 

          Andere   

 
Handtekening + naam landbouwer (de aanvrager) 
 
 
Voor Akkoord 
De Middenkustpolder: 
Datum     naam     handtekening 
 
Geldig tot: datum 
  

mailto:info@middenkustpolder.be


Werkwijze: 
 
Praktisch: 

 Landbouwer doet aanvraag via mail bij de Middenkustpolder – info@middenkustpolder.be 

 Goedkeuring van de aanvraag: de Middenkustpolder. 

 Elke chauffeur moet de aanvraag met handtekening ‘Akkoord’ bij hebben bij afhalen van 
water (of copie)!! 

 Toegang: Oude Brugseweg (tegenover huisnummer 80), Roksem (Oudenburg) 

 Water kan opgehaald worden tussen 8u00 en 16u00 

 Water ophalen kan niet op zaterdag, zondag, feestdagen en woensdag 

 Toezichthouder ter plekke: de Middenkustpolder of de gemeente 

 Politie wordt verwittigd bij problemen. 
 

Volume: 

 Er is in het totaal 32.000 m³ beschikbaar 

 Er worden geen garanties gegeven naar volume per landbouwer, ook niet door het tekenen 
voor akkoord. 
 

Gebruik van het water: 
Enkel voor landbouwtoepassingen: 

 Voor irrigatie van gewassen, beperkt tot: 
o Groenten 
o Akkerbouwgewassen 

 Voor drinkwater voor de dieren 
 

Kwaliteit van het water: 
De Middenkustpolder, noch de eigenaar/beheerder van de put of enige andere instantie staat in voor 
garanties betreffende de kwaliteit van het water. De gebruiker beoordeelt de geschiktheid van het 
water voor de beoogde toepassing en gebruikt het water onder eigen verantwoordelijkheid. 
 
Wie staat borg voor eventuele schade door gebruik?  
Wie schade veroorzaakt, staat in voor de schadevergoeding. 
 
Heffingen: 

 De VMM aanziet dit als grondwater 

 Hierop is heffing van toepassing: heffing op waterverontreiniging en de heffing op de 
winning van grondwater 

 Deze heffing zal rechtstreeks geïnd worden bij de landbouwers. 

 De toezichthouder ter plekke noteert per landbouwer en per vracht het volume water. Dit 
dient als basis voor de heffing. 
 

Contactgegevens Middenkustpolder: 
info@middenkustpolder.be 
059/27 84 77 
 

mailto:info@middenkustpolder.be
mailto:info@middenkustpolder.be

