
Onbevaarbare 
Waterlopen: 
zorg mee voor 
propere beken

Wandelen, fietsen, 
fladderende vlinders, 
voorbijwaggelende 
eendenkuikens: het is 
genieten langs een waterloop. 
In Vlaanderen beheert de 
Provincie de onbevaarbare 
waterlopen. Maar om die 
beken proper en gezond te 
houden, hebben we de hulp 
van alle buren nodig. Dus ook 
van jou. Daarom nog eens 
enkele vuistregels

1. LAAT GEEN GAZONMAAISEL, SNOEIAFVAL OF GFT OP DE 
OEVERS LIGGEN

Afval in het water zorgt verderop in de beek vaak voor 
opstoppingen. Bovendien rot het of trekt het ongedierte aan 
en je krijgt er onder meer netels door. De oevers worden 
onstabiel of brokkelen af.

2. DOE NIET AAN SLUIKSTORTEN
Vuilnis verontreinigt én kan tot dierensterfte leiden, 
bijvoorbeeld door het plastiek. Finaal kan dit zelfs in onze 
eigen voeding terechtkomen. Niet-drijvend afval verstoort dan 
weer de waterafvoer. 

3. VERSTERK NIET ZELF DE OEVER
Zonder machtiging van de Provincie en een 
omgevingsvergunning mag je nooit zelf oeverversterkingen 
aanbrengen. 

4. BOUW NIET ZOMAAR EEN BRUGJE OF OVERWELVING
Voor bruggen, een gewelf of een inbuizing heb je altijd een 
omgevingsvergunning en een machtiging nodig. 

5. HOOG NIET ZOMAAR OP
Ook voor elke reliëfwijziging (ophogen of uitgraven) heb 
je een omgevingsvergunning nodig. Door op te hogen in 
overstromingsgevoelig gebied, neem je ruimte in waar 
voorheen water kon staan. Dit kan tot wateroverlast leiden. 

6. GEBRUIK GEEN PESTICIDEN
Met pesticidengebruik langs de waterloop beschadig je het 
waterleven.

7. LOOS NIET ZOMAAR IN DE WATERLOOP
Voor lozing heb je altijd een omgevingsvergunning nodig, 
zelfs voor proper water. Velddrainages worden via een 
moerbuis  aangesloten op de waterloop  na het bekomen van 
een vergunning. Want als je loost verhoog je de hoeveelheid 
afgevoerd water en doe je ook oppervlaktewater  en 
grondwater sneller wegstromen. Vanzelfsprekend mag je ook 
niet verontreinigen. 

8. DAM NOOIT AF
Afdammingen zorgen ervoor dat buren stroomafwaarts geen 
beekwater meer krijgen, terwijl iedereen er recht op heeft. 
Stroomopwaarts kan je dam dan weer tot overstromingen 
leiden.

9. WEET DIT OVER RATTEN- EN EXOTENBESTRIJDING
De provincies en gemeenten bestrijden ratten en invasieve 
exoten langs de waterlopen die ze zelf beheren. Ecologisch 
verantwoord én wetenschappelijk onderbouwd. Maar op 
privéterrein is de eigenaar of huurder verantwoordelijk. Houd 
rekening met de tips op zonderisgezonder.be.

Check de jaarlijkse maaiwerken op www.watertalk.be. 
Meer info én nuttige tips 

(bijvoorbeeld alternatieven voor pesticiden) 

vind je op:

www.west-vlaanderen.be/waterbeheer

v.u
.: 

G
ee

rt
 A

nt
hi

er
en

s, 
Pr

ov
in

ci
eg

ri
ffi

er
, K

on
in

g 
Le

op
ol

d 
III

-la
an

 4
1 –

 8
20

0 
Si

nt
-A

nd
ri

es



5 m

1 m

erfdienstbaarheidszone

kr
ui

n

5 mkr
ui

n

1 m

4 m

1 METERZONE
 Ploegen, eggen en andere grondbewerkingen zijn 
verboden, net als oeverdoorgravingen.

 Pesticiden zijn in deze zone evenmin toegelaten.
 Gooi hier geen maaisel of andere ruimingsproducten 

 (bijv. slib en gemaaide planten).

5 METERZONE
 Er moet altijd een strook van 5 m vrij en vlot toegankelijk 
blijven voor onderhoudswerken en toezicht. Zorg dus ook 
voor een poort of (dwars)afsluiting die je makkelijk kunt 
openen.

 Bovengrondse constructies en ophogingen zijn verboden.
 Is een ondergrondse constructie onvermijdbaar, dan moet 
je dit afstemmen met de Provincie. In elk geval moet hier 
zwaar onderhoudsmateriaal kunnen rijden.

 Bij het beheer mag de Provincie niet-schadelijke 
ruimingsproducten laten liggen, zoals slib of gemaaide 
planten.

 Bemesten is hier verboden.
 Voor elke ingreep is een vergunning nodig.

6 METERZONE
 Op terreinen voor een openbare dienst of commerciële 
activiteit (uitgezonderd land- en tuinbouw) zijn pesticiden 
verboden op minder dan 6 m van de waterloop.

 Je mag geen naaldbomen plaatsen op minder dan 6 m van 
de waterloop.

ANDERE AFSTANDSREGELS
 Afsluitingen en hagen moeten tussen 0,75 en 1 m van de 
oever staan. Ze mogen maximaal 1,5 m hoog zijn.

 Je moet een weideafsluiting plaatsen als er dieren in de 
weide staan.

 Bomen plant je op 1 m van de oever. Bovendien laat je altijd 
minstens 12 m tussen twee bomen, om het onderhoud niet 
te hinderen.

 In het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en op sterk 
hellende percelen mag je niet bemesten op minder dan 10 
m van de waterloop.


