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Departement Leefmilieu 
Dienst Integraal Waterbeleid 

 
AANVRAAGFORMULIER VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN AAN  

ONBEVAARBARE WATERLOPEN VAN 2e EN 3e CATEGORIE 
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR BESTUREN EN BEDRIJVEN 
 

terug te sturen aan: 

Provincie Antwerpen, Dienst Integraal Waterbeleid,  
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen   

 
 

Bij deze aanvraag dient u standaard bij te voegen: 

o een omgevings- of liggingsplan (vb. kopie stratenplan) met duidelijke 
aanduiding van het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft. (5 ex.) 

 
Let op : voor de meeste werken, zoals verleggingen en overwelvingen, dient 
ook een omgevingsvergunning bekomen te worden.  
Indien er in het kader van een omgevingsvergunning een gunstig advies werd 
bekomen van de dienst Integraal Waterbeleid dient geen machtiging meer 
aangevraagd te worden! 
Zonder omgevingsvergunning of machtiging kunt u niet starten met de 
uitvoering van de gevraagde werken. 
 
 
Gelieve het aanvraagformulier duidelijk en in HOOFDLETTERS in te vullen. 
   

Voorbehouden aan de dienst    
 
WAMA –  
 
 
 
 
 
 

                                                
 Voor alle buitengewone werken van wijziging aan waterlopen van 2e en 3e categorie moet conform de wet van 28 
december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen machtiging verkregen worden van de deputatie.  
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Departement Leefmilieu 
Dienst Integraal Waterbeleid 

 
 
Aanvrager 
 
Bestuur – bedrijf:  ………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:  ………………………………………………………………………………………… 
 
Postnummer  - gemeente : ………………………………………………………………………………………… 
 
Contactpersoon:  ………………………………………………………………………………………… 
  
Hoedanigheid van contactpersoon:  .…………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:  ………………………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres:  ………………………………………………………………………………………… 
 

 
Locatie van de werken / perceelsgegevens  
 
Postnummer – gemeente : ………………………………………………………………………………………… 
 
Deelgemeente:  …………………………………………………………………………………………… 
 
Straat en nummer van perceel :  ………………………………………………………………………………… 
 
Kadastrale gegevens : afdeling …….  sectie ……. nr(s). ……………………………………………………… 
 
Naam en nummer van de waterloop : ………………………………………………………… Nr. :  …………… 
 
Categorie:   0  2e categorie    0  3e categorie      
 
 
 
Rechtstoestand aanvrager t.o.v. het betrokken perceel 
 

0 eigenaar           

0 huurder         

0 andere: …………………
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Departement Leefmilieu 
Dienst Integraal Waterbeleid 

 

Aard van de werken 
 
Gelieve in onderstaande lijst de ingreep die u wenst uit te voeren aan te kruisen. Per ingreep dienen de 
vermelde bijkomende dossierstukken toegevoegd te worden. 
 

 
SOORT INGREEP 

 
EXTRA BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 

 
 

O overwelving1  
 

 lengte : …………………… 
 
 

 

uitvoeringsplannen (5 ex.) (grondplan en 
dwarsdoorsnede) 

   

 
O aansluiting lozingspunten 2 

 
 huisaansluiting  

 hemelwater 
 overloop septische put 
 waterzuiveringsinstallatie 

 
 bedrijfsaansluiting  

 hemelwater 
 effluent zuiveringsinstallatie 
 overloop bufferbekken 

 
  rioolleiding   

 RWA (regen water afvoer) 
 straatkolken 
 noodoverlaat 
 overstortleiding 
 overstortkamer 
 persleiding 
 effluentleiding 
 rioolwaterpompinstallatie 

 
 gracht 

 open 
 overwelfd 

 
 
 

 
uitvoeringsplannen (5 ex.) 
(grondplan en dwarsdoorsnede) 
inclusief rekennota (lozingsdebiet, buffering) 
normen die gerespecteerd moeten worden 
vooraf opvragen bij Dienst Integraal 
Waterbeleid 

                                                
1 Standaard wordt maximaal 6 meter toegestaan, aanvragen voor langere overwelvingen dienen omstandig gemotiveerd  
te worden!  
2 Schrappen wat niet van toepassing is. 
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Departement Leefmilieu 
Dienst Integraal Waterbeleid 

 
 bekken 

 bufferbekken 
 bergbezinkingsbekken 

 
 tapping 
 

 
O kruising 
 
 huisaansluiting 
 bedrijfsaansluiting 
 rioolleiding  
  gracht    
 nutsleiding  

 elektriciteit 
 gas 
 telecommunicatie 
 drinkwater 

 
 

 
uitvoeringsplannen (5 ex.) 
(grondplan en dwarsdoorsnede) 

 
O verlegging3 

 

 
Een door een erkend landmeter opgemaakt 
opmetingsplan waarop afgeschaft tracé (gele 
kleur), nieuwe tracé (rode kleur) en het 
behoud van de waterloop (groene kleur) 
wordt weergegeven met de berekening van 
de oppervlaktes van de verlaten bedding en 
de nieuwe bedding in het kader van de 
noodzakelijke grondoverdracht (5 ex.en ook 
digitaal aan te leveren). 
 
 

 
O herprofilering 

 

uitvoeringsplannen (5 ex.) (grondplan en 
dwarsdoorsnede) 
 
 

                                                
3 Een verlegging wordt enkel toegestaan wanneer de noodzaak omstandig aangetoond kan worden en ze een 
meerwaarde voor de waterloop en/of waterhuishouding betekent. 
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Departement Leefmilieu 
Dienst Integraal Waterbeleid 

 
O talud- en bodemversterking4 

 lengte : …………………. 
 

 
uitvoeringsplannen (5 ex.) (grondplan en 
dwarsdoorsnede) 
 
 

 
O plaatsing van stuwen, bodemvallen, 

knijpconstructie, … 

 

uitvoeringsplannen (5 ex.) (grondplan en 
dwarsdoorsnede) 

 
 
O andere (o.a. uitbreken overwelving, stuw, 

…) 
 

 
 
 
 

 
 
Motivatie voor de aanvraag, opmerkingen 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Voor vragen en bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de Dienst Integraal 
Waterbeleid via telefoonnummer 03 240 64 61 of email diw@provincieantwerpen.be.  
 
 Plaats en datum             Handtekening  
 
 
  …………………………………………………..  …………………………………………………….. 
 

                                                
4 Dergelijke ingrepen worden bij voorkeur uitgevoerd met natuurvriendelijke materialen. Harde ondoordringbare 
materialen zoals kasseibeschoeiingen en betonprofielen dienen tot een absoluut minimum beperkt. 


