
 
 
Algemene voorwaarden voor het kruisen van een waterloop met een 

nutsleiding: 
 

1. De vergunning doet geen afbreuk aan de bepalingen van de wet van 28 december 
1967 op de onbevaarbare waterlopen. 
 

2. De vergunning doet evenmin afbreuk aan eventuele eigendomsrechten en geldt bij 
eigendomsinname slechts voor zover de overdracht is voltooid. 
 

3. De werken zijn uit te voeren volgens de regels van de kunst , rekening houdend met  
eventuele opmerkingen die de provinciale dienst Integraal Waterbeleid zal maken 
voor, tijdens en na de uitvoering ervan. 
 

4. Het uitvoeren van de werken mag de regelmatige afvoer van het water niet 
verhinderen, noch het verkeer hinderen, noch een gevaar vormen voor de openbare 
veiligheid. 
 

5. De vergunninghouder is volledig aansprakelijk, in naam en plaats van de openbare 
besturen voor alle schade of schadelijke gevolgen aan de waterloop die het gevolg 
zijn van de uitvoering en het bestaan van de vergunde werken.  
 

6. Als bevonden wordt dat de vergunde werken van wijziging voor de waterloop, voor 
het natuurlijk waterregime of om andere redenen nadelig zijn, heeft de bevoegde 
overheid het recht het aanpassen en/of het afbreken en verwijderen van de werken 
met herstel van de oorspronkelijke waterlooptoestand te bevelen en dit zonder enig 
recht op schadevergoeding in hoofde van de vergunninghouder. Als de aanpassing of 
het herstel van de oorspronkelijke toestand niet binnen de daartoe gestelde termijn 
door de vergunninghouder wordt uitgevoerd zal dit ambtshalve op zijn kosten 
gebeuren. 
 

7. Zolang de werken of gerealiseerde constructies bestaan of de waterloop beïnvloeden; 
moet de vergunninghouder ze in goede staat houden, en de betrokken delen van de 
waterloop onderhouden en herstellen.  
 

8. De vergunninghouder kan op geen enkel moment eisen stellen aan het vergunning 
gevend bestuur of de gemeente met betrekking tot nadeel of ongemakken voor zijn 
inrichtingen voortkomend uit de toestand van de waterloop of uit de uitvoering van 
werken van onderhoud, ruiming of verbetering van de waterloop.  
 

9. De provinciale dienst Integraal Waterbeleid, Koningin Elisabethlei 22 in 2018 
Antwerpen, moet uiterlijk TIEN dagen na voltooiing van de werken met een door de 
post aangetekende brief hiervan in kennis worden gesteld. Aan de personeelsleden 
van deze dienst moet steeds toegang worden verleend voor toezicht. 
 

10. Alle hierin opgelegde voorwaarden verbinden de vertegenwoordigers of 
rechtverkrijgenden van de aanvrager of vergunninghouder. 
 

11. Bij kruising onder de open waterloop zal de bovenkant van de leidingen minstens 
1,00 meter onder de geruimde waterloopbodem worden aangelegd over een 
kruisende breedte gelijk aan de bestaande kruinbreedte vermeerderd met 0,50 meter 
aan beide zijden. De doorgegraven bodem en taluds van de waterloop moeten 
zorgvuldig heraangevuld en in oorspronkelijke toestand worden hersteld. Indien nodig 
moet steenbestorting (bodem) en blokzoden of beschoeiing (taluds) aangebracht 
worden om uitspoeling of taludafzakking te voorkomen. De leidingen zullen onder de 
waterloopbedding met passende bescherming worden afgedekt. 
 



12. De aanwezigheid van de kruisende leidingen moet op één van de oevers met een 
passende aanduiding blijvend en zichtbaar gesignaleerd worden. 
 

13. Bij kruising onder de overwelving moet de bovenkant van de leiding minstens 1,00 
meter onder het vloeipeil van de overwelving worden aangelegd zonder beschadiging 
en verzakking van het kunstwerk. 
Bij kruising boven de overwelving mag het doorstromingsprofiel van de overwelving 
niet worden doorkruist of verminderd en mag het kunstwerk niet worden beschadigd 

 
14. Bij kruising boven de open waterloop en met een bevestiging tegen de frontmuur van 

de overwelving moeten de leidingen of de mantelbuis boven het doorstromingsprofiel 
van de overwelving aangebracht worden zonder de doorstroomopening te doorkruisen 
of te verminderen, noch het kunstwerk te beschadigen. 

 
15. Bij aanleg van de leidingen langs en naast de open waterloop moet de afstand t.o.v. 

de bedding van de waterloop voldoende groot blijven om verzwakking of 
beschadiging van de oevers te voorkomen. 

 
Specifieke voorwaarden voor het kruisen van een waterloop met een riool- of 

oppervlaktewaterleiding: 
 
 
1. De leiding mag het doorstromingsprofiel van de waterloop niet doorkruisen of 

verminderen. 
 

2. De omhulling van de leiding en de aanvulling tot op het peil van de bodem van de 
gedeeltelijke overwelving moet uitgevoerd worden met zandcement. 
 

3. Binnen de erfdienstbaarheidsstrook van 5,00 m landinwaarts gemeten vanaf de kruin 
van de waterloop moeten de nodige maatregelen genomen worden om beschadiging 
van de leiding bij onderhoudswerken aan de waterloop te voorkomen. 
De buizen moeten bestand zijn tegen het overrijden van de machines. 
 

4. De inspectieputten binnen een afstand van 5,00 m landinwaarts gemeten vanaf de 
kruin van de waterloop, moeten bestand zijn tegen het overrijden van machines voor 
de uitvoering van onderhoudswerken aan de waterloop. Aan de oppervlakte moeten 
de inspectieputten gedicht worden met zichtbaar blijvende en afneembare gietijzeren 
deksels met bijhorend raam van voldoende weerstand. 
 

5. De gegraven sleuven langs de waterloop moeten zorgvuldig aangevuld en gedicht 
worden. 
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