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Watering De Beneden Mark p.a. Gammel 33 - 2310 Rijkevorsel KBO: 0214.187.282 
Belfius BE79 0910 0161 0633  BIC : GKCCBEBB Belfius BE41 0970 0163 0610 (watergeschotten) 

            Watering 
     De Beneden Mark       

 
 Openbaar Bestuur 

 

VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN DE STEMGERECHTIGDE INGELANDEN  

D.D. 02.10.2020 TE HOOGSTRATEN 
 

 
 
Aanwezig: 
Van Looy Jozef, voorzitter, 
Geens Ludo, ondervoorzitter,  
Boudewijns Hendrik, Tilburgs Jozef, Leemans Joannes, Bolckmans Jozef, Geerts Jan, Delcroix Ludovicus, 
Antonissen Herman, Baets Edward,  bestuurders, 
Voeten Jozef & Backx Maria, vertegenwoordigd door Van Looy Jef (volmacht) 
Laeromat bv, vertegenwoordigd door Boudewijns Henrik (Volmacht) 
Brosens Linda, vertegenwoordigd door Leemans Joannes (Volmacht) 
Leemans Joannes & Brosens Linda, vertegenwoordigd door Leemans Joannes 
Tilburgs Jozef & Van Loon Anna, vertegenwoordigd door Tilburgs Jozef 
De Ark, vertegenwoordigd door Mark Van Bael 
Vriends Franciscus & Jacobs Karina, vertegenwoordigd door Vriends Franciscus 
Vermeiren Maarten, vertegenwoordigd door Vermeiren Harry (Volmacht) 
Natuurpunt Beheer vzw, vertegenwoordigd door Van Pelt Dimitri 
Bolckmans Jozef & Van Riel Christianne, vertegenwoordigd door Bolckmans Jozef 
zijnde de stemgerechtigde ingelanden,  
College van Burgemeester en Schepenen, vertegenwoordigd door Mark Van Aperen 
Van Den Akkerveken Bart, afgevaardigde van de Gouverneur van de provincie Antwerpen 
Donckers Dennis, sluiswachter 
Vermeiren Stef, ontvanger-griffier 
Verontschuldigd:   
Grielens Alfons, Adams Danny, Matthé Jozef 

 
De voorzitter opent de vergadering na de registratie van de stemgerechtigden om 14:35 uur. Hij 
verwelkomt alle aanwezigen, ondanks de moeilijke situatie in verband met corona.  
 
 

1. GOEDKEUREN  VERSLAG  GEWONE  ALGEMENE  VERGADERING  D.D. 22.03.2019 

 
De ontvanger-griffier geeft lezing van het verslag van de algemene vergadering d.d. 22.03.2019; 
 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Enig artikel – 
Goedkeuring te verlenen aan het voornoemd verslag van de algemene vergadering.  
 

 

2. GOEDKEUREN  REKENING  DIENSTJAAR 2019 - DECHARGE 

 
Gelet op artikel 26 van het reglement van orde van de watering; 
Gezien artikel 21 van de wet betreffende de wateringen van 05 juli 1956; 
De ontvanger-griffier geeft lezing, artikel na artikel, van de rekening over het dienstjaar 2019; 
De rekening 2019 wordt afgesloten met een balanstotaal van 931.636,07 €.  De liquide middelen 
bedragen 710.919,44 €, de opbrengsten van het dienstjaar 340.906,66 € en de kosten van het 
dienstjaar 285.137,12 €.  Het resultaat over het dienstjaar 2019 sluit af met een positief saldo van 
55.769,54 euro. 
Aanwezige vraagt zoals vorig jaar een verklaring van het verschil tussen de begroting 2019 en de 
rekening 2019 voor de volgende posten: 

 Studiekosten: Deze post werd in de begroting 2019 (50.000 euro) ingeschreven voor onder 
andere volgende  projecten :  

Gammel 33 
2310 Rijkevorsel 

Tel. +32 (0)3/314.15.35 
Wateringdebenedenmark@scarlet.be 
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o Kasteelbeek (nr. 4.18.1- 2° categorie) in Hoogstraten : mogelijkheid onderzoeken om 
een groene ader door de stad Hoogstraten te creëren; 

o Blauwputten en Leiloop (nr. 4.05 – 2° categorie) in Meersel-Dreef : creëren van een 
ringgracht rond het Mariapark + doorsteek naar de Mark.  Hierdoor ontstaat er een 
grotere buffering voor de deze waterloop; 

o Blauwputten & Leiloop (nr. 4.05 – 2°categorie) : creatie bufferbekken voor 
Transportzone Meer (eventueel op Nederlands grondgebied); 

o GDPR : De kosten voor de DPO bedraagt 1.400,70 euro voor het jaar 2019. 
Deze studies werden grotendeels niet uitgevoerd in 2019. Enkel de kosten van DPO zal 
wegvallen, omdat het contract is beëindigd. Deze taak zal overgenomen worden door VVPW 
vzw.  De kost hiervan zal verrekend worden in het lidgeld van deze vzw. 

 Kantoorbenodigdheden : Volgende onkosten werden onder andere niet uitgegeven : 
o Kadastrale gegevens : deze zijn gratis ter beschikking gesteld door de federale 

overheid. 
o Automatisering (software) inning watergeschotten 
o Boekhoudsoftware 

Het totale beschikbare budget bestaat 50% uit ontvangen belastingen en 50% uit ontvangen 
subsidies.  
 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Artikel 1 –  
De rekening over het dienstjaar 2019 goed te keuren. 
De algemene vergadering geeft décharge aan de ontvanger-griffier en aan de bestuursleden. 
Artikel 2 –  
Deze rekening over te maken aan de toezichthoudende overheid. 
 
 

3. GOEDKEUREN STAAT VAN ONWAARDEN VOOR DE WATERGESCHOTTEN VOOR HET 
DIENSTJAAR 2016 EN DIENSTJAAR 2017 

 
Gelet op de belastingvoet voor de watergeschotten voor het dienstjaar 2016, goedgekeurd in de 
algemene vergadering van 18.03.2016; 
Gelet op de belastingvoet voor de watergeschotten voor het dienstjaar 2017, goedgekeurd in de 
algemene vergadering van 24.03.2017; 
Gelet op de voorgelegde staten van onwaarden voor de betrokken belastingen; 
Overwegende dat de staten van onwaarden tijdens de vorige bestuursvergaderingen werd 
gecontroleerd en geviseerd; 
Overwegende dat de belangrijkste redenen van onwaarden tijdens de algemene vergadering 
werd overlopen; 
 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Artikel 1 –  
De staten van onwaarden voor de watergeschotten voor het dienstjaar 2016 en dienstjaar 2017 
goed te keuren. 
Artikel 2 –  
De ontvanger-griffier te ontlasten van de verdere invordering van de bedragen ten belope van 
een totaal van 352,27 euro (195,64 euro voor dienstjaar 2016 en 156,63 euro voor dienstjaar 
2017) 
 
 

4. GOEDKEUREN  WATERGESCHOTTEN  DIENSTJAAR  2020 EN DIENSTJAAR 2021 

 
Gelet op artikel 65 van de wet van 05 juli 1956, gewijzigd bij de wet van 03 juni 1957 op de 
wateringen; 
Gelet op artikel 30 van het huishoudelijk reglement van de watering; 
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Gelet op artikel 33 van het huishoudelijk reglement van de watering waarin gesteld wordt dat de 
minimumbelasting maximaal vijftig ten honderd van de gewone aanslagvoet per hectare kan 
bedragen; 
Gelet op het voorstel van het bestuur om de watergeschotten voor het dienstjaar 2020 en 
dienstjaar 2021 te behouden op hetzelfde niveau als het vorig dienstjaar, met name een bedrag 
van 14,00  Euro per hectare met een minimale aanslag van 7,00 Euro per aanslag; 
Gezien het, voor het behouden van een begrotingsevenwicht, noodzakelijk is over te gaan tot het 
heffen van een belasting; 
Gezien voor een goed beheer van de watering er voldoende geldmiddelen ter beschikking dienen 
te staan; 
Overwegende dat de aanslagvoet sinds 2008 is vastgesteld op 14,00 euro per hectare; 
Overwegende dat enkele aangrenzende Wateringen zelfs een hoger aanslagvoet per hectare 
hanteren. 
Overwegende dat de Raad van State recent uitspraak heeft gedaan omtrent de 
minimumbelasting (van maximum 50% van de aanslagvoet per hectare), zoals vastgelegd in de 
omzendbrief LNW/2006/1.  
Overwegende dat het bestuur voorstelt om de minimum belasting in de toekomst te verhogen en 
hiervoor in een volgende algemene vergadering zal voorstellen om artikel 33 van het 
huishoudelijk reglement te wijzigen nl. de minimum belasting bedraagt maximaal 100% van de 
gewone aanslagvoet per hectare. 
 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Artikel 1 –  
Voor het dienstjaar 2020 worden de watergeschotten vastgesteld op 14,00 € per hectare met een 
minimum belasting van 7,00 € per aanslag. 
Voor het dienstjaar 2021 worden de watergeschotten vastgesteld op 14,00 € per hectare met een 
minimum belasting van 7,00 € per aanslag. 
Artikel 2 – 
Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid. 
 

 

5. PERSONEEL: LOON - EINDEJAARSPREMIE 

 
Gelet op artikel 51 van de wet van 05 juli 1956 betreffende de wateringen; 
Gelet op agendapunt 2.d. van de bestuursvergadering van 12 februari 2020, waarin het bestuur 
zich ook akkoord heeft verklaard; 
Overwegend dat de huidige werknemers een brutoloon ontvangen, dat geïndexeerd wordt 
volgens het systeem van indexering van de lonen en sociale uitkeringen van de federale 
overheid. 
Overwegende dat de huidige werknemers recht hebben op vakantiegeld (85% dubbel 
vakantiegeld + 7% aanvullend vakantiegeld 
Overwegende dat in de meeste sectoren een eindejaarspremie aan de werknemers wordt 
toegekend. 
Overwegende dat de werknemers hun taak binnen de Watering goed uitvoeren. 
 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Artikel 1 –  
Goedkeuring te verlenen aan het toekennen van een eindejaarspremie voor alle werknemers 
onder de volgende voorwaarden : 

 Vanaf het jaar 2020; 

 Betaalbaar in december van het jaar; 

 Gelijk aan het bruto maandloon van de vorige maand (= november) 

 Brutobedrag van de eindejaarspremie wordt herleid in functie van het aantal effectieve 
arbeidsdagen en vakantiedagen.  De eerste 30 andere afwezigheidsdagen worden 
gelijkgesteld met effectieve arbeidsdagen. 

 Bij in- en uitdienst wordt de eindejaarspremie ook pro-rata berekend. 
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Artikel 2 –  
Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid. 
 

 

6. PUBLIEKE GRACHTEN: OPNAME, AFSCHAFFING, VERLEGGING  - 
ERFDIENSTBAARHEIDSZONE 

 
De algemene vergadering dient volgende wijzigingen aan de publieke grachten en geklasseerde 
waterlopen nog te bekrachtigen: 
1. Verlegging A.4.06.11 Zandloop en A.4.06.1.1.W080 Ginnekenseindeloop : 

omgevingsvergunning dd. 13/12/2018 (OMV-loket 2018099166) 
2. Gedeeltelijke afschaffing A.4.W131 Patersloop: 286 meters zal afgeschaft worden te hoogte 

van Dreef  - 2328 Meersel-Dreef. Deze publieke gracht mondt uit in de Mark (1° categorie – 
nr. A.4).  Deze ligging stemt niet overeen met de realiteit, maar tijdens doorbraak 63 werd 
deze toekomstvisie ingetekend om de Blauwputten & Leiloop te ontlasten en bijkomende 
buffering te creëren. 

3. Opname A.4.06.4.W147 – Smisselbergseloop: lengte = 586 meter ter hoogte van 
Paddegracht – 2322 Minderhout, welke uitmondt in de Moerloop (2° categorie – nr. A.4.06.4):  
Deze gracht werd vroeger door de gemeente beheerd en geruimd. 

 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Artikel 1 –  
De algemene vergadering verklaart zich akkoord met de wijzigingen (punt 1 t.e.m. punt 3) van de 
waterlopen 2° categorie en de publieke grachten, welke beheerd worden door de watering. 
Artikel 2 – 
Een erfdienstbaarheidszone van 5 meter (vrij te houden zone + deponie + doorgang + plaatsing 
materiaal) zal ingesteld worden langs beide zijden van deze publieke grachten, alsook het recht 
van toegang naar de publieke grachten. 
Een erfdienstbaarheidszone van 5 meter langs beiden zijden van de waterloop geldt voor alle 
publieke grachten binnen het ambtsgebied van de Watering (cfr. Agendapunt 7 van het verslag 
van de algemene vergadering van 24/03/2017. 
 
 

7. MEDEDELING/TOELICHTING RUIMINGS-, ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN  
DIENSTJAAR  2020 

 
Gelet op de beslissingen van het bestuur van de watering d.d. 26.09.2019 betreffende het 
uitvoeren van werken aan de waterlopen tijdens het dienstjaar 2020-2021; 
Gelet op artikel 41c van de wet van 05 juli 1956 op de wateringen waar het bestuur belast is met 
de werken van onderhoud en instandhouding; 
Gezien de artikelen 21c van de wet van 05 juli 1956 op de wateringen; 
Gezien artikel 37 van het huishoudelijk reglement van de watering; 
Overwegende dat de hoeveelheden vermeld in het verslag van de bestuursvergadering van 
26.09.2019 vermoedelijke hoeveelheden zijn.  De reële hoeveelheden kunnen afwijkingen 
vertonen; 
Overwegende dat ingevolge Doorbraak 63 en het overleg grenswaterlopen het totaal te ruimen 
waterlopen is verhoogd; 
Overwegende dat er jaarlijks meer lopende meters waterlopen worden geruimd tijdens de zomer 
en dat deze zomerruimingen reeds zijn uitgevoerd; 
De post ruimingswerken op afroep en regiewerken (diverse werkzaamheden) zullen vooral 
gebruikt worden voor het oplossen van problemen en uitzonderlijke werken; 
De najaarsruimingen worden grotendeels uitgevoerd voor 25 december van het dienstjaar. Een 
klein gedeelte wordt uitgevoerd in januari van het volgende dienstjaar. 
Gelet op de beslissingen van het bestuur van de watering d.d. 02.10.2020 betreffende het 
uitvoeren van werken aan de waterlopen tijdens het dienstjaar 2021-2022, welke gelijkaardig zijn 
aan de werken van het huidig dienstjaar 2020-2021; 
Bij problemen en informatie over de ruimingswerken kan de sluiswachter gecontacteerd worden. 
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BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Artikel 1 –  
Goedkeuring te verlenen aan de besluiten van het bestuur van de watering d.d. 26.09.2019 
betreffende het uitvoeren van werken aan de waterlopen tijdens het dienstjaar 2020 
Artikel 2 –  
Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid. 
 
 

8. GOEDKEUREN  BEGROTING  DIENSTJAAR 2020 

 
Gelet op artikel 26 van het reglement van orde van de watering; 
Gelet op artikel 21 van de wet van 05 juli 1956, gewijzigd bij de wet van 03 juni 1957 op de 
wateringen; 
Gelet op het voorstel van de begroting 2020, opgesteld door het bestuur van de watering; 
De ontvanger-griffier geeft lezing, artikel na artikel, van de begroting voor het dienstjaar 2020. 
Omwille van enkele vragen geeft de ontvanger-griffier een uitgebreider toelichting over enkele 
posten: 

 Studiekosten (50.000 euro) : Deze post wordt ingeschreven voor dezelfde projecten als 
dienstjaar 2019 (cfr. agendapunt 2 van dit verslag).  De taak in verband met de GDPR, werd 
uitgevoerd door externe firma tot 31/12/2019 en zal in de toekomst overgenomen worden 
door VVPW vzw.  Hierdoor zal de post lidgelden verhogen.   

 Ruiming- en herstellingswerken : In het bestek 2020/1 werden vermoedelijke hoeveelheden 
opgenomen.   Afhankelijk van (uitzonderlijke) (plaatselijke) weersomstandigheden en de  
waterkwaliteit kunnen de ruimings- en herstellingswerken gedurende een bepaald jaar 
beduidend toenemen.  In de begroting werd met deze mogelijke meerwerken gedeeltelijk 
rekening mee gehouden. 

 Kantoorbenodigdheden :  De watering wil in de toekomst de invordering van de belastingen 
moderniseren door het aanschaffen van specifieke software.  De watering wenst ook software 
aan te schaffen voor het voeren van de boekhouding. 

 De begrotingsposten worden iets te ruim genomen.  Het tekort op de rekeningen 2020 zal 
waarschijnlijk lager zijn dan 146.046,68 euro.  In absolute cijfers zal de begroting 2020 niet 
teveel afwijken van de rekeningen 2020.   De begrotingsposten worden voldoende hoog 
genomen om de werking van de watering niet te blokkeren.  Hierdoor ontstaat er wel een 
beduidend verschil tussen de begroting 2020 en de rekening 2019.  Dit verschil is vooral te 
wijten aan : 

o de post 612320 Studiekosten tbv 50.000 euro 
o de post 60 Ruiming-, herstellingswerken 
o de post 621120 Patronale bijdrage RSZ 

  
 
BESLUIT: met 19 stemmen voor en 1 stem tegen 
Artikel 1 –  
De begroting 2020 goed te keuren voor een balanstotaal van 659.658,54 €. De uitgaven over het 
dienstjaar 2020 goed te keuren voor een totaal van 475.082,68 €, de opbrengsten dienstjaar 
2020 worden geraamd op 329.036,00 €.  De gebudgetteerde liquide middelen per 31.12.2020 
worden geraamd op 326.941,91 €.  De begroting over dienstjaar 2020 sluit af met een negatief 
resultaat van 146.046,68 euro. 
Artikel 2 –  
Deze begroting over te maken aan de toezichthoudende overheid. 
 
 

9. VARIA EN MEDEDELINGEN 

 
De voorzitter geeft een korte toelichting bij de lijst van bestuursleden en de spreiding van de 
bestuursleden over het ambtsgebied. 
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10. GELEGENHEID  TOT  VRAGEN  STELLEN 

 
Aanwezige vraagt een toelichting over de huidige situatie van uitbreiding van het ambtsgebied 
van de Watering (grensaanpassingen van het ambtsgebied van Watering De Beneden Mark en 
Watering van Loenhout, alsook de fusie tussen Watering De Beneden Mark en Watering De 
Oostelijk Mark). 
Reacties: Het dossier werd gezamenlijk ingediend, maar momenteel heeft de Watering nog niets 
vernomen over dit dossier. 
 
Aanwezige vraagt of de Watering alle werkzaamheden in verband met de waterlopen nog kan 
uitvoeren omwille van financiële beperkingen. 
Reacties: Momenteel zijn er voldoende financiële middelen om de gewone ruimingswerken en 
hoogst noodzakelijke herstellingswerken uit te voeren. In de toekomst zou er nog structurele 
herstellingswerken moeten uitgevoerd worden, zoals vernieuwen van betuiningswerken, stuwen, 
vijzels, … De watergeschotten (belastingen) dienen voor de financiering van werken aan de 
publieke grachten. De werken aan de geklasseerde waterlopen 2° categorie dienen terugbetaald 
te worden door de Provincie.  Momenteel worden de tekorten bij de terugbetalingen van werken 
aan geklasseerde waterlopen 2° categorie aangevuld met belastinggelden. 
 
Aanwezige vraagt om de waterlopen dieper uit te graven om op deze manier meer bufferend 
vermogen te creëren. 
Reacties: Bij de gewone ruimingswerken mag er geen slib uit de waterloop genomen worden.  
Vroeger werden er meer slipruimingen gerealiseerd.  Hierdoor kwam de bodem van de waterloop 
lager te liggen en met als gevolg dat het grondwaterniveau ook daalde. Met het plaatsen van 
stuwen in de waterloop zou men ook een buffering kunnen realiseren en tevens ook beter 
inspelen op droge en natte periodes.    
 
Aanwezige vraagt door wie het Merkske op Hal wordt geruimd. Deze ruiming gebeurt heel 
voorzichtig, waardoor de bedding van de waterloop steeds smaller wordt. 
Reacties: Deze waterloop wordt geruimd door De Brabantse Delta (Nederland).  Door bomen te 
planten langs de waterloop, wordt er structuur en ook verschillende habitats gecreëerd in de 
waterloop.  Het waterpeil in de waterloop stond vroeger lager en hierdoor ook het 
grondwaterniveau. Het waterniveau in het Merkske hangt gedeeltelijk samen met het waterniveau 
in de Mark.   Door de bomen en beplanting in het Merkske wordt een natuurlijke buffering 
gecreëerd in de waterloop.  
 
Aanwezige vraagt ook aandacht voor de bestuurlijke bijeenkomst en wandeling “Grenzeloos sterk 
Merk(ske)” op 16 oktober 2020. 
Reactie: Blijkbaar is deze wandeling afgelast/verplaatst omwille van de verstrengde 
coronamaatregelen. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 16:10 uur. 
 
 

Aldus gedaan te Hoogstraten op datum als hierboven 
De ontvanger-griffier,   De voorzitter, 
Stef Vermeiren   Jef Van Looy 
 

Stefaan 

Vermeiren 

(Signature)

Digitaal ondertekend 

door Stefaan 

Vermeiren (Signature) 

Datum: 2020.10.28 

21:24:18 +01'00'
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Watering De Beneden Mark

NN = 0214.187.282

Rekening Balans Rekening Balans

Art.nr. Omschrijving 2020 31/12/2020 2021 31/12/2021

ACTIVA

400 Watergeschotten jaar-4 en ouder 51,00 17,00 41,00 0,00

400 Watergeschotten jaar-3 217,87 24,00 250,93 256,90

400 Watergeschotten jaar-2 1.114,34 472,83 830,05 52,76

400 Watergeschotten jaar-1 55.109,58 867,81 70.549,19 565,53

400 Watergeschotten boekjaar 95.199,44 70.914,72 93.508,34 73.033,45

400 Watergeschotten begrotingsjaar

400 Provinciebestuur/gemeentebestuur 0,00 0,00 0,00 0,00

409 Waardevermindering -60,11 -252,50

40. Vorderingen  = 151.692,23 72.236,25 165.179,51 73.656,14

491 Aandeel openbaar besturen vorig dienstjaar 163.036,00 0,00 182.744,00 0,00

491 Aandeel openbaar besturen huidig dienstjaar 182.744,00 179.340,00

491 Te innen creditintresten 0,00 0,00 0,00 0,00

49. Te innen opbrengsten = 163.036,00 182.744,00 182.744,00 179.340,00

55 Belfius 538.186,92 468.987,66

55 KBC 203.271,43 203.271,43

55 Bank v/d Post/ BNP Paribas Fortis 0,00 49.992,50

57 Kas 0,00 0,00

5. Liquide middelen = 0,00 741.458,35 0,00 722.251,59

TOTAAL ACTIVA = 314.728,23 996.438,60 347.923,51 975.247,73

PASSIVA

13 Gewone dienst (Boni) 0,00 718.128,43 0,00 791.566,21

13 Nog te realiseren per 01/01/2009 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Buitengewone dienst (boni) 0,00 86,56 0,00 86,56

14 Resultaat dienstjaar 0,00 73.437,78 0,00 49.457,35

1. Eigen fondsen = 0,00 791.652,77 0,00 841.110,12

440 Leveranciers 0,00 0,00 0,00 0,00

444 Nog te ontvangen facturen vorig dienstjaar 67.168,22 0,00 117.293,60 0,00

444 Nog te ontvangen facturen huidig dienstjaar 117.293,60 73.008,25

482 R/C Stadsbestuur Hoogstraten 17.498,00 87.492,23 87.492,23 0,00

42-48. Schulden = 84.666,22 204.785,83 204.785,83 73.008,25

492 Nog te betalen kosten 41.262,63 0,00 61.129,36

49. Nog te betalen kosten = 41.262,63 0,00 0,00 61.129,36

TOTAAL PASSIVA = 125.928,85 996.438,60 204.785,83 975.247,73
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Watering De Beneden Mark

NN = 0214.187.282

Rekening Balans Rekening Balans

Art.nr. Omschrijving 2020 31/12/2020 2021 31/12/2021

OPBRENGSTEN (Huidig dienstjaar)

700 Watergeschotten 165.831,30 166.541,79

701 Aandeel openbaar bestuur ruimingswerken 199.048,00 182.744,00

70. Gewone opbrengsten = 364.879,30 349.285,79

743 Doorgerekende aanmaningskosten 285,00 250,00

743 Diverse opbrengsten 1.017,92 3.044,89

743 Recuperatie arbeidsongevallen 0,00 0,00

74. Diverse opbrengsten = 1.302,92 3.294,89

751 Ontvangen bankintresten 0,00 0,00

75. Financiële opbrengsten = 0,00 0,00

TOTAAL OPBRENGSTEN (huidig dienstjaar) = 366.182,22 352.580,68

KOSTEN (huidig dienstjaar)

600 Geklasseerde waterlopen 2° categorie 174.710,58 185.907,36

600 Publieke grachten 58.936,46 57.809,63

60. Ruiming-,herstellingswerken = 233.647,04 243.716,99

611110 Gebruik lokalen 240,00 240,00

612320 Studiekosten 0,00 0,00

612420 Kantoorbenodigdheden 5.433,94 5.005,41

6132 Ereloon advocaten, deurwaarder, … 0,00 141,80

613370 Zitpenningen, onkosten bestuursleden 2.505,00 1.960,00

613540 Verzekeringen 1.966,50 1.966,50

614100 Verplaatsingsvergoeding 2.237,07 2.452,72

615100 Vergaderonkosten, seminaries 313,80 329,80

615410 Bijdragen, lidgelden 3.512,90 3.512,90

616100 Postzegels, verzendingskosten 6.001,12 6.050,41

616200 Telefoon, internet 1.103,17 1.222,54

61. Werkingskosten = 23.313,50 22.882,08

620200 Bezoldigingen 30.144,85 30.446,80

621120 Patronale bijdrage RSZ 3.702,22 3.790,33

622100 Groepsverzekering 1.466,73 1.466,71

623250 Werkkledij 378,96 378,96

623600 Wetsverzekeringen 192,35 211,57

623900 Diverse personeelskosten

62. Personeelskosten = 35.885,11 36.294,37

634 Waardevermindering vorderingen -141,55 192,39

63. Provisies = -141,55 192,39

650200 Bankintresten+kosten 40,34 37,50

657300 Nalatigheidsintresten 0,00 0,00

65. Financiele kosten = 40,34 37,50

660000 Onvoorziene uitgave 0,00 0,00

66. Uitzonderlijke kosten = 0,00 0,00

TOTAAL KOSTEN (huidig dienstjaar) = 292.744,44 303.123,33

RESULTAAT DIENSTJAAR = 73.437,78 49.457,35
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            Watering 
     De Beneden Mark       

 
 Openbaar Bestuur 

 
 

Staat van onwaarde voor de watergeschotten  -  dienstjaar 2018 en 2019 
 
Deze lijst ligt ter inzage. 
 
Samenvatting 
=========== 
1) Dienstjaar 2018 144,49 

➔ verzonden op 23/11/2018 – aanslagvoet 14,00 €/Ha – minimum 7,00 €  
2) Dienstjaar 2019 79,90 

➔ verzonden op 08/11/2019 – aanslagvoet 14,00 €/Ha – minimum 7,00 €  
 -------------- 

TOTAAL ONWAARDE = 224,39 
 
 
 
 
 

Watergeschotten – dienstjaar 2022 
 
Voorstel (keuze) aanslagvoet en minimum belasting voor dienstjaar 2022:  

• Te behouden op het niveau van het vorige dienstjaar 2021:  

14,00 euro per hectare 
Minimale aanslag: 7,00 euro 

• Eenmalig GEEN belasting te innen voor dienstjaar 2022 

0,00 Euro per hectare 
Minimale aanslag: 0,00 euro 

 

Samenvatting watergeschotten vorig dienstjaar 2021 
 

 Aantal % Euro % Euro/aantal 
 

Minimabetalers (< 7 €) 5.936 74,2% 41.552,00 24,9% 7,00 < 0,5000 Ha 

7 – 10 € 255 3,2% 2.128,52 1,2% 8,35 0,5000 – 0,7142 Ha 

10 – 50 € 1.178 14,7% 27.233,39 16,4% 23,12 0,7142 – 3,5714 Ha 

50 – 100 € 318 4,0% 22.328,24 13,4% 70,21 3,5714 – 7,1429 Ha 

100 – 200 € 197 2,5% 26.733,84 16,1% 135,70 7,1429 – 14,2857 Ha 

200 – 400 € 86 1,1% 23.263,25 14,0% 270,50 14,2857 – 28,5714 Ha 

> 400 € 32 0,4% 23.302,55 14,0% 728,20 > 28,5714 Ha 

TOTAAL 8.002 100,0% 166.541,79 100,0% 20,81 
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            Watering 
     De Beneden Mark       

 
 Openbaar Bestuur 

 
 

Publieke grachten: opname, afschaffing, verlegging - 
erfdienstbaarheidszone 

 
De algemene vergadering dient volgende wijzigingen aan de publieke grachten nog te 
bekrachtigen: 
 
1. Opname A.4.18.W148 – Buiselloop: lengte = 336 meter ter hoogte van Pastoor 

Lambertzstraat – 2320 Hoogstraten, welke uitmondt in de Roeleindeloop (2° categorie – 
nr. A.4.18) 
 

2. Afschaffing A.4.04.2.W085A – Oosteneindloop: lengte = 254 meter ter hoogte van 
Oosteneind 12 – 2328 Meerle, welke via de publieke gracht A.4.04.2.W085 uitmondt in de 
Capuyneloop (2° categorie – nr. A.4.04.2) 

 
Een erfdienstbaarheidszone van 5 meter (vrij te houden zone + deponie + doorgang + 
plaatsing materiaal) langs beide zijden van deze publieke grachten zal ingesteld worden, 
alsook recht van toegang naar de publieke grachten. 
Een erfdienstbaarheidszone van 5 meter langs beide zijden van de waterloop geldt voor alle 
publieke grachten binnen het ambtsgebied van de Watering (cfr. Agendapunt 7 van het 
verslag van de algemene vergadering dd. 24/03/2017). 
 

 

 

 

Watering De Beneden Mark p.a. Gammel 33 - 2310 Rijkevorsel KBO: 0214.187.282 
Belfius BE79 0910 0161 0633  BIC : GKCCBEBB Belfius BE41 0970 0163 0610 (watergeschotten) 

Gammel 33 - 2310 Rijkevorsel 
Tel. +32 (0)3/314.15.35 

wateringdebenedenmark@scarlet.be 

11 / 19



            Watering 
     De Beneden Mark       

 
 Openbaar Bestuur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watering De Beneden Mark p.a. Gammel 33 - 2310 Rijkevorsel KBO: 0214.187.282 
Belfius BE79 0910 0161 0633  BIC : GKCCBEBB Belfius BE41 0970 0163 0610 (watergeschotten) 

Gammel 33 - 2310 Rijkevorsel 
Tel. +32 (0)3/314.15.35 

wateringdebenedenmark@scarlet.be 

12 / 19



WATERING DE BENEDEN MARK 
p.a. Gammel 33 
2310  Rijkevorsel 
 

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 15/09/2021 
 

Aanwezig : Van Looy J., voorzitter 
  Geens L., ondervoorzitter 

Grielen A., Matthé J., Leemans J., Boudewijns H., Tilburgs J., Delcroix L., Geerts J., 
Antonissen H., Baerts E., bestuursleden 
Donckers D., sluiswachter 
Vermeiren S., ontvanger-griffier 

Verontschuldigd: Jansen R., Adams D., 
 
 

5. VAST TE STELLEN WERKEN – DIENSTJAAR 2022-2023 
 

Gelet op de bepalingen van artikel 21c, 41c en artikel 80 van de wet van 05 juni 1956, 
gewijzigd bij de wet van 03 juli 1957 betreffende de wateringen; 
Gelet op artikel 37 van het huishoudelijk reglement; 
 
Besluit: 
Art. 1. – In de loop van het jaar 2022-2023 zullen volgende werken worden uitgevoerd aan 
de waterlopen die gelegen zijn in het gebied van de watering: 
 

1. zomerruimingen waterlopen van 2° categorie en publieke grachten : 
 

Zomerruimingen waterlopen 2° categorie :  machinale ruiming van de bodem:  
- Tijdens de zomerruiming wordt een lengte van 23.285 meter machinaal 

geruimd ( periode van 15 juni tot 31 juli) 
- tijdens de zomerruiming wordt over een lengte van 1.500 meter het maaisel 

en de ruimingsspecie afgevoerd naar een stortplaats 
Zomerruimingen publieke grachten  :  machinale ruiming van de bodem:  

- Tijdens de zomerruiming wordt een lengte van 650 meter machinaal geruimd ( 
periode van 15 juni tot 31 juli) 

 
2. Najaarsruimingen waterlopen van 2° categorie en publieke grachten : 
 
Ruimingswerken van taluds en bodem in het najaar: zowel met gebruik van machines als 
met mankracht. 
Najaarsruimingen waterlopen 2° categorie : 

- totale lengte waterlopen: 131.850 strekkende meter 
- tijdens de najaarsruiming wordt een lengte van 126.225 strekkende meter 

machinaal geruimd en 5.625 strekkende meter zal handmatig worden geruimd 
(90% geruimd tijdens de periode van 15 september tot 15 december) 

- tijdens de najaarsruiming wordt over een lengte van 5.800 meter het maaisel 
en de ruimingsspecie afgevoerd naar een stortplaats 

Najaarsruimingen publieke grachten : 
- een hoeveelheid van circa 70.000 strekkende meter publieke grachten zal in 

ruiming uitgegeven worden.  Daarvan wordt 5.000 meter met de hand 
geruimd.  De betrokken waterlopen zullen door het bestuur, in nauw overleg 
met de sluiswachter, aangeduid worden.  Hierbij zal het belang van de 
waterlopen onderling afgewogen worden. 
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3. Ruimingswerken op afroep: 
 

- Ruimingswerken van taluds en bodem : totale lengte waterlopen: 1.000 
strekkende meter, waaronder eventuele handruiming voor 500 strekkende 
meter waterlopen. 

- Ruimingswerken van bodem : totale lengte waterlopen: 4.000 strekkende 
meter, waaronder eventuele handruiming voor 500 strekkende meter 
waterlopen. 

- Afvoeren van maaisel en/of ruimingsspecie naar een stortplaats : 1.000 
strekkende meter waterlopen. 

 
4. Diverse werkzaamheden 2° categorie  en publieke grachten : 

 
- Rooien/verwijderen van houtgewas/struiken en afvoeren houtgewas/struiken 

naar stortplaats : 130 strekkende meter waterlopen 
- Roosterruimingen : 5 beurten 
- Regiewerken : 

i. Uren arbeiders : 20 uren 
ii. Uren vrachtwagen : 5 uren 
iii. Uren Kraan : 20 uren 
iv. Uren landbouwtrekker  5 uren 

- Grondige slibruiming : 500 strekkende meter waterlopen 
 

5. Beschermingswerken aan waterlopen van 2° categorie: 
 

Herstellings- en beschermingswerken: 
- Opbraakwerken :  

i. Betuining : 10 strekkende meter 
ii. Schanskorven : 10 m² 
iii. Kasseibeschoeiing : 5 m² 

- 200 strm schanskorven + palen  
- 200 strm betuiningswerken : matten + palen + grindkist 
- 15 m² kasseibeschoeiing 
- 80 m³ aanvulling zand 
- 40 m³ steenbestorting  

 
Art. 2. – Voor het uitvoeren van deze werken zullen volgende bedragen worden voorzien op 
de begroting : 
 - Zomerruimingen waterlopen      15.200,00 euro excl. Btw 

- Ruimingswerken (najaar) waterlopen    180.100,00 euro excl. Btw 
- Ruimingswerken op afroep         6.600,00 euro excl. Btw 

 - Diverse werkzaamheden         8.100,00 euro excl. Btw 
 - Beschermingswerken        50.000,00 euro excl. Btw 
 
  
 
 

Namens het bestuur van de watering, 
 
De ontvanger-griffier De voorzitter, 
Stef Vermeiren Jef Van Looy 
[getekend] [getekend] 
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Watering De Beneden Mark

NN = 0214.187.282 geprojecteerde geprojecteerde

Begroting Balans Begroting Balans

Art.nr. Omschrijving 2021 31/12/2021 2022 31/12/2022

ACTIVA

400 Watergeschotten jaar-4 en ouder 0,00 17,00 0,00 0,00

400 Watergeschotten jaar-3 0,00 24,00 0,00 256,90

400 Watergeschotten jaar-2 0,00 472,83 0,00 52,76

400 Watergeschotten jaar-1 0,00 867,81 0,00 565,53

400 Watergeschotten boekjaar 68.000,00 2.914,72 68.000,00 5.033,45

400 Watergeschotten begrotingsjaar 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00

400 Provinciebestuur/gemeentebestuur 0,00 0,00 0,00 0,00

409 Waardevermindering -60,11 -252,50

40. Vorderingen  = 68.000,00 170.236,25 68.000,00 171.656,14

491 Aandeel openbaar besturen vorig dienstjaar 182.744,00 0,00 179.340,00 0,00

491 Aandeel openbaar besturen huidig dienstjaar 179.340,00 179.340,00

491 Te innen creditintresten 0,00 0,00 0,00 0,00

49. Te innen opbrengsten = 182.744,00 179.340,00 179.340,00 179.340,00

55 Belfius 180.514,64 108.567,37

55 KBC 203.271,43 203.271,43

55 Bank v/d Post/ BNP Paribas Fortis 0,00 49.992,50

57 Kas 0,00 0,00

5. Liquide middelen = 0,00 383.786,07 0,00 361.831,30

TOTAAL ACTIVA = 250.744,00 733.362,32 247.340,00 712.827,44

PASSIVA

13 Gewone dienst (Boni) 0,00 791.566,21 0,00 841.023,56

13 Nog te realiseren per 01/01/2009 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Buitengewone dienst (boni) 0,00 86,56 0,00 86,56

14 Resultaat dienstjaar 0,00 -128.282,68 0,00 -128.282,68

1. Eigen fondsen = 0,00 663.370,09 0,00 712.827,44

440 Leveranciers 0,00 0,00 0,00 0,00

444 Nog te ontvangen facturen vorig dienstjaar 117.293,60 0,00 73.008,25 0,00

444 Nog te ontvangen facturen huidig dienstjaar 0,00 0,00

482 R/C Stadsbestuur Hoogstraten 17.500,00 69.992,23 0,00

42-48. Schulden = 134.793,60 69.992,23 73.008,25 0,00

492 Nog te betalen kosten 0,00 0,00 61.129,36 0,00

49. Nog te betalen kosten = 0,00 0,00 61.129,36 0,00

TOTAAL PASSIVA = 134.793,60 733.362,32 134.137,61 712.827,44
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Watering De Beneden Mark

NN = 0214.187.282 geprojecteerde geprojecteerde

Begroting Balans Begroting Balans

Art.nr. Omschrijving 2021 31/12/2021 2022 31/12/2022

OPBRENGSTEN (Huidig dienstjaar)

700 Watergeschotten 166.000,00 166.000,00

701 Aandeel openbaar bestuur ruimingswerken 179.340,00 179.340,00

70. Gewone opbrengsten = 345.340,00 345.340,00

743 Doorgerekende aanmaningskosten 0,00 0,00

743 Diverse opbrengsten 3.000,00 3.000,00

743 Recuperatie arbeidsongevallen 0,00 0,00

74. Diverse opbrengsten = 3.000,00 3.000,00

751 Ontvangen bankintresten 0,00 0,00

75. Financiële opbrengsten = 0,00 0,00

TOTAAL OPBRENGSTEN (huidig dienstjaar) = 348.340,00 348.340,00

KOSTEN (huidig dienstjaar)

600 Geklasseerde waterlopen 2° categorie 245.309,00 245.309,00

600 Publieke grachten 67.613,68 67.613,68

60. Ruiming-,herstellingswerken = 312.922,68 312.922,68

611110 Gebruik lokalen 500,00 500,00

612320 Studiekosten 50.000,00 50.000,00

612420 Kantoorbenodigdheden 16.500,00 16.500,00

6132 Ereloon advocaten, deurwaarder, … 9.000,00 9.000,00

613370 Zitpenningen, onkosten bestuursleden 8.000,00 8.000,00

613540 Verzekeringen 2.500,00 2.500,00

614100 Verplaatsingsvergoeding 5.000,00 5.000,00

615100 Vergaderonkosten, seminaries 2.500,00 2.500,00

615410 Bijdragen, lidgelden 4.500,00 4.500,00

616100 Postzegels, verzendingskosten 9.500,00 9.500,00

616200 Telefoon, internet 2.000,00 2.000,00

61. Werkingskosten = 110.000,00 110.000,00

620200 Bezoldigingen 33.000,00 33.000,00

621120 Patronale bijdrage RSZ 9.900,00 9.900,00

622100 Groepsverzekering 1.700,00 1.700,00

623250 Werkkledij 600,00 600,00

623600 Wetsverzekeringen 500,00 500,00

623900 Diverse personeelskosten 3.500,00 3.500,00

62. Personeelskosten = 49.200,00 49.200,00

634 Waardevermindering vorderingen 0,00 0,00

63. Provisies = 0,00 0,00

650200 Bankintresten+kosten 1.000,00 1.000,00

657300 Nalatigheidsintresten 1.000,00 1.000,00

65. Financiele kosten = 2.000,00 2.000,00

660000 Onvoorziene uitgave 2.500,00 2.500,00

66. Uitzonderlijke kosten = 2.500,00 2.500,00

TOTAAL KOSTEN (huidig dienstjaar) = 476.622,68 476.622,68

RESULTAAT DIENSTJAAR = -128.282,68 -128.282,68

16 / 19

mailto:wateringdebenedenmark@scarlet.be


            Watering 
     De Beneden Mark       

 
 Openbaar Bestuur 

 
 
 

Werking Watering De Beneden Mark  
 
Bestuursleden 
 

1 VAN LOOY JOZEF 2322 Minderhout Voorzitter  

2 GEENS LUDO 2323 Wortel Ondervoorzitter  

3 GRIELENS ALFONS 2320 Hoogstraten Bestuurder  

4 MATTHE JOZEF 2328 Meerle Bestuurder  

5 VAN GESTEL LUC 2322 Minderhout Bestuurder  

6 LEEMANS JOANNES 2328 Meerle Bestuurder ➔ Mandaat vervalt 

7 BOUDEWIJNS HENDRIK 2328 Meerle Bestuurder  

8 RYVERS JEF 2321 Meer Bestuurder  

9 TILBURGS JOZEF 2321 Meer Bestuurder ➔ Mandaat vervalt 

10 DELCROIX LUDOVICUS 2321 Meer Bestuurder  

11 JANSEN RONNIE 2321 Meer Bestuurder  

12 BOLCKMANS JOZEF 2322 Minderhout Bestuurder ➔ Mandaat vervalt 

13 GEERTS JAN 2323 Wortel Bestuurder ➔ Mandaat vervalt 

14 ADAMS DANNY 2320 Hoogstraten Bestuurder ➔ Mandaat vervalt 

15 ANTONISSEN HERMAN 2321 Meer Bestuurder ➔ Mandaat vervalt 

16 BAETS EDWARD 2322 Minderhout Bestuurder ➔ Mandaat vervalt 

17 ELST RUUD 2328 Meerle Bestuurder ➔ Mandaat vervalt 

 
 
Personeelsleden 
 

1 VERMEIREN STEF 2310 Rijkevorsel Ontvanger-griffier 

2 DONCKERS DENNIS 2322 Minderhout Sluiswachter 

 
 
Websites 
 

1 www.wdbm.be  Watering De Beneden Mark  

2 www.vvpw.be Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen  
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            Watering 
     De Beneden Mark       

 
 Openbaar Bestuur 

 
 
 

Varia - mededelingen 
 
 
1. Project ‘Drempels tegen Droogte’ in Hoogstraten  

De partners voor dit project zijn : Regionaal landschap de Voorkempen (RLDV) – Stad 
Hoogstraten - Provincie Antwerpen - Landelijke Raad Hoogstraten – Boerenbond – 
Boerennatuur –Watering De Beneden Mark 
Doel = Opstarten van een duurzame werking om maatregelen voor het bevorderen van 
waterretentie en waterconservering te implementeren bij lokale land- en tuinbouwers via 
demonstraties en voorbeeldacties in dit project. 
Land- en tuinbouwers kunnen beroep doen op maatregelen op hun percelen om water beter 
vast te houden. De ingrepen gaan van stuwtjes op kleine sloten over grachten rond percelen, 
overstortraamwerken tot duikerafsluiters en kleinschalige dammen. Dat zijn allemaal middelen 
om hemelwater meer tijd te geven om in te trekken in de bodem. Dat leidt tot een hogere 
grondwatertafel en een grotere buffercapaciteit tijdens droge zomers. De maatregelen worden 
financieel mede ondersteund binnen het project via Leader. 
De Watering zal het contact verzorgen met de lokale land- en tuinbouwers en hen begeleiden 
en adviseren bij installeren van de maatregelen.  
 
 

2. Uitvoeringsbesluit wet onbevaarbare waterlopen 
Dit uitvoeringsbesluit werd op 28/06/2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Enkele 
belangrijke wijzigingen: 
✓ Openbaar onderzoek bij instellen, afschaffen van geklasseerde waterlopen, publieke 

grachten; 
Technische gegevens moeten meegedeeld worden over deze waterlopen: 

• Geklasseerde waterlopen: aslijn – bodembreedte -kruinbreedte – diepte bedding 

• Publieke grachten: aslijn – breedte erfdienstbaarheidszone 
✓ Omgevingsvergunning noodzakelijk bij dempen, verdiepen, verleggen, overwelven, 

verstevigen, … van grachten; 
✓ Algemeen reglement onbevaarbare waterlopen: vb. tussenafstand opgaande bomen 

binnen 5-meterzone bedraagt 12 meter; 
✓ Onttrekking van water: melding bij tijdelijke onttrekking – machtiging bij permanente 

onttrekking. De Watering heeft hiervoor een gezamenlijke licentie voor het ambtsgebied 
van Watering Van Loenhout en Watering van Wuustwezel en ons ambtsgebied om de 
gegevens over het onttrekkingsticket op te vragen. 

✓ Digitale atlas: Deze atlas zal de wettelijke karakter van de analoge Atlas van de waterlopen 
vervangen. Het openbaar onderzoek loopt vanaf 01/09/2021 tot 28/02/2022 
(https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas). De minister van 
Omgeving dient de aangepaste digitale atlas nog goed te keuren. 
Bij wijzigingen en werken aan de geklasseerde waterlopen en publieke grachten dient de 
aanvrager de nodige gegevens/plannen te bezorgen aan de waterbeheerder (= Watering 
De Beneden Mark), De Watering dient deze gegevens binnen de 60 dagen na uitvoering 
van de werken door te geven aan de Provincie, die op hun beurt de digitale atlas zullen 
bijwerken. 
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3. E-loket wateronttrekkingen 
Vanaf 01/01/2022 dient elke onttrekking uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten 
gemeld te worden via het nieuw e-loket (www.wateronttrekking.be).  In het e-loket geef je o.a. 
volgende gegevens aan: 

• Locatie van de onttrekking 

• Via haspel of mobiele waterton 

• Informatie over de pomp en debietmeter of de waterton 

• Hoeveel water je denkt te onttrekken 

• Waarvoor je het water zal benutten. 
Na 48u zal je een onttrekkingsticket ontvangen en ten laatste 15 dagen na het verlopen van het 
onttrekkingsticket moet je de onttrokken hoeveelheden doorgeven. 
Er gelden een beperkt aantal vrijstellingen van aangifte. 
De gouverneur kan een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen. 

 
 
4. Voorwaarden bij omgevingsvergunningsaanvraag (ivm oppervlaktewater) 
Bij een omgevingsvergunning zal de Watering o.a. volgende voorwaarden opleggen: 
a) (Bouw)afstanden – erfdienstbaarheidszone van 5-meter 

• 5 meter vanaf de kruin van de waterloop dient volledig vrij te worden gehouden van 
voorwerpen, constructies, aanplantingen, gebouwen, …  

• Afsluitingen/hagen op een afstand van 0,75 m tot 1,00 m vanaf de kruin plaatsen (of buiten 
5-meterzone). Zij mogen niet hoger zijn dan 1,50 m. Afsluitingen haaks op de waterloop in 
de 5-meterzone moeten voorzien zijn van een poort van 5 meter. 

• Bomen op een afstand van 0,50 tot 0,75 m vanaf de kruin plaatsen (of buiten 5-meterzone) 
met een tussenafstand van 12 m.  

• 5-meterzone dient bestand te zijn tegen het overrijden van machines tot 40 ton.  

• Reliëfwijzigingen zijn verboden  binnen de 5-meterzone. 

• 1 meter vanaf de kruin van de waterloop mag niet bewerkt worden. 
b) Werken aan waterlopen of in 5-meterzone 

• Omgevingsvergunning noodzakelijk met gunstig wateradvies van de Watering. 
c) Waterkwantiteit 

• Verhardingen vermijden. 

• Hergebruik: vb. regenwaterput volgens potentiële hergebruik. 

• Infiltratie. 

• Bufferen en vertraagd afvoeren. 
d) Waterkwaliteit 

• Gescheiden systeem: RegenWaterAfvoerleiding (RWA) en DroogWeerAfvoerleiding (DWA) 
e) Buffer- /infiltratievoorziening 

• Volume van buffer-/infiltratievoorziening dient minimaal 250 m3 (of 340 m3 bij grote 
verharde oppervlakten) per hectare verharde oppervlakte groot te zijn. 

• Buffervoorziening dient voorzien te zijn van een afvoerbegrenzer met constant debiet van 
20 liter/seconde/hectare. 

• Er mag rekening gehouden worden met hergebruik van regenwater als dit structureel en 
het jaarrond is. 
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