
0.0. DIENSTNAAM - TITEL – PRINCIPIËLE GOEDKEURING NIEUWE WATERLOPENKAART / 

HERINSCHALING ONBEVAARBARE WATERLOPEN 
 

Voorgeschiedenis  

Geen 

 

Feiten en context 

De Vlaamse Regering heeft op 21 juni 2013 principiële goedkeuring gehecht aan de 

aanpassing van de wet op de onbevaarbare waterlopen waarbij de criteria voor 

klassering van niet-geklasseerde waterlopen uitgebreid worden en waarbij de 

mogelijkheid gecreëerd wordt om waterlopen in een hogere of lagere categorie in te 

delen mits akkoord van de betrokken waterbeheerders. 

Bedoeling is om tot een eenvoudiger en meer efficiënt beheer van de waterlopen te 

komen.  

 

Het provinciebestuur heeft de opdracht gekregen om in samenspraak met de 

gemeentebesturen een voorstel tot herinschaling van de onbevaarbare waterlopen te 

komen.  

Hierbij zijn volgende mogelijkheden voorzien: 

- Officiële afschaffing van niet meer bestaande waterlopen door schrapping uit de 

Vlaamse hydrografische atlas (VHA). 

- Aanpassen klassering van geklasseerde waterloop en klasseren van niet geklasseerde 

waterlopen. 

- Indeling van de waterloop als waterloop met lokaal belang in het watersysteem 

(voorbeeld voor afvoer en/of buffering van regenwater) via het zgn. light-statuut. 

- Behoud als private gracht zonder statuut 

 

Na overleg met de provinciale dienst waterbeleid, Riolink en de afdeling 

grondgebiedszaken (vergadering 30/5/2013) is volgende voorstel van aanpassing 

uitgewerkt: 
 

Volgende waterlopen van 3e categorie worden gerangschikt als waterlopen 2° categorie: 

Naam waterloop Detailgegevens  Geplande/gewenste 

projecten 

Fortloop  A.3.13.2, VHAG 3493  

 

 

Volgende geklasseerde waterlopen worden gedeklasseerd: 

Naam waterloop Detailgegevens  Voorstel 

Zilverbeek (2de cat, 

A.3.12.1, VHAG 24801) 

Het zuidelijk, gesloten deel Schrappen in de VHA want 

bestaat niet meer. 

Zilverbeek (2de cat, 

A.3.12.1, VHAG 24802) 

Het noordelijk, open deel Light-statuut want wordt 

mogelijk in de toekomst 

belangrijk voor 

regenwaterafvoer (RWA-

afvoer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volgende niet- en oud geklasseerde waterlopen worden geklasseerd naar 2e of 3e 

categorie, aangeduid als een gracht met light-statuut of als gracht in de Vlaams 

Hydrografische Atlas behouden: 
Nummer/naam waterloop  Ligging Argumenten  Voorstel  

Fortloop (niet 

geklasseerd, VHAG 3493) 

+ OA 3 (MOR_03, zonder 

naam) 

Tussen Gashuishoeven en de 

Fortloop (3de cat) 

Wordt opengelegd, 

verlegging punt van 

oorsprong 

2de cat 

OA 5 (MOR_05, zonder 

naam) 

Vanaf de spoorweg, langs de 

grens met Antwerpen op het 

gebied van de luchthaven 

Beheer door aangelanden 

volstaat 

Gracht  

OA 4 (MOR_04, zonder 

naam)  

Tussen de spoorweg en de 

grens met Antwerpen (over de 

Luchthavenlei) 

Wordt mogelijk in de 

toekomst gebruikt voor 

RWA-afvoer 

Light-statuut 

OA 7 (MOR_07, 

Grensscheidingsloot) 

Tussen de Fort V-straat en de 

Minervastraat 

Wordt terug open gelegd Light-statuut 

14 (MOR_X_14, 

Kaphaanloop)  

Vanaf achter de woningen van 

de Nieuwelei tot aan de Koude 

Beek 

Dient nu voor lokale RWA, 

wordt mogelijk 

belangrijker in de 

toekomst voor meer RWA 

Light-statuut 

 

Ook volgende waterlopen van de oude atlas worden administratief afgeschaft: 

Nummer/naam waterloop van 

oude atlas 

Argumenten  

1 (MOR_01, Kauwde Beek) Is nu de Koude Beek (2de cat, A.3.13, VHAG 3374). 

2 (MOR_02, zonder naam) Bestaat niet meer. 

3 (MOR_03, zonder naam) Is nu deels de Fortloop (3de cat, A.3.13.2, VHAG 3493). Opwaarts 

vanaf Gasthuishoeven (tennis) bestaat deze grotendeels niet 

meer. 

4 (MOR_04, zonder naam) Bestaat niet meer ten zuiden van de spoorweg. 

5 (MOR_05, zonder naam) Bestaat niet meer vanaf de Waesdonckstraat tot voorbij de 

spoorweg (voor het overige deel wordt de studie van de 

luchthaven afgewacht). 

6 (MOR_06, zonder naam) Bestaat niet meer. 

7 (MOR_07, 

Grensscheidingsloot) 

Bestaat niet meer tussen de Minervastraat en de 

Edegemsestraat. 

8 (MOR_08, zonder naam) Bestaat niet meer. 

9 (MOR_09, zonder naam) Is nu deels de Zilverbeek (2de cat, A.3.12.1, VHAG 24801 en 

24802). Bestaat niet meer tussen de Zilverbeek en de 

Deurnestraat en tussen de Zilverbeek/spoorweg en de 

Antwerpsestraat. 

10 (MOR_10, zonder naam) Bestaat niet meer. 

11 (MOR_11, zonder naam) Bestaat niet meer. 

12 (MOR_X_12, Zepteloop) Bestaat niet meer. 

13 (MOR_X_13, Fortloop) Bestaat niet (of grotendeels niet?) meer. 

14 (MOR_X_14, 

Kaphaanloop)  

Het opwaartse stuk, vanaf afwaarts de woningen van de 

Nieuwelei, bestaat niet meer. 

15 (MOR_X_15, Molenloop) Bestaat niet meer. 

16 (MOR_X_16, Gestichtloop) Bestaat niet meer. 

 

Juridische grond 

Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen 

 

Adviezen 

Advies van de milieuraad van 12 september 2013 

 

 

 



Argumentatie 

Het herklasseren van de waterlopen zorgt voor meer duidelijkheid en efficiëntie rond beheer en juridisch 

statuut. Zowel Fortloop als Koude Beek zullen in de toekomst door het provinciebestuur worden beheerd. 

Het zogenaamde light-statuut zorgt ervoor dat de nog bestaande restanten van oude waterlopen terug een 

functie kunnen krijgen als afvoer en/of buffering van regenwater.   

 

Financiële weerslag 

Doordat de Fortloop van categorie 3 (beheer door stadsbestuur) naar categorie 2 (beheer door provincie) 

gaat, zal dit tot minder kosten voor het bestuur leiden. Het beheer van de waterlopen met lokaal belang in 

het watersysteem (zgn light-statuut) zal door het stadsbestuur of Riolink gebeuren van zodra ze terug een 

functie als afvoer of buffer voor regenwater krijgen. 

 

Fasering 

Na de principiële goedkeuring van deze herinschaling door de gemeenteraad, zal de bevoegde Vlaamse 

minister deze plannen na openbaar onderzoek definitief goedkeuren. Hiervoor is nog geen timing bekend. 

 

DE GEMEENTERAAD BESLUIT IN OPENBARE  ZITTING 
 

Art.1: Principieel goedkeuring te hechten aan de nieuwe waterlopenkaart, opgemaakt door de provinciale 

dienst waterbeleid, gebaseerd op bovenstaande herklasseringsvoorstellen voor de onbevaarbare 

waterlopen te Mortsel. 

 

Art.2: Goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst met het provinciebestuur inzake het 

beheer van de geklasseerde waterlopen categorie 2 en 3. 

 

Art.3: 

De Financiële gevolgen zijn 

Begrotingsartikel Begrotingskrediet Beschikbaar Geraamde uitgave 

    

 

Art.4: 

Kopie wordt bezorgd aan: 

Dienst Aantal Opdracht 

   

 


