
wie is eigenaar 
van de bedding 

van een waterloop?



Over de bedding van een waterloop 
en de eigendom ervan 
De vraag naar de eigenaar van een bedding is vooral relevant wanneer de waterloop zijn 
rangschikking als geklasseerde waterloop verliest en de bedding verkocht wordt.  
Ook bij het afbakenen van aanpalende percelen kunnen vragen gesteld worden over de 
eigendomsgrenzen van een waterloop. 

De eigendomssituatie van waterlopen is niet altijd eenvoudig. Waterlopen slingeren zich 
door het landschap en kunnen verbreden en zich verplaatsen. Bovendien blijken er zeer 
uiteenlopende interpretaties te bestaan over de eigendomsstatuten en over het begrip 
‘bedding’. We proberen enige duidelijkheid te scheppen.



Enkele begrippen…
De kruin is de rand van een waterloop, waar het schuine talud eindigt en het horizontale deel 
van de oever begint. 

De hoogste waterlijn is de hoogst mogelijke waterstand in een waterloop zonder dat hij 
overstroomt. 

De bedding van een waterloop wordt gevormd door de bodem en het gedeelte van de oevers 
onder de hoogste waterlijn. 

De erfdienstbaarheidszone langs een waterloop is de zone van 5 meter, landinwaarts 
gemeten vanaf de kruin van de waterloop. Deze zone is meestal private eigendom. Daar heeft 
de waterloopbeheerder recht van doorgang om de noodzakelijke onderhoudswerken aan de 
waterloop uit te voeren. Meer info hierover vind je bij ‘Waar houd je als aanpalende eigenaar of 
gebruiker rekening mee?’.



De afmetingen van een waterloop

< Voorbeeld van een beschrijvende tabel uit de atlas van 1877. 
Voor de breedte van de bedding van een waterloop raadpleeg je 
kolom 14 met de ‘opgenomen breedte op de bovenkant’.

Voorbeeld van een beschrijvende tabel uit de atlas van 1950. 
Voor de breedte van de bedding van de waterloop raadpleeg je 
kolom 5 met de ‘opgenomen kruinbreedte’. >

De afmetingen van de bedding van een 
waterloop - bodembreedte, opgenomen 
(boven)breedte en diepte - zijn vastgelegd in 
de beschrijvende tabellen van de atlassen 
van de onbevaarbare waterlopen van 1877 
en 1950. Voor de breedte van de bedding van 
een waterloop wordt de ‘opgenomen breedte’ 
uit deze oude atlassen gebruikt. Als een 
waterloop in beide atlassen opgenomen is, 
geldt de meest recente afmeting uit de atlas 
van 1950. Deze regels gelden ook ter hoogte 
van een inbuizing.

In de gebieden waar een ruilverkaveling is 
geweest, moet je de ruilverkavelingsplannen 
raadplegen. 

Voor waterlopen die niet opgenomen 
zijn in de oude atlassen of in de 
ruilverkavelingsplannen, zijn er geen 
afmetingen beschikbaar. De afmetingen van 
de bedding zijn dan deze die op het terrein 
worden opgemeten.

De beschrijvende tabellen bij de Atlas  
van de onbevaarbare waterlopen kan je  
zowel via het geoloket op www.gisoost.be 
(klik door op geoloketten > Atlas van  
de Waterlopen) als via de databank  
(https://atlaswaterlopen.oost-vlaanderen.be) 
raadplegen.



Wie is eigenaar van 
de bedding van een 
waterloop? 
De bedding van een onbevaarbare waterloop 
(dus van 1ste, 2de of 3de categorie) 
wordt geacht toe te behoren aan de 
waterloopbeheerder. Wie het tegendeel 
beweert, moet dit kunnen bewijzen. Bij 
onduidelijkheid of geschillen kan de 
vrederechter hierover een uitspraak doen.

De bedding van oud-geklasseerde waterlopen 
(waterlopen die opgenomen zijn in de 
atlassen van 1877 of 1950) wordt buiten de 
polder- of wateringgrenzen geacht eigendom 
te zijn van de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM). 

Binnen een polder of watering zijn deze 
besturen de vermoedelijke eigenaar.

Een overzicht van de vermoedelijke eigenaars van onbevaarbare waterlopen

onbevaarbare waterlopen buiten polders of wateringen binnen polders of wateringen
1ste categorie VMM VMM
2de categorie provinciebestuur polder of watering
3de categorie gemeentebestuur polder of watering
opgenomen in atlassen  
1877 en 1950

VMM polder of watering

Als een waterloop zijn rangschikking verliest, blijft het vermoeden van eigendom van de 
bedding bij de voormalige waterloopbeheerder. Wie dat is, kan je opzoeken in de Atlas van de 
onbevaarbare waterlopen. Lees ook ‘Het beheer van de waterlopen in Oost-Vlaanderen’. 

Het opzoeken van het juiste eigendomsstatuut van de bedding van een waterloop is dus erg 
ingewikkeld en bijgevolg maatwerk. 



De ligging van de bedding 
ligt niet vast in het landschap 
De precieze ligging van een waterloop ligt niet vast: de waterloop mag/kan zich verplaatsen 
in het landschap. Wanneer de ligging van een waterloop wijzigt, verplaatst de eigendom 
van de bedding zich mee. Een waterloop mag ook de ruimte innemen die hij in normale 
omstandigheden nodig heeft. Dit kan breder zijn dan de breedte die geacht wordt eigendom 
te zijn van de waterloopbeheerder. Het zou dus kunnen dat de waterloop een deel van een 
aanpalend perceel heeft ingenomen, zonder dat dit deel van eigenaar verandert. 

Wetgevend kader
De toepasselijke wetgeving kan je vinden in 
- Burgerlijk wetboek artikels  

538, 556, 557 en 559  
(tekstbijwerking tot 08-07-2014)

- Wet 1967: Wet van 28 december 
1967 betreffende de onbevaarbare 
waterlopen, artikel 16

- Omzendbrief provinciegouverneur  
Oost-Vlaanderen van 10 maart 1992
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Meer info
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Tel. 09 267 76 26
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