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Digitale atlas

– Vervanging van (oude) analoge atlas 1950 
onbevaarbare waterlopen

– Op basis van (deel van) Vlaamse hydrografische 
atlas (VHA), aangevuld met afmetingen (voor 
waterlopen), erfdienstbaarheden (publieke 
grachten) en de bestuurlijke beslissingen

– Raadpleegbaar op geopunt.be
– Taakverdeling

– Coördinatie VMM
– Provincies zorgen voor digitale aanlevering 

info waterlopen 2e cat, 3e cat en publieke 
grachten

– Lokale besturen, polders en wateringen 
dienen bij wijzigingen aan 2e en 3e categorie
waterlopen de technische gegevens binnen 
60 dagen na uitvoering van de werken te 
bezorgen aan provincie. Ook alle relevante 
info mbt publieke grachten.
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Digitale atlas: welke info

9/06/2021 3

Bron: VHA

Bron: topografische 
opmetingen, 
modelleringsstudies, 
oude atlas 

Bron: VHA

Onbevaarbare waterlopen

• aslijn van de waterloop

• bodembreedte, kruinbreedte en 
diepte van de bedding:

• dwarsprofiel of getallen (datum)

• aan de bron, monding en 
minimaal om 500m 

• naam, categorie, beheerder, 
VHAG-code, waterloopnummer

• bestuurlijke beslissing (bij 
wijzigingen)

Publieke grachten

• aslijn van de gracht

• naam, categorie, beheerder, 
VHAG-code

• breedte erfdienstbaarheidszone 
(links/rechts)

• bestuurlijke beslissing (bij 
aanduiding en wijziging)

Bron: info lokale 
besturen, 
polders en 
wateringen



Digitale atlas: welke info
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Digitale atlas: welke info

profiel

9/06/2021 5

Waterloopinfo

afmetingen



Digitale atlas: procedure

– Openbaar onderzoek (6 maanden cfr. stroomgebiedbeheerplan)
– Onbevaarbare waterloop: ligging en afmetingen
– Publieke gracht: ligging
– Verwerking door VMM (i.s.m. andere waterbeheerders)

– Vaststelling door de minister (‘nulpunt’) 

– Wijzigingen worden continu opgenomen in digitale atlas op basis van bestuurlijke 
beslissingen (binnen de 30 dagen bij bestuurlijke beslissing of bij werken 60 dagen 
nadat ze beëindigd zijn)

– Lokale besturen, polders en wateringen dienen bij wijzigingen aan 2e en 3e 
categorie waterlopen de technische gegevens binnen 60 dagen na uitvoering van de 
werken te bezorgen aan provincie. Ook bestuurlijke beslissing mbt publieke 
grachten.

– Om de 6 jaar nieuwe procedure (om wijzigingen door natuurlijke ontwikkeling op te 
vangen, bijkomende info, …) – nieuw ‘nulpunt’
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Meer info

– West-Vlaanderen: waterlopen@west-vlaanderen.be

– Oost-Vlaanderen: waterbeleid@oost-vlaanderen.be

– Vlaams-Brabant: water@vlaamsbrabant.be

– Limburg: water@limburg.be

– Antwerpen: diw@provincieantwerpen.be
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