
 
 
De Vlaamse Waterweg nv kan in geselecteerde afgebakende zones van de Vlaamse waterwegen 
ijsvorming, betreding en schaatsen toelaten, mits de naleving van een aantal strikte voorwaarden 
met het oog op de veiligheid. 
 
De initiatiefnemer en vergunninghouder is hierbij steeds het lokaal bestuur.  
 
Let op : IJs betreden op waterwegen waar het niet expliciet is toegelaten, is levensgevaarlijk én 
verboden. 
 
Het formeel toelaten van betreding en schaatsen gebeurt door het afsluiten van een 
domeinvergunning tussen het lokaal bestuur en De Vlaamse Waterweg nv, waarin precies 
aangegeven wordt op welke wijze de onderstaande voorwaarden vervuld worden: 
 

- IJsvorming, betreding en schaatsen wordt enkel toegelaten op die (delen van) waterwegen 
waar geen economische activiteit is en welke niet ingezet worden voor de waterhuishouding. 
Deze waterwegen zijn opgenomen in deze limitatieve lijst.   

- De zone dient afgebakend en gehandhaafd te worden door de vergunninghouder; 
- De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de meting en controle van de ijsdikte. De 

ijsdikte dient voldoende te zijn om de veiligheid voor  betreding en schaatsen gegarandeerd 
is;  

- Betreding en schaatsen is uitsluitend toegestaan onder toezicht door voldoende 
eerstehulpverleners; 

- Het toezicht op het betreden, schaatsen en op het naleven van de voorwaarden wordt 
georganiseerd door de vergunninghouder; 

- De vergunninghouder staat in voor (vergunde) voorzieningen om op een veilige manier op en 
af het ijs te gaan; 

- De behandeling van alle klachten en meldingen die het gevolg zijn van deze activiteit wordt 
opgenomen door de vergunninghouder;  

- De vergunninghouder staat in voor het net houden van de omgeving bij elke activiteit (zoals 
opruimen van zwerfvuil ter hoogte van de toegangen tot de zone);  

- De vergunninghouder staat in voor de veiligheidsverplichtingen in functie van de exploitatie, 

het betreden van het ijs en het schaatsen. De Vlaamse Waterweg nv kan alleen in geval van 

zware fout, opzet of bedrog gepleegd door haarzelf, haar lasthebbers, aangestelden, 

gemandateerden, haar bestuurders of organen aansprakelijk worden gesteld voor 

gebeurlijke lichamelijke schade. De vergunninghouder zal De Vlaamse Waterweg op eerste 

verzoek vrijwaren wanneer De Vlaamse Waterweg nv wordt aangesproken door een derde 

die schade heeft geleden; 

- “De vergunninghouder staat in voor het plaatsen van een bord op een goed zichtbare plaats 

waarop onderstaande tekst duidelijk leesbaar wordt aangebracht: 

“Het betreden van de waterweg gebeurt op eigen risico. (bijvoorbeeld: uitglijden, onderkoeling, 

verwonden aan een vreemd voorwerp). Alleen in geval van zware fout, opzet of bedrog kan de 

waterwegbeheerder, haar lasthebbers, aangestelden, gemandateerden, haar bestuurders of 

organen aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke lichamelijke schade. De 

waterwegbeheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door een 

zware fout, opzet of bedrog begaan door een zelfstandig uitvoeringsagent die instaat voor het 



beheer en de exploitatie van het gedeelte van de waterweg waar gezwommen mag worden. In 

ieder geval wordt enkel lichamelijke schade en schade door overlijden gedekt.” 

- De vergunninghouder is aansprakelijk voor schade die door de activiteiten met betrekking tot 
deze vergunning worden veroorzaakt of door nalatigheid de vergunningsvoorwaarden na te 
doen komen;  

- De vergunninghouder is ertoe gehouden haar aansprakelijkheid ten aanzien van de 

gebruikers te laten verzekeren. Het bewijs hiervan wordt geleverd door de overlegging van 

een kopie van de verzekeringspolis op eerste verzoek van De Vlaamse Waterweg nv. 

- De vergunninghouder staat in voor de veiligheidsverplichtingen in functie van de exploitatie 
het betreden van het ijs en het schaatsen. In het bijzonder zal de vergunninghouder het 
gedeelte van de waterloop dat is opengesteld voor schaatsers op regelmatige tijdstippen 
controleren op objecten die gevaarlijk kunnen zijn voor de schaatsers en/of de schaatsers 
kunnen verwonden. Deze objecten moeten van het ijs worden verwijderd. 

- De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de ordehandhaving naast de zone;  
- De vergunninghouder zorgt ervoor dat hij over alle andere nodige vergunningen en 

toelatingen beschikt;  
- Deze vergunning heeft enkel betrekking op het betreden van en schaatsen op de betrokken 

zone en omvat geen toelating tot het privatieve gebruik van wegen, waterwegen en dijken 
voor eventuele randactiviteiten zoals horeca (foodtruck, pop-up bar, ijskraam, …), 
infrastructuur voor schaatsverhuur, enz. Deze dienen door de initiatiefnemers van deze 
randactiviteiten worden aangevraagd bij De Vlaamse Waterweg nv. 

- De vergunninghouder ziet erop toe dat steeds voldaan wordt aan de in de vergunning 
opgelegde voorwaarden. 

- Indien van toepassing : Alle relevante maatregelen, die de Nationale Veiligheidsraad oplegt 
om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, zijn van toepassing. 
 

Hoe het privatief gebruik van wegen, waterwegen en dijken aangevraagd kan worden, staat 

toegelicht op de website van De Vlaamse Waterweg nv 

(https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen). 

 

Limitatieve lijst van locaties waar ijsvorming, betreding en schaatsen onder voorwaarden en middels 

een vergunning toegelaten kan worden:  

-  Zuid-Willemsvaart:  
o de oude kanaalarm van Lanklaar; 
o het opwaarts gedeelte van de oude kanaalarm van Neeroeteren; 

- Kanaal naar Beverlo: het doodlopend stuk kanaal ten zuiden van de ophaalbrug bij Nyrstar 
Balen; 

- Kortrijk: Oude Leie-arm naast het Buda-eiland: tussen de Kalkovenbrug en de Kasteelbrug; 
- Damse Vaart: tussen de brug Dammesteenweg en de Sifon (kruising met Afleidingskanaal van 

de Leie en Leopoldkanaal); 
- Brugge: Langerei, oude sluiskolk aan de Coupure; 
- Gent: Oude sluiskolk van Gentbrugge; 
- Dendermonde: Oude Dender. 

Daarnaast kan bij zeer uitzonderlijke omstandigheden bijkomende locaties overwogen worden indien 

door ijsvorming een tijdelijk vaarverbod van toepassing is. 

https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen

