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Goedkeuren wijziging reglement op het overwelven van baangrachten langs 
gemeentewegen 

De raad, 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23/10/2006 houdende de goedkeuring van de 
wijziging reglement op het overwelven van baangrachten; 
Overwegende dat de lopende samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013, geen bepalingen 
meer bevat inzake het overwelven van baangrachten; 
Gelet op het verzoek van de ploegbaas wegen om het bestaande reglement aan te passen om 
reden van de werkbaarheid op het terrein; 
Gelet op de uiteenzetting; 
Na bespreking in de raad van heden: 
Raadslid Lief Pans benadrukt de noodzaak van het voorgelegd reglement en vraagt het college 
van burgemeester en schepenen om gerichte controles uit te voeren naar de naleving van het 
reglement. Zij vraagt zich daarbij af hoeveel niet-vergunde overwelvingen Hoogstraten telt, hoeveel 
hiervan reeds zijn afgebroken, of er klachten zijn binnen gekomen over overwelvingen en of 
daaraan gevolg werd gegeven. Elk cijfermateriaal hierover ontbreekt. 
Schepen Michel Jansen meldt dat het reglement zal worden nageleefd en dat overtredingen zullen 
worden aangepakt. 

Beslist  Bij eenparigheid: 
Artikel 1: 
Het reglement op het overwelven van baangrachten langs gemeentewegen, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 23/10/2006 in te trekken. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het nieuw reglement op het overwelven van baangrachten langs 
gemeentewegen als volgt: 
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REGLEMENT OP HET OVERWELVEN VAN BAANGRACHTEN LANGS GEMEENTEWEGEN. 
A. Algemeen 
Voor het overwelven van baangrachten gelegen langs gemeentewegen is een vergunning van het 
stadsbestuur vereist.  
Het overwelven van baangrachten gelegen langs gemeentewegen wordt enkel toegestaan mits de 
eigenaar, huurder of pachter van een grond palend aan een baangracht hiervoor een schriftelijke 
toelating verkrijgt van het stadsbestuur. 
De eigenaar, huurder of pachter dient een schriftelijke aanvraag in bij het stadsbestuur - dienst 
openbare werken.  Een situatietekening dient bij de aanvraag afgeleverd te worden, waarop 
volgende gegevens zijn vermeld: 

 ligging van het perceel; 

 aanduiding van de bestaande berminrichting, verhardingen en gebouwen: bomen, 
verlichtingspalen, straatmeubilair, enz.; 

 aanduiding van de plaats van de voorgestelde overwelving. 
In geval de baangracht eveneens een onbevaarbare geklasseerde waterloop van eerste, tweede 
of derde categorie is, dient machtiging aangevraagd te worden bij de hogere instanties. 
Via het stadsbestuur worden dergelijke aanvragen ingediend bij onderstaande instanties: 

 Voor onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie is dit de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Operationeel waterbeheer, Koning Albert II-laan 20 bus 16, 1000 Brussel; 

 Voor onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie gebeurt de aanvraag bij de  
            Provincie Antwerpen, Dienst Waterbeleid, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen; 

 Voor het overwelven van de baangracht, gelegen langs een gewestweg wordt  machtiging 
aangevraagd bij het Agentschap Wegen en Verkeer, District Vosselaar, De Breem 5,  

            2350 Vosselaar. 
B. Voorwaarden voor het overwelven van baangrachten gelegen langs gemeentewegen  
Artikel 1 
Het aantal overwelvingen dient beperkt tot het strikt noodzakelijke. 
Artikel 2 
De aankoop van de materialen en het uitvoeren van de werken vallen volledig ten laste van de 
vergunninghouder. 
Artikel 3 
In geval van vruchtgebruik, erfpacht of recht van opstal komen de aan de vergunninghouder 
opgelegde verplichtingen ten laste van de vruchtgebruiker, de erfpachter of de opstalhouder. 
Artikel 4 
Wanneer het openbaar nut dit vergt, kan het college van burgemeester en schepenen steeds tot 
het af- of uitbreken van de overwelving bevelen, zonder dat hiervoor een vergoeding kan bekomen 
worden.  Het schepencollege stelt een redelijke termijn vast binnen welke de af- of uitbraak dient 
voltooid te zijn. 
Indien de af- of uitbraakwerken niet binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd, zal het bestuur 
deze noodzakelijke werken uitvoeren op kosten van de vergunninghouder. 
De kosten en uitgaven worden bij de vergunninghouder ingevorderd na voorlegging van een 
eenvoudige kostenstaat van aannemers of werklieden, al dan niet gestaafd door kwitanties of 
rekeningen. 
Het college van burgemeester en schepenen is steeds gemachtigd ambtshalve maatregelen te 
treffen met het oog op het af- of uitbreken van de overwelving. 
Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds het af- of uitbreken van een niet-
vergunde overwelving bevelen, zonder dat hiervoor een vergoeding kan bekomen worden.  Het 
schepencollege stelt een redelijke termijn vast binnen welke de af- of uitbraak dient voltooid te zijn. 
Indien de af- of uitbraakwerken niet binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd, zal het college deze 
noodzakelijke werken uitvoeren op kosten van de vergunninghouder. 
De kosten en uitgaven worden bij de vergunninghouder ingevorderd na voorlegging van een 
eenvoudige kostenstaat. 
Het college van burgemeester en schepenen is steeds gemachtigd ambtshalve maatregelen te 
treffen met het oog op het af- of uitbreken van de overwelving. 
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Artikel 6 
De voorwaarden tot het verkrijgen van een toelating voor het overwelven van baangrachten naast 
gemeentewegen, worden als volgt vastgesteld: 
a) Inritten naar woningen: 
De overwelving dient gebouwd te worden in betonbuizen of PVC buizen met Benor-keurmerk van 
minimum 40 cm doormeter - toegestane maximale lengte 5 meter. 
b) Inritten naar bedrijven afhankelijk van de wegbreedte: 
Wegbreedte     Max lengte overwelving          Diameter overwelving 
≤ 3m                      17,50m                                                  0,50m 
≤ 4m                      15,00m                                                  0,50m 
≤ 5m                      12,50m                                                  0,50m 
c) Inritten naar bedrijven in uitzonderlijke gevallen (afhankelijk van toestand en breedte van de 
wegberm), mits grondige motivatie door aanvrager: 
Wegbreedte     Max lengte overwelving          Diameter overwelving 
≤ 3m                      20,00m                                                  0,50m 
≤ 4m                      17,50m                                                  0,50m 
≤ 5m                      15,00m                                                  0,50m 
d) Inritten naar landbouwpercelen:  
Maximale lengte 10 m breed, diameter buizen 0,40 m 
Elke aanvraag voor een overwelving wordt door de dienst wegen ter plaatse nagezien en op basis 
van dit advies verzorgt de dienst openbare werken de verdere administratieve verwerking van de 
aanvraag. 
In sommige (uitzonderlijke) gevallen kan het ook wenselijk zijn de berm aan de overkant van de 
straat ter hoogte van een overwelving te verharden en dit in opbreekbare materialen. 
Indien dit echt noodzakelijk is, wordt dit meegenomen in het advies. 
Aanvragen voor een overwelving die buiten de voorwaarden onder a) en d) vallen, dienen 
voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 7  
Onderhoud - vrijhouden van de overwelving:  

 Kopmuren dienen gelijk met het uiteinde van de buis te zitten; 

 Kopmuren hoogte: 
a) Overwelvingen naar woningen: hoogte tot het maaiveld in beton of, uitzonderlijk  als 

een uniform straatbeeld dit vereist, in metselwerk; 
b) Overwelvingen naar bedrijven: hoogte tot het maaiveld in beton; 
c) Overwelvingen naar landbouwpercelen:  kopmuren dienen niet noodzakelijk geplaatst; 

 Kopmuren voorzien van een vloei: de vloei mag enkel in beton (zeker niet in kasseien) of in 
prefabelementen conform het grachtprofiel - zeker niet haaks, want dit maakt machinaal 
ruimen moeilijk; 

 De eigenaar van het perceel dient ervoor te zorgen dat geen plasvorming ontstaat op de 
openbare weg. Dit kan door een watergreppel en/of kolk te plaatsen; 

 Er mag geen puin of bouwafval achterblijven in de gracht; 

 Voor aanvang van de werken dient de dienst openbare werken hiervan in kennis gesteld te 
worden, zodat toezicht kan worden georganiseerd door de ploegbaas van de dienst wegen. 

Artikel 8 
De werken dienen uitgevoerd te worden volgens de regels van de kunst en dit overeenkomstig de 
voorwaarden, zoals omschreven in de brief van het stadsbestuur. 
De bepalingen, opgenomen in het typebestek 250, meer in het bijzonder voor de gebruikte 
materialen alsook voor de uitvoering van de werken, dienen steeds opgevolgd te worden. 
Inritten naar landbouwgebieden: 
De afwerking aan het begin en het einde van de overwelving gebeurt door het stapelen van 
graszoden over de totale baangracht (van talud tot talud) en over een breedte van ten minste 0,5 
meter. 
Deze graszoden hebben de vorm van een parallellepipedum met volgende minimumafmetingen: 
0,30 m lang, 0,25 m breed en 0,05 m dik.  Deze graszoden worden overlappend gestapeld 
langsheen en bovenop de betonbuis in een helling van ten minste 30 graden naar de overwelving 
toe.  De afwerking dient te gebeuren gelijk met de buis. 

Algemeen: 
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1. De betonbuizen dienen geplaatst te worden in een volledig ontruimde grachtbodem, zodanig 
dat de waterafvoer stroomopwaarts niet in het gedrang komt.  Ze worden geplaatst zonder 
schade toe te brengen aan de grachtkanten en zonder schade toe te brengen aan mogelijk 
aanwezige nutsleidingen. De toegebrachte schade valt volledig ten laste van de 
vergunninghouder. 

2. De werken welke in de baangracht worden uitgevoerd dienen op één dag beëindigd te worden.  
De plaatsing van de frontmuren, de plaatsing van de graszoden en het eventueel plaatsen van 
een verharding, dient beëindigd te zijn binnen een termijn van 10 dagen, te rekenen vanaf de 
dag dat de overwelvingwerkzaamheden zijn aangevat. 

3. In de woongebieden en de industriegebieden wordt de overwelving tussen de front- of 
kopmuren aangevuld met grof zand, waarna ze machinaal wordt verdicht en wordt afgewerkt 
met een opbreekbare verharding (kasseien, betonnen straatstenen, …). Deze verharding wordt 
haaks aangesloten op de rijwegverharding.  Een niet opbreekbare verharding zoals o.a. beton 
is verboden. 

4. Het dwarsprofiel van de berm dient gehandhaafd te blijven over de volledige lengte van het 
perceel, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan de afvoer van het hemelwater. In 
geval er geen betonnen afvoergoten zijn voorzien naast de rijwegverharding dienen deze door 
de vergunninghouder aangelegd te worden op een betonfundering. Het regenwater dient alzo 
op kundige wijze afgevoerd te worden naar de baangracht. 

5. Elke verkeersbelemmering gedurende de uitvoering van de werken is verboden zonder dat 
hiertoe een signalisatievergunning is bekomen van het stadsbestuur.  Daarenboven dienen de 
werken van zonsondergang tot zonsopgang steeds behoorlijk verlicht te worden. Ter zake wordt 
nadrukkelijk bedongen dat de werken moeten worden gesignaleerd overeenkomstig de 
voorschriften opgelegd in de signalisatievergunning. Er mogen geen materialen op de rijbaan 
geworpen of gestapeld worden.  Niet herbruikbare grond en materiaal dienen zo snel mogelijk 
afgevoerd te worden. 

6. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk ten opzichte van derden als voor het stadsbestuur 
voor verlies, schade of nadeel die zijn werken zouden berokkenen. 

7. De vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger is te allen tijde verantwoordelijk voor de goede 
staat van en de werking van de overwelving.  Hij is verplicht de overwelving te ruimen en vrij te 
houden van alle obstakels die een goede afwatering verhinderen.   
De vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger mag, door het aanbrengen van de overwelving, 
nooit de goede afwatering van derden in het gedrang brengen of wijzigen.  Hij is eveneens 
verplicht in de landelijke gebieden, in geval er geen verharding voorzien wordt over de 
overwelving, de wegberm in goede staat te onderhouden zodat steeds een gelijkwaardig 
dwarsprofiel van de weg en berm wordt aangehouden. 

8. De vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger mag geen wijzigingen aanbrengen aan de 
goedgekeurde overwelving zonder voorafgaandelijke toestemming van het stadsbestuur. 

9. Het is verboden afvalwater- of hemelwaterleidingen aan te sluiten op de overwelving. 
Deze leidingen dienen uit te monden in de gracht, zodanig dat deze tijdens het onderhoud niet 
hinderlijk zijn; d.w.z. ingewerkt in het talud.  Alle schade welke wordt veroorzaakt bij het ruimen 
van de gracht is voor de aangelande.  De gracht dient vrij te zijn van obstakels, afvoeren, 
beregening e.d.). 
In het geval de werken door de vergunningshouder uitgevoerd worden, zal deze aan het 
stadsbestuur - dienst openbare werken - schriftelijk bericht geven van de aanvang der werken.  
De werken moeten voltooid zijn de maand na de aanvang ervan. 

10. De vergunninghouder mag pas op de volgende dag, nadat hij de dienst openbare werken van 
de stad Hoogstraten hiervan in kennis heeft gesteld, de werken aanvatten. Hierdoor kan een 
personeelslid van de stedelijke technische diensten de goede uitvoering van de werken 
controleren en, zo nodig, bijkomende instructies of suggesties geven. 

Artikel 9 
Ruimen van grachten langs gemeentewegen: 

 De open baangrachten worden geruimd door het stadsbestuur; 

 Grachten worden 2x door de stad geruimd in een periode van 3 jaar (met uitzondering van 
plaatsen waar een hogere frequentie wenselijk is).  Er zijn ook plaatsen waar met meer 
tussenruimte wordt geruimd (vooral droge grachten); 
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 Het grachtruimsel wordt achtergelaten op het perceel van de aangelanden. In geval van grove 
vervuiling en ter hoogte van aangelegde voortuinen wordt het grachtruimsel op de berm 
verzameld, waarna het wordt afgevoerd door de stad; 

 Overwelvingen worden onderhouden door de vergunninghouder; 

 Het beschoeien van een baangracht op openbaar domein om onderhoudsredenen of met 
materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken, wordt niet 
toegestaan. Indien er oeverbedekking wordt aangebracht aan de perceelzijde van de gracht, is 
hierdoor het onderhoud van de volledige gracht, dus ook aan de straatzijde, ten laste van de 
aangelande die de beschoeiing aanbracht.  

Artikel 3: 
Kennis te geven van dit besluit aan al de betrokkenen. 
 
/g/ Harry Vanderhenst /g/ Johan Vermeeren 
wnd. gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 

Voor eensluidend uittreksel, 
Hoogstraten, 05/02/2014 

 
Eduard Palmans Johan Vermeeren 
gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 


