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Betreft: Netekanaal te Lier (Anderstad) – Vergunningsaanvraag voor het creëren
van een openwaterzwemzone opwaarts Duffelsluis – dode arm met jachthaven
VVW Nete
Geachte College,
Op 28 april 2022 hebben onze diensten uw vergunningsaanvraag betreffende
bovenvermelde aangelegenheid goed ontvangen.
U vraagt een vergunning aan tot het creëren van een openwaterzwemzone net
opwaarts de Duffelsluis op rechteroever (dode arm met jachthaven VVW Nete) te
Anderstad en dit in de periode van 1 mei tot en met 30 september. Deze zone zal
gebruikt worden in het kader van trainingen voor het Kempisch Triatlon Team.

Op 25 april 2022 werd hiervoor door de gemeenteraad van de stad Lier de
“Bijzondere politieverordening betreffende openwaterzwemmen in het
Netekanaal Anderstad” goedgekeurd.

maatschappelijke zetel ~ Havenstraat 44 ~ 3500 Hasselt 011 29 84 00 ~ BTW BE 0216.173.309 ~ IBAN BE70 3751 1171 9225

Stad Lier zal zorgen voor een overeenkomst met het Kempisch Triatlon Team.
De Vlaamse Waterweg nv heeft deze aanvraag onderzocht en geeft een voorwaardelijk gunstig advies.
Een tijdelijke vergunning kan afgeleverd worden aan volgende strikte voorwaarden die de veiligheid in al zijn
vormen waarborgen:
• Een visuele controle op blauwalgen gecombineerd met een labo-onderzoek dient mee opgenomen te
worden in art. 5 van de “Bijzondere politieverordening betreffende openwaterzwemmen in Netekanaal
Anderstad” en art. 9 van de “overeenkomst voor het vaartzwemmen in een zone in het Netekanaal Lier
ter hoogte van de dode arm Anderstad”.
• Het zwemmen wordt enkel toegelaten in de dode arm te Anderstad, rechteroever opwaarts sluis Duffel,
ter hoogte van de jachthaven V.V.W. Nete.
• Zwemmen is enkel toegestaan op donderdag tussen 18u30 en 20u00.
• Een afschrift van de toestemming of de overeenkomst met de jachthaven V.V.W. Nete dient overgemaakt
te worden aan De Vlaamse Waterweg nv.
• Het betreft sportief zwemmen. Recreatief zwemmen is niet toegestaan. De “Bijzondere
politieverordening betreffende openwaterzwemmen in Netekanaal Anderstad”, welke werd goedgekeurd
door de gemeenteraad op 25 april 2022, dient strikt opgevolgd te worden.
• De zwemzone dient afgebakend en gehandhaafd te worden door de initiatiefnemer.
• Zwemmen in uitsluitend toegestaan onder toezicht van voldoende gebrevetteerde redders.
• Het toezicht wordt georganiseerd door de initiatiefnemer.
• Het zwemmen gebeurt in clubverband. Enkel aangesloten leden van de club(s) (aangeduid door de
initiatiefnemer) kunnen van de mogelijkheid tot zwemmen gebruik maken.
• Duidelijke signalisatie van de zwemzone door middel van tijdelijke (enkel tijdens de opgegeven en
toegelaten zwemperiode) bebording E.105 en A.105.
• Het bijhorend zwemreglement wordt op een goed zichtbare plaats opgehangen.
• De initiatiefnemer staat in voor (vergunde) voorzieningen om op een veilige manier in en uit het water te
gaan.
• De behandeling van alle klachten en meldingen die het gevolg zijn van deze activiteit wordt opgenomen
door de initiatiefnemer.
• De initiatiefnemer staat in voor het net houden van de omgeving bij elke zwemactiviteit (zoals opruimen
van zwerfvuil ter hoogte van de toegangen tot de zwemzone).
• De initiatiefnemer is aansprakelijk voor schade die door de activiteiten met betrekking tot deze
vergunning worden veroorzaakt of door nalatigheid de vergunningsvoorwaarden na te leven.
• De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de controle van de waterkwaliteit (in functie van zwemwater).
• De initiatiefnemer toetst voorafgaand het voorstel van zwemzone af met het Agentschap Zorg en
Gezondheid en de Vlaamse Milieumaatschappij.
• De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de ordehandhaving naast de zwemzone.
• De initiatiefnemer zorgt ervoor dat hij over alle andere nodige vergunningen en toelatingen beschikt.
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De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het op regelmatige basis controleren van de zone op
onzichtbare obstakels onder de waterlijn of onveilige situaties.
De initiatiefnemer ziet erop toe dat steeds voldaan wordt aan de in de vergunning opgelegde
voorwaarden.
Niet naleven van de voorwaarden in de “Bijzondere politieverordening betreffende openwaterzwemmen
in Netekanaal Anderstad d.d. 25 april 2022” en de “overeenkomst voor het vaartzwemmen in een zone in
het Netekanaal Lier ter hoogte van de dode arm Anderstad” tussen het Kempisch Triatlon Team en de
stad Lier kan aanleiding geven tot het intrekken van de vergunning.

Tot slot dienen de hierna vermelde algemene voorwaarden gerespecteerd te worden:
• De scheepvaart mag niet gehinderd worden tijdens het zwemmen.
• De Vlaamse Waterweg nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
• Er mag geen schade toegebracht worden aan de oevers of installaties van De Vlaamse Waterweg nv.
• Eventueel aangebrachte schade zal hersteld worden op kosten van de aanvrager en dit volgens de regels
van de kunst en tot voldoening van onze vennootschap.
• De Vlaamse Waterweg nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan het
patrimonium ten gevolge de uitgevoerde activiteiten.
• De aanvrager is tevens aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden.
• Onze vennootschap behoudt het recht om tijdens eventuele calamiteiten te beschikken over het
domeingoed dat gebruikt wordt door de aanvrager.
Dergelijke inname van ons domeingoed is vergunningsplichtig en wordt geregeld overeenkomstig het Besluit
van de Vlaamse regering van 29.03.2002 (BS 30.05.2002) zoals gewijzigd bij Besluit van 25 juni 2004 (BS
31/08/2004) betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het
privatieve gebruik van het openbaar domein van de waterwegen.
Ingevolge artikel 22 van voormeld Besluit van de Vlaamse regering zijn de tijdelijke activiteiten van sociale,
culturele, pedagogische, caritatieve, godsdienstige, sportieve en recreatieve aard vrijgesteld van variabele en
vaste retributie.
Zonder tegenbericht van uwentwege binnen de veertien dagen na verzending van deze brief, zal de
vergunning door onze diensten worden opgemaakt.
Met vriendelijke groeten,

ir. Wim Dauwe
Afdelingshoofd
Afdeling Regio Centraal
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