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Waterwegbeheerders  -  Vergunningen voor recreatief of sportief zwemmen

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 549 van 26 januari 2016 gaf de minister 
een overzicht van de aanvragen voor recreatief of sportief zwemmen, ontvangen door de 
waterwegbeheerders in de periode 2013-2015. 

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 169 van 18 oktober 2016 stelde de 
minister dat er gesprekken plaats hadden gevonden met de stad Kortrijk om zwemmen 
toe te staan in het kanaal Bossuit-Kortrijk vanaf de kanoclub op de linkeroever aan sluis 
9 tot aan de brug in de R8. Als leidraad voor de gesprekken werd uitgegaan van de 
bestaande overeenkomst aangaande sportief zwemmen in de Damse Vaart. 

1. Kan de minister voor de periode 1 januari 2016 tot op heden een overzicht geven 
van de aanvragen die bij de waterwegbeheerders ingediend werden voor een 
éénmalige vergunning voor recreatief en/of sportief zwemmen in het kader van een 
evenement, graag met opgave van de locatie, genomen beslissing en met indicatie 
van de aanvragende instantie (overheid, sportclub, andere)? 

2.  a) Kan de minister een stand van zaken geven met betrekking tot het inrichten van 
(toegelaten) sportief en/of recreatief zwemmen in het kanaal Bossuit-Kortrijk?

b) Vonden er nog gesprekken of overlegmomenten plaats tussen Waterwegen en 
Zeekanaal NV (W&Z) en de stad Kortrijk? Zo ja, graag een overzicht hiervan.

c) Welke zijn de krijtlijnen op basis waarvan er, volgens de huidige stand van 
zaken, tot een akkoord kan worden gekomen tussen W&Z en de stad Kortrijk 
over het toelaten van zwemmen in het kanaal Bossuit-Kortrijk?



BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD
op vraag nr. 1538 van 30 juni 2017
van BERT MAERTENS

1. Graag verwijs ik naar bijgevoegde tabel voor een overzicht van de aanvragen voor 
recreatief en/of sportief zwemmen, ontvangen door de waterwegbeheerders in de 
periode 2016 tot heden.

2.
a) Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) heeft aan de stad Kortrijk de richtlijnen 

overgemaakt die dienen ingevuld te worden om zwemmen in het Kanaal 
Bossuit-Kortrijk mogelijk te maken. De stad dient nu een plan van aanpak op te 
maken en ter bespreking voor te leggen aan W&Z.

b) Er vonden op heden nog geen gesprekken plaats.

c) Enerzijds is er de toepassing van de Vlarem II-wetgeving omtrent de kwaliteit 
van het zwemwater, de aanwezigheid van redders, mogelijkheden voor de 
zwemmers om zich ter plaatse om te kleden, … Daarnaast heeft de 
waterwegbeheerder eigen richtlijnen aan de stad Kortrijk meegegeven over de 
mogelijke interferentie met andere gebruikers van het kanaal en de oevers 
(zoals de scheep- en recreatievaart, vissers, …), de toestand van de oevers, de 
natuurwaarde van de waterweg, de mogelijke stroming, de impact op de 
omgeving (parkeerdruk op de jaagpaden, zwerfvuil, …), etc. Als het plan van 
aanpak van de stad Kortrijk bevestigt dat er op een veilige manier gezwommen 
kan worden en dit zonder impact op de scheepvaart of de waterbeheersing en 
met respect voor het openbaar domein, kan er tot een akkoord gekomen 
worden. 

BIJLAGEN:

Overzicht aanvragen voor recreatief of sportief zwemmen periode 2016 tot heden.


