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Disclaimer

- Wetgeving is niet altijd duidelijk (België ;-) )
→ geen garantie op juistheid van wat hier in staat, op basis van wat ik vond op 
internet. Ik ben dus niet verantwoordelijk.

- we gaan focussen op België
- we gaan focussen op wetgeving en regels. 

Maar het is niet omdat het mag, 
dat het ook een slim idee is om 
daar te varen: 
ken jezelf, je ervaring en je materiaal!





VLAANDEREN
Bevaarbare waterlopen = blauw

Afdeling Maritieme 
Toegang 



Bevaarbare waterlopen

Kust & zee Haventoegangen
Benedenschelde vanaf Burcht (+dokken)

Kanaal Gent-Terneuzen

bevaarbare waterlopen 
(binnenland)

Beheerder Afdeling 
Maritieme toegang

interessant voor 
packraft? nee* verboden soms

Regelgeving? Scheepvaartreglement! → “door spierkracht voortbewogen schip”
→ voorrangregels! 
→ verplicht materiaal aan boord? fluitje, reservepeddel, opblaasbare reddingsboei?
→ geen toegang tot sluizen enz.



Interessante bevaarbare rivieren = in geel

Leie, Demer, Durme...



1. Volle zee en de wateren die daarmee in verbinding staan: Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee
2. Belgische territoriale zee, kusthavens en stranden: Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden
3. Kanaal Gent-Terneuzen: Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen
4. Beneden-Zeeschelde: Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde en Scheepvaartreglement van de Beneden-Zeeschelde
5. Kanaal Brussel-Schelde: Scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde en Tariefreglement voor het kanaal Brussel-Schelde
6. Gemeenschappelijke Maas: Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas

Overgrote gedeelte van de waterwegen: Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB)

SPECIFIEKE REGLEMENTERING:

ALGEMENE REGLEMENTERING:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1972102030&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1981080431&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992092336&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992092334&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1992/09/23/1992014253/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2005111866
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2005111864
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1993010636&table_name=wet
https://www.visuris.be/download/b71fa20b-6aaa-4abc-ac95-2c89c0f8ab59?dl=0


Vaarregels op bevaarbare waterlopen

1. De scheepvaart heeft altijd voorrang. 
2. Blijf aan stuurboord wal (rechts). 
3. Draag een wit licht als het donker of mistig is.
4. Hou rekening met de dode hoek van schepen. 
5. Kruis de waterweg loodrecht en snel.
6. Draag bij voorkeur opvallende kledij. 
7. Draag een zwem- of reddingsvest.



Vaarregels op bevaarbare waterlopen



Uitzonderingen
Packraften is toegelaten op de bevaarbare binnenwateren in Vlaanderen, 
behalve op:

● het Kanaal Gent-Terneuzen;
● de vaargeul van de Beneden-Zeeschelde 

(het deel van de Zeeschelde stroomafwaarts van Burcht);
● bepaalde binnenarmen van waterwegen, 

zoals op de Reien in Brugge en de Afleiding van de Nete in Lier.

- Natuurgebieden?



ONBEVAARBARE WATERLOPEN

Foto: Filip H.A. Claeys



Onbevaarbare waterlopen
Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 niet-geklasseerd

Beheerder Provincie Gemeente Gemeente, 
eigenaar,...

voorbeelden Dijle, kleine Nete, 
Aa,... “Molenbeek”,...

interessant voor 
packraft? Ja! soms nee nee

Peddelroutes? Ja, zie site VMM
< eigen regels >

Regelgeving? niet zo duidelijk: je mag meestal varen… → Plaatselijke regelgeving (Politiecodex,...), uitzonderingen,...
Is nooit ingericht om te peddelen, tenzij de aangelegde peddelroutes. Ken de beek! 

Niet in natuurgebieden,...



Onbevaarbare waterlopen
Categorie 1 = groen

Link kaart

https://vmm1.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=bfd22227b54c4324af44bbc9a4b42bc7




Peddelroutes Vlaanderen

- ‘aangelegd’ (steigers,...)
- specifieke regels: zie site VMM

- tussen zonsopgang en zondersondergang
- maar max. in groepjes van 4 personen
- …

https://www.vmm.be/water/beheer-waterlopen/kano-en-kajaktrajecten


Voorbeeld van regels voor stuk Dijle

1. Houd rekening met de aanwezigheid van bomen, vooral stroomopwaarts ter hoogte 

van Korbeek-Dijle.

2. Varen mag tussen zonsopgang en een half uur na zonsondergang.

3. Vaar niet bij een te hoge of te lage waterstand. (?!)

4. Ga alleen te water via de steigers en op de aangeduide in- en uitstapplaatsen.

5. Respecteer de natuur en verstoor de planten en dieren op en rond het water niet.

6. Houd de oever schoon en laat geen zwerfvuil achter.

7. Vaar bij voorkeur met anderen, in geval van problemen kan iemand je allicht helpen.

8. Elektronica (smartphone, fototoestel, ...) bewaar je best in een waterdichte 

verpakking.

Andere stukken Dijle = andere regels!



https://www.waterinfo.be/

https://www.waterinfo.be/


- stroming en getij
- wind 
- bomen en andere natuurlijke hindernissen
- broedseizoen: ongeveer 15 maart tem 15 juli

Denk ook aan:



- stuwen, bruggen,...
- prikkeldraad, oeverbescherming,...
- vistrappen

Denk ook aan:





Wallonië : link kaart

http://kayak.environnement.wallonie.be/public/home


Wallonië

1) mag je er wettelijk varen of niet: zie kaart

2) indien groen:
a) wat is het debiet?



op 1s → 2m verder

A = 10 x 2 = 20m²2m

10m

Debiet = 20m² x 2m = 40m³/s

Wat is debiet?



Wettelijk groen

minimum wettelijk debiet

maximum wettelijk debiet



Waterstand

Staat op groen, maar 
toch (nog) niet 
interessant om te 
packraften!

→ 7m³/s nodig



Wettelijk groen

minimum wettelijk debiet

Packraft groen

maximum wettelijk debiet

minimum debiet om aangenaam te packraften 
(vaak 3x wettelijk minimum)

(maximum debiet voor jouw ervaring)



Waterstand

Zie spreadsheet Packrafting in Belgium

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HkQGqMgfJhVX7yPdoCE1CprH9UyxrOCPH69w5isQL9g/edit?usp=sharing


Debiet van Waalse rivieren

Zie site voor grafiek van debiet

https://hydrometrie.wallonie.be/home/observations/debit.html?topic=Q-hr


Wallonië

1) instap/uitstap: enkel de wettelijk bepaalde: zie site!
boetes!



Wallonië

tijdstip: winter/zomer? met kleurcode normaal OK

uren van de dag



Wallonië

hindernissen onderweg:
a) zie beschrijving/kaartje site, horen bij anderen,...

i) menselijke: dammen, stuwen, barrages, bruggen,...
ii) natuurlijke: bomen,...



Beschrijving rivier: zie franse versie site → .pdf





Wallonië

Broedseizoen
15 maart - 15 juli

Zwanen!

Jachtseizoen Opening visseizoen
verboden op de openingsdag van de forelvangst 

(derde zaterdag van de maand maart) en op 
de algemene openingsdag van het visseizoen 

(eerste zaterdag van de maand juni)



Voorbeeld: weekend afvaart van de Semois

1) Welke trajecten mag je in theorie varen?

2) is mijn traject groen of rood?

a) wat is regenvoorspelling? kans op stijging? (rood?)

3) Wat zijn de instapplaats en uitstapplaatsen?

4) Traject bepalen ifv snelheid, ervaring,...

5) Welke hindernissen mag ik verwachten? barrages,...



Derogatie (afwijking)

- afwijking op de algemene regels
- (jaarlijks) toegekend door Waals Minister
- voorwaarden indien derogatie actief

- op bepaalde stukken rivier
- tijdens bepaalde periodes van ‘t jaar
- min. debiet dat moet gehaald worden (soms hoog)
- lid zijn van Belgische kayakclub
- afvaarten aanmelden aan beheerder
- …

= wilder water.

Meer details bij je lokale kayakclub en via 
https://www.peddelsport.vlaanderen/nieuws/derogaties-2022-2025

https://www.peddelsport.vlaanderen/nieuws/derogaties-2022-2025


Buurlanden

Nederland: 

Luxemburg: https://www.inondations.lu/map

Frankrijk: 
https://www.eauxvives.org/fr/niveaux/en-direct?fbclid=IwAR0Sm65ZlOqwhLBFmH
FB9RqvG8CBPIydiOUALOdpGoo2Jx0G_vmooaMQsC8

https://www.inondations.lu/map
https://www.eauxvives.org/fr/niveaux/en-direct?fbclid=IwAR0Sm65ZlOqwhLBFmHFB9RqvG8CBPIydiOUALOdpGoo2Jx0G_vmooaMQsC8
https://www.eauxvives.org/fr/niveaux/en-direct?fbclid=IwAR0Sm65ZlOqwhLBFmHFB9RqvG8CBPIydiOUALOdpGoo2Jx0G_vmooaMQsC8


Meer info

- facebookgroep: “Packrafting in Belgium”

Waalse tegenhanger: “Packrafting belgium”

- spreadsheet google met allerlei nuttige links

- Website’s:
- waterinfo.be
- Peddelsport Vlaanderen
-

https://www.facebook.com/groups/465876793585206
https://www.facebook.com/groups/3370714259711955
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HkQGqMgfJhVX7yPdoCE1CprH9UyxrOCPH69w5isQL9g/edit?usp=sharing
https://www.waterinfo.be/
https://www.peddelsport.vlaanderen/


Samenvatting: waar mag ik varen
Bevaarbare waterlopen: 
JA, maar scheepvaartreglement +
uitzonderingen!

Onbebaarbare waterlopen:
JA, maar soms specifieke regels op tracé

Bevaarbare waterlopen: 
JA, maar scheepvaartreglement

Onbebaarbare waterlopen:
Enkel op toegelaten stukken en indien 
waterdebiet OK → zie website ‘kayak Wallonië’
→ min. debiet om aangenaam te packraften



VRAGEN?


