
 

 

Omwille van de veiligheid van alle gebruikers van de waterweg en haar aanhorigheden en ter 
garantie van een vlot scheepvaartverkeer is slacklinen/highlinen over de waterwegen beheerd door 
De Vlaamse Waterweg nv niet toegelaten. 
 
De Vlaamse Waterweg nv kan binnen bepaalde voorwaarden een uitzondering op deze regels 
toestaan in het kader van een georganiseerd evenement. Een vergunning hiervoor kan aangevraagd 
worden via het e-loket van De Vlaamse Waterweg nv (www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen). 
 
De onderstaande voorwaarden kunnen hierbij opgenomen worden. 

• Slacklinen/highlinen wordt enkel toegelaten in niet door de gemotoriseerde scheepvaart 
gebruikte zones;  

• De slackline/highline dient in belaste toestand op ten minste 2,5 m boven de waterweg te 

hangen, zodat de door spierkracht voortbewogen schepen niet gehinderd worden; 

• De slackline/highline mag het jaagpad- en oevergebruik niet hinderen; de slackline/highline 

mag niet over het jaagpad worden gespannen; materiaal mag niet op het jaagpad gelegd/gezet 

worden. 

• Zwemmen in waterwegen in beheer van De Vlaamse Waterweg nv is verboden; personen die 
in het water vallen, dienen het water onmiddellijk te verlaten; 

• (Indien gemotoriseerde scheepvaart niet toegelaten is op de betrokken waterweg:) Het varen 

met gemotoriseerde vaartuigen is verboden; de slackline/highline of de in het water gevallen 
slackliners/highliners mogen enkel d.m.v. een door spierkracht voortbewogen vaartuig 

vervoerd worden. 

• De vergunninghouder neemt alle voorgeschreven maatregelen m.b.t. de veiligheid.  

• De slackliner/highliner dient geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, 
aangepast aan de hoogte en het terrein. 

• Het slacklinen/highlinen gebeurt onder toezicht van de vergunninghouder. Enkel deelnemers 
aan het evenement (aangeduid door de vergunninghouder) kunnen van de mogelijkheid tot 

het slacklinen/highlinen gebruik maken;  

• De vergunninghouder staat in voor het net houden van de omgeving bij elke activiteit;  

• De vergunninghouder staat in voor het voldoende beschermen van de schors van de bomen 
waaraan de slackline/highline wordt bevestigd. Na het evenement moet de slackline 

onmiddellijk verwijderd worden. 

• De vergunninghouder staat in voor de veiligheidsverplichtingen in functie van de exploitatie 
van het slacklinen/highlinen. 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 nv op eerste verzoek vrijwaren 

wanneer de Vlaamse Waterweg nv wordt aangesproken door een derde die schade heeft 
geleden; 

• De vergunninghouder is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de activiteiten 

met betrekking tot deze vergunning of door nalatigheid om de vergunningsvoorwaarden na te 

doen komen;  

http://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen


• 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 Vlaamse Waterweg nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de waterkwaliteit;  

• De Vlaamse Waterweg nv is niet aansprakelijk voor schade volgende uit de aanwezigheid van 

voorwerpen onder de waterlijn; 

• De vergunninghouder zorgt ervoor dat hij over alle andere nodige vergunningen en toelatingen 
beschikt;  

• De vergunninghouder ziet erop toe dat steeds voldaan wordt aan de in de vergunning 

opgelegde voorwaarden. 
 

Bovenstaande voorwaarden kunnen aangepast worden afhankelijk van de specifieke 

omstandigheden van de betrokken locatie(s). 


