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Woonboten Houtdok – Aansluiting op de openbare riolering

In dit document vindt u informatie over het verplicht aansluiten van woonboten op de openba-
re riolering voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater.

Inleiding 
Het doel van de aansluiting is het afvoeren van huishoudelijk afvalwater (DWA of droogweer-
afvoer) op een verantwoorde manier om milieuschade te voorkomen die zou kunnen ontstaan 
door de activiteiten uitgeoefend in het kader van uw concessieovereenkomst.

Elke woonboot dient verplicht te worden aangesloten op de openbare riolering en binnen 6 
maanden na toekenning van de ligplaats een keuringsattest van aansluiting op de riolering te 
overhandigen aan de stad Antwerpen. Enkel indien de woonboot is uitgerust met een IBA-zuive-
ringssysteem kan de eigenaar een afwijking aanvragen bij de stad Antwerpen. In voorkomend 
geval dient een attest IBA-Vlarem 2 (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) aan de 
stad te worden overhandigd.

Het tijdig aanleveren van beide voornoemde attesten is de verantwoordelijkheid van de woon-
booteigenaar. Om u hierin te begeleiden kan “Waterlink in samenwerking met Aquafin” u gratis 
adviseren om tot een correcte aansluiting te komen. De keuring is ten laste van “Waterlink in 
samenwerking met Aquafin”. Bij een niet conforme keuring is de noodzakelijke herkeuring ten 
laste van de eigenaar.
 
In geval van aansluiting op de openbare riolering:
• u dient als eigenaar zelf in te staan voor de volledige aansluiting van de DWA. Hiertoe werd 

onder de steiger, ter hoogte van de kade, een wachtaansluiting voorzien voor aansluiting op 
de openbare riolering.

• indien er nog RWA (regenwaterafvoer) op de DWA zit dient u als eigenaar de afkoppeling/
splitsing zelf te organiseren en uit te voeren.

• bij aanwezigheid van een vuilwatertank, buffer en/of voorbezinker dient u zelf te zorgen voor 
een pompsysteem om het afvalwater af te voeren naar de openbare riolering.

• het is aanbevolen om in de eerste maand nadat u met uw woonboot de u toegewezen lig-
plaats heeft ingenomen een deskundige van “Waterlink in samenwerking met Aquafin”  te 
contacteren om de aansluiting/afkoppeling te laten bekijken. In functie hiervan dient u best 
binnen een week na inname van de u toegewezen ligplaats contact op te nemen met con-
tact@aquafin.be of tel. +32 (0)3 450 45 45 teneinde een afspraak met de afkoppelingsdeskun-
dige in te plannen;

• vervolgens blijft het belangrijk dat u gedetailleerde plannen van de interne riolering aan 



boord van het vaartuig kan voorleggen tijdens het bezoek van de afkoppelingsdeskundige in 
het kader van de toekomstige keuring.

• op basis van het bezoek van de afkoppelingsdeskundige is het mogelijk dat er bijkomende 
werken noodzakelijk zijn om aan te sluiten op de openbare riolering.  De eigenaar voert deze 
tijdig uit om de keuring binnen de termijn overeenkomstig de concessieovereenkomst te kun-
nen respecteren.

• van zodra de interne riolering alle DWA op de openbare riolering aansluit en geen RWA meer 
aangesloten is, kan de eigenaar de keuring aanvragen via contact@aquafin.be of op tel. +32 
(0)3 450 45 45 teneinde een afspraak met de keurder in te plannen  

De Stadshaven zal de aansluiting van uw vaartuig op de openbare riolering uiteraard mee opvol-
gen.

In het geval er via een afwijking een IBA-zuiveringssysteem werd toegestaan, verwijzen wij voor 
verdere informatie naar de technische fiche, gevoegd als bijlage bij de concessieovereenkomst en 
wordt het effluent of DWA niet aangesloten op de openbare riolering.
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