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FAQ- droogte  

 

 

In deze FAQ vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de 

droogte in West-Vlaanderen.  

 

Deze FAQ moeten samen gelezen worden met het politiebesluit van 24 

juli 2019 betreffende captatieverbod uitgevaardigd door de gouverneur 

in West-Vlaanderen. 

 

Algemeen 

  

Q: Welke maatregelen zijn van kracht met het politiebesluit van 24 

juli 2019? 

A: Voor alle onbevaarbare waterlopen in de provincie West-Vlaanderen, 

met uitzondering van de Nieuwe Polder van Blankenberge en 

Oostkustpolder, geldt er met onmiddellijke ingang een captatieverbod. 

Tot de opheffing van het besluit mag geen water worden getrokken uit 

deze onbevaarbare waterlopen. In twee situaties blijft beperkt 

capteren wel nog toegelaten: voor weidepompjes voor dieren en voor 

aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Voor de 

bevaarbare rivieren en kanalen in het Ijzerbekken geldt eveneens een 

captatieverbod. Op sommige bevaarbare rivieren en Kanalen is er wel 

nog watercaptatie mogelijk, mits toelating van de Vlaamse Waterweg 

(www.vlaamsewaterweg.be). 

 

 

Q: Waarom is deze maatregel nodig?  

A: Deze maatregel is nodig om de goede ecologische toestand van de 

waterloop te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door 

bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water 

in de waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een 

zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water 

structureel verstoord wordt. De kwaliteit van het oppervlaktewater 

vormt evenzeer een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, 

is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee.  

Q: Waar kan ik de besluiten van toepassing op de provincie West-

Vlaanderen terug vinden?  

A:  Je kan de besluiten nalezen op het provinciaal informatiepunt 

waterschaarste: https://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste  

 

  

https://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste
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Q: hoe word ik ingelicht over de maatregelen? 

A:  de algemene referentiebron is www.opdehoogtevandroogte.be. Als de 

gouverneur dringende maatregelen neemt, dan vind je er de link per 

provincie. 

Voor West-Vlaanderen is dit: www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.  

Ook de gemeenten zullen deze informatie versterken via hun website 

en sociale media. 

 

Captatieverbod 

 

Q: Waar en wanneer kan er nog water opgepompt worden? 

A: Het politiebesluit van 24 juli vaardigt een captatieverbod uit 

zoals hiervoor beschreven. Captatie is hier te allen tijde verboden. 

In Nieuwe Polder van Blankenberge en Oostkustpolder is capteren wel 

nog toegelaten, mits het respecteren van de voorwaarden (vergunning 

polderbestuur). Ook voor de bevaarbare waterlopen (buiten het 

IJzerbekken) geldt een specifieke procedure. Capteren uit sommige 

bevaarbare waterlopen op vastgelegde locaties : 

https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties.  

 

Het provinciaal informatiepunt https://www.west-

vlaanderen.be/waterschaarste geeft verder een overzicht van bronnen 

voor alternatieve waterbevoorrading in het IJzerbekken: 

 De NV Aquafin stelt op 4 locaties in West-Vlaanderen gezuiverd 

afvalwater ter beschikking. Voorwaarden zie 

https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/gezuiverd-

afvalwater/voor-landbouwers-en-gemeenten 

 Op een aantal bouwwerven houden pompinstallaties de bouwput droog. 

In sommige gevallen worden hierbij grote hoeveelheden water 

weggepompt. Wie weet heeft van dergelijke bouwplaatsen kan dit 

melden op waterschaarste@west-vlaanderen.be. Deze info wordt dan 

meegedeeld aan de lokale landbouwers, die verder afspraken 

kunnen maken met de aannemer of bouwheer. 

 Een aantal spaarbekkens staan niet in verbinding met de 

waterloop. Hier mag enkel gecapteerd worden via het vaste 

captatiepunt. 

 

Q: Tot wanneer is het captatieverbod geldig? 

A: De einddatum is nog niet bekend. Het captatieverbod blijft 

gelden tot een politiebesluit het officieel opheft. 

De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. 

Omstandigheden zoals het weer kunnen er voor zorgen dat het verbod 

wordt gewijzigd of ingetrokken. Bekijk het actuele overzicht op 

www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.  
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Q: Voor wie geldt het captatieverbod ? 

A: voor iedereen binnen het aangewezen gebied waar het verbod geldt. 

Met uitzondering voor weidepompen voor dieren en voor het vullen van 

spuittoestellen voor gewasbescherming 

 

Q: Wie is bevoegd voor de handhaving op dit politiebesluit? 

A: De politie is hiervoor bevoegd.  

 

Q: Wat zijn de gevolgen van een overtreding? 

A: Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een 

gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 

euro1, of met één van deze straffen alleen. 

 

Q: Wordt een vijver in een (provinciaal) domein beschouwd als een 

onbevaarbare waterloop?  

A: Neen, een vijver is geen waterloop en daar geldt het 

captatieverbod dus niet. Vijverwater is omwille van het grote gevaar 

voor onder meer botulisme niet geschikt voor het besproeien van 

gewassen voor menselijke en mogelijk ook dierlijke consumptie. 

 

Q: Mag mijn vijver nog in verbinding staan met de waterlopen waar 

het verbod geldt? 

A: Nee, dit is niet toegelaten. Wanneer er voor de vijver via een 

verbinding water onttrokken wordt uit de waterloop wordt dit ook 

beschouwd worden als een vorm van captatie.  

 

Q: Mag ik door dit verbod ook geen grondwater oppompen? 

A: Met dit verbod mag enkel geen water onttrokken worden uit de 

waterlopen in een aantal stroomgebieden. Er mag wel grondwater 

opgepompt worden.  

 

Q: Ik stel vast dat op verschillende bouwwerven water wordt 

weggepompt. Is dit toegestaan?  

A: Het wegpompen van grondwater is essentieel om geen schade aan de 

bouwwerken te veroorzaken. Het is dus toegelaten. Het is aangewezen 

om dit water in de mate van het mogelijke op te vangen met het oog op 

nuttige toepassingen, waardoor geen water verspild wordt.  

Wie weet heeft van dergelijke bouwplaatsen kan dit melden 

op waterschaarste@west-vlaanderen.be. Deze info wordt dan meegedeeld 

aan de lokale landbouwers of andere belanghebbenden, die verder 

afspraken kunnen maken met de aannemer of bouwheer. 

 

                                                
1 Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de 
strafrechtelijke geldboeten. 
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