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Recente evoluties en projecten binnen 
het integraal waterbeleid

Regionaal milieu-overleg

25 februari 2021 

Bekkensecretariaten IJzer – Leie – Brugse Polders – Bovenschelde
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Inhoud

Droogte & waterschaarste

▪ Toestand

▪ Blue Deal & lopende projecten 

▪ Gebiedsgerichte werking

SGBP3 2022-2027 in openbaar onderzoek

Bekkenspecifieke acties in de kijker 
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SAMEN OP ZOEK NAAR

MAATREGELEN OM DROOGTE & 

WATERSCHAARSTE TE BEPERKEN

Vlaanderen zeer kwetsbaar voor toenemende droogte
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Toenemende hydrologische droogte
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Toestand grondwater

(Bron: grondwaterstandsindicator)

Relatieve toestand van de freatische grondwaterstand 
(2011 – nu, 150 meetpt): percentage van de 
meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of 
zeer hoge grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

• toename van langere periodes met lage 
grondwaterstanden

• hogere aandelen lage/zeer lage grondwaterstanden 

Periode jan 2020 - febr2021

Absolute vergelijking: Staat het freatisch grondwater 
hoog of laag (ten opzichte van alle dagelijkse peilen 
van de afgelopen 30 jaar)?

Oorzaken waterschaarste

Klimaatverandering - > 
meer hydrologische 
extremen

8

Bron: klimaat.vmm.be
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Oorzaken waterschaarste
• Waterbeheer lang gericht op snelle afvoer

• “Drooglegging” van het land: veel infiltratiegebieden en “wetlands” verdwenen, draineerbuizen, 
grachten, rechtgetrokken/ingedijkte rivieren, …

• Veel harde bodems

• Hoge urbanisatie- en verhardingsgraad

De                     als oplossing

1. Circulair watergebruik wordt de regel

2. Landbouw en natuur als deel van de oplossing

3. Sensibiliseren en stimuleren om te ontharden

4. Verhogen van de bevoorradingszekerheid

6. Openbare besturen geven het goede voorbeeld

5. Investeren in innovatie 

Blue Deal
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https://www.zuhaldemir.be/sites/parlement.n-va.be/files/generated/files/news-attachment/blue_deal_clean_0.pdf
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Blue Deal
Hoofdlijnen programma

Investeringen op terrein

• Vlaggenschipprojecten
• Meer natte natuur
• Groenblauw / ruimte voor water
• Circulair watergebruik

(industrie/landbouw/bij ons thuis)

• Lokale besturen nemen mee 
verantwoordelijkheid en worden 
ondersteund 

Investeringen in onderzoek en innovatie

• Digitaal meetnet grond- en 
oppervlaktewater

• Slimme datasystemen

• in partnerschap binnen de CIW
• Projectleider Blue deal
• High Level Taskforce droogte

uitvoering 

High Level Taskforce droogte

Blue Deal wordt onderdeel van de SGBP 2022-2027
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Blue Deal - governance

le
d

e
n Ministers Demir, Crevits, 

Peeters en Somers

Provinciegouverneurs

Vertegenwoordiger 
VVSG

Wetenschappers (Patrick 
Willems en Marijke 
Huysmans)

o
n

d
e

rs
te

u
n

in
g Bernard De Potter, 

voorzitter 
Droogtecommissie

Marleen Porto-Carrero, 
Aquaflanders

Chris Danckaerts, De 
Vlaamse Waterweg nv

Jan Goossens, Aquafin
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Samen op zoek naar 

maatregelen om droogte 

& waterschaarste te 

beperken

Veel vraag naar indiening projecten bij verschillende instanties en departementen

Bijna 500 miljoen euro aan middelen !

14

Samen op zoek naar 

maatregelen om droogte 

& waterschaarste te 

beperken

Hefboomprojecten Natte natuur
38 projecten geselecteerd waar er het komende jaar extra natte natuur zal gecreëerd 
worden.

Een nieuwe projectgroep werd recent gelanceerd. Als particulier,

privaatrechtelijke persoon en bestuur in Vlaanderen kan je nieuwe projecten

indienen tot 30 april 2021 en hiervoor een projectsubsidie ontvangen.

Meer info vindt u op https://www.natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-

natuur en https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-soorten

▪ Aanleg poel en omgeving in de Warandeduinen t.h.v. de site van de
radiozendmasten (Middelkerke)

▪ Uitkerkse Polder (Blankenberge)
▪ Inrichting Blankenbergse Dijk 155 (Brugge)
▪ Uitbreiding van het provinciedomein De Gavers (Harelbeke)
▪ Herwaardering van de Hellebeek (Kortrijk)
▪ Barakkenpark (Menen)
▪ Oude Leiemeander kerkhoek Olsene (Zulte)
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https://www.natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.natuurenbos.be%2Fprojectsubsidies-soorten&data=04%7C01%7Calain.dillen%40vlaanderen.be%7Cebf65dbea7744325abd808d8c75806d1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637478528452222494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OX7RVDNRT64FP8ypyKcSA5LnN%2BkmtHDbETFRmjfSOcY%3D&reserved=0
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Overige subsidieprojecten om bovenstrooms water vast te   

houden, te besparen of te hergebruiken

18

• In Steenkerke wordt in poldergebied een zoetwatervoorraad opgebouwd 

door infiltratie in een kreekrug (Europees project Topsoil).

• Zowel met steun van de provincie West-Vlaanderen als met VLIF-steun kunnen 

landbouwers irrigatievoorraden aanleggen.

• Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij het bovenstrooms vasthouden van 

water. Ze kunnen ontharding, het open houden van grachten en 

infiltratiemogelijkheden opnemen in hun hemelwaterplannen.

GTO Gaverbeek - Projectwerking Gaverbeekvallei

19

Verschillende initiatieven    → SGBP 2022 -2027   AANDACHTSGEBIED 

▪ Visie Gaverbeek (Leiedal & partners - interregionale project - VALYS )

Naar een veerkrachtige Gaverbeekvallei

die aangepast is aan het klimaat, 

met ruimte voor biodiversiteit, 

kwalitatieve open ruimte, 

duurzame landbouw 

robuuste watersystemen.           

https://issuu.com/leiedal/docs/20180904_-_gaverbeekvisie_-_brochure
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https://intranet.vmm.be/nieuwsberichten/zoetwatervoorraad-in-de-polderstreek-dankzij-kreekruginfiltratie
https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/provinciaal-reglement-waterputten
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/methodiek-voor-het-opmaken-van-een-hemelwaterplan
https://issuu.com/leiedal/docs/20180904_-_gaverbeekvisie_-_brochur
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GTO Gaverbeek - Projectwerking Gaverbeekvallei
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▪ Integrale projectwerking (VMM/Bekkensecr.)

▪ Doorlichting voor thema’s 

waterkwaliteit, wateroverlast/waterschaarste, waterbeleving

▪ Traject / samen met lokale betrokkenen, partners, belanghebbenden

→ Actieprogramma

▪ Water + Land + Schap (VLM)

▪ 500.000€ voor investering in inrichting 

▪ Demomaatregelen & inrichtingsplan 

extra buffering /water voor landbouw, 
oeverzones, beekdalgraslanden, hermeandering, erosiebestrijding, 
landschapselementen, … 

▪ Kasselrijbeek in Deerlijk en Vichte – goedgekeurd  - Blue Deal  

aanleg van oeverstroken, buffering en wateropvang langs de beek goedgekeurd 

Strategische projecten  

blauwgroene leidraad  - ruimte voor water. 

Aanleiding: gevolgen waterschaarste 
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GTO Waterschaarste IJzer- en Leiebekken
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GTO Waterschaarste IJzer- en Leiebekken
Wie   

- De Vlaamse Waterweg nv

- Bekkensecretariaat

- Belanghebbenden

Doelstelling

“Uitwerken (innovatieve) waterschaarstemaatregelen (spaarbekkens en 

terugpompcentrales) in samenwerking met mogelijke projectpartners in 

focusstroomgebieden IJzer en Leie”

Uitgangspunten: Innovatief Multifunctioneel-participatief  

Effectief Duurzaam 

22

GTO Waterschaarste IJzer- en Leiebekken
Hoe 

• Beeld waterbehoefte verschillende sectoren

• Scheepvaart / Waterberheersing

• Drinkwater/ Industrie /                                         

• Landbouw / Irrigatie (groetenteelt)  /Natuur

• Brainstorm mogelijke droogtemaatregelen 

en bijhorende gebruikskansen

• Shortlist conceptvoorstellen opmaken

• Bespreken haalbaarheid en multifunctionaliteit

• Concept verfijnen tot concrete voorstellen, geschikt voor modelstudie

• Doorrekenen effect van de voorstellen 

• Vervolgtraject bepalen
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Rivierherstel Leie 
& Waterkwaliteit Leie

• Kadert binnen compenserende 
maatregelen n.a.v. 
het investeringsproject Seine-Schelde

• Rivierherstel omvat verschillende aspecten:
het bouwen van vispassages
het aankoppelen van oude Leiemeanders, 
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers 
het creëren van 500 hectare watergebonden natuur

• In 2021 zal verder expertenoverleg rond de verschillende aspecten van het 
rivierherstel: waterkwaliteit, herstel van het visbestand, het aansluiten van 
meanders, het creëren van natte natuur

→ Luik waterkwaliteit Leie :  overleg Bekkensectretariaat - DVW  - actoren Leie
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DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN

2022-2027 IN OPENBAAR

ONDERZOEK

27

5 plandelen

1 plandeel; focus op Vlaamse 
oppervlaktewaterlichamen en 
grondwater

1 plandeel; bevat de 
voorgestelde generieke 
acties

plannen per gemeente; bepalen hoe en 
wanneer huishoudelijk  afvalwater 
gezuiverd wordt (geoloket)

6 grondwatersystemen; focus op 
grondwaterkwantiteit en chemische kwaliteit 
grondwaterlichamen

11 plandelen, focus op 
oppervlaktewater in bekken (VL 
en lokale OWLn) (webpagina’s)

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

26
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Actieplan droogte 
en wateroverlast  

2019-2021
SGBP 2

SGBP 3  2022 -2027

Visie

MaPro
> 40  droogteacties via 

cocreatie

Waterschaarste- en droogterisicobeheerplan 2022-2027

29

inhoud

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/kalender/infomoment-
stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027/West-Vlaanderen

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/kalender/infomoment-
stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027/Oost-Vlaanderen

www.volvanwater.be

Nog tot en met 14 maart 2021 liggen de ontwerpen van de
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek. In de
loop van januari vonden provinciale webinars plaats. U kan de presentaties
raadplegen en het infomoment herbekijken:

Wat betekenen de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 
voor uw regio ?

28
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https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/kalender/infomoment-stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027/West-Vlaanderen
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/kalender/infomoment-stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027/Oost-Vlaanderen
http://www.volvanwater.be/
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BEKKENSPECIFIEKE ACTIES

IN DE KIJKER

TER INFO

Complex Project Kanaal Bossuit-Kortrijk

Opwaardering kanaal => grotere binnenschepen
• Kadert binnen overkoepelend project Seine-Schelde
• Brede kijk op verschillende functies die het kanaal opneemt
• 4 fases en 3 beslissingsmomenten

Voorontwerp kabinet
Eind 2021 beslissing

Uitwerken plannen tot 
realiseerbaar project: 
5 jaar

• Website: https://planbk.be/
• Opvolging binnen bekkenbestuur Bovenscheldebekken: 22/11/2019

30
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https://planbk.be/
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Grote Spierebeek

Nieuwe stuw aan de Grote Spierebeek – bestek gepubliceerd 

eind 2019 

32
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Grote Spierebeek
Laatste svz: 
VMM: nieuwe stuw wordt ten laatste in oktober geplaatst. Dit moet haalbaar 
zijn. Of de stuw dan ook onmiddellijk permanent operationeel zal kan niet 
worden gegarandeerd, mogelijks zal de implementatie in het 
afstandsbewakingssysteem nog wat extra tijd vragen. Maar in elke geval zou 
de stuw lokaal moeten kunnen bediend worden en kan er dan water door de 
oude loop gaan.
ANB: inrichtingswerkzaamheden liggen tijdelijk stil – winterperiode
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Verzilting poldergebied in 
beeld

35

Continue metingen sporen vervuiling in waterlopen 
IJzerbekken op

Noodzaak om incidenten beter te kunnen opvolgen en impact ervan op de
waterkwaliteit te kunnen beperken

VMM plaatste in nov. 2020 multiparametersondes ifv aanpak nitraatproblematiek:

➢ op de Zwaanhofbeek in Ieper (bewees meteen zijn nu na een bedrijfsbrand om
de invloed van bluswater op de waterloop te monitoren)

➢ op de Hollebeek-Spanebeek in Vleteren

34
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Ter info

36

Inspiratiesessie POVL 16 maart

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-
leven/waterlopen/inspiratiedag-over-
dreigende-droogte-en-waardevol-water.html

Ter info

37

Webinar “De watertoets als instrument voor een 

klimaatbestendige leefomgeving”

https://www.integraalwaterbel
eid.be/nl/kalender/de-
watertoets-als-instrument-
voor-een-klimaatbestendige-
leefomgeving

36
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https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/inspiratiedag-over-dreigende-droogte-en-waardevol-water.html
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/kalender/de-watertoets-als-instrument-voor-een-klimaatbestendige-leefomgeving

