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Verruiming onttrekkingsverbod in 

West-Vlaanderen 
 

Het provinciaal droogteoverleg kwam deze voormiddag bijeen. In gans West-Vlaanderen 

geldt onmiddellijk een verbod om nog water uit de onbevaarbare waterlopen te 

onttrekken. Spring verstandig met water om en verspil niet. 

 

Op vrijdag 15 juli beslisten alle andere Vlaamse provincies al de tijdelijke onttrekkingsverboden op de 

onbevaarbare waterlopen uit te breiden naar de volledige provincie. Na bespreking op het provinciaal 

droogteoverleg volgt West-Vlaanderen nu dit voorbeeld.  

Sinds vorige week woensdag is in West-Vlaanderen al een onttrekkingsverbod van kracht in het ganse 

IJzerbekken en de stroomgebieden van de Heulebeek, de Kerkebeek en de Rivierbeek. Het referentiepeil 

van de IJzer was met 2m94 TaW toen al 20cm verwijderd van haar normale peil. Ondanks het 

onttrekkingsverbod zette de daling van het peil er zich verder voort. Op 18 juli daalde het peil van de IJzer 

in Lo-Fintele tot 2m88 TaW. 

Uit de beoordeling van de droogtetoestand blijkt dat de stroming op de waterlopen verder stilvalt. Heel 

wat waterlopen staan zelfs al droog. Buffercapaciteit die is opgebouwd tijdens het voorjaar, is nagenoeg 

overal verdwenen. De verzilting neemt duidelijk toe. Enkel in het stroomgebied van de Blankenbergse 

Vaart en de Noordede blijft het peil nog relatief onder controle. De zoutwaarden zijn er echter zodanig 

hoog dat het water er niet meer geschikt is als drinkwater voor vee of voor beregenen van de gewassen. 

Waar het peil het nog enigszins toelaat, zorgt de waterbeheerder voor het aanvullen van de 

aangrenzende stroomgebieden om de drinkwatervoorziening voor het vee te blijven verzekeren.  

Drinkwatervoorziening voor mens en dier is een absolute prioriteit. De waterbeheerders stellen dit steeds 

voorop. Toenemende hitte, aanhoudende droogte en beperkingen in wateraanvoer kunnen de 

drinkwatervoorraad voor het vee in het gedrag brengen. Als het dierenwelzijn in het gedrang komt, 

vragen we de lokale besturen om samen met de hulpdiensten oplossingen op maat te zoeken. 

De temperaturen blijven zuiders en versnellen de verdamping. Meer dan wat beperkte buien worden er 

niet verwacht op korte termijn. De watervoorraad komt verder onder druk te staan. Gouverneur 

Decaluwé herhaalt de oproep tot doordacht watergebruik: “zorgen voor voldoende kwalitatief water is 
een gezamenlijke inspanning waar we voor staan en waar we rekenen op het gezond verstand van 
iedereen. Wat water vernevelen als verkoeling bij tropische temperaturen is deugddoend. Dat we nog 
volop onze voetbalvelden beregenen of tienduizenden liters transporteren voor een spelletje golf is dan 
niet meer te begrijpen. Van de overheid verwachten we voorbeeldgedrag.”  

De situatie wordt verder op de voet gevolgd. De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op 

https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen  en de provinciale website  www.west-

vlaanderen.be/waterschaarste. Er is ook een overzicht beschikbaar van de bufferbekkens waar innemen 

van water wel nog mogelijk is.  

Voor meer informatie: Gouverneur Carl Decaluwé via gouverneur@west-vlaanderen.be – 050 40 58 11 

Op www.gouverneurwest-vlaanderen.be vind je alle info over de activiteiten van gouverneur Decaluwé, evenals alle 

persberichten. 
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