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Samenkomst Vlaamse Droogtecommissie 25/08/2022 

 

De verbruikscijfers met betrekking tot drinkwater blijven stabiel en dus kan leveringszekerheid 
geborgd blijven. De Droogtecommissie bedankt iedereen die gevolg geeft aan de oproep om zeer 
spaarzaam met water om te gaan. Maar de toestand blijft zeer ernstig. Daarom herhaalt ze de 
oproep om het waterverbruik (uit alle waterbronnen) maximaal terug te dringen. Ze waarschuwt 
ook dat bij het uitblijven van significante neerslag bijkomende drastische maatregelen in de loop 
van september onafwendbaar worden. 

De afgelopen periode viel in Vlaanderen en de buurregio’s uitzonderlijk weinig neerslag. De 
debieten en waterpeilen van waterlopen en waterwegen zijn zeer laag en dit geldt ook voor de 
grondwaterpeilen. De neerslag van afgelopen dagen en de beperkte neerslag die komende dagen 
voorspeld wordt, zal niet zorgen voor een significant herstel van de watervoorraden.  

Ga extra spaarzaam om met water. Ons water is een kostbaar goed, verspil het niet. Deze tijden 
van waterschaarste vragen van iedereen een inspanning en solidariteit.  

 

Droogtetoestand blijft kritiek 

De droogtetoestand (hydrologisch, meteorologisch) blijft zeer ernstig. De neerslag van afgelopen 
week en de voorspelde neerslag voor de komende dagen hebben maar een tijdelijk, kortstondig 
effect. Een herstel van de afvoeren en waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen en waterwegen 
naar normale waarden voor de tijd van het jaar wordt niet verwacht. Meer nog, begin september 
wordt een kritiek moment. Valt er dan geen significante neerslag, dan wordt een verdere daling van 
de afvoeren en peilen tot kritische drempels verwacht en zullen bijkomende drastische maatregelen 
nodig zijn. 

De drinkwaterbevoorrading blijft gewaarborgd. Omwille van de lage Maasafvoeren is er wel een 
verhoogde waakzaamheid. De drinkwatermaatschappijen hebben ook onderling, in afstemming met 
de overheid, de nodige afspraken gemaakt, teneinde het wateraanbod blijvend te garanderen. 

Door de hoge temperaturen, de lage waterstanden en de lage afvoeren, neemt de waterkwaliteit 
lokaal verder af, met toenemende verzilting, verhoogde kans op vissterfte of botulisme, … tot gevolg. 

 

Maatregelen blijven van kracht  

In heel Vlaanderen nemen waterbeheerders en waterbedrijven reeds tal van maatregelen om de 
effecten van de droogte te milderen. Afgelopen dagen zijn een aantal bijkomende maatregelen 
genomen.  

Waterwegen 

- Op verschillende waterwegen zijn schutbeperkingen van kracht, zijn watervangen gedeeltelijk 
dichtgezet, worden (mobiele) pompen ingezet, … om het water maximaal te  sparen. Sinds 22 
augustus wordt pleziervaart enkel nog met beroepsvaart geschut.  

- Het blijft verboden om water te onttrekken uit de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken. 
Om verdere verzilting en stabiliteitsproblemen te vermijden, zijn sinds 19 augustus ook voor een 
aantal andere waterwegen captatieverboden ingesteld.  

- In de kanalen waar potentieel toxische blauwalgen vastgesteld zijn, geldt een recreatieverbod en 
is het verboden om water te capteren als drinkwater voor vee of voor irrigatie.  
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(meer info) 

Onbevaarbare waterlopen 

- Het blijft verboden om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.  

- Het tijdelijk vaarverbod (met kano, kajak, …) op de Kleine Nete is uitgebreid.  

(meer info) 

 

Advies droogtecommissie 

De Droogtecommissie bedankt iedereen die inspanningen levert om zeer spaarzaam met water om 
te gaan en vraagt om deze inspanningen verder te zetten. Ze herhaalt haar oproep om zo zuinig 
mogelijk met alle bronnen van water om te springen en om niet-essentieel waterverbruik te 
vermijden. In samenwerking met sector- en koepelorganisaties zet ze het overleg naar bedrijven en 
overheden verder over de inspanningen die ze bijkomend kunnen leveren om extra water te 
besparen en om hen voor te bereiden op mogelijke bijkomende maatregelen wanneer de toestand 
verder verslechtert.   

Bijkomend aan de hierboven vermelde maatregelen adviseert de droogtecommissie om ook in 
enkele afgesloten meanders van de Leie en de Schelde een captatieverbod in te stellen. De 
waterstanden zijn er vandaag zeer laag.  Om de waardevolle ecologie in deze meanders maximaal te 
vrijwaren, moet een verdere afname van de waterstand er zoveel mogelijk vermeden worden.  

Begin september wordt een belangrijk moment. Wanneer de verwachting op significante neerslag 
dan uitblijft, wordt verwacht dat de afvoeren en waterpeilen verder kunnen dalen tot kritische 
drempelwaarden. Ook de verzilting zal zich dan verder doorzetten. Volgende maatregelen uit het 
afwegingskader worden dan onafwendbaar.  

Algemene maatregelen 

- Een verbod op watergebruik voor niet-essentiële toepassingen door huishoudens, bedrijven en 
overheden en dit voor alle waterbronnen 

- Een verdere uitbreiding van het verbod op oppervlaktewateronttrekkingen voor irrigatie van 
vollegrondsteelten, al dan niet gebiedsspecifiek.  

Specifiek voor het Albertkanaal bij een verdere afname van de Maasafvoeren en/of bij een 
toenemende verzilting van het water; betreft het de graduele en/of gefaseerde invoering  van 
volgende maatregelen : 

- Vaarbeperkingen voor de scheepvaart 

- Beperking van oppervlaktewateronttrekkingen door industrie, rekening houdend met 
milieuvoorschriften en veiligheidsaspecten 

- Verminderde inname van oppervlaktewater als ruwwater voor drinkwaterproductie door Water-
Link. 

Specifiek voor het kanaal Gent-Terneuzen en andere waterwegen in het Scheldebekken bij een 
verdere daling van de wateraanvoer en/of bij een toenemende verzilting; betreft het de graduele 
en/of gefaseerde invoering  van volgende maatregelen : 

- Vaarbeperkingen op het kanaal Gent-Terneuzen en/of andere waterwegen in het 
Scheldebekken. 

https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/droogtemaatregelen-actueel
https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen
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- Beperking van oppervlaktewateronttrekkingen uit het kanaal Gent-Terneuzen en/of andere 
waterwegen in het Scheldebekken door industrie, rekening houdend met milieuvoorschriften en 
veiligheidsaspecten. 

 

 

Commissie blijft toestand nauwgezet opvolgen 

Het beheerniveau blijft behouden op niveau 2 (maatregelen afgestemd door de Droogtecommissie – 
code oranje). De bevoegde diensten volgen de situatie continu op. De Droogtecommissie evalueert 
wekelijks of nieuwe maatregelen nodig zijn.  

Meer info: www.opdehoogtevandroogte.be.  

 

http://www.opdehoogtevandroogte.be/

