
Bericht aan waterbeheerders 
 
 
De waterkwaliteit in onze waterlopen verbetert. Ook de visfauna herstelt zich langzaam. Maar dat 
betekent ook dat calamiteiten die vissterfte veroorzaken des te meer impact hebben. Een goede 
afstemming en samenwerking tussen de betrokken diensten is belangrijk om de impact van 
vissterfte te beperken en om de oorzaken ervan op te sporen.  
 

Daarom werden binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid afspraken gemaakt tussen 
de waterbeheerders en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor een gecoördineerde aanpak 
van vissterfte in openbare wateren.  
 
Hieronder worden de waterbeheerders geïnformeerd over de rol die ze hebben bij de 
gecoördineerde aanpak van vissterfte en over de ondersteuning die hierbij voorzien is.  
 
Wat wordt van de waterbeheerder verwacht: 

 
 Snelle doormelding van dreigende vissterfte is cruciaal. Het gaat daarbij niet enkel om 

meldingen van burgers, die hiervoor bij de gemeente terecht kunnen. Vaak zijn het uw 

terreinmedewerkers die de eerste vaststelling maken. Het is dan ook cruciaal dat u als 
waterbeheerder zich intern goed organiseert zodat uw terreinwerkers alert zijn voor 
(dreigende) vissterfte en ook goed geïnformeerd zijn zodat ze dit snel bij de juiste 
contactpersoon binnen uw organisatie melden. 

 Na een melding tracht u als waterbeheerder de ernst van de melding in te schatten. Wanneer 
het om een ernstige vissterfte gaat, kan u vanaf nu een beroep doen op de milieu-
incidentenwerking van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 Als waterbeheerder bent u de eindverantwoordelijke voor uw waterlopen en dus het best 
geplaatst voor de opdrachten voor remediërende acties. Deze acties kunnen onder andere 
zijn: het opruimen en afvoeren van kadavers, waterbeweging induceren door kleppen, 
sluizen of stuwen te bewegen, beluchting te voorzien, …; of daartoe opdracht geven aan 

brandweer of civiele bescherming.  
 Wanneer ondanks het naleven van het visreddingsprotocol1 toch vissterfte optreedt als 

gevolg van werken aan uw waterloop, neem dan als waterbeheerder het initiatief om de 
werken stil te leggen tot er een geschikte oplossing gevonden wordt.  

 Als u suggesties heeft voor de aanpak van het probleem, kan u die uiteraard doorgeven aan 
de milieu-incidentenwerking.  

 De kosten voor remediërende actie en opruiming draagt u als eigenaar van de waterloop. U 
heeft er dus alle baat bij om zo snel mogelijk te handelen en zo de kosten te beperken. 
Indien de veroorzaker gekend is, kan u de kosten verhalen op de veroorzaker. 

 
Hoe worden de waterbeheerders ondersteund? 
 

 Meldingen komen nu ook al bij de waterbeheerder terecht. Door in te staan voor goede 

opvang van meldingen en de eerste controle op het terrein, krijgt u de zekerheid dat u voor 
een ernstige vissterfte 24/24, 7 dagen op 7 bijstand en advies krijgt van de VMM milieu-
incidentenwerking; 

 De milieu-incidentenwerking overlegt met de visserijbioloog van het ANB om u een helder 
advies te kunnen geven voor verdere actie. Indien nodig onderzoekt de VMM de 
waterkwaliteit ter plaatse. Indien een oorzaak gekend is, wordt met de toezichthouders 
milieuhandhaving afspraken gemaakt over de te nemen handhavende maatregelen (PV, 

bestuurlijke maatregel,…). 
 U krijgt regelmatig een stand van zaken, zodat u uw medewerkers verder kan informeren 

over het incident; 

 incidenten worden sneller en efficiënter aangepakt, waardoor in veel gevallen erger kan 
voorkomen worden en de duur van de vissterfte beperkt kan worden; 

 Na afloop van een incident kunt u gebruik maken van de vaststellingen van de VMM en het 

ANB om preventieve maatregelen of structurele oplossingen te zoeken om een herhaling van 
vissterfte op uw waterloop te voorkomen. 

  

                                                           
1
 Hoofdstuk 13 van het standaardbestek 250 voor werken aan waterlopen 



 

 

 

 

 


