Persbericht

woensdag 20 mei 2020

Captatieverbod ecologisch kwetsbare
waterlopen in West-Vlaanderen
Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele ecologisch kwetsbare
waterlopen in West-Vlaanderen kritisch laag. Voor deze waterlopen wordt vanaf
donderdag 21 mei een captatieverbod ingesteld. Gouverneur Carl Decaluwé nam vandaag
met het provinciaal droogteoverleg deze noodzakelijke maatregel.
De kaart hieronder geeft een overzicht van de stroomgebieden waar het captatieverbod van toepassing is:
het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de
Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek, de Hertsbergebeek en de Bornebeek.
In twee situaties blijft beperkt capteren er wel nog toegelaten: voor drinkwater voor het eigen vee op de
weide en een beperkte captatie van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.
Na de droogteperiodes van de drie vorige zomers is er nu een kwetsbaarheidskaart met een indeling van
waterlopen. Hoe kwetsbaarder een waterloop, hoe strenger de beschermingsmaatregelen. De
drempelwaarden vormen de basis voor een gefaseerde aanpak. Het instellen van een captatieverbod is
noodzakelijk om de goede ecologische toestand te vrijwaren. Bij een tekort aan water in combinatie met
verminderde waterkwaliteit treedt er voor de beschermde planten- en dierensoorten onherstelbare
schade op. Het ingesteld captatieverbod blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de
waterlopen zijn.
Het streefpeil van het Blankaartbekken is 2m70. De Blankaart is een belangrijk gebied voor broedvogels.
Door de aanhoudende droogte en een massale inname uit de waterlopen in het Blankaartgebied is het
waterpeil gezakt is tot 2m60. In andere ecologisch kwetsbare waterlopen is ook een sterk dalend
waterpeil.
Buiten de Westhoek is er geen watertekort in West-Vlaanderen. De waterlopen werden eerder preventief
op een verhoogd peil ingesteld. Toch is er een dalende trend. De voorbije dagen waren er veel aanvragen
in het poldergebied om water in te nemen voor de beregening van landbouwgewassen. Het peil van de
IJzer schommelt rond de 3m en mag niet verder dalen.
Samen met de waterbeheerders stelt gouverneur Decaluwé alles in het werk om problematisch lage
waterpeilen in onze waterlopen zo lang mogelijk te vermijden. Er wordt bekeken om het IJzerbekken nog
meer te voeden met water uit de omliggende kanalen als de waterkwaliteit dit toelaat. Het is nu al
duidelijk dat als het peil van de IJzer verder daalt tot 2m90 er een ruimer captatieverbod in het
IJzerbekken volgt.
Gouverneur Decaluwé richt daarom het verzoek aan alle West-Vlamingen om solidair te zijn en duurzaam
met water om te springen. Een gezamenlijke inspanning is noodzakelijk.
De voorbije jaren investeerden landbouwers en de provincie al in bijkomende waterspaarbekkens en buffers. Vooral het IJzerbekken blijft nog meer dan andere stroomgebieden afhankelijk van lokale
neerslag. De provincie West-Vlaanderen onderneemt acties om alternatieve watervoorraden ter
beschikking te stellen. Het overzicht aan captatiepunten en actuele maatregelen is beschikbaar op
www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.
Voor meer informatie: Gouverneur Carl Decaluwé via gouverneur@west-vlaanderen.be – 0476 40 85 17
Op www.gouverneurwest-vlaanderen.be vind je alle info over de activiteiten van gouverneur Decaluwé, evenals alle
persberichten.
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