
captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen vanaf 20 juli 
Update droogte 20/07/2018 

Op de site van het ABS vindt u onder informatie/dossiers en dan doorklikken op dossiers alle nodige 

info terug over de maateregel die genomen zijn in Vlaanderen (http://www.absvzw.be/informatie-

dossiers/dossiers-10.html)  

Op 19/07/2018 is er op het overleg in verband met de droogte het volgende beslist: 

 Algemeen beregeningsverbod tussen 8u en 20u. 

 Captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen 

Deze maatregelen gaan in vanaf morgenochtend en voor onbepaalde duur. Dit geldt voor zowel de 

provincie West-Vlaanderen als voor Oost-Vlaanderen, in Antwerpen zijn er voorlopig nog geen 

speciale maatregelen van kracht. 

Concreet wil dit zeggen dat er na 8u ‘s ochtends geen beregeningsinstallaties meer mogen draaien. 

Vanaf ’s avonds 20u mag u terug starten met beregenen. Dit beregeningsverbod is algemeen, vanuit 

eender welke oorsprong het water komt. 

Er mag enkel nog water gecapteerd worden uit de bevaarbare waterlopen en uit privéputten.  

Voor de bevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen gaat dan om: 

 Bergenvaart 

 IJzer 

 Kanaal Brugge - Zeebrugge 

 Kanaal Brugge naar Sluis 

 Kanaal Ieper – Ijzer 

 Kanaal Plassendale – Duinkerke 

 Kanaal Roeselare – Leie 

 Kanaal van Gent naar Oostende 

 Leie 

 Leopoldkanaal 

 Lovaart 

 Schelde 

 Schipdonkkanaal 

Uit het kanaal van Bossuit mag geen water opgepompt worden.  

Voor Oost-Vlaanderen is er geen volledige lijst beschikbaar. 

De captatie van water uit de bevaarbare waterlopen mag wettelijk enkel tussen 6 uur ’s morgens 

en 22 uur ’s avonds. 

Er mag ook nog steeds beregend worden vanuit waterbekkens en putten. Als u water haalt uit een 

put, zorg dan wel dat u steeds toestemming hebt en dat u weet dat het toegestaan is op die plaats. 

Aquafin 

Ook bij de waterzuiveringsinstallaties van Aquafin kan in een aantal gevallen (gezuiverd afval)water 

opgehaald worden voor beregening. Hiervoor moet u wel een overeenkomst met Aquafin sluiten en 

een forfaitaire vergoeding betalen. Bijkomend is dit water niet geschikt om rechtstreeks groenten en 

fruit mee te beregenen voor de verse consumptie. 

http://www.absvzw.be/informatie-dossiers/dossiers-10.html
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Gebruik daarom dit water enkel: 

 Voor groenten die zeker nog een hittebewerking ondergaan bij een industriële verwerker 

 Voor groenten en aardappelen die volledig onder de grond zitten 

 Voor het beregenen van veevoeder 

Gebruik dit water niet voor (te hoge E. coli-druk = mestbacteriën) 

 Groenten die mogelijks rauw geconsumeerd worden 

 Rechtstreekse besproeiing van fruit 

 Drinkwater voor vee 

 Sanitaire doeleinden 

Op de website van inagro, http://leden.inagro.be/Artikel/guid/4584, vindt u de nodige informatie 

hierover. 

Onbevaarbare waterlopen 

Als u water wil onttrekken uit een bevaarbare waterweg (watercaptatie) en als de hoeveelheid 

jaarlijks minder dan 500 m³/jaar is, dan volstaat het om dit te melden aan de bevoegde 

waterwegbeheerder. Dit wordt ook de meldingsplicht genoemd. 

Als u volumes van 500 m³/jaar of meer wil onttrekken uit kanalen, bevaarbare waterlopen is de 

vergunningsplicht van toepassing. U moet dus vooraf een vergunning aanvragen bij de 

waterwegbeheerder: nv De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal NV of het bevoegde 

havenbestuur. 

Deze regel geldt voor alle bevaarbare waterwegen en hun aanhorigheden en alle havens en hun 

aanhorigheden die in het Vlaams gewest gelegen zijn. Dit geldt dus niet voor de onbevaarbare 

waterlopen. 

De captatie van minder dan 500 m³/jaar moet jaarlijks opnieuw gemeld worden aan de bevoegde 

waterwegbeheerder. 

De vergunning voor volumes van 500 m³/jaar of groter wordt jaarlijks hernieuwd door de betaling 

van een retributie. U hoeft dus niet jaarlijks een nieuwe vergunningsvraag in te dienen. Een 

debietmetingssysteem is niet verplicht voor volumes kleiner dan 500 m³/jaar. 

Voor de bevaarbare waterlopen in Oost- en West-Vlaanderen, met uitzondering van Durme tussen 

Lokeren en monding, en Schelde stroomafwaarts Gent dient u uw melding of vergunningsaanvraag te 

doen bij: 

 Waterwegen en Zeekanaal NV 

 Afdeling Bovenschelde 

 Nederkouter 28 

 9000 Gent 

Houdt er rekening mee dat het wat kan duren om een vergunning voor het onttrekken van meer dan 

500m³ water te verkrijgen. 

Strenge controles 

Er is tevens aangekondigd dat er strikt zal toegezien worden door de controlerende diensten (politie, 

VMM,…) dat het verbod op beregenen tussen 8u ’s ochtends en 20u ’s avonds wordt nageleefd.  

Vergeet dus niet de melding te doen aan Waterwegen en Zeekanaal als u niet het risico wil lopen om 

stilgelegd te worden met een fikse boete erbij. 
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Zodra we meer weten, komt er een update. 


