FAQ- droogte Oost-Vlaanderen

In deze FAQ vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de droogte in Oost-Vlaanderen.
Heeft u na het doornemen van deze FAQ nog vragen? Stuur dan een mail naar
veiligheid.ovl@ibz.fgov.be of bel naar Elke Allaert, diensthoofd noodplanning, 09/269 82 72. Uw
vraag wordt dan zo spoedig mogelijk behandeld.
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I.
Wat houdt het besluit van 3 augustus 2018 betreffende watergebruik van de gouverneur
van Oost-Vlaanderen in?
Het besluit bevat volgende belangrijke elementen
1. Verbod op captatie van onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders.
In de provincie Oost-Vlaanderen werd reeds een captatieverbod afgekondigd voor de onbevaarbare
waterlopen. Deze maatregel blijft verder van kracht, maar wordt verder uitgebreid naar de
afgesloten meanders.
Deze maatregel geldt niet voor de captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit
om te kunnen blijven voorzien in voldoende drinkwater. De kwaliteit van het oppervlaktewater
vormt een aandachtspunt. Daarnaast is het ook belangrijk om voldoende water in de waterlopen te
behouden voor de ecologische doelstellingen.
De maatregel geldt daarnaast ook niet voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor
eigen vee dat nog buiten staat. Het water dient dan ook gebruikt te worden door het vee op het
perceel in kwestie. Ook hier is het belangrijk om de kwaliteit van het oppervlaktewater eerst te
controleren voordat men gaat capteren.
2. Gebruiksbeperkingen water
Vanaf 3 augustus 2018 is het verboden water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of
grondwater te gebruiken:











voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader
van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen
waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om
technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel,
het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, met uitzondering
van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor de besproeiing
van moestuinen maar enkel tussen 18u en 10u en met niet-leidingwater;
voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18u en 10u met niet-leidingwater.

FAQ Versie 3 augustus 2018

2

Er is een belangrijk onderscheid tussen het gebruik van leidingwater enerzijds en andere types water
zoals regen en grondwater voor het sproeien van moestuinen, sportvelden en normale activiteiten
van land- en tuinbouwondernemingen. Voor de hierboven vernoemde situaties mag regenwater en
grondwater gebruikt worden om te besproeien tussen 18u en 10u, omdat er op de warmste
momenten van de dag meer verdamping is.
Water gebruiken voor noodzakelijke professionele doeleinden kan dus nog wel. Uiteraard blijft het
daarbij belangrijk om spaarzaam om te gaan met water.
II.

Waar kan ik het besluit van toepassing op de provincie Oost-Vlaanderen terug vinden?

U kan het besluit terug vinden via de website van de gouverneur:
http://gouverneurbriers.be/droogte/
III.

Wat betekent ‘code oranje’ voor leidingwater?

Het leidingwaterverbruik is momenteel globaal hoger dan gemiddeld. De VMM en de
watermaatschappijen werkten een indicator uit om de situatie op de voet te volgen. Sinds 28 juni
stonden een aantal bevoorradingsgebieden in code geel: de waakzaamheidsfase. Sinds 20 juli, daags
na het verbod van de gouverneur, staat de indicator bevoorrading leidingwater op code oranje voor
de provincie Oost-Vlaanderen. Meer over de indicator bevoorrading leidingwater via
https://www.vmm.be/water/drinkwater/beschikbaarheid-van-leidingwater.
Code oranje betekent dat de situatie zo ernstig is dat het leidingwater enkel gebruikt mag worden
voor essentiële toepassingen.
IV.

Waar kan er nog water opgepompt worden?

Er kan enkel water opgepompt worden uit de bevaarbare waterlopen voor absoluut noodzakelijke
situaties, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. U vindt de procedure op:
https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/procedures-voor-watervang. U kan hen een mail sturen
op het adres info@vlaamsewaterweg.be.
De Vlaamse Waterweg nv is in de provincie Oost-Vlaanderen bevoegd voor volgende bevaarbare
waterlopen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Schelde
Leie
Dender
Durme
Moervaart
Ringvaart te Gent
Kanaal Gent-Oostende
Afleidingskanaal van de Leie
Kanaal van Eeklo
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●

Leopoldkanaal

Voor de volledigheid vindt u een overzichtskaart van het werkingsgebied van de Vlaamse Waterweg,
weliswaar zonder provinciegrenzen.

V.

Mogen watertoepassingen gebruikt worden voor evenementen deze zomer?

De gouverneur wil met dit besluit in eerste instantie oproepen tot spaarzaam omgaan met water. De
pré-alarmfase (code oranje) voor de bevoorrading leidingwater betekent dat de situatie zo ernstig is
dat het leidingwater enkel gebruikt mag worden voor essentiële toepassingen.
Het is echter belangrijk dat het gezond verstand primeert. Het kan enkel toegestaan worden in kader
van de volksgezondheid om omwille van veiligheidsredenen.
Het kan dus wel voor bijvoorbeeld:
 Het reinigen van toiletten op een festival omwille van de hygiëne
 Voor het blussen van stof tijdens motorcrosswedstrijden omwille van de veiligheid van de
deelnemers
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VI.

…
Is het ook verboden om een privé tuinterras af te spuiten?

De gouverneur wil met dit besluit in eerste instantie oproepen tot spaarzaam omgaan met water.
Het afspuiten van een privé tuinterras met leidingwater is geen essentiële toepassing en dus ook
niet toegestaan, tenzij omwille van hygiënische redenen.
VII.

Mag ik mijn gazon en auto besproeien met water?

Neen dit is geen essentiële toepassing, dus je mag dit niet doen, ook niet met regenwater en
grondwater.
VIII.

Kunnen openbare waterspeeltuinen worden beschouwd als een openbaar plonsbad?

Een waterspeeltuin is in het besluit van de gouverneur niet letterlijk opgenomen maar kan
beschouwd worden als een openbaar plonsbad. Voor een plonsbad is de hoeveelheid water beperkt
tot 100 liter of 10 emmers van 10 liter.
We willen echter iedereen, zowel particulieren als organisaties/bedrijven oproepen om spaarzaam
om te gaan met water en het water enkel te gebruiken voor essentiële toepassingen. In de provincie
is de pré-alarmfase afgekondigd, dit betekent dat de situatie ernstig is.
U kan zich de vraag stellen of het noodzakelijk is de waterspeeltuin actief te houden in de huidige
omstandigheden. Dit lijkt eerder niet essentieel.
IX.

Mag ik in mijn tuin een zwembad met water vullen voor mijn kinderen?

Neen dit mag niet, tenzij dit zwembad minder dan 100 liter water bevat. Opgelet, 100 liter (10
gevulde emmers) is betrekkelijk weinig en vaak niet voldoende om een standaard kinderzwembad te
vullen.
X.

Worden vijvers in dit verband beschouwd als een ‘onbevaarbare waterloop’?

Neen, een afgesloten vijver is geen onbevaarbare waterloop en daar geldt het captatieverbod dus
niet.
XI.

Mag ik mijn vijver aanvullen om vissterfte te voorkomen?

Als het bijvullen noodzakelijk is voor het voorkomen van vissterfte kan dit, maar bij voorkeur tussen
18u en 10u en met niet-leidingwater.
XII.

Mag ik mijn bloemen, planten en aangeplante bomen water geven?

U kan deze met een gieter water geven, maar dit mag niet via een besproeiingssysteem omdat dit
aanzienlijk meer water verbruikt. Wij raden aan dit tussen 18u en 10u te doen, bij voorkeur met
niet-leidingwater. De regel blijft daarbij om spaarzaam om te gaan met water.
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XIII.

Is het wassen van dieren toegelaten?

Het wassen van dieren is niet opgenomen in het besluit van de gouverneur. In onze provincie is code
oranje afgekondigd. Code oranje betekent dat het water enkel mag gebruikt worden voor essentiële
toepassingen. Dus het wassen van dieren kan, maar enkel als het essentieel is.
XIV.




Op welke manier kan ik mijn vee drenken?
u mag daarvoor beperkt water capteren uit de onbevaarbare waterlopen en de afgesloten
meanders als het gaat om drinkwater voor eigen vee dat nog buiten staat.
u kan water capteren uit de bevaarbare waterlopen
uw vee mag rechtstreeks drinken uit de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen en de
afgesloten meanders omdat dit geen captatie is.

Wij raden aan om de kwaliteit van het water te controleren, door de droogte is de kwaliteit van het
water in de waterlopen sterk achteruit gegaan.
XV.

Wat zijn alternatieve bronnen voor water?

Aquafin stelt effluent ter beschikking om zo mee te helpen de droogte tegen te gaan. In
verschillende waterzuiveringsinstallaties kunnen bedrijven die daarvoor een contract afsloten met
Aquafin, voor een forfaitaire vergoeding, gezuiverd afvalwater ophalen. Het effluentwater is geschikt
voor toepassingen waar geen drinkwater is vereist. Het is niet geschikt voor menselijke consumptie,
sanitaire toepassingen, rechtstreekse of onrechtstreekse besproeiing van groenten die rauw
geconsumeerd worden en de rechtstreekse besproeiing van fruit.
Meer info hierover kan u hier vinden of via Wouter Boncquet, accountmanager Aquafin NV
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
+ 32 (0)3 450 48 51 of + 32 (0)479 97 50 04
Indien u dit water gebruikt, dan raden wij aan dit tussen 18u en 10u te doen.
XVI.

Mogen waterspelletjes nog georganiseerd worden op kampen of speelpleinen?

De gouverneur wil met dit besluit in eerste instantie oproepen tot spaarzaam omgaan met water. De
pré-alarmfase (code oranje) voor de bevoorrading van leidingwater betekent dat de situatie zo
ernstig is dat het leidingwater enkel gebruikt mag worden voor essentiële toepassingen. De afweging
moet dus gemaakt worden of het essentieel is en of er geen alternatieven voor handen zijn.
Tips om de warme dagen door te komen kan je terug vinden op: http://www.warmedagen.be/
XVII.

Wat zijn de regels voor volkstuinen?

Voor volkstuinen zijn dezelfde regels van kracht als voor moestuinen. Sproeien kan tussen 18u en
10u met niet-leiding water.
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XVIII.

Welke regels gelden voor professionele reinigingsbedrijven?

Water gebruiken voor noodzakelijke professionele doeleinden kan nog wel. Uiteraard blijft het
daarbij belangrijk om spaarzaam om te gaan met water.
XIX.

Mag ik opwaaiend stof blussen met water?

De gouverneur wil met dit besluit in eerste instantie oproepen tot spaarzaam omgaan met water. De
pré-alarmfase (code oranje) voor de bevoorrading van leidingwater betekent dat de situatie zo
ernstig is dat het leidingwater enkel gebruikt mag worden voor essentiële toepassingen. Het blussen
van stof kan enkel omwille van veiligheidsredenen of bij gevaar voor de volksgezondheid.
XX.

Waarom werden de maatregelen nu versoepeld, het heeft toch niet geregend?

De situatie is inderdaad nog steeds dezelfde. Spaarzaam omgaan met water blijft noodzakelijk. De
versoepeling is er gekomen op vraag van de landbouwsector omdat de beschikbare sproeiperiode te
beperkt was om de besproeiing van hun teelten rond te krijgen. De beslissing is dus genomen
omwille van praktische redenen.

XXI.

Waarom mag ik geen regenwater meer gebruiken?

We begrijpen dat er onduidelijkheid is over de reden waarom men geen regenwater meer mag
gebruiken.
Het verbod voor het gebruik van regenwater komt voort uit het advies van de Vlaamse
Milieumaatschappij, die de volgende argumenten aanhaalt:
 Veel particuliere regenwaterputten worden automatisch gevuld met leidingwater wanneer
deze leeg komen te staan. Bewoners denken dan dat ze regenwater gebruiken, maar in feite
is het leidingwater.
 Zodra de regenwaterputten leeg zijn, wordt overgeschakeld op leidingwater voor bepaalde
toepassingen. Door spaarzaam om te springen met regenwater, helpen ze ons dus ook om
langer verder te kunnen met de beschikbare voorraden voor de drinkwaterproductie.

XXII.

Mogen rioolkolken gereinigd worden met water?

De gouverneur wil met dit besluit in eerste instantie oproepen tot spaarzaam omgaan met water. De
pré-alarmfase (code oranje) voor de bevoorrading van leidingwater betekent dat de situatie zo
ernstig is dat het leidingwater enkel gebruikt mag worden voor essentiële toepassingen. Het reinigen
van riolen mag nog wel, maar ook hier wordt aangeraden om dit enkel te doen als dit noodzakelijk is.
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