
 

 
 
Principebeslissing op voorstel van Open Vld plus rond procedure om grondwater na bemaling bij 
bouwwerven ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouwsector. 
 
TOELICHTING 
 
In 19 Oost-Vlaamse stroomgebieden mag je geen water meer uit de beek halen 
Omdat het al een hele tijd droog blijft, staat het water in sommige beken zo laag dat het niet meer 
mag worden opgepompt. Het verbod geldt sinds donderdag 21 mei voor 19 stroomgebieden in Oost-
Vlaanderen, vooral in het zuiden van de provincie. Eén van die gebieden grenst net aan Oosterzele. 
Het gaat om ecologisch kwetsbare waterlopen. Er zijn wel wat uitzonderingen op het captatieverbod.  
 
De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende 
waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens 
de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel 
daalden. 
 
Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch 
kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te 
vallen. 
 
Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in 
ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen. 
 
Waar het verboden is water op te pompen, gelden wel enkele uitzonderingen:  
 

• Landbouwers mogen er water oppompen dat als drinkwater moet dienen voor hun eigen vee 
dat buiten staat. 

• Landbouwers mogen het water ook gebruiken om er beschermingsmiddelen mee te maken 
voor hun gewassen. Maar dus niet om hun gewassen alleen water te geven. 

• Instanties mogen het water oppompen om drinkwater van te maken.  

• Wat zeker niet kan is het water gebruiken voor zwemvijvers of andere niet-essentiële zaken. 
 
Op veel plaatsen gaat bij bouwwerven grondwater verloren, dat wordt opgepompt om het 
waterniveau te laten zakken en de bouw zo te kunnen realiseren. Het grote bouwproject aan het IZOO 
in het centrum van het dorp van Oosterzele is hier een voorbeeld van. Een locatie waar al vele weken 
water in de riool wegloopt. 
 
Open Vld plus Oosterzele stelt voor dat het gemeentebestuur gesprekken aangaat met bouwheren 
van grote bouwwerven, waar aan bronbemaling wordt gedaan. Het oppompen van water gebeurt bij 
die werven om het grondwaterspiegel naar beneden te krijgen. Hiervoor moeten de bouwheren ook 
een vergunningsaanvraag indienen. 
 
Open Vld plus stelt nu voor om op te lijsten voor welke bouwwerven momenteel zo’n vergunning 
loopt. En voor al deze werven (en voor de toekomstige aanvragen) het gesprek aan te gaan met de 
bouwheer, en te bekijken en bespreken of het water ter beschikking gesteld kan worden aan land- en 
tuinbouwers en loonwerkers, ipv het gewoon de riolering te laten inlopen. 
 
Eerder werd dit principe in 2017 al toegepast bij een grote werf in Roeselare. Daar werd het 
opgepompte bemalingswater drie à vier weken ter beschikking gesteld van land- en tuinbouwers en 



 

loonwerkers. Zelfs als er plots meer regen viel, bleef het water ter 
beschikking zodat landbouwers hun reserves weer konden aanvullen. Op de werf is een open put 
aangelegd waar wie kampt met schaarste water kon oppompen. Geïnteresseerden werden wel 
gevraagd om eerst contact op te nemen met de dienst. 
 
Ook in Nevele werd in 2018 water afkomstig van bronbemaling van een bouwproject ter beschikking 
gesteld aan inwoners 
 
 
De Gemeenteraad 
 
BESLUIT 

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met het voorstel om gesprekken aan te gaan met de 
vergunninghouders van bronwaterbemaling met het oog op het ter beschikking stellen van het 
opgepompte water aan de land- en tuinbouwsector en loonwerkers, en bij uitbreiding aan de 
inwoners. 

Artikel 2: De gemeentelijke diensten te vragen hier onverwijld werk van te maken. 
 
 


