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Stroomgebiedbeheerplannen: West-
Vlaanderen mag ‘kinnekloppen’ tot 
na 2033
Proper water in West-Vlaanderen op de 
lange baan

FOCUS REGIO

Natuurlijk stellen we het hier wat syndicaal 
voor. Er is een aanzienlijke verbetering in de 
waterkwaliteit, zowel door een meer gebalan-
ceerde bemesting, de intrede van waterzuive-
ring, het wegwerken van steeds meer vismi-
gratieknelpunten, (beperkt) structuurherstel en 
ecologisch(er) beheer van een aantal waterlo-
pen, meer gemeenten die water terugbrengen 
in de stedelijke kern,… Maar West-Vlamingen 
mogen zich deze keer wel echt benadeeld voe-
len. Een greep uit de gemiste kansen.  
 
West-Vlaanderen speelt in de laagste 
divisie 
 
Het grootste deel van de West-Vlaamse water-
lopen zitten in klasse 5 en 6. Dat wil zeggen dat 
er pas na 2033 een goede toestand wordt ver-
wacht (klasse 5), of zelfs dan nog niet (klasse 
6). De waterlopen in West-Vlaanderen zijn nog 
ver verwijderd van een goede toestand. En dat 
heeft verschillende redenen. West-Vlaanderen 
nestelt zich in de economische kansen van de 
intensieve akkerbouw- en veeteelt. Hoewel het 
vervuiler-betaalt-principe, net als de bronaanpak 
voorop staan in de aanpak van de waterkwali-
teit, zorgt technologische vooruitgang in eerste 
plaats voor grotere oogsten of vlees-/melkren-
dement.

De druk op het watersysteem (mest, nutriën-
ten, pesticiden) blijft echter gelijk of stijgt zelfs 
nog. Maar ook het afkoppelen van lozingen van 
huishoudelijk afvalwater in beken kent een grote 
achterstand in onze provincie, vooral in het bui-
tengebied met zijn verspreide bebouwing. Daar-
naast zijn blauwalgen – die door een teveel aan 
voeding en incidentele lozingen woekeren in de 

beken – een groot probleem. Zo kenden we in 
de zomer een grote vissterfte in de regio Brug-
ge door een dagenlange lozing van vinasse in 
Aalter door een veevoederbedrijf. 

West-Vlaanderen is ook relatief arm aan natuur-
gebieden, die water kunnen nazuiveren. Veel 
waterlopen zijn rechtgetrokken met betonnen 
oevers waardoor het zelfreinigend vermogen 
van de waterlopen en het natuurlijk herstel een 
pak lager is dan in de andere provincies. 
 
Eerst droge voeten, dan de rest? Droog-
te en wateroverlast hangen samen 
 
De Meersenstraat, Hoge Weide, Broekbos-
straat, Bronstraat,… je kan geen directere link 
bedenken en toch staan er huizen. En als je 
snel bent, kan je nog een kavel kopen in Most-
vijver, zonder bijgeleverde verzekering tegen 
wateroverlast evenwel. Maar het is niet alleen 
de snelle ontwikkeling van bouwgronden die het 
water sneller doet stromen.  

In 2015 moest ons watersysteem in topvorm zijn: blinkend van de visjes, kwa-
kend van het leven en voldoende water om de vuilvracht uit de waterzuivering 
en landbouw aan te kunnen. In 2020 kraken de poldergraslanden, scheuren hui-
zen onder de droogte, is er een onrustwekkende sterfte van vis door blauwalgen 
en snakken onze waterlopen nog steeds naar adem. Maar er komt beterschap: 
na 2033 is het merendeel van de West-Vlaamse waterlopen aan de beurt om te 
bekijken hoe we de waterkwaliteitsnormen voor 2015 kunnen behalen. 
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De intensivering van de akkerteelten, waarvoor 
percelen zo groot mogelijk, het water enkel 
op ideale momenten aanwezig en de poelen 
gedempt moeten zijn, zorgt voor kopzorgen bij 
onze waterbeheerders. De eis om het buitenge-
bied zo in te richten, dat de productie optimaal 
kan zijn, zorgt ervoor dat water steeds meer 
opgevangen wordt in bufferbekkens, zonder 
dat het de grond in kan. Hoewel een provin- 
ciaal bufferbekken een ecologische pareltje kan 
zijn, zijn ze vooral een compensatie voor wat 
er verdween in het landschap. Dit noodbeleid 
heeft zeker positieve effecten op de watervei-
ligheid gehad. Maar nu wordt het tijd voor in-
tegraal waterbeleid: bekkengericht herstel van 
het watersysteem met bovenstrooms vasthou-
den in het landschap, dan pas bufferen en op 
het einde afvoeren waar nodig.  
 
En moest de beek proper raken: laat 
vissen migreren 
 
Toegegeven, we hebben een gebiedje dat de 
doelstellingen waarschijnlijk wél gaat halen. 
Niet het Zwin, dat is voor de kleinkinderen, 
maar de Blankaart wordt het speerpuntgebied 
van West-Vlaanderen. In 2027 en nadat de his-
torische vervuiling uitgespoeld is, wil men in dit 
drinkwatergebied de goede toestand behalen. 
Uiteraard zal dit niet het enige gebied zijn waar 
het leven zich kan herstellen. Maar als licht- 
groene baken van hoop schittert de Blankaart. 

En hoe zal het polder-waterleven zich kunnen 
versterken? In de actieprogramma’s staat weinig 
concreets over het wegwerken van knelpunten 
bij sluizen en stuwen. Grote pompen kunnen 
visveilig gemaakt worden, maar vooral in 1 rich-
ting. Stuwtjes zorgen voor het ophouden van 
water, maar ook soms voor migratieknelpunten. 
En waar het water stilstaat wordt de habitat van 
vissen, die dynamiek nodig hebben, grondig ver-
stoord.

Bij polders komt het vaak voor dat de waterstand 
lager is dan die van de afwaterende beek of rivier 
waardoor een pompstation nodig is. Het aan-
leggen van een vistrap zal het water de polder 
in laten lopen. Niet meteen een probleem voor 
overstroming, maar dat maakt dat vissen die de 
polders uit willen, stroomopwaarts moeten gaan 
zwemmen. En dat doen de meeste vissen niet. 
Heel wat breinbrekers dus. 

De West-Vlaamse Milieufederatie heeft, samen 
met een watercoalitie van verschillende Vlaamse 
natuur- en milieuorganisaties, een bezwaar inge-
diend, als advies aan minister Demir. Ook heel 
wat regionale en lokale verenigingen van Natuur-
punt deden dit. De tijd van dralen is voorbij. Het 
West-Vlaamse watersysteem verdient het om in 
een hogere waterdivisie te spelen.
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