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We zijn pas maart en lijken weer vertrokken 
voor een periode met veel te weinig neer-
slag. De natuur- en milieubeweging houdt 
haar hart vast: zullen beken en grachten 
weer droog staan in mei? De gevolgen voor 
het kwetsbare waterleven, dat nu al met 
moeite overleeft zijn zwaar. 

Maar de gevolgen, gaan nog veel verder. 
Door regentekort in de zomer daalt de laatste 
jaren de watertoevoer naar grotere rivieren. 
Tegelijk zorgen hogere temperaturen voor 
meer verdamping. Het laagwaterdebiet in de 
Leie daalde de laatste 4 jaar hierdoor tot 70% 
in de zomer. En met de aanleg van het nieu-
we Canal du Nord is het onduidelijk hoeveel 
water er vanuit Frankrijk zal blijven komen. 
De Vlaamse Waterweg ziet nu al de gevol-
gen: met minder water mogen schepen min-
der diepgang hebben en dat met toekomst-
plannen voor nog grotere boten. De kosten/
batenverhouding van de Leieverdieping 
komt daardoor nog meer onder druk. De Leie 
voert ook zoet water aan voor de kanalen in 
het noorden van onze provincie en het ka-
naal Gent-Terneuzen waardoor verdere ver-
zilting van het landbouwgebied dreigt. 

De droogte zorgt ook voor een groeiend 
probleem met blauwalgen. Te weinig vers 
doorstromend water, een hogere watertem-
peratuur en teveel fosfaatgehalte door wa-
terzuiveringsinstallaties en landbouw, geven 
een cocktail waarin toxische blauwalgen zich 
ontwikkelen. Problematisch voor drinkwater-
productie, beregening van groenteteelten en 
de waterrecreatie.

Redenen genoeg om ons zo goed mogelijk 
aan te passen zou je denken. In kader van 
o.a. integraal waterbeheer en klimaatadap-
tieve landbouw zijn veel acties mogelijk die 
deze toestand kunnen verbeteren.
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‘Een echt integraal 
watersparend beleid 
op alle beleidsniveau’s 
is meer dan urgent!’

De veranderingen gaan snel. En dan sta je paf 
als je ziet hoe groot de inertie van het beleid 
is. De waterbeleidsplannen die nu worden 
voorbereid voor de komende jaren bieden 
totaal geen antwoord op een problematiek die 
duidelijk een onderdeel is van de klimaatcrisis. 
Een echt integraal watersparend beleid op alle 
beleidsniveau’s is meer dan urgent!
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