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Polderbesturen zijn eeuwenoud. Door een sterke bevol-
kingsgroei was er nood aan meer vruchtbare landbouw-
gronden om te voorzien in het noodzakelijke voedsel. 
Waterrijke gebieden werden drooggelegd en in cultuur 
gebracht. De polderbesturen specialiseerden zich in het 
uitvoeren van waterbeheersingswerken en het aanstu-
ren van het peilbeheer via diverse waterinfrastructuur. 
Sinds 2003 is het takenpakket van de polderbesturen 
verruimd naar het uitvoeren van de doelstellingen van 
het integraal waterbeleid. Het waterbeleid van de pol-
ders en wateringen is m.a.w. niet verschillend van de 
andere waterbeheerders, behalve dat zij functioneren in 
waterrijke gebieden met een fijnmazig waterlopenstelsel 
en constante risico’s voor wateroverlast. 
 
Het huidig waterbeleid in Vlaanderen is sterk versnip-
perd. Een rationalisering naar Nederlands model op 
basis van hydrografisch logische gehelen (bekkens of 
combinatie van deelbekkens) is noodzakelijk. Water 
bepaalt zijn eigen bestuurlijke grenzen. Het waterbeheer 
dient uitgevoerd door functionele waterschapsbesturen 
met een sterke lokale gebiedskennis, waarbij alle betrok-
ken actoren evenredig vertegenwoordigd zijn. 
De inkanteling binnen provinciale besturen draagt niet 
onze voorkeur weg. Binnen 1 logisch hydrografisch ge-
bied is nood aan 1 operationele waterbeheerder. Dit doel 
wordt niet bereikt, bovendien zijn provinciale grenzen niet 
hydrografisch logisch. Een hervorming op bekkenniveau 
of combinatie van deelbekkens is de enige logische op-
lossing. Polder- en wateringbesturen staan open voor 
een hervorming naar hydrografisch logische gehelen. 
 
De discussie over het toekomstig waterbeleid in Vlaan-
deren is helaas niet nieuw. Het gebrek aan politieke 
consensus omtrent onze toekomst werkt verlammend. 
Waterbeheerders worden tegen elkaar uitgespeeld in 
plaats van te werken naar hetzelfde doel. Ofwel wordt 
werk gemaakt van een ambitieuze hervorming op alle 
bestuursniveaus OF men moderniseert de bestaande 
wetgeving polders (1957) zodat eindelijk vooruitgang 
kan geboekt worden in het behalen van de doelstellin-
gen integraal waterbeleid.
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‘De inkanteling binnen 
provinciale besturen 
draagt niet onze voorkeur 
weg. Een hervorming op 
bekkenniveau of combi-
natie van deelbekkens is 
de enige logische oplos-
sing. Polder- en wate-
ringbesturen staan open 
voor een hervorming naar 
hydrografisch logische 
gehelen.’

‘Om deze problemen 
aan te pakken, dringen 
schaalvergroting en 
professionalisering 
zich op. Dit kan door 
de Polders en Waterin-
gen op te laten gaan in 
een hoger bestuursni-
veau, de provincies of 
de VMM.’

Hervorming Polders en Wateringen

Door de voorjaarsdroogte kwam het falend waterbeleid 
volop in de actualiteit. In Vlaanderen geven de Polders 
en Wateringen dit grotendeels vorm. Ook de provincies, 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en De Vlaamse 
Waterweg spelen een belangrijke rol. De verdroging 
wijst op drie problemen met ons waterbeleid. 

Vooreerst is er de sterke focus op drainage. Een zekere 
mate van ontwatering is nodig maar er wordt teveel 
gepompt door de Polders en Wateringen. Bovendien 
zijn de pompstations en grachtenstelsels vergun-
ningsplichtig. Ze worden echter zonder vergunning, dus 
illegaal, uitgebaat. 
Ten tweede is de versnippering van het waterbeleid 
over verschillende beleidsniveaus en het gebrek aan 
knowhow bij een aantal Polders en Wateringen.  
Tot slot besturen landbouwers de Polders en Waterin-
gen. Daardoor primeren de belangen van landbouw op 
die van natuur. 

Om deze problemen aan te pakken, dringen schaalver-
groting en professionalisering zich op. Dit kan door de 
Polders en Wateringen op te laten gaan in een hoger 
bestuursniveau, de provincies of de VMM.  
 
De West-Vlaamse Polders of de polders die meer dan 
20.000 hectare beslaan, pleiten ervoor dat zij zouden 
kunnen blijven bestaan. Ik ben geen voorstander van 
zo’n uitzonderingsregime. De houdgreep van de land-
bouw wordt hiermee niet opgelost. In Nederland over-
weegt men de geborgde zetels voor landbouw in de 
waterschappen te schrappen. In Vlaanderen is zoiets 
momenteel niet bespreekbaar. 

Prioritair is dat de Polders en Wateringen de vergun-
ningsplicht in orde brengen. Bij impact op natuurgebie-
den moet er ook een effectenbeoordeling gebeuren. 
Het kunstmatig verlagen van waterpeilen heeft een 
belangrijke impact op de natuurwaarde van deze 
gebieden. Hierover loopt een klacht van Dryade bij de 
omgevingsinspectie maar we hopen dat de Polders en 
Wateringen dit uit eigen beweging doen. 

 


