
 Samenvatting input avond thema WATER  
 

Algemene reflectie over het thema:  
Het verhaal is herkenbaar. Men weet dat er stappen nodig zijn en vaak welke stappen er nodig zijn 

(water vasthouden, bufferen, infiltreren, hergebruiken). Men kent ook de aangereikte voorbeelden 

zoals wadi’s. We moeten naar een waterrobuust systeem gaan en water vasthouden. Ontharding 

helpt. 

ROL PROVINCIE 

De Provincie is een goed niveau om het watersysteem en waterverhaal te bekijken. De huidige 

provinciale werking over water mag in de verf gezet worden en er verder op inzetten (beheer, 

water+land+schap)  De sleutel om het aan te pakken zit niet enkel bij de provincie. Die zit bij 

verschillende bestuursniveaus en bij de burger zelf. 

Inhoudelijke input over het thema:  
Belang van de bodem: Het waterverhaal moet bekeken worden vanuit de ondergrond, per regio en 

op een holistische manier. De bodem is van belang mogelijke ingrepen. Bv geen infiltratie opleggen 

als de bodem infiltratie niet mogelijk maakt.  

Waterkwaliteit: Dit is ook een cruciale factor in het verhaal. Het is ook belangrijk om een relatie te 

leggen tussen water en de biodiversiteit. 

Teelten: Er is een evolutie in type teelten te merken: meer watervragende teelten (bv bloemkolen) 

op plaatsen waar niet voldoende water is (ook in de polders). De natte zones zouden als grasland 

moeten behouden worden en de groenten zouden op de flanken geteeld moeten worden. We 

produceren het verkeerde: druk van de contracten en de diepvriesindustrie. 

Kennisopbouw: Drainage is een moeilijk gespreksonderwerp met veel verschillende meningen. 

Kennisopbouw over dit onderwerp lijkt belangrijk te zijn. Er is ook kennisopbouw nodig over het 

effect van ophogingen op de diepte van de watertafel. 

Grondwater:  Is ondergronds bouwen overal wel te verantwoorden? Wat met druk van het 

grondwater op bv parkeergarages? Vaak zijn er dan permanente bemalingen nodig, wat nefast is 

voor het watersysteem. 

Bij grondwater gaat het soms over het diepe grondwater en soms over het ondiepe. Er zijn 

problemen bij beide en het vergt een andere aanpak om ze aan te vullen (bv kunstmatig) 

Droogte: Droogtemaatregelen moeten bv op wijkniveau bekeken worden om te bepalen wat voor 

maatregelen nodig zijn. Bv. bomen zorgen voor verdamping en de hittestress wordt aangepakt, maar 

bomen hebben ook water nodig. We moeten dus de juiste bomen zetten. Met een systeem van 

wadi’s bereik je veel: het zijn kleine steentjes die samen erg nuttig zijn 

Ruimtelijke ontwikkelingen: We moeten het watersysteem ook meenemen bij de afbakening van 

stedelijke gebieden en kernen. Ruimte voor en werking van het groenblauwe netwerk is even 

belangrijk als ruimte voor wonen of industrie.  

Niet enkel naar de open ruimte kijken. Als de footprint een impact geeft: dan beter veel meer in de 

hoogte gaan met bebouwing. 



De bovenstroomse gebieden moeten beschermd worden omdat het de plekken zijn waar infiltratie 

mogelijk is. 

Maatschappelijk versus individueel belang: Bij de case over de mogelijke uitbreiding van een 

historisch gegroeid bedrijf in waterrijk / waterziek gebied is er een duidelijke tweestrijd (al dan niet 

intern): tussen kiezen voor het maatschappelijk belang en individueel belang. Het verhaal van een 

mogelijke uitbreiding combineren met een voorwaarde ten voordele van het watersysteem wordt 

gemengd ontvangen. Sommigen vinden het een goed idee omdat het bedrijf de ingreep dan zal 

betalen. Fouten van het verleden moeten soms hersteld worden. Maar het financieel verhaal moet 

juist zitten. Uitdoven zonder perspectief is het ergste wat je kan doen. Er spelen meer factoren mee 

dan louter het waterverhaal bv locatie van het bedrijf, bereikbaarheid 

Mogelijke instrumenten die werden benoemd:  
Beleidsplan 

- Kader voor lokale besturen (bv beste locaties om water op te slaan)  

- Provincie doet ook veel buiten ruimtelijke planning, dit in de verf zetten: beheer van 

waterlopen, watertoetsen, water+land+schap 

- Beleidskader ontwikkelen waar gemeenten beroep op kunnen doen bij opmaak van een RUP 

Ruimtelijke instrumenten 

- Data en kaartmateriaal op schaal van een regio / de Provincie WVL beschikbaar hebben 

- Nood aan leesbaar kaartmateriaal van bv de brongebieden 

- Er is nood aan duidelijke informatie over het watersysteem. Bv. hoe West-Vlaanderen in 

elkaar zit; kaartmateriaal is aangewezen 

Andere instrumenten 

- Doelstellingsnormen opleggen 

- Bovenlokale wetgeving (water op de juiste plekken vasthouden, waterkwaliteit …) 

- Sensibilisering en informatie kenbaar maken 

- Quickwins zoeken  

- Nood aan handhaving over bv (diepte)boringen / boorputten 

- Beheren en opvolgen van waterkwaliteit 

- Onthardingsmaatregelen = zitten eerder op gemeenteniveau 

- Technische ingrepen: stuwtjes, hermeandering, onderhoud van de waterlopen, beregenen 

wanneer er geen zon is, aandacht voor de oeverzones … 

- Opportuniteiten in de kasteelparken om aan waterbeheer te doen 

- Klimaatstraten: water capteren in de straat en daar ook gebruiken 


