
Beperkingen gebruik water blijven van 

kracht in West-Vlaanderen  
 

De situatie in de waterlopen in West-Vlaanderen wordt stilaan kritiek. Er was de afgelopen dagen, 
in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen, amper neerslag in West-Vlaanderen. Meerdere 
gemeenten kenden zelfs nog geen regenval. Het peil van de waterlopen daalt verder. Alle 
beperkende maatregelen blijven tot half juli van kracht. 
 
Komend weekend is er een verhoogde kans op neerslag in West-Vlaanderen. Onvoldoende, om een 
positieve invloed te hebben op het peil van de waterlopen. Volgende week sturen de 
weersvoorspellingen opnieuw aan op droogte en hoge temperaturen, tot zelfs 30 graden. Het is 
noodzakelijk om de beperkende maatregelen aan te houden. 
 
De drinkwaterproductie komt in het gedrang. Half juli is er de piek van het toeristisch seizoen waarbij 
de het drinkwaterverbruik verdubbelt. Met de huidige beperkte watervoorraad komt de 
bevoorrading tot het eind van de zomer in gedrang. Het verbod op gebruik van drinkwater voor 
wassen van auto’s en sproeien van het gazon blijft in voege. 
 
Op het terrein zijn er al enkele overtredingen vastgesteld. Het niet respecteren van de 
verbodsbepalingen leidt tot onomkeerbare schade. Bovendien stellen zich serieuze 
veiligheidsrisico’s door transporten met tractoren bij nacht, zelfs onverlicht.  
Het is meteorologisch niet mogelijk dat de regenputten nog voldoende watervoorraad bevatten.  
 
De gouverneur vraagt aan de politiediensten om sterker in te zetten op handhaving. Meer controles 
en inbeslagname van voertuigen. Wie kwistig met zijn drinkwater omgaat, riskeert een controle van 
zijn regenput met een staalname om te achterhalen of het wel degelijk regenwater is. Als de 
versterkte handhaving niet effectief blijft, zijn bijkomende beperkende maatregelen aan de orde, 
zoals een verbod om water te tappen uit de Leie en het kanaal Roeselare-Leie. 
 
De provincie West-Vlaanderen verzamelt samen met de waterbeheerders en 
landbouworganisaties alle gegevens om de uitzonderlijke droogte te laten erkennen als ramp. 
 

Voor meer informatie:  

Gouverneur Carl Decaluwé via gouverneur@west-vlaanderen.be – 0476 40 85 17  

 

Op www.gouverneurwest-vlaanderen.be vind je alle info over de activiteiten van 

gouverneur Decaluwé, evenals alle persberichten. 
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