
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 531
van BART CARON
datum: 5 maart 2015

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Opbouw grondwaterreserves  -  Rol polderbesturen

Enige tijd geleden besprak de commissie Leefmilieu uitgebreid een rapport van het 
Rekenhof over de grondwatertoestand in Vlaanderen.

Uit het verslag van de zitting blijkt er vooral veel aandacht te zijn besteed aan het 
oppompen van grondwater en minder aan de natuurlijke aanvulling ervan, zijnde het 
insijpelen van regenwater en oppervlaktewater naar de ondergrond.

Van belang daarbij is de cruciale rol die de polderbesturen ter zake kunnen spelen. De 
polderbesturen zijn openbare besturen die het waterpeil in hun polder autonoom 
beheren. De bestuurders zijn eigenaars van de gronden en hebben er dus alle belang bij 
dat de waterhuishouding er zo voordelig mogelijk is.

Alleen kan de vraag rijzen of dat belang van de eigenaars/bestuurders wel steeds parallel 
loopt met het algemeen belang, bijvoorbeeld in functie van de natuurlijke aanvulling van 
onze grondwaterreserves. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afweging tussen enerzijds 
het snel afwateren van ondergelopen weides in functie van het optimaal gebruik ervan, 
en anderzijds het voldoende tijd laten aan het oppervlaktewater om, langzaam doorheen 
de kleilagen, in te sijpelen.

1. In hoeverre worden de polderbesturen betrokken in het Vlaamse beleid rond 
grondwater?

2. Vormt hun autonomie volgens de minister een belemmering op een gecoördineerde 
aanpak?

3. Hoe gebeurt de afweging tussen de snelle afvoer van bijvoorbeeld overvloedige 
neerslag tegenover het tijd laten voor insijpeling? Is hier nog winst te halen om de 
grondwaterreserves aan te vullen?



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 531 van 5 maart 2015
van BART CARON

1. De polderbesturen worden als waterbeheerder betrokken bij het uittekenen van het 
beleid rond grondwater via de bekkenstructuren en via de inspraakmogelijkheid in de 
ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. Zij zijn ook betrokken bij de uitvoering van het 
beleid door enerzijds adviezen in het kader van de watertoets en anderzijds als 
waterbeheerder van de onbevaarbare waterlopen 2e en 3e categorie en de 
poldergrachten binnen hun gebied. Verschillende polderbesturen zijn ook actief rond 
het in stand houden of herstellen van open systemen via grachten en sloten voor 
opvang en vertraagde afvoer (via knijpen op de waterloop) van regenwater, zodat het 
regenwater kan infiltreren. 

2. De autonomie staat een gecoördineerde aanpak geenszins in de weg.

3. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de freatische grondwaterlichamen die 
(meestal) in een goede kwantitatieve toestand verkeren en de gespannen 
grondwaterlichamen die vaker in een ontoereikende kwantitatieve toestand verkeren. 
De voeding van gespannen delen van watervoerende lagen gebeurt deels vanuit 
boven- of onderliggende watervoerende lagen en deels vanuit de voedingszone 
(freatische deel van de watervoerende laag). De voedingszone van gespannen 
grondwaterlichamen is vaak echter relatief beperkt in vergelijking met de totale 
oppervlakte van gespannen grondwaterlichamen. Er zou dus slechts een beperkte 
winst mogelijk zijn door binnen de voedingsgebieden van grondwaterlichamen in 
ontoereikende toestand bijkomende maatregelen uit te werken. Het beheersen van de 
watervraag is in deze gevallen vaak een efficiëntere en meer duurzame maatregel. 
Dat is ook zo opgenomen in de herstelprogramma’s voor grondwaterlichamen in 
kwantitatief ontoereikende toestand die uitgewerkt zijn in de ontwerp-
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021.
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