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Vissterftes  -  Aanpak oorzaken

De laatste jaren zijn er opvallend veel vissterftes geweest in de Westhoek en ruimere 
omgeving. De belangrijkste oorzaken zijn:
- overstortwerking: bijvoorbeeld kanaal Roeselare-Leie, Handzamevaart.

Het probleem met de overstorten is moeilijk op korte termijn op te lossen. Pas bij 
het realiseren van gescheiden rioleringsstelsels kunnen we puntsgewijs overstorten 
supprimeren. Wat we wel kunnen doen is bij hevige regenval op kritische punten al 
preventief gaan beluchten. Zo kunnen we drastische zuurstofdalingen opvangen en 
heel wat vissterfte voorkomen of toch al minder erg maken. Deze beluchters die 
aangekocht zouden moeten worden door de waterloopbeheerder kunnen bijvoorbeeld 
gestockeerd worden in gemeenteloodsen van gemeenten waar er kritische punten 
zijn qua overstortwerking;

- lozingen (al dan niet opzettelijk): bijvoorbeeld Ieperleekanaal, Bellewaerbeek, 
Lovaart, enzovoort.
Lozingen gaan we nooit volledig kunnen voorkomen, maar ook hier kan het 
beluchten van de waterloop bij eventuele lozingen de vissterftes beperken;

- droogtrekken van waterlopen door landbouwers: bijvoorbeeld Bellewaerdebeek, 
Vleterbeek.
Het afgelopen najaar zijn er heel wat problemen geweest met landbouwers die beken 
zoals de Bellewaerde- en de Vleterbeek volledig hadden drooggetrokken om hun 
gewassen te kunnen beregenen. Op zich vormt het geen probleem dat landbouwers 
oppervlaktewater onttrekken aan waterlopen, zolang ze maar de fauna en flora niet 
in het gedrang brengen. Het probleem is dat er op heden blijkbaar geen 
reglementering bestaat over de minimumgrens. Minder dan 40 cm zou al een 
probleem vormen omdat bij hoge temperaturen het water heel snel kan opwarmen 
en zo vatbaarder is voor zaken zoals botulisme.

1. Overweegt de minister geld vrij te maken voor het aankopen van beluchters die 
kunnen worden ingezet bij de bekende kritische punten qua 
overstortwerkingen/lozingen?

2. Hoe laag mogen landbouwers waterlopen trekken vooraleer er problemen zijn voor 
de aanwezige vissen? Bestaat er een minimumgrens? Bestaat hieromtrent een 
reglement? Zo ja, hoe en door wie wordt dit op heden gecontroleerd? Kan in 
peilstokken worden voorzien op de waterlopen zodat landbouwers die water 
onttrekken, direct kunnen zien hoeveel water nog aanwezig is?



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 127 van 14 november 2016
van  STEVE VANDENBERGHE 

1. Dankzij de verbeterde waterkwaliteit herstelt het visbestand zich in de meeste 
waterlopen. Dit is natuurlijk zeer positief. De impact van calamiteiten wordt echter 
groter. De stelling klopt dat er de voorbije jaren heel wat vissterfte was in de 
Westhoek. Op de waterlopen van eerste categorie, waar de VMM voor bevoegd is, 
bleef het aantal gevallen van vissterfte beperkt. De meeste vissterftes traden op in de 
waterlopen van tweede categorie. De hoofdoorzaak is zuurstofgebrek als gevolg van 
overstortwerking en eutrofiëring. Bij lagere waterpeilen zal er sneller zuurstofgebrek 
en bijgevolg vissterfte optreden en zo kunnen deze lage waterpeilen mede de oorzaak 
zijn van vissterfte.
De afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM beschikt in elke buitendienst over 
beluchters. Bij (dreigende) vissterfte op waterlopen van eerste categorie worden deze 
beluchters steeds ingezet. Hierdoor kan de vissterfte in de meeste gevallen beperkt 
worden. Het voorkomen van vissterfte door de inzet van beluchters is echter 
nagenoeg niet mogelijk. Het is dan ook vooral belangrijk in te zetten op brongerichte 
maatregelen. 

2. Over watercaptatie uit onbevaarbare waterlopen bestaat geen recente wetgeving. Het 
burgerlijk wetboek, art. 644 en 645, is hier van toepassing. Deze artikels bepalen dat 
oevereigenaars (aangelanden) in principe het recht hebben om water te benutten uit 
een onbevaarbare waterloop voor toepassing in landbouw, huishouden en industrie. 
Bij het onttrekken van water mag geen afbreuk gedaan worden aan de rechten van 
de lager gelegen oevereigenaars. Alle oevereigenaars hebben in principe gelijke 
rechten op water. 
Daarnaast is ook de natuurzorgplicht van toepassing en mag door de captatie geen 
schade aan de natuur (zoals bijvoorbeeld vissterfte) ontstaan. 
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