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Het overwegingsdocument bij het bekkenspecifieke deel voor het bekken 
Gentse Kanalen is opgesteld naar aanleiding van het openbaar onderzoek van 
en de adviesronde over de ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en 
Maas 2022-2027.  

Het overwegingsdocument bevat het standpunt van het bekkenbestuur van 
het bekken Gentse Kanalen over de tijdens het openbaar onderzoek en 
adviesronde ingediende opmerkingen en adviezen bij het bekkenspecifieke 
deel bekken Gentse Kanalen. Het document werd voorbereid door het 
bekkensecretariaat van het bekken Gentse Kanalen, besproken op het GTO 
van 18 mei 2021 en aan het bekkenbestuur voor goedkeuring voorgelegd op 
16 juni 2021. 

 

 

Volgende informatie is opgenomen in het overwegingsdocument : 

− een overzicht op hoofdlijnen van welke adviezen en opmerkingen er 
werden ingediend bij het bekkenspecifieke deel bekken Gentse 
Kanalen 

− de manier waarop het openbaar onderzoek werd verwerkt en wat er 
in het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen werd aangepast 

− praktische informatie over waar en hoe een bezwaarindiener de 
verwerking van zijn of haar opmerking kan terugvinden 

− de fiches per deelopmerking met de overwegingen, dit zijn de 
antwoorden bij de ingediende opmerkingen en adviezen over het 
bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen, en – indien van 
toepassing - de voorstellen tot aanpassingen van het bekkenspecifieke 
deel bekken Gentse Kanalen en/of aanbevelingen naar andere 
processen, volgende planperiodes, …. 

 

 

 

 

Algemene informatie over het verloop en de organisatie van het openbaar onderzoek kan u hier raadplegen. 

 

 

 

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/beheerplan/openbaar-onderzoek
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In totaal werden er 33 bezwaren (opmerkingen1 en adviezen2) ontvangen 
voor het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen. De ontvangen 
bezwaren bestaan telkens uit één of meerdere (inhoudelijke) 
opmerkingen.  

 

 

 

Vijf belangenorganisaties, 1 bedrijf, 3 overheden, 1 adviesraad en 3 
particulieren hebben een of meerdere opmerkingen ingediend over het 

 
1 Een opmerking wordt via een bezwaar(schrift) door burgers, gemeentebesturen, administraties… via 
de gemeente of rechtstreeks bij de CIW ingediend. 

bekkenspecifieke deel voor het bekken Gentse Kanalen.  

 

Advies bekkenraad3 

De bekkenraad van het bekken Gentse Kanalen bracht op 3 mei 2020 advies 
uit over het ontwerp bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen. Na 
zorgvuldige overweging werden de opmerkingen van de bekkenraad 
verwerkt in het ontwerp bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen 
vooraleer het, na goedkeuring door het bekkenbestuur op 4 juni 2020, in 
openbaar onderzoek ging.  

2 Een advies is een (consensus)tekst of commentaar die door een adviesraad is ingediend. 

3 Decreet Integraal Waterbeleid art. art. 1.5.3.4. en 1.6.2.5 

Adviesraad
3%

Bedrijf
3%

Belangenorganisatie
70%

Overheid
12%

Particulier
12%

verdeling deelopmerkingen per type indiener -
Bekken Gentse kanalen
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Opmerkingen 

 

 

Het merendeel van de ingediende (deel)opmerkingen bij het 
bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen heeft betrekking op het 
actieprogramma (41%), de gebiedsspecifieke visie (17%), gebiedsgerichte 
prioritering (6%) en oppervlaktewaterkwaliteit (6%).   

Een groot aantal (deel)opmerkingen bij het actieprogramma heeft 
betrekking op de impact van een actie op de (continuïteit van de) 
landbouwuitbating (ruimte inname, peilwijziging, onderhoud van 
waterlopen, effecten van structuurherstelmaatregelen, etc.). In dit 
verband  wordt veelvuldig gevraagd om in een vroeg stadium betrokken te 
worden bij het uitwerken van de acties, temaar omdat voor een aantal 

acties momenteel nog niet duidelijk is wat precies op welke plaats zal 
gebeuren. Daarnaast betreft het vaak ook algemene bemerkingen zoals het 
correct aanduiden van initiatiefnemers/betrokkenen.  

 

 

Acties
41%

Visie
17%

Andere
15%

Oppervlaktewa
terkwaliteit

6%

Gebiedsgericht
e prioritering

6%

Drukken
3%

Waterschaarste 
en droogte

3%

Kennismaking
3%

Wie is wie
3%

Hydromorfologie
3%

verdeling deelopmerkingen per type onderwerp - Bekken 
Gentse kanalen



 

 

 

2 DE AANPASSINGEN 
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2.1 Naar aanleiding van bezwaren bij het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen 

17 deelopmerkingen en -adviezen (51 %) bij het bekkenspecifieke deel 
bekken Gentse Kanalen leiden tot een aanpassing van het bekkenspecifieke 
deel. 

Veelal gaat het om technische aanpassingen of het toevoegen van 
bijkomende informatie. Het toevoegen van een actor als betrokkene werd 
eveneens voorgesteld.  

Zie betreffende fiches in bijlage voor concrete aanpassingen.   
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2.2 Naar aanleiding van opmerkingen bij de andere bekkenspecifieke delen 

 

Het bekkenspecifieke deel bekken Gentse Kanalen werd verder ook nog 
aangepast nav opmerkingen die werden gemaakt bij de andere 
bekkenspecifieke delen. Het gaat om volgende aanpassingen: 

- op de startpagina van het BSD wordt  

 verduidelijkt dat de website de versie bevat zoals vastgesteld door 
de Vlaamse Regering (en bijgevolg later niet wordt geüpdatet 

 de hyperlink naar het pdf-bestand van het bekkenspecifieke deel 
aangevuld met ‘(beperkte opmaak)’ 

- bij hoofdstuk kennismaking – kenmerken (natuur-ecologie) 

 ‘beschermde gebieden’ wordt vervangen door ‘beschermde 
natuurgebieden’ 

- bij hoofdstuk kennismaking - sectoren 

 (inleiding) aanpassing van de zin ‘Sectoren verbruiken ook water, 
dit kan leidingwater, oppervlaktewater, grondwater, en 
hemelwater ‘of circulair water’ zijn.’ 

 (sector landbouw) De hyperlink naar de kaart van de 
landbouwgebruikspercelen op geopunt wordt toegevoegd. De 

cijfers GVE worden bijgestuurd.  

 (sector huishoudens) toevoegen van de zin (incl. verwijzing naar 
het geoloket zoneringsplannen en uitvoeringsplannen) ‘Op het 
geoloket zoneringsplannen en GUPS kan je terugvinden waar er 
riolering komt en waar je zelf je afvalwater moet zuiveren’ 

 (sector toerisme en reacreatie) aanpassing van de zinnen: ‘Tijdens 
lange droge en warme perioden kunnen blauwalgen 
(cyanobacteriën) in het water voorkomen die in sommige gevallen 
giftige stoffen vrij geven. Op dat moment zijn zZwemmen en 
andere recreatieactiviteiten in de getroffen recreatievijvers of 
waterlopen is niet meer toegestaan of afgeraden wanneer de 
aanwezigheid van giftige stoffen werd aangetoond.’ 

- bij hoofdstuk wie is wie – waterbeheer 

 (overzicht waterlopenbeheerders in het bekken) toevoegen van 
een verwijzing naar de VHA kaart op geopunt. 

- bij hoofdstuk drukken 

 (hydromorfologische veranderingen) de hyperlink naar de website 
van de VMM wordt nadat de databank terug online is gecheckct en 
zo nodig aangepast. 

https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan
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 (druk niet gesaneerde lozingen) vervangen van ‘groene cluster’ en 
‘rode cluster’ door respectievelijk ‘collectief te optimaliseren 
buitengebied’en  ‘individueel te optimaliseren buitengebied’. 

 (waterschaarste en droogte) actualiseren van de tekst mbt de 
droogteperiode zomer 2020 incl. toevoegen van de informatie over 
de captatieverboden in 2020. 

- bij hoofdstuk toestand 

 (ecologische toestand-algemene beoordeling) Bij de dynamische 
grafieken ‘algemene beoordeling ecologische beoordeling’ wordt 
een verwijzing toegevoegd naar de ‘gebiedsgerichte beoordeling’ 
en naar de tabel ‘evolutie ecologische toestand’. 

 (waterschaarste en droogte) actualiseren van de tekst mbt de 
droogteperiode zomer 2020 incl. toevoegen van de informatie over 
de captatieverboden in 2020. 

- bij hoofdstuk visie en acties 

 (gebiedsgerichte uitdagingen – speerpuntgebieden en/of 
aandachtsgebieden) De reductiedoelen (N & P) worden 
opgenomen in de visieteksten. 

 (actieprogramma) Een verwijzing wordt toegevoegd naar de per 
bekken opgesplitste kostencijfers voor de generieke acties (7B_I en 
7B_J) over de verdere uitbouw en optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur opgenomen in hoofdstuk 6 van het MAPro 
van de SGBP3.  

- actiefiches 

 De actiefiches worden gescreend en aangevuld. 

- andere 

 ’hemelwaterplan(nen)’, waar nodig, aanpassen naar ‘hemelwater- 
en droogteplan(nen)’. 
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2.3 Naar aanleiding van bezwaren bij het Beheerplan Vlaams deel Schelde en Maas en bij het 
Maatregelenprogramma 

- prioritering/ambitieniveau 

 

WL code WL naam Prioritering oud Prioritering nieuw 

VL08_162 Kanaal Gent-Oostende I + 
Coupure + 
Verbindingskanaal 

6 4 

VL17_156 Gentse binnenwateren 6 4 

 

Voor 2 oppervlaktewateren binnen de Gentse Ringvaart werd in 
gezamenlijk overleg tussen de Stad Gent en de Vlaamse Waterweg beslist 
om extra inspanningen te leveren en aan deze waterlichamen een hogere 
prioriteit toe te kennen waardoor ze ingedeeld worden in klasse 4 (i.p.v. 6). 

- integratie Blue Deal 

Net voor de start van het openbaar onderzoek van het ontwerpSGBP3 
lanceerde de Vlaamse Regering eind juli 2020 de Blue Deal. In de tekst van 
de Blue Deal wordt vermeld dat deze de basis zal vormen voor het 
“waterschaarste en droogterisicobeheerplan” dat een onderdeel vormt 
van het SGBP3. Gelet op de timing, was het onmogelijk om nog een 
gedegen integratie in het ontwerp SGBP3 door te voeren. In het ontwerp 
SGBP3 werd daarom enkel verwezen naar de Blue Deal.  

(bij hoofdstuk visie en acties) De Blue Deal wordt op verschillende 
manieren geïntegreerd in het ontwerp BSD: de gebiedsspecifieke acties 
worden opgenomen in het bekkenspecifieke actieprogramma en om de 
inspanningen op het vlak van waterschaarste en droogte beter in de verf te 
zetten worden de acties die hiertoe bijdragen gelabeld. 

 

 



 

 

pagina 12 van 14 

3 WAAR VINDT U DE 
VERWERKING VAN 
UW ADVIES OF 
OPMERKING 
TERUG 
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Er werden bezwaren ontvangen van adviesraden, gemeentebesturen, 
administraties, belangenorganisaties, burgers, … Alle ingediende bezwaren 
kregen bij de verwerking van het openbaar onderzoek een code toegekend.  

Voor iedere deelopmerking is een ‘fiche’ beschikbaar waarin alle 
informatie van de verwerking van het openbaar onderzoek is opgenomen. 
Voor iedere deelopmerking is een overweging opgesteld en is aangegeven 
of de deelopmerking al dan niet leidt tot een aanpassing van het 
bekkenspecifieke deel en/of andere plandelen van de stroomgebied-
beheerplannen. In geval een plandeel gewijzigd wordt, is een voorstel tot 
wijziging geformuleerd. Indien relevant is ook een aanbeveling 
opgenomen. 

Aan de hand van de code kan u in de fiches in bijlage uw opmerking of 
advies mbt het bekken van de Gentse Kanalen terugvinden en de daarbij 
geformuleerde reactie. De verwerking van het openbaar onderzoek van de 
stroomgebiedbeheerplannen is opgenomen in verschillende 
overwegingsdocumenten. Dit document bevat de fiches met de verwerking 
van alle opmerkingen ingediend ikv het openbaar onderzoek van de 
stroomgebiedbeheerplannen. 

Indien u via het digitaal inspraakformulier op de website 
www.volvanwater.be een reactie indiende, heeft u uw code ontvangen bij 
het indienen van het bezwaarschrift. Indien u deze code niet meer heeft, 
kan u ze opvragen bij het CIW-secretariaat (053 - 72 65 07). 

Indien u uw bezwaarschrift schriftelijk heeft ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen of rechtstreeks bij de CIW via mail of brief, kan 
u contact opnemen met het CIW-secretariaat (053 - 72 65 07) die u de code 
zal bezorgen waarmee uw bezwaarschrift werd behandeld. 

 

fiche met de verwerking 
 

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/beheerplan/openbaar-onderzoek/overwegingsdocumenten/sgbp3-oo-reacties.pdf
http://www.volvanwater.be/
mailto:CIW-sec@vmm.be
mailto:CIW-sec@vmm.be


 

 

 

 

BIJLAGE : FICHES 



Bekken Gentse kanalen

Code van de indiener : 1vIw2U1j

Ingediende reacties

Id: 1261

Graag worden wij als dept. Landbouw en Visserij betrokken bij acties waarbij er grondinname of impact (bv
vernatting) is op percelen in landbouwgebruik en/of gelegen in een vorm van agrarisch gebied, en dit in de
opmaakfase (niet wanneer alles al uitgetekend en beslist is), zodat wij kunnnen meedenken.
Voorbeelden zijn structuurherstel, hermeandering, aanleg GOG, aanleg oeverzones, aangepast peilbeheer, aanleg
erosiemaatregelen of sedimentvang,…zoals acties 8A_D_0121, 8A_E_0349, 8A_E_0350, 8A_E_0351,
7B_D_0083, 8A_D_0124, 8A_D_0117, 6F_032, 4B_B_0291 (niet-limitatieve lijst). Bij sommige actiefiches staan we
reeds vermeld als te betrekken partij, bij andere niet.
  

Overweging

Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht en thematisch overleg zijn
alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. De uitwerking en
realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met alle betrokken actoren te gebeuren.
De vraagsteller kan als betrokkene vermeld worden bij de aangegeven acties. Voor overige acties met een link naar
landbouw kan het departement landbouw als betrokkene worden opgenomen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

Voor het Bekken van de Gentse Kanalen wordt voor volgende acties het departement Landbouw en Visserij als
betrokkene opgenomen in de actiefiches: 8A_D_0121, 8A_E_0349, 8A_E_0350, 8A_E_0351, 7B_D_0083,
8A_D_0124, 8A_D_0117, 6_F_0328, 4B_B_0291, 8A_D_0122, 8A_D_0123, 8A_D_0125, 8A_D_0126.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : chT4v8Pe

Ingediende reacties

Id: 2568

Een significante vooruitgang in waterkwaliteit –en/of kwantiteit kan alleen bereikt worden door lokale overheden
actief mee in bad te nemen. Lokale beleidsplannen en initiatieven worden niet erkend in de voorliggende plannen,
hoewel ze een sterke aanvulling zouden betekenen. Het zijn immers de lokale besturen die moeten instaan voor
beleidsuitvoering in het veld.
  

Page 1 of 35



Overweging

Participatie en overleg vormen een belangrijk element van het integraal waterbeleid. De CIW is bijgevolg ook blij dat stad Deinze
zich actief mee wil inzetten en de aanzienlijke uitdagingen waar het waterbeleid in Vlaanderen voor staat, samen wil
aangaan. Bij de totstandkoming van het ontwerp bekkenspecifieke deel van de Gentse Kanalen kregen lokale
besturen de kans om specifieke input te leveren voor de voorliggende plannen. In het voorbereidend traject werd
deze input niet gegeven. Het is onduidelijk welke beleidsintenties en initiatieven stad Deinze bedoelt. In de
gebiedsgerichte werking van de betrokken waterlichamen zal stad Deinze als partner verder actief betrokken
worden om zo samen de beoogde doelstellingen te bereiken.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : chT4v8Pe

Ingediende reacties

Id: 2571

    •  Een recidive van ernstige calamiteiten die de kwaliteit van de Poekebeek en de Oude Kale heel sterk
ondermijnen dient ingrijpend aangepakt te worden door een samenwerking van VMM, VLM, de provincies, milieu-
inspectie en stad Deinze.
 
  

Overweging

Het is niet duidelijk of de opmerking betrekking heeft op een specifieke case dan wel algemeen is van aard. Controle en
handhaving van bestaande regelgeving vormen een essentieel element om tot de goede toestand van onze waterlopen te
komen. Calamiteitenwerking vormt een belangrijk mitigerend instrument om tot een goede toestand in het watersysteem te
komen en deze toestand duurzaam te behouden. Het belang van een geïntegreerde calamiteitenwerking wordt niet vermeld in
de visie van de betrokken aandachts- en speerpuntgebieden en dient aangevuld te worden. In de gebiedsgerichte werking van
de betrokken waterlichamen zal stad Deinze verder actief betrokken worden om zo samen de beoogde doelstellingen te
bereiken.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

In het hoofdstuk 'Visie en acties' >  'Algemene uitdagingen' wordt volgende ingevoegd.
“Een geïntegreerde calamiteitenwerking vormt een belangrijk instrument om schadelijke effecten van milieu-
incidenten te beperken.”
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : DXwmYr9E

Ingediende reacties

Id: 2733

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio Gent
In Gent word al langer geroepen om meer openbare zwemmogelijkheden. Ik eis dat er werk word gemaakt van het
versneld opruimen van de Gentse binnenwateren, de verdere riolering van huizen tegen het water (bvb. aan de
Lieve), en het crëeren van een zwemplek ter hoogte van het Houtdok.
  

Overweging

Multifunctionaliteit vormt een basisprincipe van het integraal waterbeleid. Recreatief medegebruik van onze
watersystemen, voor zover de draagkracht van het watersysteem niet overschreden wordt, vormt hier 1 aspect
van.  De vraagsteller geeft terecht aan dat een voldoende waterkwaliteit en een basisinrichting belangrijke
elementen zijn om zwemmen in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. Op heden is dit voor de Gentse
Binnenwateren nog niet het geval.  De komende jaren worden lozingspunten op de Gentse Binnenwateren verder
gesaneerd en het rioleringsstelsel geoptimaliseerd. Het lozingspunt aan de Predikherenlei wordt gesaneerd. Om
private lozingspunten weg te werken wordt sterk ingezet op sensibilisatie, controle en handhaving door stad Gent.
De gezamenlijk opgestelde visie 'Water in de Stad' door stad Gent en DVW vormt een kader om de komende jaren
de waterkwaliteit in de Gentse Binnenwateren verder te verbeteren en de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van
de Gentse Binnenwateren verder uit te bouwen, waaronder het Houtdok. Ook baggerwerken op een aantal locaties
(exacte timing nog niet gekend) worden de komende jaren uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ed0ZSP9o

Ingediende reacties

Id: 1315

kennismaking/fysische-en-ruimtelijke-kenmerken/bodemgebruik
Alinea 1: “zicht”
Na tweede zin “.” toevoegen.
kennismaking/sectoren/transport
In deze sectie wil De Watergroep volgende corrigeren: “Gentse havenNorth Sea Port”.
kennismaking/sectoren/drinkwater-en-watervoorziening
Hier wenst De Watergroep onderstaande correcties mee te geven:
· “Drinkwater wordt geleverd door 4 2 drinkwatermaatschappijen (De Watergroep en Farys).”
· “De Watergroep haalt ongeveer 64% van hun drinkwater uit eigen winningen. De grootste hoeveelheden komen 
uit de binnen het bekken gelegen oppervlaktewaterwinning met drinkwaterproductie in Kluizen die van 
bekkenoverschrijdend belang is. In de productiezone midwest van De Watergroep wordt 42% van het drinkwater uit 
eigen winningen gewonnen. Het productiecentrum van Kluizen vormt hierbij de belangrijkste winning voor De 
Watergroep aangezien deze 70% van het drinkwater uit eigen winningen in deze productiezone levert.”
· “Het drinkwaterproductiecentrum kan dagelijks tot 60.000 m³ drinkwater produceren. Het winningsgebied voor 
dit water omvat vnl. de stroomgebieden van de Avrijevaart-Brakeleiken-Burggravenstroom, en de Oude Kale-
Meirebeek en de Poekebeek. Bijkomend kan ook het stroomgebied van de Poekebeek toegevoegd worden aan het 
afstroomgebied van het waterproductiecentrum Kluizen indien noodzakelijk. Ook water uit het Afleidingskanaal van 
de Leie kan via de hevel van Nevele overgepompt worden naar het waterwingebied.” Hiermee wil De Watergroep 
verduidelijken dan de slechte waterkwaliteit van de Poekebeek die verderop in de tekst aanbod komt, niet continue 
deel uitmaakt van het afstroomgebied maar dat dit enkel ingezet wordt indien noodzakelijk voor de 
waterbeschikbaarheid van de drinkwaterproductie.
· “De drinkwaterproductie uit oppervlaktewater wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit van het ruw water. Vooral 
de aanwezigheid van pesticiden zorgt ervoor dat in het voorjaar de inname naar de spaarbekkens moet stopgezet 
worden. Bij verontreinigingen moet de inname naar de spaarbekkens stopgezet worden waardoor de 
waterbeschikbaarheid onder druk kan komen te staan” De Watergroep wil graag verduidelijken dat inname in het 
voorjaar momenteel meestal wordt stopgezet omwille van een te lage waterbeschikbaarheid. De kwaliteit van het 
water is natuurlijk ook essentieel en daarom belangrijk om de impact van een slechte waterkwaliteit wel op te nemen 
bij de bespreking.
· “Naast De Watergroepdeze 2 drinkwatermaatschappijen is ook Farys actief binnen het bekken van de Gentse 
Kanalen. Deze maatschappij verdeelt enkeldrinkwater, maar produceert zelf geen water

Overweging

De opmerkingen zijn technisch/informatief van aard en kunnen aangevuld worden in het plan.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

In hoofdstuk 'kennismaking/fysische-en-ruimtelijke-kenmerken/bodemgebruik' wordt volgende aangepast:

• Alinea 1: “t” invoegen na “zich”
• Na tweede zin “.” toevoegen. 

In hoofdstuk 'kennismaking/sectoren/transport' wordt volgende aangepast:

• “Gentse haven” vervangen door “North Sea Port”.
 In hoofdstuk 'kennismaking/sectoren/drinkwater-en-watervoorziening' wordt volgende aangepast:

• “Drinkwater wordt geleverd door  4 drinkwatermaatschappijen vervangen door “Drinkwater wordt geleverd
door  2 drinkwatermaatschappijen"

• “De Watergroep haalt ongeveer 64% van hun drinkwater uit eigen winningen. De grootste hoeveelheden
komen uit de binnen het bekken gelegen oppervlaktewaterwinning met drinkwaterproductie in Kluizen die van
bekkenoverschrijdend belang is.” vervangen door “In de productiezone midwest van De Watergroep wordt 42% van
het drinkwater uit eigen winningen gewonnen. Het productiecentrum van Kluizen vormt hierbij de belangrijkste
winning voor De Watergroep aangezien deze 70% van het drinkwater uit eigen winningen in deze productiezone
levert.”

• “, ” vervangen door " en in“omvat vnl. de stroomgebieden van de Avrijevaart-Brakeleiken- Burggravenstroom, ”
• “en de Poekebeek” schrappen
• Invoegen na het te schrappen “ en de Poekebeek" van volgend fragment “Bijkomend kan ook het

stroomgebied van de Poekebeek toegevoegd worden aan het afstroomgebied van het waterproductiecentrum
Kluizen indien noodzakelijk. Ook water uit het Afleidingskanaal van de Leie kan via de hevel van Nevele
overgepompt worden naar het waterwingebied.”

• “Vooral de aanwezigheid van pesticiden zorgt ervoor dat in het voorjaar de inname naar de spaarbekkens
moet stopgezet worden” wordt geschrapt en vervangen door “Bij verontreinigingen moet de inname naar de
spaarbekkens stopgezet worden waardoor de waterbeschikbaarheid onder druk kan komen te staan”

• “Naast De Watergroep” wordt vervangen door “naast deze 2 drinkwatermaatschappijen’'
• “enkel” schrappen in de zin “Deze maatschappij verdeelt enkel drinkwater, …”

 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ed0ZSP9o

Ingediende reacties

Id: 1316

wie-is-wie/de-waterbeheerders/waterlopenbeheer/copy_of_overzicht-waterloopbeheerders 
Hieronder enkele opmerkingen van De Watergroep voor te tabel.

·          “Lieve, Brakeleiken” Dit zijn wel degelijk twee aparte waterlopen.
·          ’t Liefken (Lieve) wordt aangeduid als waterloop 3e categorie (onder beheer van gemeente) maar is 
eigenlijk een waterloop 1e categorie in het beheer van VMM. ’t Liefken niet voor te komen in de Vlaamse 
Hydrologische Atlas als waterloop van 3e categorie.
·          Burggravenstroom staat 2 keer in de tabel. Er is voor zover De Watergroep bekend geen deel van de 
Burggravenstroom 3de categorie.
·          “deDe Watergroep”

  

Page 5 of 35



Overweging

De Lieve (ook 'T Liefken in de VHA-atlas) is een waterloop van 1e categorie en een andere waterloop dan het
Brakeleiken, doch vormen samen het vlaams oppervlaktewaterlichaam VL17_154 BRAKELEIKEN + LIEVE. ’t
Liefken (Lieve) wordt aangeduid als waterloop 3e categorie (onder beheer van gemeente). De naamgeving van de
waterlopen is verwarrend. Er is ook een waterloop van derde categorie, genaamd Het Liefken in de VHA-atlas op
grondgebied van stad Gent.
Er is geen waterloop de Burggravenstroom in de VHA- atlas van derde Categorie
De opmerking met betrekking tot “deDe Watergroep” is een technische correctie.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

In de tabel bij het hoofdstuk 'wie-is-wie/de-waterbeheerders/waterlopenbeheer/overzicht-waterloopbeheerders'
worden volgende wijzigingen doorgevoerd:
 
-“Lieve Brakeleiken” vervangen door "Lieve, Brakeleiken"
 
- " 't Liefken"  vervangen door "Het Liefken" in de tabel bij waterlopen van "3e categorie
 
- Schrappen van "Burggravenstroom" 3e categorie in de tabel
 
- Schrappen van "de" bij “deDe Watergroep”
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ed0ZSP9o

Ingediende reacties

Id: 1317

drukken/nutrienten-en-zuurstofbindende-stoffen
CZV heeft niet dezelfde betekenis als zuurstofbindende stoffen. De Watergroep stelt onderstaande verduidelijking
voor. “Voldoende zuurstof is van groot belang voor het leven in de waterloop. De nutriënten stikstof en fosfor en
zuurstofbindende stoffen, herkenbaar aan het Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV), hebben een belangrijke impact
op het zuurstofgehalte.”
 
drukken/nutrienten-en-zuurstofbindende-stoffen/druk-vanuit-de-sectoren
“Voor stikstof zien we globaal een daling. Opvallend is de sterke daling van de druk afkomstig vanuit bedrijven en
diensten en de landbouwsector. Ook huishoudens en RWZI tonen een lichte daling. De druk afkomstig van
atmosferische depositie is licht gestegen in de periode 2012-2017.”
De Watergroep is bezorgd om de relevantie van de gebruikte gegevens in het plan. Aangezien het plan slechts
geldig is vanaf 2022, zullen de meeste gegevens al 4 jaar oud zijn bij de aanvang ervan. De laatste jaren is er een
stijging van het nitraatgehalte merkbaar dus lijkt het essentieel om deze recente stijging ook mee te nemen in het
plan. De Watergroep vraagt dan ook  of er geen recentere gegevens beschikbaar zijn dan 2017 zodat de data
relevanter is en de meest recente trends kunnen worden meegenomen.
drukken/gevaarlijke-stoffen
“Over de verontreiniging door zware metalen is gedetailleerde info beschikbaar op bekkenniveau. Pesticiden, PAK’s
en eventuele overige industriële polluenten worden in oppervlaktewater slechts steekproefsgewijs of in het kader
van een gebieds- of sectorgerichte campagne gemeten. Voor het bekken van de Gentse Kanalen is geen
bekkenspecifieke info voorhanden over deze groepen van gevaarlijke stoffen. In het bekken worden wel soms
verhoogde concentraties van pesticiden vastgesteld waardoor de inname van ruw water naar de spaarbekkens in
Kluizen in het gedrang komt”
drukken/waterschaarste-en-droogte
“Het waterverbruik van gezinnen is voornamelijk temperatuursafhankelijkafhankelijk van de temperatuur maar ook
langdurige droogte heeft een belangrijke invloed op het verbruik. De droogte heeft ook een effect op het
leidingwaterverbruik wanneer van regenwater overgeschakeld wordt op leidingwater t.g.v. het droogvallen van de
regenwaterputten. Het tijdig oproepen tot een spaarzaam gebruik van leidingwater heeft ervoor gezorgd  moet
ervoor zorgen dat de productie- en transportcapaciteit niet werdwordt overschreden.”
“Voor de drinkwaterproductie te Kluizen speelt de droogte van de voorbije jaren een belangrijke uitdaging. Droogte
en de verkorting van de innameperiode kan ervoor zorgen dat de spaarbekkens niet volledig gevuld raken om de
zomerperiode te overbruggen. Om ook in de zomerperiode voldoende drinkwater te kunnen produceren werd een
innamepunt op het Afleidingskanaal van de Leie geïnstalleerd waardoor een beperkte hoeveelheid kanaalwater via
de Oude Kale en de Lieve en het Brakeleiken kan doorgestuurd worden naar Kluizen.”
Een belangrijke druk die bijdraagt aan waterschaarste bij droogte is de stijgende vraag voor private zwembaden die
in heel Vlaanderen wordt waargenomen. Mogelijks is een aangepast beleid hiervoor wenselijk, om af te wegen hoe
deze stijgende vraag past in een klimaat robuust Vlaanderen.
  

Overweging

De opmerkingen zijn technisch/informatief van aard en kunnen aangevuld worden in het plan. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

In het hoofdstuk  mbt. drukken/nutrienten-en-zuurstofbindende-stoffen wordt volgende aangepast
Invoegen van "De aanwezigheid van zuurstofbindende stoffen wordt gekwantificeerd door de chemische
zuurstofvraag (CZV)." na "De nutriënten stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen hebben een belangrijke
impact op het zuurstofgehalte."
In het hoofdstuk mbt. drukken/gevaarlijke-stoffen wordt volgende aangepast
Invoegen van "In het bekken worden wel soms verhoogde concentraties van pesticiden vastgesteld waardoor de
inname van ruw water naar de spaarbekkens in Kluizen in het gedrang komt” na “Over de verontreiniging door
zware metalen is gedetailleerde info beschikbaar op bekkenniveau. Pesticiden, PAK’s en eventuele overige
industriële polluenten worden in oppervlaktewater slechts steekproefsgewijs of in het kader van een gebieds- of
sectorgerichte campagne gemeten. Voor het bekken van de Gentse Kanalen is geen bekkenspecifieke info
voorhanden over deze groepen van gevaarlijke stoffen."
In het hoofdstuk mbt. drukken/waterschaarste-en-droogte wordt volgende aangepast
"temperatuursafhankelijk" vervangen door "afhankelijk van de temperatuur"
"heeft ervoor gezorgd" vervangen door "moet ervoor zorgen"
"transportcapaciteit niet werd" vervangen door "transportcapaciteit niet wordt"
invoegen van "een beperkte hoeveelheid" na "...innamepunt op het Afleidingskanaal van de Leie geïnstalleerd
waardoor ".
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ed0ZSP9o

Ingediende reacties

Id: 1318

toestand/oppervlaktewaterkwaliteit/chemische-toestand
De Watergroep wil graag wijzen op verschillende normoverschrijdingen die niet opgelijst zijn in de tekst (Flufenacet,
Linuron en diflufenican). Daarom stelt ze voor om te nuanceren dat dit de ecologische normoverschrijdingen zijn die
vastgesteld zijn door het meetnet van de VMM. De Watergroep acht het van belang om de urgentie en impact van
normoverschrijdingen door gewasbeschermingsmiddelen niet te minimaliseren door een te gelimiteerde
opsomming aangezien het eigen meetnet frequentere overschrijdingen vaststelt, ook voor andere
gewasbeschermingsmiddelen.
  

Overweging

De opmerkingen zijn technisch/informatief van aard en kunnen aangevuld worden in het plan.  In de tekst zal
aangegeven worden dat dit gebaseerd is op het meetnet van VMM.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

in het hoofdstuk mbt toestand/oppervlaktewaterkwaliteit/chemische-toestand/andere specifieke verontreinigende
stoffen wordt volgende wijziging doorgevoerd:
Invoegen van "vastgesteld in het meetnet van de VMM" na "In het bekken van de Gentse Kanalen zijn er onder
meer voor volgende stoffen overschrijdingen van de norm "
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ed0ZSP9o

Ingediende reacties

Id: 1319

visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/oude-kale/visie
De Watergroep wil graag wijzen op de hevel van Nevele die gebruikt wordt voor de overheveling van een
zomerdebiet van het Afleidingskanaal van de Leie. Deze hevel wordt enerzijds ingezet om de inname van het
spaarbekken te kunnen verhogen, maar draagt langs de andere kant ook bij tot een hoger zomerdebiet in de
waterloop, wat verderop in de tekst vermeld wordt als een sleutelfactor naar een goede toestand. De Watergroep
verzoekt om dit systeem ook op te nemen in de visie voor de Oude Kale.
“Onderzoek wees ondermeer de waterbodem, de natte sectie en het beperkt zomerdebiet in de waterloop aan als
sleutelfactoren die de goede toestand van de waterloop inhiberen.” 
  

Overweging

Het is correct dat er via de hevel in Nevele water van het Afleidingskanaal van de Leie kan overgeheveld worden naar de Oude
Kale. De hevel kan, voornamelijk in zomerperiodes, zorgen voor een minimum doorstroming die van belang is om de goede
toestand te behalen. Of deze verhoogde doorstroming zich ook vertaalt in een verhoogde zuurstofconcentratie is mede
afhankelijk van lokale factoren waaronder de sectie van de waterloop en de afstand tot het innamepunt. Tegelijkertijd dient de
kwaliteit van het ingenomen water in rekening te worden gebracht, waarbij het ingenomen water meestal een hoger
nutriëntgehalte heeft dan water van de Oude Kale en dus op dit punt een negatief aspect inhoudt. Op vlak van waterkwaliteit is
de hevel dus niet éénduidig positief op heden.
In hoofdstuk 1.3.7 wordt vermeld dat water vanuit het Afleidingskanaal van de Leie kan doorgevoerd worden naar Kluizen. Er
wordt niet bij vermeld dat dit via een hevelpomp gebeurt. De toevoeging kan vermeld worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

In het hoofdstuk "1.3.7 Drinkwater- en watervoorziening" wordt volgende aangepast: 
Invoegen van " Dit gebeurt via een hevelpomp op het Afleidingskanaal van de de Leie te Nevele die water kan
inlaten naar de Oude Kale." na "Ook water vanuit het Afleidingskanaal van de Leie kan doorgestuurd worden naar
het drinkwaterproductiecentrum in Kluizen." 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ed0ZSP9o

Ingediende reacties

Id: 1320

Circulaire economie
FARYS en De Watergroep werken in het kader van circulaire economie mee aan een efficiënter watergebruik.
FARYS start hiervoor studies op voor een nieuw WPC en ASR gebaseerd op circulair watergebruik op het Eilandje
Zwijnaarde, in samenwerking met de Aquafin en Capture. De Watergroep heeft verschillende projecten lopende om
via haar Business Unit in te zetten op circulair watergebruik.

Overweging

De opmerkingen zijn technisch/informatief van aard en houden geen wijzigingen van het plan in.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ed0ZSP9o

Ingediende reacties

Id: 1321

drukken/nutrienten-en-zuurstofbindende-stoffen/druk-vanuit-de-sectoren
“Voor stikstof zien we globaal een daling. Opvallend is de sterke daling van de druk afkomstig vanuit bedrijven en
diensten en de landbouwsector. Ook huishoudens en RWZI tonen een lichte daling. De druk afkomstig van
atmosferische depositie is licht gestegen in de periode 2012-2017.”
De Watergroep is bezorgd om de relevantie van de gebruikte gegevens in het plan. Aangezien het plan slechts
geldig is vanaf 2022, zullen de meeste gegevens al 4 jaar oud zijn bij de aanvang ervan. De laatste jaren is er een
stijging van het nitraatgehalte merkbaar dus lijkt het essentieel om deze recente stijging ook mee te nemen in het
plan. De Watergroep vraagt dan ook  of er geen recentere gegevens beschikbaar zijn dan 2017 zodat de data
relevanter is en de meest recente trends kunnen worden meegenomen.

Overweging

Bij de opmaak van het hoofdstuk Druk en impactanalyse is er gewerkt met de meest recente gegevens, die toen 
gevalideerd en gebiedsdekkend beschikbaar waren. 2017 is toen als referentiejaar naar voor geschoven. De 
opmaak van de uitgebreide plannen is een intensief proces waarbij verschillende stappen in de plancyclus 
doorlopen dienen te worden gaande van inventarisatie van drukken en toestandsanalyse (waarvoor dus het 
referentiejaar 2017 gebruikt is) tot het definiëren van acties. Ondertussen zijn er recentere cijfers beschikbaar. 
Deze zijn te vinden via https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/emissies-van-nutrienten-
naaroppervlaktewater en https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/emissies-van-zuurstofbindende-stoffen-
naaroppervlaktewater. Uit deze cijfers blijkt dat in vergelijking met 2017, er globaal in Vlaanderen in 2019 slechts 
een zeer lichte daling in de netto-emissies merkbaar is.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : EecQ0Op1

Ingediende reacties

Id: 1025

5/ Samenwerking
Het waterbeheer in de polders binnen ons bekken is een belangrijke factor voor het integraal waterbeleid en
natuurbeheer. We merken als havenbedrijf regelmatig dat het afstemmen van de visie met deze besturen in
concrete dossiers moeizaam verloopt. Het lijkt ons nuttig dat er vanuit de CIW meer aandacht kan gaan naar het
bevorderen van de samenwerking en de goede verstandhouding.
  

Overweging

Samenwerking en participatie vormen een belangrijk element van het integraal waterbeleid.
In het gebiedsgericht en thematisch overleg zijn alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema
vertegenwoordigd, ook North Sea Port. Aan het bekkensecretariaat, op het gebiedsgericht en thematisch overleg, kunnen
steeds specifieke agendapunten worden voorgesteld . Het bekkensecretariaat van de Gentse Kanalen wil hierbij steeds de
nodige ondersteuning bieden.
De opmerking heeft geen betrekking tot een specifiek planonderdeel en heeft geen wijziging aan het plan tot gevolg.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : FTzR9Pmx

Ingediende reacties

Id: 1312

Water vasthouden en bufferen zijn in die volgorde twee prioritaire principes in het integraal waterbeleid.
In de vallei van de Oude Kale liggen ettelijke kilometer (soms diep drainerende) grachten die verhinderen dat
grondwaterstanden in de winter worden opgebouwd tot een natuurlijk niveau. Om de sponswerking van de vallei als
geheel te versterken en zo een grotere buffer te bieden tegen zomerse droogtes, stellen we voor om ook de
peilregeling aan de pompen van het Duivelsputgemaal aan te passen, waarbij gestreefd wordt naar zowel een
jaarrond verhoging van de aanslagpeilen als een extra verhoging van de winterse waterpeilen. Met behulp van V-
profielen in de beek kan het water gericht gestuwd worden. Dergelijke profielen kunnen ter hoogte van het Geleed
(grens Merendree-Lovendegem), ter hoogte van Muizendale (als dit nog nodig zou zijn na de hermeandering), ter
hoogte van de Brouwerijstraat en ter hoogte van E40. Op al deze plaatsen staat het niveau van de kale veel lager
dan het niveau van de vallei. In het deel tussen Nevele en E40 liggen nog drainagebuizen in het valleigebied. Deze
verhinderen dat er tijdens de winter een voldoende watervoorraad wordt opgebouwd, met rampzalige gevolgen in
de zomer voor landbouw en natuur. Dit lijkt me in strijd met de principes van het integraal waterbeleid. Het peil in
het stroomopwaartse deel van de Oude Kale stroomopwaarts de E40 kan (zeker in de winter) gerust 50 cm hoger
zonder grote negatieve impact op landbouw. Door de verhoogde buffering en verhoogde infiltratie naar dieper
grondwater, is dit een positief verhaal voor de landbouw en de heel maatschappij.
Graag zien we de aangepaste peilen van de Oude Kale en het vernatten van de volledige vallei vermeld worden in
de visie voor de Oude Kale.
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Overweging

Actief en gedifferentieerd peilbeheer vormt een belangrijk instrument om sponswerking te verhogen en het watersysteem
klimaatrobuuster te maken. De vallei van de Oude Kale biedt in dit kader een aanzienlijk potentieel als blauw-groene as. Het
belang van het instrument van actief peilbeheer wordt vermeld in 'Algemene Uitdagingen' van de visie van het bekkenspecifiek
deel van de Gentse Kanalen. Het is opportuun om dit ook in de visietekst van dit waterlichaam te expliciteren. De
uitwerking hiervan dient steeds in overleg met alle betrokken actoren te gebeuren en kadert binnen de uitvoering
van 4B_D_0233. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

In de visie van het speerpuntgebied van de Oude Kale wordt volgend fragment ingevoegd na 'Wateroverlast in het
gebied blijft relatief beperkt, een verdere optimalisatie van waterbeheersingsinfrastructuur is een blijvend
aandachtspunt.':
'Om het watersysteem klimaatrobuuster te maken wordt de sponswerking van het afstroomgebied van de Oude
Kale verhoogd, actief en gedifferentieerd peilbeheer vormt hierbij een belangrijk instrument.'
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 12 of 35



Code van de indiener : lgE27lgX

Ingediende reacties

Id: 2899

3.               Maak de kwaliteitsdoelstellingen ambitieuzer
Natuurpunt Gent stelt nu vast dat, met de voorgelegde ontwerpdocumenten, het volgende gepland zou worden voor
de waterlopen in en om het Gentse:

• In (het Gentse deel van het) het Bekken van de Gentse Kanalen, wordt er een ‘speerpuntgebied’ van ‘klasse 3’
aangeduid (de CIW verwacht dat herstel van de ‘goede toestand’ mogelijk is vanaf 2027). Tegelijk bevat dit bekken
ook de Moervaart, dat aandachtsgebied van Klasse 4 wordt (de CIW verwacht dat de ecologische toestand goed
kan zijn in 2033). Voor het geheel van de Gentse binnenwateren en het Kanaal Gent-Terneuzen geldt blijkbaar
Klasse 6 (d.w.z. de ecologische toestand zal ook op langere termijn niet worden behaald). 

• In (het Gentse en Sint-Martens-Latemse deel van) het Leiebekken, wordt voor de ‘Toeristische Leie’ Klasse 5
vooropgesteld (d.i. de CIW verwacht dat de ecologische toestand ervan in 2033 nog niet goed zal zijn, maar waar
er wel potentieel is voor sterke vooruitgang). Aangrenzend, in het westen, zijn er zones met Klasse 3.

• In (het Gentse en Destelbergse deel van) het Bekken van de Beneden-Schelde lijkt sprake te zijn van
aandachtsgebieden, d.i. classificatie van de waterlopen onder zowel Klasse 4 als 5. 

• In (het Gentse deel van) het Bekken van de Boven-Schelde lijkt het te gaan om aanduiding als Klasse 5 of
zelfs Klasse 6. 
Natuurpunt Gent heeft zich jarenlang ingezet, samen het GMF, voor ‘The Big Jump’: de jaarlijkse symbolische actie
waarin een pleidooi vervat zit om te komen tot zuivere, levende, zwemwaardige waterlopen. Natuurpunt Gent
betreurt dan ook dat het beleid zich hier lijkt neer te leggen bij het behoud van een slechte toestand op lange
termijn, dikwijls tot na 2033. Strikt genomen is dit in tegenspraak met de letter en de geest van de Kaderrichtlijn
Water.
Natuurpunt Gent vraagt om de inspanningen te vergroten – in samenspraak met de Provincie Oost-Vlaanderen en
de gemeenten Destelbergen, Gent en Sint-Martens-Latem. Het beleid moet gaan voor een veel groter aandeel van
de waterlopen die de goede toestand te behalen voor 2027. Voor de waterlopen waarbij dit niet haalbaar is, moet
een transparant traject worden uitgezet om de goede toestand met zo weinig mogelijk vertraging te behalen, en dit
niet later dan 2033. 
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Overweging

De bezwaarindiener vraagt verhoogde inspanningen door alle betrokken actoren om het bereiken van de goede
toestand voor een groter aantal waterlichamen te halen voor 2027. Voor waterlichamen waar de datum 2027 niet
mogelijk is wordt gevraagd om de goede toestand voor deze waterlichamen ten laatste in 2033 te halen.
Omdat het niet mogelijk is om in alle oppervlaktewaterlichamen tegelijk een goede watertoestand te realiseren en om met de
beschikbare middelen zoveel mogelijk vooruitgang te kunnen boeken, werken we in Vlaanderen gefaseerd en gebied per gebied
aan een betere toestand. In de stroomgebiedbeheerplannen is een gebiedsgerichte prioritering uitgewerkt die rekening houdt
met de ‘doelafstand’, namelijk: wat is de toestand nu en hoe ver is die nog verwijderd van de goede toestand. In een aantal van
de aangehaalde gebieden is die doelafstand nog groot. Namelijk te groot opdat het technisch en financieel haalbaar zou zijn om
alle acties die nodig zijn om de doelafstand te overbruggen in 1 of 2 planperiode(n) uit te voeren. Daarom wordt er voor
geopteerd om de investeringen over meerdere planperioden te spreiden en stapsgewijs naar de goede toestand toe te werken.
Ook in de komende planperiode (2022-2027) worden in deze gebieden inspanningen verwacht om zo gefaseerd naar een goede
toestand te kunnen toewerken. Zo is in de SGBP voor elk waterlichaam de doelafstand voor stikstof (N) en fosfor (P) bepaald
(het zogenaamde reductiedoel) en is opgenomen welk aandeel van dat reductiedoel weg te werken is tegen 2027 (de
zogenaamde plandoelstelling). Deze plandoelstelling bedraagt van 100% van het reductiedoel voor waterlichamen in klasse 2
en 3, 50% voor waterlichamen in klasse 4 en 33% voor waterlichamen in klasse 5 en 6. De vooropgestelde reductie-
inspanningen voor de waterlichamen in klasse 5 en 6 zijn naar grootteorde van te reduceren vrachten het meest ambitieus,
niettegenstaande hier ‘slechts’ 1/3de van het reductiedoel gerealiseerd dient te worden.
In het voorliggend plan, krijgt het afstroomgebied van A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal)
en VL17_156 (Gentse Binnenwateren) prioriteit 6 het halen van de goede toestand. De Vlaamse oppervlaktewaterlichamen
A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren)
kunnen via een reeks van stuwen en sluizen afgesloten worden van het omliggend waterlopenstelsel (Ringvaart
rond Gent, Kanaal Gent-Terneuzen en Benedenschelde via de tijarm Gent-Brugge) in geval van calamiteiten die de
waterkwaliteit kunnen aantasten en in geval van grote waterafvoer om Gent te vrijwaren van overstromingen. Gelet
op het huidig beleid en de geplande acties van stad Gent en de Vlaamse Waterweg die de huidige budgettaire
middelen volgen kan verwacht worden dat deze een wezenlijke bijdrage zullen vormen om tot een betere
waterkwaliteit te komen in de waterlichamen A0_VL08_162 en VL17_156. Een verhoging van de prioriteit van beide
waterlichamen van klasse 6 naar klasse 4 is bijgevolg opportuun. De goede ecologische toestand wordt
vooropgesteld in 2033, of erna van zodra natuurlijk herstel is ingetreden mits uitvoering van acties opgenomen in
SGBP3 en SGBP4. Hierbij is een gerichte monitoring van het effect van geplande acties en maatregelen essentieel.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

Aanpassing 1, in hoofdstuk visie-en-acties/gebiedsgerichte uitdagingen 
o          ‘5 aandachtsgebieden’ vervangen door ‘6 aandachtsgebieden’
o          Kaart aanpassen waarbij A0_VL08_162 en VL17_156 geel worden ingekleurd in plaats van rood.
Aanpassing 2, in hoofdstuk visie-en-acties/gebiedsgerichte uitdagingen / aandachtsgebieden 
o          Invoegen van ‘, Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal en de Gentse Binnenwateren, ’ na
‘de Isabellawatering’
o          Invoegen van snelkoppeling incl. kaart naar de visie voor het aandachtsgebied ‘Kanaal Gent-Oostende I +
Coupure + Verbindingskanaal en de Gentse Binnenwateren’
Aanpassing 3
invoegen van een nieuw subhoofdstuk in hoofdstuk visie-en-acties/gebiedsgerichte uitdagingen /
aandachtsgebieden voor het aandachtsgebied van ‘Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal en de
Gentse Binnenwateren’. 
“
Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal en de Gentse Binnenwateren 
De Vlaamse oppervlaktewaterlichamen A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal)
en VL17_156 (Gentse Binnenwateren) kunnen via een reeks van stuwen en sluizen afgesloten worden van het
omliggend waterlopenstelsel (Ringvaart rond Gent, Kanaal Gent-Terneuzen en Benedenschelde via tijarm Gent-
Brugge) in geval van calamiteiten die de waterkwaliteit kunnen aantasten en in geval van grote waterafvoer om
Gent te vrijwaren van overstromingen. 
“
Visie
De Gentse Binnenwateren worden gevormd door het oppervlaktewaterlichaam A0_VL08_162 (Kanaal Gent-
Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren). In geval van calamiteiten die
de waterkwaliteit kunnen aantasten en in geval van grote waterafvoer om Gent te vrijwaren van overstromingen,
kunnen de Gentse Binnenwateren worden afgesloten van het omliggend waterlopenstelsel (Ringvaart rond Gent,
Kanaal Gent-Terneuzen en Benedenschelde via de tijarm Gent-Brugge).
Door de inspanningen van de overheid om lozingspunten aan te sluiten op het openbare rioleringsnetwerk met
aansluiting op waterzuiveringsinstallaties, is de waterkwaliteit van de Gentse binnenwateren er in de afgelopen
jaren sterk op vooruitgegaan. Op heden wordt de globale ecologische toestand van beide
oppervlaktewaterlichamen (AO_VL08_162 en VL17_156) als matig beoordeeld. De goede toestand wordt
nagestreefd tegen 2033.
Al van bij het ontstaan van stad Gent is water onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling en het functioneren van
de stad. De visie Water in de Stad, die gezamenlijk is opgesteld door stad Gent en De Vlaamse Waterweg, vormen
het kader voor een verdere duurzame multifunctionele ontwikkeling van de Gentse Binnenwateren op basis van 6
sporen:
•          Voorzien van ruimte voor water tegen klimaatopwarming, droogte en wateroverlast;
•          Verder uitbouwen van economie op en langs het water;
•          Stimuleren van duurzame mobiliteit op en langs het water;
•          Versterken van Gent als waterstad, om te wonen/werken/verpozen op en aan water (incl. waterrecreatie);
•          Versterken van de groenblauwe ruggengraat met water als ecologische as in de stad; 
•          Verbeteren van de waterkwaliteit van de Gentse waterlopen.
Stad Gent en Farys werken verder om de rioleringsinfrastructuur verder uit te bouwen en de bestaande
infrastructuur te renoveren en optimaliseren zodat overstortwerking tot een minimum kan herleid worden. Voor de
resterende individuele privatieve lozingspunten van huishoudelijk afvalwater is een actieplan opgesteld om deze
lozingspunten stelselmatig weg te werken over alle Gentse binnenwateren in de kuip van Gent. Hierbij worden de
burgers gesensibiliseerd, begeleid (via het gratis aanbieden van plaatsbezoeken en afkoppelingsstudies) en
aangespoord om zich in regel te stellen met de Vlarem wetgeving. Ook de resterende collectieve lozingen ter
hoogte van de Predikherenlei worden gesaneerd. Concreet wordt door Farys de rioleringen opnieuw aangelegd
(gescheiden stelsel), door Stad Gent de wegenis – openbaar domein heraangelegd en door De Vlaamse Waterweg
de kaaimuur gerenoveerd. 
Om de ecologische toestand van het watersysteem verder te verbeteren wordt verder ingezet op het creëren van
meer ecologische plantenrijke oevers rekening houdend met de overige functies van het waterlopenstelsel en de
ruimte voor water die dient beschikbaar te blijven. Door de creatie van plantenrijke oevers krijgen vissoorten als
rietvoorn, snoek en zeelt meer paaimogelijkheden en kans om zich duurzaam te vestigen in de Gentse
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Binnenwateren. 
In de Visienota Water in de Stad zijn volgende locaties overeengekomen tussen Stad Gent en DVW om een groene
vooroever aan te kunnen leggen; Achtervisserij, Vissersdijk, Coupure, Leie-arm ten westen van Malem, Achterdok.
Bij het realiseren van een groene vooroever wordt erover gewaakt dat ruimte voor water die verloren gaat elders en
vooraf gecompenseerd wordt. Aan de Franse vaart is er voldoende breedte om een ecologisch waterpark op het
water aan te leggen. Recent heeft Stad Gent aan de Watersportbaan ook enkele drijvende groeneilanden
aangelegd, om te kunnen evalueren of deze ook een alternatieve oplossing kunnen bieden (zonder verondieping
van de bodem). 
Ook de hoeveelheid en kwaliteit van de waterbodem vormt nog een knelpunt. De waterbodems van de Gentse
binnenwateren zijn door historische vervuiling over het algemeen verontreinigd tot sterk verontreinigd. Ten minste
een basiskwaliteit wordt nagestreefd waarbij de verontreiniging van de waterbodems maximaal voorkomen wordt
en er een minimale aanvoer van zwevende stoffen is. Op het regulier baggerprogramma van De Vlaamse
Waterweg zijn in de komende jaren baggerwerken gepland voor de Doortocht Gent, in de eerste plaats om
knelpunten voor scheepvaart en kunstwerken voor waterbeheersing weg te werken. In de periode 2022-2025 wordt
voorzien om ca. 45.000 m³ slib te verwijderen en te bergen. 
Meer informatie over de gebiedsgerichte werking binnen dit gebied is terug te vinden op de website van het bekken
van de Gentse kanalen. 
Raadpleeg de gegevens over druk & impact, milieudoelstellingen en beoordeling in de waterlichaamfiches van
A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren).
“
 
Aanpassing 4
•          Invoegen van een nieuw subhoofdstuk voor het aandachtsgebied van ‘Kanaal Gent-Oostende I + Coupure +
Verbindingskanaal en de Gentse Binnenwateren’ onder visie-en-acties/gebiedsgerichte uitdagingen /
aandachtsgebieden/gentsebinnenwateren/acties
“
Actieprogramma
Het actieprogramma voor A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156
(Gentse Binnenwateren) omvat volgende gebiedsspecifieke acties

• Baggerwerken Gentse Binnenwateren, sanering waterbodem,  initiatiefnemer(s) : Vlaamse overheid: De
Vlaamse Waterweg nv

• Creatie ecologische oevers Gentse Binnenwateren, initiatiefnemer(s):  Stad Gent 
Om de goede toestand te behalen in dit gebied zijn ook generieke acties nodig van de sectoren landbouw,
huishoudens en bedrijven.
 
Acties voor de verdere uitbouw en optimalisering van de afvalwatersanering maken deel uit van de generieke acties
en van de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
“
Aanpassing 5
•          Aanpassen van de kaarten in subhoofdstuk visie-en-acties/waarbij A0_VL08_162 en VL17_156 geel
ingekleurd worden cf. klasse 4.
Aanpassing 6
•          Invoegen van actiefiche “Baggerwerken Gentse Binnenwateren, sanering waterbodem” 
Volgende inhoud wordt vermeld in de actiefiche:
 
“Actiefiche 
Titel: Baggerwerken Gentse Binnenwateren, sanering waterbodem 
Info omtrent het maatregelenprogramma
Maatregelgroep: Waterbodem
Maatregel: De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems
Bron: SGBP 2022-2027
Schaalniveau: Gebiedspecifieke actie
Planonderdeel: Bekken Gentse Kanalen 2022-2027
Type Actie: Nieuw
 
Algemene Gegevens
Beschrijving: De Gentse Binnenwateren worden gevormd door het oppervlaktewaterlichaam A0_VL08_162 (Kanaal
Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal) en VL17_156 (Gentse Binnenwateren). Door de inspanningen
van de overheid om binnen dit specifieke gebied, lozingspunten aan te sluiten op het openbare rioleringsnetwerk
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met aansluiting op waterzuiveringsinstallaties, is de waterkwaliteit van de Gentse binnenwateren er in de afgelopen
jaren sterk op vooruitgegaan. Toch is de waterkwaliteit van de Gentse binnenwateren nog steeds matig.
Overstortwerking, overblijvende niet-aangesloten lozingspunten en historische vervuiling van de waterbodem zijn
nog steeds de grootste vervuilingsbronnen van het oppervlaktewater in de Gentse waterlopen.  De waterbodems
van de Gentse binnenwateren zijn door historische vervuiling over het algemeen verontreinigd tot sterk
verontreinigd (meetdatabank VMM). De waterbodem van de Gentse Binnenwateren wordt verder gesaneerd.  De
baggerwerken worden in eerste instantie uitgevoerd ten behoeve van de scheepvaart en de werking van
waterbeheersende kunstwerken (bv. stuwen). Als dit efficiënt te combineren valt met locaties die vanuit ecologisch
oogpunt ook best kunnen gesaneerd worden, en dit past binnen het voorziene budgettaire kader van DVW, kunnen
deze worden meegenomen. Ongeveer 45.000m³ wordt voorzien om gebaggerd te worden. Afhankelijk van
waterbodemkwaliteit die de verwerkingskost bepaalt, komt dit overeen met een investeringsbedrag van ca.
2.000.000 EUR.
 Hierbij wordt baggerspecie die voldoet aan VLAREA/VLAREBO-normen voor hergebruik, maximaal ingezet voor
hergebruik als bodem of bouwstof. De niet-rechtstreeks herbruikbare specie wordt behandeld volgens de best
beschikbare technieken en beste kosten-baten verhouding. In laatste instantie wordt geopteerd om de
baggerspecie te storten.
Daarnaast worden in het kader van de renovatie van de Predikherenlei (waarvan het aandeel van de Vlaamse
Waterweg nv reeds gebudgetteerd werd) door de stad Gent de sanering van de overlopen aan de Predikherenlei
aangepakt wat de waterkwaliteit ten goede zal komen. Tenslotte wordt door Stad Gent ook reeds gewerkt aan het
openleggen van de waterloop aan Malem (reeds gebudgetteerd).  
 
Initiatiefnemer: Vlaamse overheid: De Vlaamse Waterweg nv
Betrokkenen: Stad Gent
Doelstelling: Sanering van een deel van de Gentse Binnenwateren.
Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer: 
Hangt samen met/is afhankelijk van actie ui huidige planperiode met actienummer:
 
Situering
Stroomgebieden: SGD Schelde
Bekken: 3 Bekken van de Gentse Kanalen
Oppervlaktewaterlichamen:
Code   OmschrijvingAfstroomzoneGebied
A0_VL08_162           Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal            Afstroomzone van Kanaal
Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal            AG – klasse 4
VL17_156      Gentse Binnenwateren           Afstroomzone van Gentse Binnenwateren            AG – klasse 4
 
Speciale beschermingszone:
VenGebied:
Gemeenten: Stad Gent
 
Timing & budget
Geplande start: 2022-2027
Raming tabel:
Financier        Investeringskosten (in euro/planperiode)     % voorzien investering            Operationele kosten per
jaar (in euro/jaar)   % Voorzien operationeel
Vlaamse overheid: De Vlaamse Waterweg nv         2.000.000        100%  0          0
 
Timing & budget
Laatst gerapporteerde status in het jaar :
Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar: 
“
 
Aanpassing 7
•          Invoegen van actiefiche “Creatie ecologische oevers Gentse Binnenwateren” 
Volgende inhoud wordt vermeld in de actiefiche:
 
“Actiefiche 
Titel: Creatie ecologische oevers Gentse Binnenwateren
Info omtrent het maatregelenprogramma
Maatregelgroep: Hydromorfologie
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Maatregel: Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers
Bron: SGBP 2022-2027
Schaalniveau: Gebiedspecifieke actie
Planonderdeel: Bekken Gentse Kanalen 2022-2027
Type Actie: Nieuw
 
Algemene Gegevens
Beschrijving: Mede op basis van de visie Water in de stad, gezamenlijk opgemaakt door stad Gent en de Vlaamse
Waterweg worden meer natuurvriendelijke oevers ingericht in de Gentse Binnenwateren. Door de creatie van meer
natuurvriendelijke oevers wordt getracht om de waterkwaliteit in dit gebied positief te beïnvloeden.
In de visienota ‘Water in de stad’ zijn er mogelijke locaties aangeduid voor de aanleg van groene oevers. Dit wordt
nu verder uitgewerkt in overleg tussen de stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Belangrijk principe hierbij is dat
ook de ruimte voor water behouden blijft, vandaar de actie opmaak van een boekhouding af-/toename volume
waterberging. In 2021 werd door de stad Gent (in overleg met De Vlaamse Waterweg nv) gestart met een
proefproject ‘groene oevers’ op de Watersportbaan. De resultaten hiervan zullen worden gebruikt voor het
vervolgtraject. 
De uitbouw is een verderzetting van het huidig beleid en volgt de huidige budgettaire middelen. 
Initiatiefnemer: Stad Gent
Betrokkenen: Vlaamse overheid: De Vlaamse Waterweg nv
Doelstelling: creatie meer natuurvriendelijke oevers op de Gentse Binnenwateren.
Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer: 
Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:
 
Situering
Stroomgebieden: SGD Schelde
Bekken: 3 Bekken van de Gentse Kanalen
Oppervlaktewaterlichamen:
Code   OmschrijvingAfstroomzoneGebied
A0_VL08_162           Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal            Afstroomzone van Kanaal
Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal            AG – klasse 4
VL17_156      Gentse Binnenwateren           Afstroomzone van Gentse Binnenwateren            AG – klasse 4
 
Speciale beschermingszone:
VenGebied:
Gemeenten: Stad Gent
 
Timing & budget
Geplande start: 2022-2027
Raming tabel:
Financier        Investeringskosten (in euro/planperiode)     % voorzien investering            Operationele kosten per
jaar (in euro/jaar)   % Voorzien operationeel
Stad Gent        2.000.000        100%             
                                              
 
Timing & budget
Laatst gerapporteerde status in het jaar :
Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar: 
“
Aanpassing 8, in het hoofdstuk visie/andere gebieden/kanalen
o          schrappen van “en het netwerk van gekanaliseerde waterlopen binnen de Ringvaart (Gentse
Binnenwateren)”
Aanpassing 9, in het hoofdstuk visie/andere gebieden/kanalen/visie
o          schrappen van “Gentse Binnenwateren” in “Voor de meeste kanalen zal de goede toestand niet gehaald
worden in 2033 (klasse 6). Dit is het geval voor het Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal I, De Gentse
Binnenwateren, de Ringvaart rond Gent, het kanaal Gent-Oostende en het kanaal Gent Terneuzen.”
o          Schrappen van “over de Gentse Binnenwateren” in “Ook worden de mogelijkheden voor transport van
goederen over de Gentse Binnenwateren verder gestimuleerd.”
o          Schrappen van “VL08_162 - KANAAL GENT-OOSTENDE I + COUPURE + VERBINDINGSKANAAL,
VL17_156 - GENTSE BINNENWATEREN” in “Raadpleeg de gegevens over druk & impact, milieudoelstellingen en
beoordeling in de waterlichaamfiches VL05_149 - AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE II + KANAAL van EEKLO,
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VL05_150 - AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE/SCHIPDONKKANAAL I, VL11_165 - KANAAL GENT-
TERNEUZEN + GENTSE HAVENDOKKEN, VL08_162 - KANAAL GENT-OOSTENDE I + COUPURE +
VERBINDINGSKANAAL, VL17_156 - GENTSE BINNENWATEREN.
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : lgE27lgX

Ingediende reacties

Id: 2910

Actie 4B_B_0291, ‘Uitwerken van een geïntegreerd peilbeheer voor stroomgebied Zuidlede-Moervaart’ en actie
4B_B_0292, ‘Uitbouwen van een meetnet voor monitoring grond- en oppervlaktewater vernatting Moervaartvallei’.
Bij deze acties zijn de initiatiefnemers resp. VMM en ANB. Er is geen budget vermeld en er worden geen te
betrekken partijen aangeduid. Natuurpunt Gent wenst ook hier betrokken te worden in de opmaak en de uitvoering
van deze actie.
  

Overweging

Participatie  vormt een belangrijk element van het integraal waterbeleid. Om de doelstellingen te behalen zullen in
de gebiedsgerichte werking van het speerpuntgebied van de Lieve, Brakeleiken alle betrokken actoren worden
samengebracht, mede ter begeleiding van de geformuleerde acties.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

Natuurpunt wordt 'Betrokkene' vermeld in de actiefiche van 4B_B_0291 en  4B_B_0292. Ook de
waterbeheerder Polder van Moervaart en Zuidlede wordt als betrokkene vermeld.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : lgE27lgX

Ingediende reacties

Id: 2911

Natuurpunt Gent drukt ook haar interesse uit voor actie 4B_D_0233, ‘Gebiedsgericht project ter bevordering van
waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Poekebeek, Oude Kale en
Meirebeek, Lieve en Brakeleiken en de Avrijevaart en Burggravenstroom’. Ook hier zijn nog geen budgetten
vermeld.
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Overweging

Participatie  vormt een belangrijk element van het integraal waterbeleid. Om de doelstellingen te behalen zullen in
de gebiedsgerichte werking van het speerpuntgebied van de Lieve, Brakeleiken alle betrokken actoren worden
samengebracht, mede ter begeleiding van de geformuleerde acties. Er is op heden geen apart budget voorzien
voor de uitvoering van deze actie, de uitvoering gebeurt met bestaande middelen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

Natuurpunt wordt 'Betrokkene' vermeld in de actiefiche van 4B_D_0233. Ook de waterbeheerder, Watering de
Burggravenstroom, kan als 'Betrokkene' vermeld worden.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : lgE27lgX

Ingediende reacties

Id: 2912

Actie 4B_E_0358, ‘Vismigratie vanuit zee mogelijk maken naar Leie en Bovenschelde, bij de Getijdesluis’, betreft
de bouw van een vispassage naast de stuwsluis te Merelbeke en wordt ondernomen door de Vlaamse Waterweg
NV. Natuurpunt Gent is hier positief over. Er zijn evenwel nog geen budgetten voorzien.
  

Overweging

Volgens de huidige planning is de start van de werken op het terrein voor de bouw van een vispassage ter hoogte
van het sluizencomplex op de Ringvaart te Merelbeke, voorzien begin 2022 om in de loop van 2023 te eindigen. De
financiering van het project wordt vermeld in actiefiche 4B_E_0358. De totale investeringskost wordt geraamd
op 5.140.000 euro.
De opmerking heeft geen wijziging aan het plan tot gevolg.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : lgE27lgX

Ingediende reacties

Id: 2913

• Natuurpunt Gent schaart zich achter de diverse acties met het oog op de natuurvriendelijke inrichting en het
beheer van oevers in haar werkingsgebied: 8A_D_0118 en 8A_D_0119 (beide Landinrichtingsproject
Moervaartvallei), 8A_D_0120 (soortenbeschermingsplan otter), 8A_D_0122 (Oude Kale), 8A_D_0123 (Meirebeek),
8A_D_0124 (Lieve Brakeleiken), 8A_D_0125 (Avrijevaart-burggravenstroom), maar stelt vast dat er nog geen
budgetten zijn voorzien en is benieuwd naar de implementatie van deze projecten.

• Vergelijkbaars wordt gesteld bij de diverse projecten i.v.m. beek- en rivierherstel in het werkingsgebied van
Natuurpunt Gent, die in hoofdzaak met de Oude Kale te maken hebben.
  

Overweging

Participatie  vormt een belangrijk element van het integraal waterbeleid. Om de doelstellingen te behalen zullen in
de gebiedsgerichte werking alle betrokken actoren worden samengebracht, mede ter begeleiding van de
geformuleerde acties. De raming van de acties wordt vermeld in de bijhorende actiefiches. Voor sommige acties
zijn alle financiële middelen reeds voorzien, anderen houden een meervraag in.
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In haar eigen werkingsgebied ontwaart Natuurpunt Gent één concrete actie die hierop gericht is:

• Actie 7B_D_0083, ‘Oeverzoneproject op de Lieve-Brakeleiken’, met als bedoeling de verontreiniging van
oppervlaktewater met nutriënten door land- en tuinbouw terug te dringen. VMM is initiatiefnemer van deze actie. Er
worden geen budgetten vermeld, en geen concrete lijst van verwezenlijkingen of concrete betrokkenen. 
Natuurpunt Gent staat achter dit soort acties als remediërende maatregel, wenst dat er hiervan méér ingesteld
worden, en wenst betrokken te worden.
  

Overweging

Participatie  vormt een belangrijk element van het integraal waterbeleid. Om de doelstellingen te behalen zullen in
de gebiedsgerichte werking van het speerpuntgebied van de Lieve, Brakeleiken alle betrokken actoren worden
samengebracht, mede ter begeleiding van de geformuleerde acties.
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Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

Natuurpunt wordt als betrokkene vermeld in actiefiche 7B_D_0083. Ook Watering de Burggravenstroom wordt als
betrokkene vermeld.
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7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
[Binnenkort gaan de bouwwerken van start voor een nieuwe grote toren met de envergure van deze van KBC.
(Kortrijksesteenweg nabij de brug over de autostrade) Bij het bouwen wordt er gedurende jaren water uit de grond
gepompt. Dat heeft met de bouw van de KBC toren gezorgd voor aftakeling en strefte van bijzondere bomen die
deel uit maken van het oude mooie Soenenspark en andere wijken. We maken ons zorgen over de bouw van een
tweede toren en vragen u vriendelijk een plan te bedenken om zulks een beschadiging van de kleine groene long
aan de Kortrijksesttenweg te voorkomen. (De redding van de bomen in onz etuin heeft ons alvast een aardige duit
gekost!
  

Overweging

We verwijzen naar het document "Generieke visie grondwaterbeheer- en beleid" bij de respectievelijke
grondwatersysteemspecifieke delen, waar de pijlers vermeld worden o.a. aangaande vergunningen voor
grondwaterwinning, incl. tijdelijke bemalingen. Conform de bestaande richtlijn bemalingen dient in eerste instantie
maximaal ingezet te worden op de beperking van het opgepompte volume en wordt er maximaal ingezet op
retourbemaling in de directe omgeving. Als dat niet kan, is het hergebruik van het water misschien mogelijk. Pas als
laatste optie mag het opgepompte grondwater geloosd worden. In de vergunningsaanvraag of melding voor de
bemaling moet de aanvrager motiveren waarom bepaalde oplossingen niet haalbaar zijn. Voor de planperiode
2022-2027 is voorzien om de bestaande richtlijn (https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-
bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu) te evalueren en uit te breiden voor de in de huidige versie te weinig
belichte topics, zoals lijnbemalingen en debietsbeperkende maatregelen. Er zullen tools aangeboden worden om bij
eenvoudige bemalingen de impact te bepalen. Er zal ook op ingezet worden om deze richtlijnen maximaal ingang te
doen krijgen. We verwijzen in deze ook naar actie 5A_C_0015.
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Als er bij de uitwerking van deze actie een invloed kan zijn op de landbouwsector, moeten deze maatregelen
genomen worden in samenspraak met de betrokken landbouwers. 
  

Overweging

De opmerking heeft betrekking tot 8A_D_0120 'Uitvoeren acties uit soortenbeschermingsplan voor de otter ter
hoogte van de Moervaart'. Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht
en thematisch overleg zijn alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema
vertegenwoordigd. De uitwerking en realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met
alle betrokken actoren te gebeuren. De aandachtspunten van de vraagsteller zijn eerder algemeen van aard en
dienen meegenomen te worden bij de uitwerking van de aangegeven acties. Het uitgangspunt bij het ontwerpen
van de acties is altijd dat negatieve impact op ondermeer de landbouwsector maximaal vermeden wordt.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het
ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van een
LIS/LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (aankoop, grondenruil,
vergoedingen,...).
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Bij deze actie moet economische schade voor landbouwers vermeden worden. Deze actie mag geen negatieve
invloed hebben op de landbouwfuncties in het gebied.
  

Overweging

De opmerking heeft betrekking tot 4B_B_0291 'Uitwerken van een geïntegreerd peilbeheer voor stroomgebied
Zuidlede-Moervaart i.f.v. veiligheid, landbouw en natuur'
Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht en thematisch overleg zijn
alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. De uitwerking en
realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met alle betrokken actoren te gebeuren.
De aandachtspunten van de vraagsteller zijn eerder algemeen van aard en dienen meegenomen te worden bij de
uitwerking van de aangegeven acties. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve
impact op ondermeer de landbouwsector maximaal vermeden wordt. Voorafgaand aan de uitvoering wordt steeds
overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve
impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van een LIS/LER overwogen, en wordt een
adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...).
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Actie 4B_D_0234 Deze actie is weinig zinvol zolang de Vlietbeek niet is gesaneerd. 
Deze zomer werd voor het eerst het peil van het Leopoldskanaal op 1,80m TAW en nadien 1,90m TAW gehouden.
Over het algemeen een positief verhaal. Grote Geul, Rode Geul, Hollands Gat, Kleine en Grote Kil blijven op peil
van 1,80 m TAW. Ook de rietvelden naast de Vlietbeek bleven natter dan andere jaren. Hier en daar werd wel wat
beperkte schade aangericht bv. verzakte oever, lage weilanden waren onder gelopen. Hiervoor wordt best een
schaderegeling voor opgesteld.
Het peil van de Vlietbeek is rechtstreeks gerelateerd  aan het peil van het Leopoldskanaal. In principe veroorzaakt
een hogere stand in de zomer van + 1,80m TAW weinig problemen. Voor landbouw is het belangrijk dat in het
voorjaar voor zaaiwerkzaamheden en in het najaar voor oogstwerkzaamheden het peil zakt naar aanslagpeil
Isabellagemaal +1,60m TAW. Bij 100% verzadigingsgraad van de bodem zou in de winter het aanslagpeil naar
1,50m TAW kunnen zakken om zwaardere schade aan de wintergranen te voorkomen.
  

Overweging

De opmerking heeft betrekking tot 4B_D_0234 'Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en
om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Zwartesluisbeek'
De vraagsteller koppelt (het nut van) actie 4B_D_0234 direct aan de Vlietbeek terwijl de actie gebiedsdekkend het
afstroomgebied zal onderzocht worden. Een meer gedifferentieerd peilbeheer vormt een essentieel instrument om
onze watersystemen klimaatrobuuster te maken, zeker in vlak poldergebied. De landbouwsector is een essentiële
gebruiker van het watersysteem waarmee rekening moet gehouden worden bij de uitwerking van actie 4B_D_0234.
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acties  8A_D_0117 en 4B_D_0233: deze acties moeten zeker in overleg met de lokale landbouwers gebeuren. De
landbouwsector vraagt geen of een beperkte grondinname bij het uitwerken van deze acties. Indien er toch
grondinnames nodig zijn vragen wij om hieraan een flankerend beleid te koppelen. 
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Overweging

De opmerking heeft betrekking tot:
8A_D_0117. Structuurherstel van de Burggravenstroom
4B_D_0233: Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het
afstroomgebied van de Poekebeek, Oude Kale en Meirebeek, Lieve en Brakeleiken en de Avrijevaart en
Burggravenstroom
Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht en thematisch overleg zijn
alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. De uitwerking en
realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met alle betrokken actoren te gebeuren.
De aandachtspunten van de vraagsteller zijn eerder algemeen van aard en dienen meegenomen te worden bij de
uitwerking van de aangegeven acties. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve
impact op ondermeer de landbouwsector maximaal vermeden wordt. Voorafgaand aan de uitvoering wordt steeds
overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve
impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van een LIS/LER overwogen, en wordt een
adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...).
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Acties 8A_D_0121 en 8A_E_0349: 
- Minimale grondinname in landbouwgebied, landbouwers kiezen er bij sommige acties bv. liever voor om een poel
aan te leggen dan een hermeandering 
- grondinnames concentreren in groen- en natuurgebieden
- Kavelbeschermend te werk gaan bij eventuele hermeandering
- Als er grondinname is in landbouwgebied moet er een flankerend beleid opgesteld worden
  

Overweging

De opmerking heeft betrekking tot:
8A_D_0121. Oeverzoneproject op de Poekebeek
8A_E_0349 Hermeandering Poekebeek 1e categorie.
 
Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht en thematisch overleg zijn
alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. De uitwerking en
realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met alle betrokken actoren te gebeuren.
De aandachtspunten van de vraagsteller zijn eerder algemeen van aard en dienen meegenomen te worden bij de
uitwerking van de aangegeven acties. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve
impact op ondermeer de landbouwsector maximaal vermeden wordt. Voorafgaand aan de uitvoering wordt steeds
overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve
impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van een LIS/LER overwogen, en wordt een
adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...).
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Voor enkele acties (bv hermeandering, oeverproject en gebiedsgerichte projecten) kan er een impact zijn op de
landbouwsector en landbouwgronden. Hiervoor vragen wij volgende aandachtspunten: 

• Betrek de landbouwsector bij de uitwerking van de concrete maatregelen 
• Minimale grondinname bij uitwerking van de acties
• Indien er toch grondinnames nodig zijn: 

• Concentreren in groen- en natuurgebieden 

• wanneer het niet anders kan dan in landbouwgebied moet er flankerend beleid  aan gekoppeld worden

• bij de acties graaag kavelbeschermend tewerk gaan 
  

Overweging

Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht en thematisch overleg zijn
alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. De uitwerking en
realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met alle betrokken actoren te gebeuren.
De aandachtspunten van de vraagsteller zijn eerder algemeen van aard en dienen meegenomen te worden bij de
uitwerking van de aangegeven acties. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve
impact op ondermeer de landbouwsector maximaal vermeden wordt. Voorafgaand aan de uitvoering wordt steeds
overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve
impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van een LIS/LER overwogen, en wordt een
adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...). Omgekeerd wordt,
zoals decretaal voorgeschreven en toegepast, bewaakt en verzekerd dat ingrepen en activiteiten van de
landbouwsector en (landbouw)bedrijven geen impact hebben op omliggende natte natuurgebieden. Hiervoor kan
o.m. worden verwezen naar het beschermingsstatuut van omliggende natuurgebieden. In alle gevallen moet de
impact van landbouwactiviteiten en -ingrepen op natte natuurgebieden (maximaal) worden vermeden.
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Langs de binnenwateren van Gent liggen een aantal van de zogenaamde Groenklimaatassen. De
groenklimaatassen zijn belangrijke schakels in de ruimtelijke structuur van Gent. Ze zorgen voor een recreatieve,
ecologische en landschappelijke verbinding tussen de open ruimte – in het bijzonder de 5 groenpolen - en het
stadscentrum. De Stad Gent wil zich de komende jaren versneld inzetten op de verdere realisatie van de
groenklimaatassen én de groene recreatieve ring, een proces waaraan al sedert eind jaren 80 stapsgewijs wordt
gewerkt, zowel aan de tekentafel als door concrete realisaties. Deze assen hebben ook een belangrijke functie als
natuurverbinding, zowel voor fauna en flora. 5 van de 8 groenklimaatassen zijn gelegen langsheen Gentse
waterlopen, waardoor ook hier de waterlopen een belangrijke bijdrage kunnen leveren i.f.v. klimaatadaptatie.
  

Overweging

De CIW is verheugd dat stad Gent inzet op de multifunctionaliteit die onze waterlopen, in bijzonder hun potentieel i.k.v.
klimaatadaptatie.
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Gebiedspriotering 
Omdat het niet mogelijk is om voor alle waterlopen alle knelpunten op te lossen tijdens deze planperiode, wordt
opnieuw gekozen voor een gebiedsgerichte prioritering. Hiervoor werden alle oppervlaktewaterHchamen fn het
bekken ingedeeld in verschillende klassen, afhankelijk van hun doelafstand tot de goede toestand.
Wanneer we de gebiedsgerichte aanpak voor het bekken van de Gentse kanalen in detail gaan bekijken, blijkt dat
in dit bekken 7 speerpuntgebieden (de Avrijevaart, Zuidlede, de Meirebeek, de Oude Kale, de Poekebeek, de
Zwartesluisbeek en het Brakeleiken en de Lieve) en 5 aandachtsgebieden (de Moervaart , de Nieuwe Kal e,
Kluizen 1 & Il Sp aarbekkens , de lsabellawatering en het Leopoldkanaal 1) zijn vastgelegd. Deze
speerpuntgebieden en aandachtsgebieden zijn allen gelegen in landelijk en agrarisch gebied. Dit zijn de gebieden
waar de ecologische t oest and t egen 2027 (speerpuntgebieden) en t egen 2033 (aandachtsgebieden)
vermoedelijk zal gehaald worden. Hieruit blijkt duidelijk dat de reeds geleverde inspanningen oa door de
landbouwers lonen. En toch is het de bedoeling om hier st rikt er en strenger te gaan optreden.
Wanneer echter gekeken wordt naar de andere waterlichamen die in het bekken van de Gentse kanalen aanwezig
zijn nl.de kanalen dan wordt letterlijk vermeld dat voor de meeste kanalen de goede ecologische toestand niet
gehaald za! worden in 2033 (klasse 6). Dit is het geval voor het Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal 1,
De Gentse Binnenwateren, de Ringvaart rond Gent, het kanaal Gent-Oostende en het kanaal Gent Terneuzen.
Waaromextra verstrengingendoorvoerenindeonderliggendegebieden als de bovenliggende kanalen niet aan de
eisen kan voldoen .
Op basis van bovenstaande punten kunnen wij niet akkoo rd gaan met de vooriiggende
stroomgebiedsbeheerplannen en wensen wij dat deze plannen meer met aandacht voor de landbouw worden
opgemaakt. De reeds geleverde inspanningen door de landbouwsector mogen hier niet vergeten worden. Wij
vragen dan ook dat met onze bezorgheden rekening wordt gehouden en dat bij verdere uitwerking van de plannen
overleg wordt gepleegd met de landbouwsector.
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Overweging

Omdat het niet mogelijk is om in alle oppervlaktewaterlichamen tegelijk een goede watertoestand te realiseren en om met de
beschikbare middelen zoveel mogelijk vooruitgang te kunnen boeken, werken we in Vlaanderen gefaseerd en gebied per gebied
aan een betere toestand. In de stroomgebiedbeheerplannen is een gebiedsgerichte prioritering uitgewerkt die rekening houdt
met de ‘doelafstand’, namelijk: wat is de toestand nu en hoe ver is die nog verwijderd van de goede toestand. In de aangehaalde
gebieden ( de kanalen) is die doelafstand nog groot. Namelijk te groot opdat het technisch en financieel haalbaar zou zijn om
alle acties die nodig zijn om de doelafstand te overbruggen in 1 of 2 planperiode(n) uit te voeren. Daarom wordt er voor
geopteerd om de investeringen over meerdere planperioden te spreiden en stapsgewijs naar de goede toestand toe te werken.
Ook in de komende planperiode (2022-2027) worden in deze gebieden inspanningen verwacht om zo gefaseerd naar een goede
toestand te kunnen toewerken. Zo is in de SGBP voor elk waterlichaam de doelafstand voor stikstof (N) en fosfor (P) bepaald
(het zogenaamde reductiedoel) en is opgenomen welk aandeel van dat reductiedoel weg te werken is tegen 2027 (de
zogenaamde plandoelstelling). Deze plandoelstelling bedraagt van 100% van het reductiedoel voor waterlichamen in klasse 2
en 3, 50% voor waterlichamen in klasse 4 en 33% voor waterlichamen in klasse 5 en 6. De vooropgestelde reductie-
inspanningen voor de waterlichamen in klasse 5 en 6 zijn naar grootteorde van te reduceren vrachten het meest ambitieus,
niettegenstaande hier ‘slechts’ 1/3de van het reductiedoel gerealiseerd dient te worden.
De redenen waarom bepaalde waterlichamen zich dichter bij de goede toestand bevinden dan andere zijn divers en niet terug te
brengen tot 1 oorzaak. Welke acties en maatregelen noodzakelijk zijn om de goede toestand te bereiken zijn divers en meestal
niet toe te wijzen aan 1 actor. Het bereiken van de goede toestand is dan ook de gedeelde verantwoordelijkheid van de
betrokken actoren in het gebied. De uitwerking van concrete acties en maatregelen zal in overleg gebeuren met alle betrokken
partijen. Participatie en overleg vormt een belangrijk aspect van het integraal waterbeleid. De kwaliteit in het kanalenstelsel rond
Gent wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de kwaliteit van het water die zij ontvangen vanuit de bovenstroomse
gebieden. Voor de waterlopen binnen de Gentse Ringvaart geldt dit ook doch is de invloed van maatregelen die genomen
kunnen worden binnen het afstroomgebied op de waterkwaliteit, groter dan in het omliggende kanalenstelsel. Gelet op de
lopende en geplande initiatieven en intenties van stad Gent en DVW om de komende jaren stelselmatig verder te
werken aan een goede kwaliteit in deze Gentse Binnenwateren is een bijsturing van de prioriteit van A0_VL08_162
en VL17_156 opportuun van klasse 6 naar klasse 4. De goede ecologische toestand wordt vooropgesteld in 2033,
of erna van zodra natuurlijk herstel is ingetreden mits uitvoering van acties opgenomen in SGBP3 en SGBP4.
Hierbij is een gerichte monitoring van het effect van geplande acties en maatregelen essentieel.
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Meer natuur in het water (reactie op bekkenbeheerplan Gentse kanalen - visie en maatregelen)
Het verhogen van de biologische kwaliteit, ook voor de sterk veranderde waterlichamen en kunstmatige
waterlichamen, blijft noodzakelijk. Een herinrichting van de binnenwateren in Gent is dan ook noodzakelijk. De
visienota Water in de stad moet nu op het terrein uitgevoerd worden. 
In “Water in de stad Gent – beleidsvisie water in de stad Gent” (oktober 2018) worden volgende
toekomstperspectieven/desiderata geschetst waarin de kwaliteit van het water een belangrijke, zo niet cruciale rol
speelt:
– HEROPENEN VAN VERDWENEN WATERLOPEN: Het herstellen van verdwenen onderdelen van een voormalig
netwerk draagt in grote mate bij tot extra ruimte voor water. Op verschillende plaatsen in de stad worden de
waterlopen reeds opgewaardeerd waardoor water opnieuw coherent en structurerend wordt in de binnenstad.
–  WATERONTMOETINGSPLAATSEN: Een Waterontmoetingsplaats (WOP) vormt een belangrijke site aan het
water, een stedelijke ruimte, een ontmoetingsplaats, een halte binnen het waternetwerk van Gent, en is
bijvoorbeeld een zone met verlaagde kades en promenades, een zone gericht op waterrecreatie, een natuurlijke
zone met zachte recreatie.
– ZWEMMEN: De stad Gent heeft de ambitie om op korte of middellange termijn enkele plekken te hebben in de
stad waar zwemmen toegelaten en aan te raden is. Teneinde op termijn zwemwaterkwaliteit realiseerbaar te maken
wordt voorgesteld om via verschillende gerichte ingrepen specifieke segmenten van het waternetwerk te saneren
en ecologisch op te waarderen.
– WATER ALS ECOLOGISCHE DRAGER VAN DE STAD: Water vormt namelijk de belangrijkste ecologische ader
voor de stad van morgen, die als een ecologische verbinding fungeert vanuit het buitengebied en vanuit de
stedelijke groenpolen naar de binnenstad en omgekeerd. Het is namelijk één van de weinige lineaire structuren die
een sterke mate van continuïteit kennen en bijgevolg een sterke fysieke relatie kunnen realiseren. Op deze wijze
vormen de waterlopen een van de belangrijkste ruggengraten in het ecosysteem van een stedelijke omgeving.
– KWALITEIT GENTSE WATERLOPEN: Overstortwerking, overblijvende niet-aangesloten lozingspunten en
historische vervuiling van de waterbodem zijn nog steeds de grootste vervuilingsbronnen van het oppervlaktewater
in de Gentse waterlopen, die moeten aangepakt worden om de kwaliteit te verbeteren.

De zoekactie in het ontwerp bekkenbeheerplan Gentse kanalen, leverde geen resultaat op. Ook bij de acties
opgenomen bij de Gentse kanalen is er geen enkele die zorgt voor ook maar enige verbetering aan de ecologische
toestand / het ecologische potentieel van de Gentse binnenwateren.
Als GMF gaan we er vanuit dat de acties voor het uitwerken van Water in de stad, niet opgenomen zijn in dit
stroomgebiedbeheerplan, bekkenbeheerplan, maatregelenprogramma, …  Nochtans stellen we vast dat een deel
van deze acties wel in voorbereiding zijn. 
GMF kan de keuze van de stad begrijpen: het is beter te investeren in werken op het terrein, dan in het invullen en
inbrengen van acties in een plan waarin de stad weinig voeling mee heeft.  Maar van De Vlaamse Waterweg
kunnen we dit niet begrijpen, zij zijn een actief lid van de CIW en schreven mee aan dit stroomgebiedbeheerplan.
Of deze acties nu al dan niet in het stroomgebiedbeheerplan staan, maakt niet zoveel uit. Wat wel belangrijk is, en
wat we verwachten, is dat er op het terrein van alles gebeurt en resultaat gehaald wordt zodat de kwaliteit van de
Gentse wateren optimaal wordt. 
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Overweging

Multifunctionaliteit vormt een basisprincipe van het integraal waterbeleid. Recreatief medegebruik van onze
watersystemen, voor zover de draagkracht van het watersysteem niet overschreden wordt, vormt hier 1 aspect
van.  De vraagsteller geeft terecht aan dat een voldoende waterkwaliteit en een basisinrichting belangrijke
elementen zijn om zwemmen in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. Op heden is dit voor de Gentse
Binnenwateren nog niet het geval.  De komende jaren worden lozingspunten op de Gentse Binnenwateren verder
gesaneerd en het rioleringsstelsel geoptimaliseerd. Het lozingspunt aan de Predikherenlei wordt gesaneerd. Om
private lozingspunten weg te werken wordt sterk ingezet op sensibilisatie, controle en handhaving door stad Gent.
De gezamenlijk opgestelde visie 'Water in de Stad' door stad Gent en DVW vormt een kader om de komende jaren
de waterkwaliteit in de Gentse Binnenwateren verder te verbeteren en de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van
de Gentse Binnenwateren verder uit te bouwen, waaronder het Houtdok.
De Vlaamse oppervlaktewaterlichamen A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal)
en VL17_156 (Gentse Binnenwateren) kunnen via een reeks van stuwen en sluizen afgesloten worden van het
omliggend waterlopenstelsel (Ringvaart rond Gent, Kanaal Gent-Terneuzen en Benedenschelde via de tijarm Gent-
Brugge) in geval van calamiteiten die de waterkwaliteit kunnen aantasten en in geval van grote waterafvoer om
Gent te vrijwaren van overstromingen. Gelet op het huidig beleid en de geplande acties van stad Gent en de
Vlaamse Waterweg die de huidige budgettaire middelen volgen kan verwacht worden dat deze een wezenlijke
bijdrage zullen vormen om tot een betere waterkwaliteit te komen in de waterlichamen A0_VL08_162 en VL17_156.
Een verhoging van de prioriteit van beide waterlichamen van klasse 6 naar klasse 4 is bijgevolg opportuun. De
goede ecologische toestand wordt vooropgesteld in 2033, of erna van zodra natuurlijk herstel is ingetreden mits
uitvoering van acties opgenomen in SGBP3 en SGBP4. Hierbij is een gerichte monitoring van het effect van
geplande acties en maatregelen essentieel.
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Waterweg heeft ook een ecologische functie (reactie op bekkenbeheerplan Gentse kanalen - visie en maatregelen)
De Vlaamse Waterweg is de beheerder van bijna alle waterlopen en kanalen op het grondgebied van de stad Gent.
De focus van De Vlaamse Waterweg is - zoals de naam ook aangeeft - de economische en logistiek poot van het
vervoer over water.  Dit is duidelijk uit de opbouw van de website. GMF vraagt met aandrang om - en dan in eerste
instantie op de waterwegen die in Gent niet gebruikt worden voor (goederen en passagiers)vervoer - meer te
investeren in natuur in het water en langs het water. GMF ijvert al jaren voor dit principe en lanceerde al in 2006 de
Pure Coupure. Ook in 2017 vroegen we om 1 kilometer bijkomende groene oevers te realiseren. Die zijn er in 2020
nog niet. 
Ook is GMF van mening dat de getijde-arm van de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge moet behouden
blijven. Dit unieke slik- en schorregebied biedt mogelijkheden voor het verhogen van de ecologische kwaliteit van
de Zeeschelde. 
 
https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-water-de-stad
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Overweging

De missie van De Vlaamse Waterweg gaat verder dan het bevorderen van de binnenvaart en het investeren in
watergebonden bedrijventerreinen. Het beschermen van de bevolking tegen overstromingen en het bewaren van
de multifunctionaliteit van de waterwegen, waarbij de ecologie een sturende functie heeft, maken eveneens deel uit
van de missie. Naast de website van De Vlaamse Waterweg zijn er bijkomende projectgebonden websites
beschikbaar waaruit de bredere missie nog duidelijker wordt (zoals www.Sigmaplan.be , www.seineschelde.be , 
www.ruimtevoorwater.be/ ).
De waardevolle slikken en schorren die in de getijarm in Heusden nu liggen dreigen te verdwijnen door verzanding.
Met de bouw van een nieuwe constructie kan DVW in de toekomst regelen hoe nat die slikken precies moeten zijn.
Dat is van belang voor de natuurontwikkeling, maar ook voor het indijken van de knijtenpopulatie.
Via de visienota 'Water in de stad' is er een nauwe samenwerking tussen DVW en stad Gent om zo de
verschillende functies van water verder uit te werken. De komende jaren werken stad Gent en De Vlaamse
Waterweg samen aan de verdere uitwerking van deze visie.
De acties rond ecologie uit het actieplan VWIDS worden zo goed als allemaal getrokken door de stad Gent. Er zijn
2 gezamenlijke acties, met name de opmaak van een boekhouding af-/toename volume waterberging en het
verbeteren van de waterkwaliteit door het saneren van onwettige lozingspunten, saneren van verontreinigde
waterbodems, aanleg van groene vooroevers, vispaaiplaatsen, … Met betrekking tot de groene oevers zijn er in de
visienota ‘Water in de stad’ mogelijke locaties aangeduid. Dit wordt nu verder uitgewerkt in overleg tussen de stad
Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Belangrijk principe hierbij is dat ook de ruimte voor water behouden blijft,
vandaar de actie opmaak van een boekhouding af-/toename volume waterberging. Recent werd door de stad Gent
(in overleg met De Vlaamse Waterweg nv) gestart met een proefproject ‘groene oevers’ op de Watersportbaan. De
resultaten hiervan zullen worden gebruikt voor het vervolgtraject.
Daarnaast worden in het kader van de renovatie van de Predikherenlei (waarvan het aandeel van de Vlaamse
Waterweg nv reeds gebudgetteerd werd) door de stad Gent de sanering van de overlopen aan de Predikherenlei
aangepakt wat de waterkwaliteit ten goede zal komen. Tenslotte wordt door Stad Gent ook reeds gewerkt aan het
openleggen van de waterloop aan Malem (reeds gebudgetteerd).  
Tenslotte worden de komende jaren (exact timing nog niet gekend) ook nog een aantal baggerwerken in Gent
gepland op een aantal punten.
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Meer natuur in het water (reactie op bekkenbeheerplan Gentse kanalen - visie en maatregelen)
Het verhogen van de biologische kwaliteit, ook voor de sterk veranderde waterlichamen en kunstmatige
waterlichamen, blijft noodzakelijk. Een herinrichting van de binnenwateren in Gent is dan ook noodzakelijk. De
visienota Water in de stad* moet nu op het terrein uitgevoerd worden. 
In “Water in de stad Gent – beleidsvisie water in de stad Gent” (oktober 2018) worden volgende
toekomstperspectieven/desiderata geschetst waarin de kwaliteit van het water een belangrijke, zo niet cruciale rol
speelt:
– HEROPENEN VAN VERDWENEN WATERLOPEN: Het herstellen van verdwenen onderdelen van een voormalig
netwerk draagt in grote mate bij tot extra ruimte voor water. Op verschillende plaatsen in de stad worden de
waterlopen reeds opgewaardeerd waardoor water opnieuw coherent en structurerend wordt in de binnenstad.
–  WATERONTMOETINGSPLAATSEN: Een Waterontmoetingsplaats (WOP) vormt een belangrijke site aan het
water, een stedelijke ruimte, een ontmoetingsplaats, een halte binnen het waternetwerk van Gent, en is
bijvoorbeeld een zone met verlaagde kades en promenades, een zone gericht op waterrecreatie, een natuurlijke
zone met zachte recreatie.
– ZWEMMEN: De stad Gent heeft de ambitie om op korte of middellange termijn enkele plekken te hebben in de
stad waar zwemmen toegelaten en aan te raden is. Teneinde op termijn zwemwaterkwaliteit realiseerbaar te maken
wordt voorgesteld om via verschillende gerichte ingrepen specifieke segmenten van het waternetwerk te saneren
en ecologisch op te waarderen.
– WATER ALS ECOLOGISCHE DRAGER VAN DE STAD: Water vormt namelijk de belangrijkste ecologische ader
voor de stad van morgen, die als een ecologische verbinding fungeert vanuit het buitengebied en vanuit de
stedelijke groenpolen naar de binnenstad en omgekeerd. Het is namelijk één van de weinige lineaire structuren die
een sterke mate van continuïteit kennen en bijgevolg een sterke fysieke relatie kunnen realiseren. Op deze wijze
vormen de waterlopen een van de belangrijkste ruggengraten in het ecosysteem van een stedelijke omgeving.
– KWALITEIT GENTSE WATERLOPEN: Overstortwerking, overblijvende niet-aangesloten lozingspunten en
historische vervuiling van de waterbodem zijn nog steeds de grootste vervuilingsbronnen van het oppervlaktewater
in de Gentse waterlopen, die moeten aangepakt worden om de kwaliteit te verbeteren.

De zoekactie in het ontwerp bekkenbeheerplan Gentse kanalen, leverde geen resultaat op. Ook bij de acties
opgenomen bij de Gentse kanalen is er geen enkele die zorgt voor ook maar enige verbetering aan de ecologische
toestand / het ecologische potentieel van de Gentse binnenwateren.
Als GMF gaan we er vanuit dat de acties voor het uitwerken van Water in de stad, niet opgenomen zijn in dit
stroomgebiedbeheerplan, bekkenbeheerplan, maatregelenprogramma, …  Nochtans stellen we vast dat een deel
van deze acties wel in voorbereiding zijn**. 
GMF kan de keuze van de stad begrijpen: het is beter te investeren in werken op het terrein, dan in het invullen en
inbrengen van acties in een plan waarin de stad weinig voeling mee heeft.  Maar van De Vlaamse Waterweg
kunnen we dit niet begrijpen, zij zijn een actief lid van de CIW en schreven mee aan dit stroomgebiedbeheerplan.
Of deze acties nu al dan niet in het stroomgebiedbeheerplan staan, maakt niet zoveel uit. Wat wel belangrijk is, en
wat we verwachten, is dat er op het terrein van alles gebeurt en resultaat gehaald wordt zodat de kwaliteit van de
Gentse wateren optimaal wordt. 
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Overweging

Multifunctionaliteit vormt een basisprincipe van het integraal waterbeleid. Recreatief medegebruik van onze
watersystemen, voor zover de draagkracht van het watersysteem niet overschreden wordt, vormt hier 1 aspect
van.  De vraagsteller geeft terecht aan dat een voldoende waterkwaliteit en een basisinrichting belangrijke
elementen zijn om zwemmen in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. Op heden is dit voor de Gentse
Binnenwateren nog niet het geval.  De komende jaren worden lozingspunten op de Gentse Binnenwateren verder
gesaneerd en het rioleringsstelsel geoptimaliseerd. Het lozingspunt aan de Predikherenlei wordt gesaneerd. Om
private lozingspunten weg te werken wordt sterk ingezet op sensibilisatie, controle en handhaving door stad Gent.
De gezamenlijk opgestelde visie 'Water in de Stad' door stad Gent en DVW vormt een kader om de komende jaren
de waterkwaliteit in de Gentse Binnenwateren verder te verbeteren en de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van
de Gentse Binnenwateren verder uit te bouwen, waaronder het Houtdok.
De Vlaamse oppervlaktewaterlichamen A0_VL08_162 (Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal)
en VL17_156 (Gentse Binnenwateren) kunnen via een reeks van stuwen en sluizen afgesloten worden van het
omliggend waterlopenstelsel (Ringvaart rond Gent, Kanaal Gent-Terneuzen en Benedenschelde via de tijarm Gent-
Brugge) in geval van calamiteiten die de waterkwaliteit kunnen aantasten en in geval van grote waterafvoer om
Gent te vrijwaren van overstromingen. Gelet op het huidig beleid en de geplande acties van stad Gent en de
Vlaamse Waterweg die de huidige budgettaire middelen volgen kan verwacht worden dat deze een wezenlijke
bijdrage zullen vormen om tot een betere waterkwaliteit te komen in de waterlichamen A0_VL08_162 en VL17_156.
Een verhoging van de prioriteit van beide waterlichamen van klasse 6 naar klasse 4 is bijgevolg opportuun. De
goede ecologische toestand wordt vooropgesteld in 2033, of erna van zodra natuurlijk herstel is ingetreden mits
uitvoering van acties opgenomen in SGBP3 en SGBP4. Hierbij is een gerichte monitoring van het effect van
geplande acties en maatregelen essentieel.
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Waterweg heeft ook een ecologische functie (reactie op bekkenbeheerplan Gentse kanalen - visie en maatregelen)
De Vlaamse Waterweg is de beheerder van bijna alle waterlopen en kanalen op het grondgebied van de stad Gent.
De focus van De Vlaamse Waterweg is - zoals de naam ook aangeeft - de economische en logistiek poot van het
vervoer over water.  Dit is duidelijk uit de opbouw van de website. GMF vraagt met aandrang om - en dan in eerste
instantie op de waterwegen die in Gent niet gebruikt worden voor (goederen en passagiers)vervoer - meer te
investeren in natuur in het water en langs het water. GMF ijvert al jaren voor dit principe en lanceerde al in 2006 de
Pure Coupure. Ook in 2017 vroegen we om 1 kilometer bijkomende groene oevers te realiseren. Die zijn er in 2020
nog niet. 
Ook is GMF van mening dat de getijde-arm van de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge moet behouden
blijven. Dit unieke slik- en schorregebied biedt mogelijkheden voor het verhogen van de ecologische kwaliteit van
de Zeeschelde. 
 
*STUDIE WATER IN DE STAD: https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-water-de-stad
 **https://www.hln.be/gent/drie-kandidaten-voor-reep-2-0-studie-rond-opengooien-gentse-waterlopen-bijna-
afgerond~a06a3d59/
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Overweging

De missie van De Vlaamse Waterweg gaat verder dan het bevorderen van de binnenvaart en het investeren in
watergebonden bedrijventerreinen. Het beschermen van de bevolking tegen overstromingen en het bewaren van
de multifunctionaliteit van de waterwegen, waarbij de ecologie een sturende functie heeft, maken eveneens deel uit
van de missie. Naast de website van De Vlaamse Waterweg zijn er bijkomende projectgebonden websites
beschikbaar waaruit de bredere missie nog duidelijker wordt (zoals www.Sigmaplan.be , www.seineschelde.be , 
www.ruimtevoorwater.be/ ).
De waardevolle slikken en schorren die in de getijarm in Heusden nu liggen dreigen te verdwijnen door verzanding.
Met de bouw van een nieuwe constructie kan DVW in de toekomst regelen hoe nat die slikken precies moeten zijn.
Dat is van belang voor de natuurontwikkeling, maar ook voor het indijken van de knijtenpopulatie.
Via de visienota 'Water in de stad' is er een nauwe samenwerking tussen DVW en stad Gent om zo de
verschillende functies van water verder uit te werken. De komende jaren werken stad Gent en De Vlaamse
Waterweg samen aan de verdere uitwerking van deze visie.
De acties rond ecologie uit het actieplan VWIDS worden zo goed als allemaal getrokken door de stad Gent. Er zijn
2 gezamenlijke acties, met name de opmaak van een boekhouding af-/toename volume waterberging en het
verbeteren van de waterkwaliteit door het saneren van onwettige lozingspunten, saneren van verontreinigde
waterbodems, aanleg van groene vooroevers, vispaaiplaatsen, … Met betrekking tot de groene oevers zijn er in de
visienota ‘Water in de stad’ mogelijke locaties aangeduid. Dit wordt nu verder uitgewerkt in overleg tussen de stad
Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Belangrijk principe hierbij is dat ook de ruimte voor water behouden blijft,
vandaar de actie opmaak van een boekhouding af-/toename volume waterberging. Recent werd door de stad Gent
(in overleg met De Vlaamse Waterweg nv) gestart met een proefproject ‘groene oevers’ op de Watersportbaan. De
resultaten hiervan zullen worden gebruikt voor het vervolgtraject.
Daarnaast worden in het kader van de renovatie van de Predikherenlei (waarvan het aandeel van de Vlaamse
Waterweg nv reeds gebudgetteerd werd) door de stad Gent de sanering van de overlopen aan de Predikherenlei
aangepakt wat de waterkwaliteit ten goede zal komen. Tenslotte wordt door Stad Gent ook reeds gewerkt aan het
openleggen van de waterloop aan Malem (reeds gebudgetteerd).  
Tenslotte worden de komende jaren (exact timing nog niet gekend) ook nog een aantal baggerwerken in Gent
gepland op een aantal punten.
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7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
In de Vinderhoutse bossen (Habitatrichtlijngebied) naast Gent, wordt de grondwaterstand in het voorjaar zo snel
mogelijk verlaagd om landbouw op de van nature natte percelen te vergemakkelijken. Om sneller met zware
landbouwmachines op het veld te kunnen, wordt het water van de aanpalende waterlopen, de Lieve en de
Gavergracht, onder de ringvaart door weggepomtpt. Op die manier krijgt het hemel- en oppervlaktewater niet de tijd
om in de bodem te sijpelen en de grondwatervoorraden aan te vullen. Zo wordt de waterbuffer, die normaal in de
winter wordt aangelegd, niet verder aangevuld en wordt een ecosysteem veel droogtegevoeliger. 
Dit zorgt ervoor dat het gronwaterpeil, ook in het bos, al in het voorjaar kunstmatig verlaagd wordt. Doe daar een
paar droge zomers bij en je krijgt een onomkeerbaar effect op de vochtminnende bosvegetatie. Door de verlaging
van het grondwaterpeil komt er meer CO2 en stikstof vrij. Dit heeft een dubbel negatief effect: enerzijds treedt
hierdoor verruiging op (bramen en brandnetels krijgen de overhand op typische bosplanten). Anderzijds gaat een
systeem dat normaal CO2 en stikstof zou capteren, nu die componenten vrijgeven, iets wat in deze tijden van
klimaatverandering geen wensbaar effect is. 
Daarnaast is het stelselmatig afvoeren van water, gezien de voorbije periodes van lange droogte, ook los van de
effecten op ecologisch waardevolle vegetatie, onverantwoord.
  

Overweging

Actief en gedifferentieerd peilbeheer vormt een belangrijk instrument om sponswerking te verhogen en het watersysteem
klimaatrobuuster te maken. Het belang van het instrument van actief peilbeheer wordt vermeld in 'Algemene Uitdagingen' van de
visie van het bekkenspecifiek deel van de Gentse Kanalen. Het is opportuun om dit ook in de visietekst van dit
waterlichaam te expliciteren. De uitwerking hiervan dient steeds in overleg met alle betrokken actoren te gebeuren
en kadert binnen de uitvoering van 4B_D_0233.  
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen

Uit te voeren wijzigingen:

In de visie van het speerpuntgebied van de Meirebeek wordt volgend fragment ingevoegd na 'Wateroverlast in het
gebied blijft relatief beperkt, een verdere optimalisatie van waterbeheersingsinfrastructuur is een blijvend
aandachtspunt.':
'Om het watersysteem klimaatrobuuster te maken wordt de sponswerking van het afstroomgebied van de
Meirebeek verhoogd, actief en gedifferentieerd peilbeheer vormt hierbij een belangrijk instrument.'
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