Bijlage 2: de twaalf sectoren
bij integraal waterbeheer

3

Bij de vormgeving van de rivierbekkenwerking wordt de invloed van de mens op het watersysteem onderzocht.
De hierbij betrokken maatschappelijke belangengroepen zijn ingedeeld in twaalf sectoren:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drinkwatervoorziening
Waterbeheersing en veiligheid
Milieuhygiënische infrastructuur
Land- en tuinbouw
Industrie en handel
Huisvesting

7. Natuur, bos en landschap
8. Toerisme en recreatie
9. Transport en infrastructuur
10. Visserij
11. Energie
12. Ontginningen

In onderstaande tekst wordt per sector weergegeven waar de sector voor staat, welke activiteit hij uitvoert en
welke aanspraken op water hij maakt door gebruik te maken van het beschikbare water. In één sector zitten
verschillende wateractoren.

Vb.

Sector
Visserij

eventuele subsectoren
hengelsport

WATERACTOR
De Demer-vissers

De invloed van de verschillende sectoren op het watersysteem is weergegeven aan de hand van een tabel op
pagina 10. Een X betekent dat de sector invloed heeft op dat aspect van integraal waterbeheer (positief of
negatief), een 0 betekent dat hij geen invloed uitoefent op dat aspect.

Drinkwatervoorziening
Wie?
Met de sector drinkwater- en watervoorziening worden de leidingwatermaatschappijen bedoeld die instaan
voor de winning, productie en verdeling van drinkwater.
Deze sector telt 2 subsectoren:
- grondwaterwinning
- oppervlaktewaterwinning

Welke activiteit?
Deze sector doet aan drinkwater- en waterwinning, drinkwater- en waterproductie (behandeling, enz…),
drinkwater- en wateropslag (aanleg en aanwezigheid van spaarbekkens) en drinkwater- en waterdistributie
(zowel aanleg als functioneren van drinkwaterleidingen).
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Welke aanspraak op water?
De ligging van de drinkwaterproductiecentra is afhankelijk van de aanwezigheid van geschikte ruwwaterbronnen. Er dient genoeg ruwwater en van een voldoende kwaliteit ter beschikking te zijn. Veel
grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening (50 tot 60%) liggen in natuur- of
valleigebieden. Deze gebieden zijn vaak ook de natuurlijke overstromingszones van de waterlopen. Door
de onttrekking van water kan verdroging optreden waardoor de natuurlijke vegetatie in moeilijkheden
komt. Het beleid voor het terugdringen van de verdroging in natuurgebieden en het herstel van de
natuurlijke overstromingsgebieden zorgt dan ook vaak voor conflict bij het zoeken naar oplossingen voor de
drinkwaterproblematiek.
Verontreiniging door nitraten en bestrijdingsmiddelen bedreigt de winningscapaciteit voor drinkwater.
De omschakeling van grondwater naar oppervlaktewater voor waterwinning en de uitbreiding van
bestaande oppervlaktewaterwinningen, liggen ecologisch en ruimtelijk soms zeer moeilijk. De uitbouw van
drinkwaterproductie uit oppervlaktewater vraagt een betere sanering en bescherming van de waterlopen.

Waterbeheersing en veiligheid
Wie?
Welke instantie bevoegd is voor het beheer en het onderhoud van een bepaalde waterloop is afhankelijk
van de grootte van het afvoergebied van de waterloop of van het stromen van de waterloop door één of
meerdere gemeenten of provincies.
Hier is ook de relatie tussen waterbeheersing en ruimtelijke ordening van belang.

Welke activiteit?
Hiertoe behoren alle infrastructuurwerken en activiteiten gericht op waterbeheersing en veiligheid:
•
•
•
•
•
•
•

gewone onderhoudswerken aan waterlopen (baggeren, ruimen, herstellen van oevers en dijken, ...)
buitengewone werken van verbetering aan de waterlopen (verbreden, hermeandering)
grote werken aan de oevers
aanleggen/inrichten/beheer van gecontroleerde overstromingsgebieden en wachtbekkens
aanleg/onderhoud van kunstwerken (pompstations, dijken,…)
instellen/regelen van waterpeilen
andere projecten buiten de waterlopen

Welke aanspraak op water?
Niet geïnfiltreerd regenwater wordt afgevoerd naar zee, maar ook de invloed van de zee, zoals getijden op
rivieren, wordt beperkt door bv. de bouw van kunstwerken, zoals getijdensluizen en dijken. Die ingrepen
beperken echter wel de natuurlijke processen van de rivier. Zo is er vaak geen contact meer met de
winterbedding van de rivier (wat leidt tot verdroging in de riviervallei) of is het voor vissen moeilijker om te
migreren omwille van de vele stuwen.
Het beheer en onderhoud van een waterloop volgens integraal waterbeleid streeft in de eerste plaats naar een
duurzaam gebruik van watersystemen en naar een gezonde ontwikkeling ervan. Duurzaam beheer betekent dat
het watersysteem op lange termijn als systeem autonoom kan (blijven) functioneren. Waar watersystemen niet
voldoen aan de vereisten voor een duurzaam beheer moeten ze hersteld en verbeterd worden.
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Milieuhygiënische infrastructuur
Wie?
Deze sector telt 3 subsectoren:
• afvalwaterzuiveringsinfrastrucuur (rioolwaterzuiveringsinstallaties: RWZI’s)
• afvalbehandeling en afvalverwijdering
• opslag en verwerking van bagger- en ruimingsspecie

Welke activiteit?
De afvalwaterzuiveringsinfrastructuur staat in voor zowel de opvang, afvoer en zuivering van
afvalwater, alvorens het in de oppervlaktewateren wordt geloosd als voor de aanleg en het onderhoud van
riolen, collectoren, overstorten en RWZI’s.
De sector afvalverwijdering betreft stortplaatsen, verbrandingsovens, afvalverzameling en verwerkers. De
slibruimingssector staat in voor opslag en verwerking van baggerspecie. Het slib moet namelijk worden
geruimd om de waterweg bevaarbaar te houden en om het risico op overstromingen te beperken.

Land- en tuinbouw
Wie?
De sector land- en tuinbouw wordt opgedeeld in 5 subsectoren:
• veeteelt
• akkerbouw
• weiland
• glastuinbouw
• tuinbouw in volle grond

Welke activiteit?
De landbouwer gebruikt water bij de productie van zijn gewassen: irrigeren van de akkers of in de serre,
spoelen van de geoogste groenten, drinkwater voor het vee, schoonmaken van stallen en
materialen, … Hij vervuilt zo rechtstreeks het water.
Bepaalde activiteiten eisen water van goede kwaliteit, teneinde in orde te zijn met de richtlijnen voor
voedselveiligheid. Voor andere activiteiten (vb. irrigeren, schoonmaak stallen) volstaat regenwater of
oppervlaktewater. Regenwaterciternes nemen echter veel plaats in beslag.

Welke aanspraak op water?
Voor de land- en tuinbouwsector is wateraanvoer mogelijk via het leidingnetwerk (drinkwater in de
stallen), via opvang van neerslag (voornamelijk bij serreteelten) of uit grond- en oppervlaktewater (irrigatie,
drinkwater in de weide, proceswater). Het oppompen van grondwater is vergunningsplichtig. Dat betekent
dat de landbouwer de toelating van de waterwegbeheerder nodig heeft om oppervlaktewater te tappen.
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Bij het bewerken van het land, het besproeien van de gewassen met meststoffen en/of pesticiden,
herbiciden en insecticiden, komen deze stoffen en bodemdeeltjes in het water terecht.
De landbouwer wil zijn grond maximaal benutten en bewerkt deze dan ook vaak tot op de rand van de
waterloop: er is geen groene bufferzone meer aanwezig, oevers kalven af onder het gewicht van de zware
landbouwmachines.
De landbouwer stelt ook eisen aan het waterpeil van de waterlopen in de buurt van zijn akkers: hij
heeft graag een lagere waterstand in het voor- en najaar. Een voldoende droge grond maakt
bodembewerkingen met zware machines mogelijk en geeft in het voorjaar betere groeiomstandigheden voor
de gewassen. In de zomer verkiest de landbouwer daarentegen een hoger waterpeil. Als het water hoger
staat, blijft de bodem voldoende nat en is er voldoende water beschikbaar voor de groei van de gewassen en
als drinkwatervoorziening voor het vee. Overstromingen zijn voor de landbouwer uit den boze, daar hij dan
een grote economische schade kan lijden.
Deze sector heeft baat bij een bescherming van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de benutte
waterbronnen, die in eerste instantie bestaan uit het neerslag- en oppervlaktewater.

Weetje!
Volgens het provinciebestuur van Vlaams-Brabant zou binnen de 15 jaar nog slechts 50% van de huidige
landbouwbedrijven actief zijn. Door de afname van het aantal bedrijven en een stijgende trend naar gebruik
van gesloten watersystemen wordt een daling van het waterverbruik verwacht.

Industrie en handel
Wie?
De industriële sector bevat volgende subsectoren:
voeding, dranken en tabak, textiel, leder en kleding, papier en uitgeverijen, ijzer- en staalnijverheid,
chemie, non-ferro industrie, metaalverwerkende nijverheid en andere zoals industriële wasserijen, hout- en
meubelnijverheid, rubber- en kunststofnijverheid.
Dit zijn alle activiteiten van Vlarem I (Vlaams Reglement betreffende Milieuvergunningen) met uitzondering
van landbouw- en ontginningsactiviteiten, energieproductie, rioolwaterzuivering en drinkwaterproductie.
Onder handel worden alle groothandelsactiviteiten, alle kleinhandelsactiviteiten en alle vervoersondersteunende activiteiten verstaan.

Welke aanspraak op water?
Een groot deel van het water gebruikt door de industrie wordt aangewend als koelwater: water wordt
afgetapt van oppervlaktewater (bv. een kanaal), door de installatie geleid en weer in het oppervlaktewater
geloosd. De maximaal toegelaten lozingstemperatuur is 30 ºC. Wanneer het opgewarmde koelwater
terug wordt geloosd, stijgt plaatselijk de temperatuur van het water. Vissen verdragen over het algemeen
temperaturen tussen 10-24°C, maar vanaf 28°C sterven de meest gevoelige vissen. Ook de aanwezige
organismen in het opgepompte water kunnen door de koelwaterzeven of het koelsysteem worden
beschadigd.
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De industrie gebruikt ook water voor de aanmaak van producten, men noemt dit water proceswater.
De kwaliteit van proceswater is belangrijker dan dat van koelwater. De eisen in de voedingsindustrie zijn
bv. anders dan in de verfindustrie.
In een aantal gevallen is grondwater onmiddellijk bruikbaar in het productieproces. Bij ondiepe waterwinningen kunnen evenwel problemen optreden wat betreft de bacteriologische zuiverheid van het water en
mogelijke verontreiniging van grondwaterlagen door nutriënten.

Weetje!
Het betalen van heffingen op de kwantiteit en kwaliteit van het lozingswater, doet bedrijven zoeken naar
manieren om deze heffing tot een minimum te herleiden. Voor bepaalde bedrijven wordt het voordeliger om
zelf een waterzuiveringsinstallatie te bouwen, terwijl het voor andere toch goedkoper blijft om ongezuiverd
water te lozen. De vervuiling van het lozingswater kan in vele gevallen beperkt worden door een goede
productkeuze. Het watergebruik (en dus ook de geloosde hoeveelheid) kan geminimaliseerd worden door
aan aantal maatregelen te treffen tijdens de productie.

Huisvesting
Wie?
Huisvesting aan waterlopen is historisch gegroeid. Waterwegen trekken industrieën aan, want via de
waterweg worden goederen aangevoerd. De bevolking trekt naar de plaatsen waar ze haar brood kan
verdienen en zo komt het dat grote steden vaak aan waterlopen liggen.

Welke activiteit?
Enerzijds werd het nodige water uit de waterloop gehaald, anderzijds diende deze ook als riool voor de afvoer
van huishoudelijk afvalwater. Door de hoge bevolkingsdruk raakten de waterlopen echter sterk verontreinigd
en vaak werden ze overdekt zodat huisvesting minder met water werd gerelateerd. Tegenwoordig is wonen
aan en op het water echter weer populair: water in de stad is aan herwaardering toe.

Welke aanspraak op water?
Momenteel wordt in de huishoudens vooral leidingwater van goede kwaliteit gebruikt. Voor heel wat
huishoudelijk toepassingen kan het ook met water van een lagere kwaliteit dan de drinkwaterkwaliteit:
toiletten, wasmachines, buitenkranen en water in de tuin. Bij nieuwe wijken wordt er vooral gedacht
aan alternatieve waterbevoorrading door de opvang en het gebruik van hemelwater en het zuiveren en
hergebruiken van water. Hierdoor zal het gebruik van leidingwater noodgedwongen afnemen.
Relatief zuiver hemelwater afkomstig van de daken wordt nog te vaak via de riool naar de RWZI gevoerd.
Afkoppeling van de regenwaterafvoer en infiltratie in de bodem of rechtstreekse afvoer naar de waterloop
dragen bij tot een betere waterkwaliteit en een goede waterhuishouding.
Vaak treden er problemen op met de ruimtelijke ordening. Soms worden nieuwbouwwijken gepland op
plaatsen die ’s winters onder water stonden. Door grote oppervlakten te bezetten met huizen, opritten en
straten, kan minder regenwater de grond indringen en moet het elders naartoe. Dat kan tot overstromingen leiden.
Water4all

3de graad - bijlage 2 - Kruip in de huid van een wateractor

5

Weetje!
• Nog heel wat huizen in Vlaanderen zijn niet aangesloten op een RWZI, maar lozen hun afvalwater
rechtstreeks in een waterloop.
• Elke Vlaming gebruikt per dag gemiddeld 110 liter water.

Natuur, bos en landschap
Wie?
Deze sector verschilt van de andere sectoren, omdat natuur deel uitmaakt van het watersysteem en
geen economische of andere activiteit beoogt.
Naast de erkende terreinbeherende natuurverenigingen als vertegenwoordigers van de natuursector, hebben
ook de andere natuurverenigingen en tal van Vlaamse instanties inbreng in het water- en natuurbeleid in een
bekken. Vaak zijn zij uitvoerder van projecten die te maken hebben met het watersysteem. Vooral hydrologische
ingrepen en de beheersmaatregelen van de verenigingen binnen de reservaten zijn hierbij van belang.

Welke aanspraak op water?
Voor een gezonde natuurlijke omgeving moet genoeg grond- en oppervlaktewater van een voldoende
kwaliteit beschikbaar zijn.
Water is voor veel diersoorten een natuurlijke leefomgeving: zowel leven, voortplanten als migreren
gebeurt in de waterloop. De relatie van de waterloop met de omgeving is voor hen van groot belang.
Is bijvoorbeeld de grondwaterstand onnatuurlijk laag dan is dit nadelig voor de instandhouding van
bossen en hun diersoorten.
Het gebiedsgericht natuurbeleid in Vlaanderen wordt vormgegeven door decreten (VEN, IVON of Natuuren bosreservaten), Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn) en Internationale verdragen (vb.
Conventie van Ramsar). De laatste jaren neemt het aantal hectare erkend reservaatgebied toe.
Natuurverenigingen streven naar een zo natuurlijk mogelijke situatie, waar de invloed van de mens zo min
mogelijk voelbaar is.
Een kunstmatig peilbeheer en verrijking van de bodem met nutriënten is ongewenst. Biodiversiteit is troef.
Een natuurlijke waterloop, die meandert, van goede ecologische (water)kwaliteit, met verschillende
stroomsnelheden, natuurlijke oevers, veel aanwezige fauna en flora, … is hun wens.
Het voor de landbouwer aanhouden van een laag waterpeil vooral in het voorjaar en een hoger zomerpeil, is
vaak nadelig voor het waterbiotoop en de watergebonden ecosystemen. De bodem verdroogt en de waterafhankelijke vegetatie verdwijnt. Bovendien wordt ze vervangen door een armer type dat op voedselrijke
bodems voorkomt. Enkel de meest concurrentiële plantensoorten kunnen zich handhaven. Daarom pleit de
natuursector voor een meer natuurlijk peilverloop dat kansen biedt aan water- en oevervegetatie en de
daarmee samenhangende levensgemeenschappen. Een peilverhoging van het winter- en voorjaarswaterpeil
binnen ecologisch interessante gebieden is wenselijk. De voorkeur gaat uit naar het nastreven van plasdrassituaties (niet volledig nat, maar regelmatig onder water met afwisseling tussen vochtige en drogere
plekken) in ecologisch waardevolle gebieden. Het overstromingswater dient echter van goede kwaliteit te zijn!
Alle onderdelen van het integrale waterbeleid (kwaliteit, kwantiteit en natuurlijk milieu) zijn dus essentieel
voor het natuurbehoud. Meestal zal de zwakste schakel het uiteindelijke resultaat bepalen.
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Toerisme en recreatie
Wie?
We onderscheiden subsectoren zoals:
hengelsport, pleziervaart (ook jachthavens met hun randvoorzieningen, aanlegsteigers,…), zwemmen
(recreatievijvers), verblijfstoerisme (ook tweede verblijven, campings), horeca, evenementen,
attractiepunten, sport- en speelpleinen en zwembaden.

Welke activiteit?
De sector toerisme en recreatie bevat activiteiten die rechtstreeks in relatie staan met het watersysteem en
activiteiten die onrechtstreeks invloed hebben op het watersysteem.
E bestaat een brede waaier aan recreatievormen op, in of langs het water:
• Harde recreatievormen op het water: gemotoriseerde pleziervaart, allerlei vormen van recreatievaart,
waaronder passagiersvaart, toervaarten, zeilen, plankzeilen, snelvaart en jetski, roeien, enz.
• Zachtere recreatievormen: zwemmen, duiken, schaatsen, enz.
• Zachte recreatievormen: voornamelijk de oeverrecreatie op bermen en jaagpaden zoals wandelen,
fietsen, paardrijden, vissen enz.
De vissers kunnen in interactie treden met recreanten op het water, daar zij van op de oever in het water
actief zijn en hun bezigheid moeilijk te combineren is met een aantal vormen van waterrecreatie.

Welke aanspraak op water?
Het spreekt vanzelf dat al deze activiteiten op, aan en in het water bepaalde eisen stellen aan het
watersysteem, zoals een gegarandeerd minimaal waterniveau en een goede kwaliteit van het water.
Daarnaast hebben ze ook een bepaalde impact op deze watersystemen (geluidshinder, golfslag, visbestand
enz.... ). Verder kunnen diverse recreatievormen elkaar uitsluiten (bv. jetski en vissen) of juist naast elkaar
bestaan (bv. wandelen en fietsen langs de waterloop). Recreatie kan voorkomen samen met andere functies
van de waterlopen. Hierbij kunnen ze met elkaar in conflict treden (bv. gemotoriseerde pleziervaart versus
natuurgebieden), elkaar aanvullen (bv. wandelen in natuurgebied langs waterlopen), of naast elkaar bestaan
(bv. pleziervaart en commerciële vaart).

Transport en infrastructuur
Wie?
Het transport en de vervoersinfrastructuur bevat 4 subsectoren:
• luchtinfrastructuur
• waterinfrastructuur
• wegverkeersinfrastructuur
• randvoorzieningen, als (lucht)havens en spoorwegstations

Water4all
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Welke aanspraak op water?
Een bevaarbare waterweg voor de binnenscheepvaart moet voldoende breed en diep zijn, met zo weinig
mogelijk obstakels en voldoende grote sluizen. Veel waterlopen zijn rechtgetrokken ten behoeve van de
scheepvaart. Er zijn ook terminals nodig voor de op- en overslag van goederen.
Globaal genomen wordt de waterweg beneden de maximale capaciteit gebruikt, met uitzondering van
enkele knelpunten op het niveau van de sluiscapaciteiten.
Vlaanderen bezit een dicht binnenwaterennetwerk met een totale lengte van 1050 km, met nog veel
mogelijkheden voor de scheepvaart.
Het transport over de waterweg moet toenemen zonder dat dit schade veroorzaakt aan het leefmilieu.
Concreet betekent dit dat het beleid inzake het waterpeil rekening moet houden met de principes van
het integraal waterbeheer en dat de ontwikkeling van de vaarwegfunctie rekening moet houden met de
andere functies van de rivier of het kanaal. Maar ook de functie ‘vaarweg’ moet een essentieel onderdeel
zijn van het integraal waterbeleid.
De basisvoorwaarde om scheepvaart mogelijk te maken is dat de waterdiepte, de vrije vaarweghoogte
en de vaarwegbreedte voldoende zijn: een minimaal of maximaal waterpeil moet steeds gegarandeerd
kunnen worden. Dat is niet steeds te verzoenen met de dynamiek in een natuurlijke rivier. Dan is
kanalisering vereist.
Stuwen zorgen voor de nodige waterdiepte, sluizen maken scheepvaart mogelijk ter hoogte van de stuwen.
Het waterpeil kan niet uitsluitend voor de scheepvaart alleen beheerd worden. In uitzonderlijke gevallen is er
een teveel aan water, met risico’s op overstroming.
De vragen van scheepvaart en watervoorziening vallen voor een deel samen. De constructies voor de
scheepvaart (sluizen, stuwen) hebben uiteraard een impact op de natuurfunctie van een waterweg.
De corridorfunctie voor de natuur moet in een toekomstig waterbeleid steeds gevrijwaard blijven.

Weetje!
Het kleinste binnenschip kan tot 350 ton vervoeren, wat evenveel is als 18 grote vrachtwagens. Meer
scheepvaart kan het wegverkeer dus ontlasten.

Visserij
Wie?
Deze sector is opgedeeld in drie subsectoren:
• Beroepsbinnenvisserij:
Deze beperkt zich tot de Beneden-Zeeschelde (vanaf Antwerpen tot aan de Belgisch-Nederlandse grens).
De verbeterde waterkwaliteit en het herstel van de vis- en schaaldierenpopulaties laten een stijging in de
semi-professionele riviervisserij vermoeden.
• Hengelsport:
Hieronder vinden we de hengelaar en de sportvisser. De eerste is vooral op natuur en rust gericht, terwijl
de sportvisser een competitieve ingesteldheid heeft.
• Aquacultuur:
Hierbij worden zowel de visteelt als de kweek van rivierkreeft, oesters, … gerekend.
De zee- en kustvisserij worden hier buiten beschouwing gelaten.
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Welke aanspraak op water?
De visserijsector heeft oppervlaktewater nodig dat aan de kwaliteitsvereisten voor viswater
voldoet. Rust, natuurlijke omgeving, proper water en een aantrekkelijke visstand zijn voor 90% van
de hengelrecreanten belangrijke basisvoorwaarden. Er zijn interacties met andere ruimte-, water- en
natuurgebruiksfuncties, niet in het minst met de ecologische functie en het integraal waterbeheer.
Op het vlak van waterbeheer moet wat betreft het visstandbeheer met verschillende factoren rekening
gehouden worden. De visstand van een waterloop is immers het resultaat van de visserijreglementering,
het visstandbeheer, de bevissing, de waterkwaliteit, het waterkwantiteitsbeheer en het biotoop. Al deze
factoren zijn dus van groot belang.
Een rivierstelsel vertoont van nature een grote diversiteit aan elementen die voor zoetwatervissen
van belang zijn, zoals ondiepe plaatsen in de luwte van rivierbochten, hoofd- en nevengeulen, ondieptes,
(open of afgesloten) meanders, zand- en slikbodems, begroeide en niet-begroeide waterpartijen,
overstroombare uiterwaarden en overhangende oevers, afgewisseld met glooiende vegetatierijke oevers.
Waterlopen die deze natuurlijke kenmerken vertonen, zullen dan ook een grotere visstand hebben dan
kunstmatige waterlopen.

Energie
Wie?
Bij energieproductie en -distributie worden volgende subsectoren onderscheiden:
• Elektrische centrales
• Kerncentrales
• Warmtekrachtkoppelingscentrales
• Hernieuwbare energie (windturbineparken, waterkrachtcentrales en eenheden die biomassa verbranden)
• Energiedistributiebedrijven

Welke aanspraak op water?
Slechts een klein deel van de energieproductie kan door waterkrachtcentrales worden geleverd: door
de kleine hoogteverschillen in het Vlaams reliëf en de geringe debieten komen hiervoor slechts een paar
locaties in aanmerking. Daarnaast kan elektriciteit worden opgewekt door de installatie van kleine turbines
in de 320 bestaande watermolens en door gebruik te maken van stuwen.

Weetje!
Op het Kanaal Leuven-Dijle heeft de waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (WenZ) aan de
sluizen van Tildonk, Kampenhout,
Boortmeerbeek en Battel vier kleine waterkrachtcentrales in werking gesteld. Op die manier levert het
kanaal voldoende groene energie om zowat 510 gezinnen van stroom te voorzien zonder dat de vismigratie
daar noemenswaardige hinder van ondervindt. Deze groene elektriciteit voorziet ook de sluizen van
elektriciteit.
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Ontginningen
Welke aanspraak op water?
Door de winning van oppervlaktedelfstoffen (zoals leem, zand, grind,...) is door de jaren heen op relatief
grote schaal land aan zijn bestemming onttrokken. Hiervan is een blijvend deel in water omgezet. Er is
o.a. interactie mogelijk met de sectoren drinkwatervoorziening, milieuhygiëne, industrie, natuur, visserij
en recreatie. Elke ontginning heeft eveneens zijn specifieke impact op het watersysteem, afhankelijk van
zijn geografische en hydrogeologische ‘setting’.

Overzicht
Invloed op verschillende aspecten van Integraal Waterbeheer

Invloed van de sectoren

Aspecten Integraal waterbeheer
watergebruik
grondwater

watergebruik
leidingwater

infiltratie

rioleringsstelsel

waterzuivering

1. Drinkwater
-voorziening

x

0

0

0

0

2. Waterbeheersing
en veiligheid

0

0

x

0

3. Milieuhygiënische
infrastructuur

0

0

0

4. Land- en tuinbouw

x

x

5. Industrie en handel

x

6. Huisvesting

waterverontreiniging:
grond en/of
opp. water

structuurkenmerken
waterloop

natte
natuur

x

0

x

x

0

x

x

0

x

x

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7. Natuur, bos en
landschap

x

0

x

0

x

x

x

x

8. Toerisme en
recreatie

0

0

0 soms x

x

x

x

x

x

9. Transport en
infrastuctuur

0

0

x

0

0

x

x

x

10. Visserij

0

0

0

0

0

0

x

x

11. Energie

0

0

0

0

0

x

0

x

12. Ontginningen

x

0

x

0

0

x

x

x

x = invloed, 0 = geen invloed
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