Beste,
Als waterwegbeheerder willen wij u op de hoogte brengen over de huidige
droogteproblematiek in Oost- en West-Vlaanderen. Voorlopig zonder impact op het
waterwegverkeer.
Hoe is de situatie op vandaag?
De afgelopen weken waren erg droog en de komende weken wordt er weinig tot geen
neerslag voorspeld.
De debieten in onze rivieren en kanalen zakken tot hun minima, de Boven-Schelde en de
Dender in het bijzonder. Op verschillende waterwegen staat het waterpeil op bepaalde
momenten lager dan normaal. Dit is/was bijvoorbeeld al het geval op de Ringvaart om
Gent/kanaal Gent-Oostende, de IJzer, de Bergenvaart, … Op dit moment is de situatie
nergens kritiek, maar het is uiteraard niet uitgesloten dat de waterpeilen bij aanhoudende
droogte en door een groter waterverbruik verder zullen dalen.
Welke maatregelen worden nu al genomen?
Als waterwegbeheerder volgen we de situatie uiteraard op de voet. Er worden al sinds de
tweede helft van mei een aantal maatregelen genomen om het water zo goed mogelijk
op peil te houden:
- de waterafvoer richting het kanaal Gent-Terneuzen en de zee wordt zoveel mogelijk
beperkt;
- de kleinere waterlopen met een lager waterpeil worden zoveel mogelijk gevoed met
water uit grotere, aangrenzende waterwegen;
- de polders worden waar mogelijk momenteel nog gevoed met zoet water uit de
bevaarbare waterlopen.
Hebben de maatregelen impact op het waterwegverkeer?
Voorlopig niet. Voorlopig kan het water voldoende op peil gehouden worden door
bovenstaande beheersmaatregelen zorgvuldig toe te passen. Bij aanhoudende droogte
en een stijging van het waterverbruik is het uiteraard niet uitgesloten dat er de komende
weken bijkomende maatregelen ingesteld worden die eventueel wel een impact zullen
hebben op het waterwegverkeer. Zo is het mogelijk dat er op strategische punten
gegroepeerd schutten wordt ingesteld. Uiteraard houden we u daarover goed op de
hoogte.
Alvast onze dank!
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