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Provincie Oost-Vlaanderen

POLITIEBESLUIT
Ca ptatieverbod ecolog isch kwetsba re waterlopen

De waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,

Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6
maaft 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de
overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen;

Gelet op het advies van de droogtecommissie van 19 mei 2020;

Gelet op het provinciaal droogte-overleg van 20 mei 2020;

Ovenruegende de meteorologische en hydrologische omstandigheden in Oost-Vlaanderen;

Overwegende dat de waterkwaliteít in de waterlopen afneemt bij aanhoudende droogte, wat
gezondheidsrisico's voor mens en dier met zich kan meebrengen;

Overwegende dat recente metingen en terreinwaarnemingen van de Provinciale dienst Integraal
Waterbeleid en de Vlaamse Milieumaatschappij uitwijzen dat het waterpeil of het debíet onder de
drempelwaarden zít voor sommige ecologische kwetsbare waterlopen.

Overwegende de bescherming van de ecologisch zeer kwetsbare kleine beken.

BESLUIT

ARTIKEL 1: Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden
zoals opgenomen in bijlage 1. Het betreft de volgende gebieden:

POV001: Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. 05365)
POV002: Stroomgebied van de bovenloop van de Bosbeek (waterloop nr, 0386)
POV003: Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek (waterloop nr. OS34B)
POV004: Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr, OS3B5)
POV005: Stroomgebied van de benedenloop van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331)
POV006: Stroomgebied van de middenloop van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331)
POV007:Stroomgebied van de bovenlopen van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331) en de
Pauwelsbeek (waterloop nr. OS337)
POVOOB: Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr, OS315)
POV010: Stroomgebied van de bovenlopen van de Zwalm
POV011: Stroomgebied van Molenbeek (nr. C.5277)
POV012: Stroomgebied van de Passemarebeek (waterloop nr. OS275)
POV013: Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek-Kottembeek (waterloop nr.
os1s7)
POVO14: Stroomgebied van bovenloop van de MolenbeekÆerkleppebeek (waterloop nr.
os197)



POV015: Stroomgebied van bovenloop van de Molenbeek/Parkbosbeek (waterloop nr. 05160)
POV017: Stroomgebied van de Mark (waterloop nr. 05215)
POVOlB: Stroomgebied van de Wolfsputbeek (waterloop nr. 05103)
POV020: Stroomgebied van de RieWeldbeek (waterloop nr. OS197)

POV022: Stroomgebied van de Sompelbeek (waterloop nr. OS130)

POV023: Stroomgebied van de Voorstesloot (waterloop OS108)

Uitzondering hierop is het beperK capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten
staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen, Ook het capteren
voor de productie van drinkwater door de daarvoor vooziene instanties is toegelaten.

ARTIKEL 2: Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van B tot 14

dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro (*), of met één van deze straffen alleen.

ARTIKET 3: Dit politiebesluit treedt in werking vanaf 21 mei 2020 en blijft van kracht tot het wordt
opgeheven bij polítiebesluit.

Gent, 20 mei 2020

De waarnemend gouverneur,

Didier Detollenaere

(x) Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maaft 1952 betreffende de opdeciemen op de

strafrechteli jke geldboeten,





Bijlage bij het Politiebesluit 

POV001: Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. OS365) 

  



POV002: Stroomgebied van de bovenloop van de Bosbeek (waterloop nr. O386) 

  



POV003: Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek (waterloop nr. OS348) 

 

  



POV004: Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385) 

  



POV005: Stroomgebied van de benedenloop van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331) 

 

 

  



POV006: Stroomgebied van de middenloop van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331) 

 

  



POV007:Stroomgebied van de bovenlopen van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331) en de 

Pauwelsbeek (waterloop nr. OS337) 

 

  



POV008: Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315) 

  



POV010: Stroomgebied van de bovenlopen van de Zwalm 

 

 

  



POV011: Stroomgebied van Molenbeek (nr. OS277) 

 

 

  



POV012: Stroomgebied van de Passemarebeek (waterloop nr. OS275) 

 

  



POV013: Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek-Kottembeek (waterloop nr. OS157) 

 

 

 

  



POV014: Stroomgebied van bovenloop van de Molenbeek/Terkleppebeek (waterloop nr. O5197) 

 

  



POV015: Stroomgebied van bovenloop van de Molenbeek/Parkbosbeek (waterloop nr. O5160) 

 

 

 

  



POV018: Stroomgebied van de Wolfsputbeek (waterloop nr. O5103) 

  



POV017: Stroomgebied van de Mark (waterloop nr. O5215) 

 

 

  



POV020: Stroomgebied van de Rietveldbeek (waterloop nr. OS197) 

 

  



POV022: Stroomgebied van de Sompelbeek (waterloop nr. OS130) 

 

  



POV023: Stroomgebied van de Voorstesloot (waterloop OS108) 

 

 


