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BESLUIT VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER VAN 

DE VLAAMSE WATERWEG NV BETREFFENDE HET INSTELLEN VAN EEN 

CAPTATIEVERBOD 

DE GEDELEGEERD BESTUURDER 

 

Gelet op artikel 41 van het Scheepvaartdecreet van 21 januari 2022; 

Gelet op de melding van een blauwalgenbloei op het Kanaal Bocholt - Herentals en recente waarnemingen 

van de waterloopbeheerder; 

Overwegende dat blauwalgenbloeien en drijflagen vooral voorkomen bij warm weer en in wateren met 

hoge gehaltes voedingsstoffen en weinig of geen stroming; 

Overwegende dat er bij het afsterven van blauwalgen in een drijflaag er giftige stoffen kunnen vrijkomen, 

die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier; 

Gelet op het microscopisch onderzoek uitgevoerd door de VMM d.d. 01/08/2022 waaruit blijkt dat het om 

potentieel toxische blauwalgen gaat; 

Gelet op het binnen de CIW afgesproken kader voor een gecoördineerde aanpak van blauwalgenbloeien 

voor wateren andere dan de erkende zwem -en recreatiewateren; 

Overwegende dat het om veiligheids- en gezondheidsreden noodzakelijk is om het Kanaal Bocholt - 

Herentals een verbod in te stellen op de captatie van gecontamineerd water voor het besproeien van 

consumptie- en voedergewassen en als drinkwater voor vee; 

Gelet op de hoogdringendheid van de beslissing; 

BESLUIT 

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op Kanaal Bocholt - Herentals. 

Art. 2. In de drijflaag en de omgeving ervan is het verboden water te capteren voor het 

besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking vanaf heden tot het wordt opgeheven bij besluit van de 

gedelegeerd bestuurder. 

 

Hasselt, 01/08/2022, 
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Voor ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder, afwezig, 

 

 

 

 

Dominique Van Hecke  

algemeen directeur’ 
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