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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 

 

Captatieverbod kanaal Ieper-IJzer 
 
OVERWEGEND GEDEELTE 
Juridische grond 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 63 en 66 en de nieuwe Gemeentewet, 
artikelen 133, 134ter en 135  ; 
Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003, gewijzigd door het wijzigingsdecreet Integraal 
Waterbeleid van 19 juli 2013, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten. 
De Code goede natuurpraktijk voor waterlopen besluit Vlaamse Regering van 10 juli 2015. 
 
Feiten 
Door de aanhoudende droogte wordt vastgesteld dat niet alleen het waterniveau echt laag is maar ook de 
waterkwaliteit van het kanaal Ieper-IJzer een probleem geeft. Meer bepaald  wordt via het centrale 
meldpunt van de VMM melding gemaakt van blauwalgenbloei (24/07/2019). Uit het labo-onderzoek 
(microcystine-bepaling) d.d. 26.07.2019 bleek dat het om toxische blauwalgen gaat. 
Bij politiebesluit van de gouverneur van 10 juli 2019 werd een algemeen captatieverbod  uitgevaardigd 
voor alle waterlopen in het IJzerbekken. Aanvullend werd er bij burgemeestersbesluit van 19 juli 2019 een 
verbod ingesteld voor de vestingen en alle openbare bekkens, buffers en vijvers op het grondgebied van 
stad Ieper. Daarnaast werd bij besluit van 29 juli 2019 overgegaan tot een recreatieverbod en 
captatieverbod in het bovenpand en middenpand water van het Kanaal Ieper – IJzer voor het besproeien 
van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.  

Op vandaag zijn de drijflagen en ernstige bloei van cyanobacteriën verdwenen in de kanaalzone ‘Hoge 

Vaart’, gelegen tussen de Kaai in Ieper en het eerste sas (gelegen voor het dorp Boezinge). In deze zone  
blijft de concentratie aan microcystines onder de drempelwaarde. Er is bijgevolg geen gezondheidsrisico 
meer voor de waterrecreanten. Dit wordt bevestigd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het 
recreatieverbod kan bijgevolg opgeheven worden. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
§1. Het blijft  verboden in het bovenpand en middenpand water te capteren uit het Kanaal Ieper – IJzer 
voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.  
§2. Het verbod op elke vorm van zachte recreatie (kajak, kano, roeien, …)  evenals wat betreft het 
hengelen op voorgenoemde locatie wordt opgeheven. 
Artikel 2: Overtredingen op de bepalingen van dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf 
van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro (*), of met één van deze straffen alleen. 
Artikel 3: Dit besluit wordt onmiddellijk van kracht en zal ter plaatse worden bekendgemaakt door 
aanplakborden en wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke website. 
Artikel 4: Dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de dienst preventie, politie, brandweer, dienst 
communicatie, technische dienst en de milieuambtenaar. 
 
Ieper, 29 augustus 2019 
 
(get.) Emmily Talpe 
Burgemeester 
 
 Voor eensluidend verklaard afschrift 
 
Bij bevel,  
 

  
  

Stefan Depraetere Emmily Talpe 
Algemeen Directeur Burgemeester, 
 
(*) Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdécimes op 
strafrechtelijke geldboeten. 


