Wanneer krĳgt de beek in je buurt een beurt?
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BRON VAN INFORMATIE
OVER HET BEHEER EN
ONDERHOUD VAN DE
WATERLOOP IN JE BUURT

Beste boer,van
Beste buuroop,
een waterl

West-Vlaanderen wordt doorkruist door onbevaarbare waterlopen. Efficiënt waterbeheer
is dan ook erg belangrĳk. En regelmatig onderhoud noodzakelĳk. Een goed functionerend
waterlopenstelsel is immers essentieel om wateroverlast te voorkomen. Woon of werk je op
een grond langs een waterloop, dan moet je ervoor zorgen dat die waterloop en zĳn oevers
vlot toegankelĳk zĳn voor de nodige onderhoudswerken.
Wanneer de waterloop in je buurt een beurt krĳgt, vind je voortaan op

WATERTALK.be
Wanneer is
het onderhoud
gepland?

Wat houdt
het onderhoud
precies in?

Provincie West-Vlaanderen heeft een online platform
ontwikkeld dat registreert langs welke waterlopen
aannemers graaf- en onderhoudswerken uitvoeren.
Zo kan je op watertalk.be snel checken waar en wanneer
werkzaamheden of ruimingswerken gepland of bezig zĳn.
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Wist je dat er
een aantal
�egels �ijn?

Jaarlĳks maaien van bodem- en taludvegetatie
Slibruiming van waterlopen en bufferbekkens
Uitvoeren van herstellingswerken aan de oevers
Debietbegrenzende schuiven en stuwen plaatsen
Ratten en invasieve uitheemse soorten bestrĳden

Bovendien vind je op watertalk.be ook nuttige informatie over het correct
gebruik van de oeverzones. Waterlopen en hun oevers moeten immers
altĳd vlot toegankelĳk zĳn voor onderhoud. Er zĳn een aantal regels waar
je je aan moet houden. Maak je het onderhoud mee mogelĳk?
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1. Onderhoud: zorg vooreen vrĳe doorgang (5 meter)
2. Bemesting: hou 5 meter afstand van de waterloop
(geldt niet voor alle waterlopen)
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3. Gewasbescherming: hou minstens 1 meter afstand
4. Bodembewerking: hou minstens 1 meter afstand
5. Maai de 1 meterstrook om onkruiden te vermĳden

meer info op WATERTALK.be

Watertalk.be is een initiatief van Provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met Inagro, en met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Vlaamse Landmaatschappĳ.

