
 

 

Besluit 

             2020_09 
 
De gouverneur van de provincie Antwerpen, 
 
Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836; 
 
Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992; 
 
Gelet op de Europese habitatrichtlijn (92/43/EEG) inzake de bescherming van de natuurlijke habitat en de wilde 
flora en fauna; 
 
Gelet op het kader voor beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte, 
geadviseerd door de Vlaamse Droogtecommissie op 19 mei 2020; 
 
Gelet op het advies van de Vlaamse Droogtecommissie van 19 mei 2020, gelet op het advies van het 
provinciebestuur Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid van 3 juni 2020 en gelet op de resultaten van het 
provinciaal droogte-overleg op 3 juni 2020; 
 
Gelet op het politiebesluit van de gouverneur van 20 mei 2020 betreffende het verbod op captatie uit alle 
onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van:  

 Groot Schijn (gedeeltelijk); 
 Mark (gedeeltelijk); 
 Weerijs (gedeeltelijk); 
 Kleine Nete (gedeeltelijk); 
 Grote Nete (gedeeltelijk); 
 Platte Beek. 

 
Overwegende de meteorologische en hydrologische omstandigheden in de provincie Antwerpen; 
 
Overwegende dat de waterkwaliteit in de waterlopen afneemt bij aanhoudende droogte, wat gezondheidsrisico’s 
voor mens en dier met zich kan meebrengen; 
 
Overwegende dat in de waterlopen van volgende stroomgebieden: 

 Groot Schijn (gedeeltelijk); 
 Maas; 
 Nete (gedeeltelijk); 
 Vrouwvliet; 
 Grote Struisbeek (gedeeltelijk) 

het waterpeil kritisch laag staat en een dringende maatregel noodzakelijk is;  
 
 
 

BESLUIT: 
 

 
Artikel 1. Het politiebesluit van de gouverneur van 20 mei 2020 betreffende het verbod op captatie uit alle 

onbevaarbare waterlopen in de 10 stroomgebieden van  
 Groot Schijn (gedeeltelijk); 
 Weerijs (gedeeltelijk); 
 Mark (gedeeltelijk); 
 Kleine Nete (gedeeltelijk); 
 Grote Nete (gedeeltelijk); 
 Platte Beek.  

wordt opgeheven. 
 
 



 
 
 
 
Artikel 2.  Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden zoals 

opgenomen in bijlage. Het betreft de stroomgebieden van:  
 Groot Schijn (gedeeltelijk); 
 Maasbekken; 
 Netebekken (uitgezonderd segmenten Aa (1e categorie), Molenbeek/Bollaak (1ste 

categorie) en Grote Nete (1ste categorie)); 
 Vrouwvliet; 
 Grote Struisbeek (uitgezonderd segment Grote Struisbeek (1ste categorie)) 

 
Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog 
buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 

 
Artikel 3.  Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen 

en een geldboete van 26 tot 200 euro1, of met één van deze straffen alleen. 
 
Artikel 4.  Dit besluit treedt in werking vanaf 4 juni 2020 en wordt opgeheven bij politiebesluit. 
 
Artikel 5.  Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en worden bekend 

gemaakt via gemeentelijke websites.  
 
 
 
 
 

Antwerpen, 
3 juni 2020 

 
 
 
 
 
 

Cathy Berx 
Gouverneur provincie Antwerpen 

 
 
 

 

                                           
1 Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke 
geldboeten 



BIJLAGEN POLITIEBESLUIT: kaarten van stroomgebieden Groot Schijn (gedeeltelijk), Maasbekken, Netebekken (gedeeltelijk), Grote Struisbeek (gedeeltelijk), 
Vrouwvliet. 
 
Waterlopen in rode zone maar in het groen aangegeven zijn uitzonderingen waarop captatie wel is toegestaan. Dit betreft de waterlopen Aa (1e categorie), 
Molenbeek/Bollaak (1ste categorie), Grote Nete (1ste categorie) en Grote Struisbeek (1ste categorie). Bevaarbare waterlopen vallen niet onder dit politiebesluit, uiteraard blijft 
de geldende regelgeving met betrekking tot captatie hier van toepassing. 
 
Zie ook interactieve kaart: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/beleidsondersteuning/captatieverbod.html. 
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