
 

 
 
 

 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 
Aan de algemeen directeur, 
 
 
Extra agendapunt gemeenteraad 15/06/2020 
ONDERWERP : MERKSPLAS GAAT VOOR EEN WATERBELEID MET HEMELWATERPLAN  
 
 
 
 
EXTREME DROOGTE 
Sinds het begin van de metingen in 1833 is het nog nooit zo droog geweest. Gans Europa kreunt 
onder de droogte. In Duitsland staat de Rijn historisch laag... Ook bij ons begint het een jaarlijks 
weerkerend fenomeen te worden. De voorbije drie jaren waren allemaal droger dan gemiddeld. 2020 
staat nu al op de lijst van jaren met langdurige droogte. “het is verontrustend dat het zo vroeg op het 
jaar al zo droog is", zegt professor Patrick Meire, expert Waterbeheer aan de Universiteit Antwerpen.  
 
Dat het in maart en april nauwelijks geregend heeft, is iedereen opgevallen. We kunnen écht niet om 
de droogte heen. Pas nog stond natuurgebied de Liereman in vuur en vlam. Dankzij snel ingrijpen van 
de brandweer – waaronder onze Merksplasse helden - bleef de schade beperkt. Volgens Natuurpunt 
is ‘slechts’ 30 hectare heide en veen in de as gelegd. 
 
De grondwaterstanden zijn alweer erg laag, meldt de VMM. “Het waterpeil van verschillende 
waterlopen staat nu al bijna zo laag als tijdens de droge zomers van 2018 en 2019, zegt Kris 
Huijskens - droogte- en hemelwatercoördinator van de Provincie Antwerpen. Op 8 mei voerde de 
provincie Antwerpen als eerste een captatieverbod in voor tien ecologisch kwetsbare stroomgebieden 
waaronder het stroomgebied van het Merkske.  
 
Intussen werd het captatieverbod uitgebreid … en ook in de andere Vlaamse provincies mogen 
landbouwers geen water meer oppompen uit een aantal ecologisch kwetsbare waterlopen. In 42 
gemeenten in Vlaams-Brabant gelden nog bijkomende maatregelen. Door de algemene droogte en 
het overschrijden van de leveringscapaciteit van kraantjeswater mag je er geen leidingwater meer 
gebruiken om de auto te wassen, de tuin te sproeien of een zwembad te vullen.  
 
Denken dat dit probleem de komende jaren niet frequent zal weerkeren is wishful thinking. Het klimaat 
verandert razendsnel. Daarom moeten we ervoor zorgen dat onze uitstoot vermindert om het effect zo 
veel mogelijk te beperken, maar we moeten ons ook voorbereiden op de effecten van 
klimaatverandering. 
 
  

https://www.facebook.com/BcLandschapDeLiereman
https://www.vmm.be/nieuws/archief/grondwater-in-bijna-de-helft-van-de-meetplaatsen-opnieuw-laag


 

WATERBELEIDSPLAN 

Recent werd de Waterbeleidsnota 2020-2025 besproken in het Vlaams Parlement, waar nog maar 
eens duidelijk werd dat de verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar de lokale besturen.  

Minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA), erkent dat de waterproblematiek hoger op het politieke 
prioriteitenlijstje hoort en er actie nodig is. Een tweede ambitieuzer plan volgt tegen de lente van 
volgend jaar. Helaas zal het voor deze zomer alweer te laat zijn.Intussen rekent de minister op 
kleinere ‘quick wins’: het plaatsen van stuwen om water op te houden in beken en grachten, het 
dempen van afwateringsgrachten in bossen om de verdroging tegen te gaan. Steden en gemeente 
zullen dus het verschil moeten maken en worden gestimuleerd om een hemelwaterplan op te stellen. 
Een plan dat mikt op hergebruik van regenwater en meer infiltratie in de bodem 

Met Groen willen we de lead nemen en ambitieuze, structurele voorstellen over ontharding en 
klimaatrobuustheid naar voor schuiven.  “Er is geen andere keuze dan preventieve maatregelen te 
nemen”, zegt professor waterbeheer Patrick Meire (UAntwerpen), "want de waterbak in Vlaanderen 
loopt langzaam leeg. En water is nog veel bepalender voor ons leven dan het coronavirus."  

De komende decennia ingaan zonder plan is een recept voor een crisis, een crisis die je lang op 
voorhand had kunnen zien aankomen en dat kunnen we dus echt niet maken naar onze bevolking toe.  
 
 
GEMEENTE ALS TREKKER TEGEN DROOGTE 
 
Dat klimaatverstoring leidt tot langere periodes van droogte staat buiten kijf. Deze droogte blijft niet 
zonder gevolgen voor mens, economie en natuur. Tegelijk onttrekken landbouw, industrie en burgers 
steeds meer grondwater aan het land, waardoor het watertekort in droge, kwetsbare jaren verder 
oploopt. Die ‘race to the bottom’ kan alleen maar dramatisch aflopen.  
 
Het grondwatersysteem reageert traag op veranderingen. Zo zien we bijvoorbeeld dat de droogte die 
nu aanwezig is nog steeds een gevolg is van een reeds verlaagde grondwatertafel door de voorbije 
droge jaren.  Net daarom moet er ruim op tijd actie ondernomen worden om problemen te voorkomen. 
 
In 2018 werden de gemeenten door VMM bevraagd over de aanwezigheid van een hemelwaterplan of 
de plannen op dat vlak. 2/3de van de Vlaamse gemeenten gaf aan er reeds één te hebben of één op 
te maken in de volgende legislatuur. Merksplas gaf aan dat de opmaak van een basishemelwaterplan 
(en detailhemelwaterplan) niet nodig zou zijn.  

Basishemelwaterplan:  
- Beschikken over basishemelwaterplan voor de volledige gemeente: 12  
- Beschikken over basishemelwaterplan voor een deel van de gemeente: 5  
- Basishemelwaterplan is in opmaak: 59  
- Voorzien de opmaak van een basishemelwaterplan: 126  
- Vinden de opmaak niet nodig: 53  
- Geen info: 51 
 
 

En intussen regent het aanvragen voor grondwaterwinning… 
 
Via het DOV kan iedereen vlot de cijfers bekijken rond grondwaterwinningen op ons grondgebied. Zo 
zien we dat er momenteel lopende vergunningen zijn voor het oppompen van bijna 2 miljoen m³ 
grondwater per jaar. 2 miljoen is hallucinant! Ter vergelijking: een gemiddeld gezin van 4 verbruikt 
volgens VVM gemiddeld 348 liter water per dag, dat is 127 m³ per jaar. We hebben dus lopende 
vergunning vergelijkbaar met het verbruik van 15 666 gezinnen.  

Het merendeel situeert zich - we zijn dan ook een landelijke gemeente - in de land- en tuinbouw. We 
zien echter ook een aanzienlijk aandeel in bronbemalingen (droogzuiging op bouwwerven). In 2019 
werden er vergunningen voor 145.000 m³ afgeleverd, in 2020 al voor 145.000 m³. Dus 445.000 m³ van 
die 2 miljoen loopt gewoon de riolering in.  Zonde!  

 

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/waterbeleidsnota/derde-waterbeleidsnota


 

 

 
 
Meer in detail zien we duidelijk een negatieve evolutie in de laatste jaren. In 2019 werd maar liefst 
440.000 vergund op het ganse jaar en 2020 is zelfs nog straffer! Daar zitten we nu, ondanks een 
kleiner aantal vergunningen, met een bijkomend debiet dat intussen ook al gelijk is aan de 440.000m³ 
van 2019. 
  

 
 
  

 

Jaren Vergund jaardebiet (m³/j) Vergund dagdebiet(m³/d) Aantal vergunningen 
2002 8.500,00 150,00 3,00 
2004 12.200,00 67,00 2,00 
2005 7.235,00 90,00 2,00 
2006 17.434,00 48,60 3,00 
2007 72.833,00 260,11 8,00 
2008 55.590,00 191,00 8,00 
2009 106.621,00 363,00 12,00 
2010 31.433,00 108,00 9,00 
2011 154.937,00 1.754,90 17,00 
2012 31.557,00 86,50 6,00 
2013 72.800,00 2.954,00 10,00 
2014 92.810,00 697,50 9,00 
2015 99.136,00 318,00 10,00 
2016 15.090,00 54,00 2,00 
2017 222.390,00 3.368,47 16,00 
2018 109.624,00 1.764,00 11,00 
2019 438.749,00 9.206,00 27,00 
2020 440.692,00 4.755,00 13,00 
Eindtotaal 1.989.631,00 26.236,08 168,00 



 

In tijden zonder neerslag piekt het gebruik van grondwater. Dat gebeurt deels onder de radar. Als we 
de droogte effectief willen tegengaan, moeten we iets doen aan die illegale winning.  
 
Voor ondiepe grondwaterwinningen voor huishoudelijk gebruik (< 500 m³/jaar)  is er geen 
vergunningsplicht. Wil je als burger een grondwaterput boren, dan is er enkel een meldingsplicht bij de 
VMM. In 2018 waren er 57.000 putten gemeld in Vlaanderen maar ze worden niet allemaal 
gemeld. Ook dit mogen we niet onderschatten want vele kleintjes… 
 
Voor de grotere volumes die vooral bedrijven en landbouwers oppompen, is wel een vergunning 
nodig. Maar de Vlaamse Milieumaatschappij schat op basis van ervaring en controles op het terrein 
dat er 10 à 20 procent illegale winningen zijn. (zijnde via illegale putten of door het meer oppompen 
dan toegestaan) 
 
‘De onttrokken volumes zijn dan wel beperkt, we moeten er toch dringend paal en perk aan stellen’, 
zegt waterexpert Patrick Willems (KU Leuven). “Zeker nu grondwaterreserves moeilijker aangevuld 
raken, moeten we de onttrekkingen beter in kaart brengen en er strenger op toezien.” 
 
Volgens bioloog Jan Staes (UAntwerpen) wordt de impact van grondwaterwinningen systematisch 
onderschat. ‘Je kan geen miljoenen kubieke meter water oppompen en verwachten dat er geen 
algemene grondwaterpeildaling is. Daar komt nog bij dat er vaak meer opgepompt wordt bij 
droogte, als de natuur het al moeilijk heeft. De huidige situatie is onhoudbaar.’ 
 
Wanneer we kijken naar de verleende vergunningen op ons grondgebied, zien we dat maar liefst de 
helft door het gemeentebestuur werden afgeleverd. Een duidelijk standpunt – of nog beter een 
vergunningenbeleid - van ons gemeentebestuur kan en zal hierin dus een zeer belangrijke en 
sturende rol moeten spelen.  
 

 
  
Zwembaden vol, kranen leeg... 
  
Door de coronacrisis is de kans groot dat de meeste mensen hun vakantie in eigen land doorbrengen. 
Daardoor zal het waterverbruik niet afnemen, in tegenstelling tot andere zomers.  
 
Sinds de coronamaatregelen onze leefwereld hebben beperkt tot ‘ons kot’ en bij uitbreiding onze tuin, 
is de vraag naar zwembaden verdubbeld stond in De Tijd te lezen. En zeer opvallend: mensen kiezen 
ook voor grotere exemplaren wist een verkoper op de radio te vertellen … 
 
Hoe zit dat in Merksplas? Bij de ondiepe grondwaterwinningen die dienen voor huishoudelijk gebruik is 
er geen vergunningsplicht. Na een schriftelijke vraag blijkt dit ook zo te zijn voor zwembaden. Het 
bestuur heeft dus geen zicht op hoeveel (vaste) zwembaden er in Merksplas staan te pronken in de 
achtertuinen.  
 
  

 

Gemeentebestuur MERKSPLAS 
1.028.17

5 
Provinciebestuur ANTWERPEN 928.699 
Vlaams Gewest 32.757 

Eindtotaal 
1.989.63

1 



 

EEN HEMELWATERPLAN ALS BASIS 
 
De droogte in Vlaanderen is intussen een jaarlijks probleem. We vallen van het ene uiterste in het 
andere. Van nat tot zeer nat in februari en begin maart, met zelfs even dreigend overstromingsgevaar, 
tot aanhoudend droog, kurkdroog, vanaf de tweede helft van maart. Het blijkt toch heel wat minder 
goed gesteld te zijn met die waterstanden. 
 

 
 
 
Water oppompen uit de diepe grondwaterlagen geeft geen antwoord op de klimaatverstoring, maar is 
een grotere kans op droogtrekken van de omgeving. Erger nog: de te snelle afvoer van regenwater via 
grachten en greppels nadien willen compenseren door grondwater op te pompen, leidt net tot extra 
druk op ons watersysteem. 
 
We mogen het grondwater niet te veel gebruiken en proberen het volume zoveel mogelijk te 
behouden. Kanalen en rivieren hoog houden om reserves te behouden voor droge periodes. We 
moeten voorzichtig omspringen met het grondwater - en bij uitbreiding ons leidingwater.  Patrick 
Willems, waterkundige KU Leuven pleit er zelfs voor om het oppompen van grondwater duurder te 
maken. ‘Dat zal spaarzaamheid en hergebruik aantrekkelijker maken.’  

De klimaatopwarming zorgt voor langere droogteperiodes, maar de regen daarna is ook heviger en 
intenser.  Onze winters zullen natter worden. Op jaarbasis hoeft de hoeveelheid neerslag dus niet te 
dalen. Het probleem is dat het water op die piekmomenten snel afgevoerd wordt. Verschillende 
experten geven dan ook aan dat we dringend structurele maatregelen moeten nemen. 
 
Professor Patrick Meire, bioloog Dirk Draulans en Robin Verachtert (beleidsmedewerker water en 
klimaat bij Natuurpunt) spreken allemaal over het watervriendelijk maken van onze landschappen. We 
moeten “sponzen maken” die water ophouden met het oog op zowel droogte als overstromingsgevaar. 
Enkel zo kunnen we iets veranderen aan de lage grondwaterstanden.  
 
Water moet nog meer kunnen infiltreren. Hoe beter de watervoorraad in de winter wordt aangevuld, 
hoe minder problemen in de zomer. Een strenger infiltratiebeleid is nodig. De invoering van een 
infiltratiebonus, waarbij burgers en bedrijven financieel beloond worden als ze regenwater op hun 
grond in de bodem laten doorsijpelen, is een veelbelovende piste. 
 
Het grondwater wordt te weinig aangevuld. Er is veel te veel verharding (ook onder de grond), 
waardoor het water niet in de bodem kan sijpelen en gewoon weer wegstroomt. De verharding moet 
weg, niet alleen het asfalt, maar ook de drainagesystemen. De landbouw zal moeten accepteren dat 
er water op het veld kan komen staan. Waar drainagesystemen verdwijnen, kan een ander type 
landbouw op beoefend worden, of de landbouwers kunnen via een ruiloperatie meer geschikte grond 
aangeboden krijgen.  
 
Ons ecosysteem moet centraal staan in het streven naar propere waterlopen en robuuste 
grondwaterstanden. Investeren in natuur is een kostenefficiënte oplossing.  Natuurlijk rivierherstel leidt 

 



 

tot een grotere watercapaciteit en vertraagde afvoer, waardoor het grondwater sneller en beter wordt 
aangevuld. Investeren in meer bossen, moerassen en graslanden horen bij de noodzakelijke 
maatregelen tegen wateroverlast. Natuur houdt water vast en geeft het in periodes van schaarste 
vertraagd weer af.  

We moeten zorgen voor meer buffers die in nattere periodes het regenwater opvangen om tijdens de 
droge periodes langzaam te kunnen gebruiken. Van overstromingsbuffer naar droogtebuffer. We 
zijn te lang gewoon geweest om water snel af te voeren naar zee, uit vrees voor overstromingen of 
omdat we er toch genoeg hadden, en daar is een belangrijke switch nodig,  
 
De oplossing moet dus komen van een totaal andere aanpak. De voorkeur moet dan ook gaan naar 
maatregelen die de systemen minder kwetsbaar maken.  Opritten en parkings doorlaatbaar maken, 
veel meer water bufferen, minder open ruimte volbouwen, het invoeren van een betonstop, veel meer 
regenwaterputten aanleggen, druppelirrigatie in de landbouw en de striktere toepassing van de juiste 
teelt op de juiste plaats.  
 
Daarom stelt Groen voor dat Merksplas zo snel mogelijk start aan een hemelwaterplan. Idealiter wordt 
dit plan opgemaakt samen met onze buurgemeenten voor de ganse regio. In de eerste plaats denken 
we dan ook aan Hoogstraten en Baarle-Hertog aangezien het kwetsbare stroomgebied van het 
Merkske in deze drie gemeenten ligt. Beide gemeenten gaven in de bevraging door VMM in 2018 
bovendien aan de intentie te hebben voor een dergelijk hemelwaterplan.  

Een hemelwaterplan schept een kader voor een integrale ruimtelijke visie over waterbeheer. Een sterk 
hemelwaterplan bevat een klimaattoets, een visie over ontharding en infiltratie. Een gedegen 
waterplan respecteert de groen-blauwe assen in de omgeving en versterkt deze. Kortom, een 
essentieel instrument voor een toekomstgericht (en groen) lokaal beleid.  

Als we het probleem bij de wortel willen aanpakken, zullen we zaken structureel moeten aanpassen. 
Dat leidt mogelijk tot onbegrip, maar is op lange termijn de enige keuze die te verdedigen valt.  

 

 
HOE EN WAAROM?  

Elke regio is nl uniek met zijn ondergrond, reliëf, ruimtelijke ordening, mogelijkheden, noden en 
knelpunten.  De opmaak van een hemelwaterplan gebeurt op vrijwillige basis met de gemeente (of 
enkele gemeenten samen) als trekker. Een goed plan maken, neemt tijd in beslag, gebeurt in fases en 
wordt op maat gemaakt van de gemeente of de regio.  

Voor de opmaak van een hemelwaterplan stelt de CIW (commissie integraal waterbeheer) een 
methodiek voor waarbij in een basiswaterplan doelstellingen worden bepaald, de basisgegevens (= 
huidige toestand) worden verzameld en geanalyseerd (SWOT), een visie en prioritering wordt 
uitgewerkt en verschillende oplossingen worden aangedragen.  

Op basis van dit basiswaterplan kan dan overgegaan worden op een detailwaterplan waarin 
definitieve keuzes worden gemaakt uit de vele mogelijkheden en een tijdshorizon wordt uitgewerkt en 
de juiste omstandigheden en randvoorwaarden gecreëerd worden om de oplossingen te kunnen 
implementeren.  

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) legt deze basismethodologie goed uit in haar 
rapport ”Opmaak van een hemelwaterplan”.  

Het uiteindelijke doel van dit traject is dus om te komen tot een duidelijk stappenplan waar actief 
gewerkt wordt aan het behalen van winsten op vlak van waterborging, zodat voldoende water lokaal 
gebufferd en geïnfiltreerd wordt en het water niet meteen afvloeit. Uiteraard zal ook de nodige 
aandacht moeten gaan naar de risico’s van wateroverlast. Inzetten op al deze sporen zal niet altijd op 
elke locatie mogelijk zijn. Maatregelen moeten duurzaam, haalbaar en betaalbaar zijn. Een periodieke 
herziening van het plan in functie van een gewijzigd klimaat, wijzigend waterverbruik en variabele 
doelstellingen zal eveneens nodig zijn. 

 

https://wiki.groen.be/display/milieu/2020-05-13+Opmaak+van+een+hemelwaterplan


 

Een plan dat gedragen wordt, dient uitgewerkt te worden met voldoende participatie en externe 
experten die hun licht laten schijnen over de mogelijkheden voor Merksplas. Gemeentelijke diensten, 
rioolbeheerders, waterbeheerders, natuurorganisaties, land- en tuinbouwers, de provincie, de 
buurgemeenten en vele andere actoren zijn stakeholders in dit traject.  De basisprincipes en 
ruimtelijke ideeën uit een hemelwaterplan zijn een onderdeel van een breder klimaatplan en worden 
dan ook afgestemd met de andere beleidsplannen van de Merksplas (ruimtelijk beleidsplan, 
groenplan, …). Zo wordt het plan een efficiënt instrument om een integrale ruimtelijke visie uit te 
werken. Bruikbaar voor het beleid.  

Zo wordt het plan ook een belangrijk ondersteunend instrument voor Merksplas bij de realisatie van 
haar ruimtelijke en klimaatdoelstellingen, zoals het terugdringen van verharding en versnippering en 
de uitbouw van een fijnmazig groenblauw netwerk. Enkel zo kunnen we de economische, 
maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en verdroging beperken en Merksplas 
robuust maken voor de klimaatverandering en de gevolgen ervan.  

 

 

VOORSTEL VAN BESLUIT 

De gemeente verbindt zich ertoe een degelijk waterbeleid uit te werken.  

Art. 1: Er wordt een werkgroep opgericht met alle actoren (landbouw, tuinbouw, milieugroepen, 
experts, politieke vertegenwoordigers van alle partijen,... ) om maatregelen te kunnen nemen op korte 
en lange termijn. 

Art. 2: Het bestuur werkt aan een informatie- en sensibiliseringscampagne rond rationeel gebruik van 
grond- en hemelwater en bij uitbreiding leidingwater. Jaarlijks wordt gecommuniceerd via website en 
nieuwsbrief. Bestaande initiatieven (bvb: watertelt.be) worden op die manier ruim verspreid. 

Art. 3: Het bestuur werkt een beleid uit rond grondwaterwinning en zorgt daarbij ook voor handhaving. 
Vergunningen worden vanaf heden beperkt tot max. 10 jaar. Water van bronbemaling wordt daarbij in 
de toekomst opgevangen ipv deze te laten weglopen in onze riolering. Ongereglementeerde 
grondwaterwinningen worden gesanctioneerd en verzegeld.  

Art. 4: Het bestuur werkt aan een strategie voor het ontharden van Merksplas. Bij (her)aanleg van 
wegen, verkavelingen en voet- of fietspaden wordt bij voorkeur gekozen voor waterdoorlatende 
ondergrond. Ook privé-initiatieven zijn zeer belangrijk. Mensen en organisaties die maatregelen 
nemen voor ontharding en een betere infiltratie, worden beloond via een subsidieregeling. 

Art. 5: Het bestuur zet zich in om kleine landschapselementen aan te planten of te herstellen die het 
bufferen van water bevorderen. Het bestuur gaat meer en divers aanplanten, geïnspireerd op de 
filosofie van permacultuur. (de wetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op 
een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Complexe ecosystemen in de natuur 
dienen hierbij als voorbeeld.) Ook private eigenaars worden hiertoe aangezet via een 
subsidieregeling.  

Art. 6: Het bestuur start met de opmaak van een hemelwaterplan als onderdeel van het klimaatplan. 
Intergemeentelijk overleg is nodig en dit hemelwaterplan wordt minstens afgestemd met 
buurgemeenten die door dezelfde waterlopen beïnvloed worden of er invloed op hebben. In optimale 
omstandigheden werkt Merksplas samen met Hoogstraten, Baarle-Hertog én Rijkevorsel aan 1 
regionaal hemelwaterplan.  De gemeenteraad wordt minimaal jaarlijks ingelicht over de voortgang van 
de opmaak, de opvolging en monitoring van de doelstellingen. Deze toelichting vindt ideaal in 
januari-maart plaats, net voor het "droge seizoen". 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Jef Schoofs Jan De Bie 

 


