
 

 

 

Besluit van het afdelingshoofd van de Vlaamse Milieumaatschappij betreffende 

invoering van een tijdelijk vaarverbod op de Dommel, onbevaarbare waterloop 

van eerste categorie 

 

Rechtsgronden  
Dit besluit is gebaseerd op:  

- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 
2018 (waterwetboek), artikel 1.2.2. 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot uitvoering van diverse bepalingen uit 
de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het 
toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare 
waterlopen, artikel 21. 

 
Motivering  
Dit besluit is gebaseerd op het volgende: 

- Door de aanhoudende droogte en het watertekort in de Dommel bestaat de noodzaak tot het 
instellen van een tijdelijk vaarverbod in het algemeen belang en meer in het bijzonder om de 
doelstellingen van het integraal waterbeleid, vermeld in artikel 1.2.2. van het gecoördineerd 
decreet van 15 juni 2018, te realiseren én om redenen van natuurbehoud; 

- De Dommel werd door de Vlaamse regering aangeduid als speerpuntgebied VL05-136. In de 
speerpuntgebieden dient de goede toestand inzake waterkwaliteit (fysicochemisch en 
biologische waterkwaliteit ) conform de stroomgebiedbeheerplannen gehaald te worden. 
Meerdere trajecten zijn ook gelegen in SBZ vogelrichtlijngebied “BE2221314 Hamonterheide, 
Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof” en SBZ Habitatrichtlijngebied 
“BE2200032 Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen”. In de 
aanwijzing van deze gebieden werd een instandhouding en uitbreiding van habitattype 3260 
“Ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties” en de realisatie van een 
duurzame populatie Beekprik voorzien. 

- Bij lage waterstanden is de kans op de beschadiging van oevers, omwoeling van de bodem (met 
als gevolg troebelheid van het water, sedimenttransport, …) én de beschadiging van 
waardevolle water- en oeverplanten groot. Bij lage waterstanden is een vaarverbod bijgevolg 
noodzakelijk ter bescherming van het leven verbonden met de rivierbodem (viseieren, 
waterplanten, macro-invertebraten…), om een achteruitgang van de ecologische waterkwaliteit 
te voorkomen en de realisatie van de beoogde doelstellingen voor Beekprik en habitattype 
3260. Een minimale waterdiepte van 50 cm is nodig om schade te vermijden. Als gevolg van de 
aanhoudende droogte wordt deze minimale diepte niet gehaald. 

- De Dommel is een grensoverschrijdende waterloop. Op het traject afwaarts de grens werd door 
Waterschap De Dommel met ingang van 17 mei 2022 een vaarverbod op de Boven-Dommel 
vanaf de landsgrens (B-NL) tot de Venbergse watermolen ingesteld. Een grensoverschrijdende 
afstemming is aangewezen. 



Bekendmaking van dit besluit  
Dit besluit wordt bekend gemaakt door bekendmaking op de website van de VMM en door 
aanplakking. 
Het besluit wordt bezorgd aan de gemeente Pelt, het Agentschap voor Natuur en Bos en het 
Waterschap De Dommel.  
 
Juridisch kader  
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:  
- Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

(Natuurdecreet), artikel 16, 26bis en 36ter. 
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 

2018 (waterwetboek). 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 

december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de 
naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen 

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014 tot aanwijzing met toepassing van 
Habitatrichtlijngebied van de Speciale Beschermingszone “BE2200032 Hageven met 
Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen”. 
 

  
 

Besluit 

 

Artikel 1. - Het is verboden op de Dommel te varen en ligplaats te nemen met enig vaartuig, drijvend 

voorwerp of drijvende inrichting, waaronder mede begrepen een kano, kajak, (roei)boot, vlot, 

ongeacht of deze met een motor worden voortbewogen. 

Art. 2. - Dit besluit treedt in werking vanaf 25 mei 2022 tot het wordt opgeheven bij besluit van het 

afdelingshoofd. 

 
Brussel, 
 
Namens de Vlaamse Milieumaatschappij, 
 
 
 
 
Barbara Vael 
Afdelingshoofd Kern Beheer en Investeringen Waterlopen 
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