
 

 

 

 

Besluit 

 

 

 

De gouverneur van de provincie Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 

maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de straffen uit te spreken tegen de 

overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen; 

 

Gelet op het politiebesluit van de gouverneur van 23 augustus 2018 betreffende het verbod water te 

capteren uit het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-

Schoten en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol 

Rauw (kilometerpunt 3.125) voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor 

vee en het verbod op elke vorm van zachte recreatie op voorgenoemde locaties; 

 

Gelet op de gemelde zichtbare afname van blauwalgengroei de laatste twee weken op de Kempische 

kanalen;  

 

Gelet op de analyseresultaten van het microcystinegehalte op staalnames door PIH (op 13 

september 2018 en 19 september 2018) en door Waterlink (op 5 september 2018 en 12 september 

2018) op verschillende locaties in de Kempische kanalen op het grondgebied van de provincie 

Antwerpen, waarbij het microcystinegehalte onder de waarnemingsdrempel van 0,7µg/l bleef (norm 

zwemwater = 20µg/l); 

 

Overwegende dat de Vlaamse Waterweg het niet langer noodzakelijk acht om het geldende 

captatieverbod voor land- en tuinbouwtoepassingen en het zacht recreatieverbod te behouden;  

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1.  

 

Het besluit van de gouverneur van 23 augustus 2018 betreffende het verbod water te capteren uit 

het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het 

kanaal Dessel-Kwaadmechelen van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw 

(kilometerpunt 3.125) voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee en 

het verbod op elke vorm van zachte recreatie op voorgenoemde locaties wordt opgeheven. 

 

Artikel 2.  

 

Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via 

gemeentelijke en provinciale websites en wordt onmiddellijk van kracht.   

 

 

Antwerpen, 

                                           20 september 2018 

De waarnemend gouverneur, 

 

 

 

 

 

 

Bram Abrams 

 


