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Huidige toestand: 
 
De waterkwaliteit van de Gentse binnenwateren wordt voornamelijk bepaald door het aangevoerde 
water van de Schelde en de Leie. De waterkwaliteitsverbetering die zich op deze beide rivieren de 
laatste jaren heeft voorgedaan, wordt ook weerspiegeld in de waterkwaliteit van de Gentse 
binnenwateren. Op dit ogenblik kan grosso modo gesteld worden dat de waterkwaliteit er overal 
gelegen is in de klasse ‘matig’ en dit zowel biologisch als fysico-chemisch. Zo zijn bv. ook her en der 
weer vissers opgedoken in het stadsbeeld en broeden er zelfs in het centrum enkele koppeltjes Futen. 
 
 
Historisch: 
 
Bij het begin van de metingen in 1989 was de biologische waterkwaliteit op de bemonsterde plaatsen 
‘slecht’ tot ‘uiterst slecht’. Vanaf halverwege de jaren negentig kwam hier stilaan ten goede 
verandering in. 
De laatste jaren lijkt de waterkwaliteit zich wat te stabiliseren in de klasse ‘matig’, dit is niet alleen voor 
de Gentse binnenwateren zo, maar wordt ook vastgesteld in andere grote delen van Vlaanderen. 
Opmerkelijk is wel dat de verbetering van de Gentse binnenwateren steeds een stapje voor was op de 
verbetering van de Leie en de Schelde. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat het overgrote 
debiet van beide rivieren grotendeels rond het centrum wordt afgevoerd. Dit maakt dat de verblijftijd 
van het water in het stadscentrum wordt verhoogd en dat het zelfreinigend vermogen er voor zorgt dat 
de waterkwaliteit hier sneller kan stijgen. 
 
 
Toekomst: 
 
Lokale lozingen van HH afvalwater en/of historische verontreinigingen van de waterbodem, samen 
met het traag stromende karakter van de binnenwateren zorgen er voor dat plaatselijk nog knelpuntjes 
kunnen voorkomen deze zijn er mede de oorzaak van dat de waterkwaliteit de laatste jaren in gans de 
binnenstad stagneert, niettegenstaande de waterkwaliteit van Leie en Schelde iets gunstig zijn 
geëvolueerd. 
Verschillende administraties en overheden dienen hier dan ook in de toekomst werk van te maken.  
Tegen 2020 dienen we volgens de Europese Kaderrichtlijn Water immers in alle waterlopen in 
Vlaanderen een goed ecologisch potentieel te halen. Dwz. dat de fysico-chemische waterkwaliteit van 
die aard moet zijn dat (mits ook aan andere ecologische randvereisten kan voldaan worden, bv 
structuurkenmerken) we ook een goede biologische toestand hebben bereikt.  

 

 

 


