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DROOGTE VRAAGT OM STRUCTURELE
MAATREGELEN
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Al geruime tijd is het zeer tot extreem droog in gans Vlaanderen wat tot kritieke toestanden leidt.
Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker pleit, naast erkenning voor de huidige situatie als
landbouwramp, ook voor een meersporenbeleid inzake waterbeheer dat onze Vlaamse land- en
tuinbouw klimaatrobuuster moet maken. Minister Schauvliege werkt ondertussen aan een
structurele aanpak.
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Willy De Geest
Naar berichtgeving Boerenbond en Vilt

ken administraties en contractuele
partijen rekening te houden met de situatie waardoor bepaalde verplichtingen
niet of nauwelijks kunnen nagekomen
worden. Voorzitter De Becker vraagt
ook alle mogelijke instanties die één of
andere vorm van waterbron hebben, om
die, waar mogelijk, ter beschikking te
stellen van de land- en tuinbouw.
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In Oost- en West-Vlaanderen, waar
regen de voorbije maanden zo goed als
volledig uitbleef, is de situatie kritiek.
Dat dit gevolgen zal hebben voor de
opbrengsten wordt door niemand nog
betwijfeld. De getroffen land- en tuinbouwers vragen, waar mogelijk, maatregelen om hun teelten te beschermen
tegen de droogte en vragen de garantie
op erkenning voor de geleden verliezen.
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Om die vragen kracht bij te zetten nodigde Boerenbond-voorzitter Sonja De
Becker minister van Leefmilieu, Natuur
en Landbouw Joke Schauvliege uit op
een landbouwbedrijf in Ieper. Maar ook
in de sierteelten laat de droogte zich
voelen zowel in de volleveldsteelten als
bij de containerteelten en vrezen bedrijven al dat zij aan bepaalde contracten
niet volledig zullen kunnen voldoen.

Sonja De Becker dringt er op aan om
klaarheid rond de mogelijkheid tot
erkenning van de droogte als landbouwramp. Minister Schauvliege wees er op
dat ze het KMI heeft gevraagd om de
uitzonderlijke toestand te bevestigen.
Verder vraagt Boerenbond alle betrok-

Meersporenaanpak moet sector
klimaatrobuuster maken
Duidelijk is dat weersextremen frequenter voorkomen. Juni 2016 was extreem
nat, juni 2017 blijft extreem droog. Twee
uitersten die nefaste gevolgen hebben
voor land- en tuinbouw, de sector die
zeer weersafhankelijk is. Dit benadrukt
de nood aan een meersporenbeleid dat
de sector klimaatrobuuster moet maken. Zo moeten in overleg met alle betrokkenen (de land- en tuinbouwsector,
waterbeheerders, overheidsdiensten,
onderzoekers en voorlichters, …) nog
meer worden ingezet op een efficiënter
watergebruik en op meer en beter watervoorraadbeheer. Verder is er dringend nood aan een private betaalbare

weersverzekering voor de risicoteelten.
De voorbije jaren werden in dit dossier
de knelpunten blootgelegd. Om de
premie betaalbaar te maken, kan via het
plattelandsbeleid ondersteuning voorzien worden. Vorig jaar al had de Vlaamse overheid plannen om de verzekeringspremie te subsidiëren in plaats van
via een noodfonds de weersextremen te
helpen opvangen op landbouwbedrijven.
Minister Joke Schauvliege geeft aan dat
er ongewijzigd weinig animo is bij verzekeraars, maar zegt er bij dat zij doorzet.
Buitenlandse verzekeraars zouden wél
een markt zien in Vlaanderen.
Aanvullend wijst Sonja De Becker op de
blijvende nood aan een sterk Rampenfonds. Dit is essentieel om onverzekerbare risico’s in te dekken en kan ook
fungeren als herverzekeraar.
Watercoördinator voor land- en
tuinbouw
Er wordt een watercoördinator aangesteld binnen het Departement Landbouw en Visserij. Dat heeft Vlaams
minister Joke Schauvliege gezegd
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tijdens overleg met Boerenbond over de
extreme droogte die de land- en tuinbouw teistert. Een eerste overleg tussen
de coördinator en de landbouwers stond
op 4 juli op de agenda.
Minister Joke Schauvliege bekijkt of
de droogte kan erkend worden als
landbouwramp. Dat is wat er op korte
termijn moet gebeuren. Maar ook op
lange termijn is een structurele aanpak

noodzakelijk. De subsidieprojecten van
dit jaar bijvoorbeeld zijn al specifiek op
die waterproblematiek gericht. Ook bufferbekkens blijven een belangrijke pijler
van die structurele aanpak.
Eerder kondigde Schauvliege in het
Vlaams Parlement al aan dat ze de
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) als algemene droogtecoördinator zou aanstellen. Die commissie

moet een concreet droogteplan opstellen. n
AVBS volgt het dossier droogte verder
op de voet. Dringende berichtgeving
hieromtrent zal in juli – augustus gebeuren via de digitale nieuwsbrief van
AVBS. Hou daarom uw mailberichten
in het oog!

MAATREGELEN TREFFEN TIJDENS
WERKEN BIJ HEET WEER
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Met het warme weer van de voorbije weken en de zomer die nog maar net begonnen is, rijst de
logische vraag of er normen bestaan voor werken in de warmte. Vanaf hoeveel graden mag een
werknemer niet meer werken? Wat moet een werkgever doen bij té warm weer? Welke
maatregelen moet een werkgever nemen?
Maatregelen bij overschrijding van maximumtemperatuur
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Risico’s voorkomen en bestrijding van de risico’s aan de bron
• externe oppervlaktes wit schilderen zodat zonnestralen
gereflecteerd worden
• thermische isolatie van wanden en daken
• goede oriëntatie van lokalen
• geblindeerde ruiten, zonneschermen
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Klemtoon ligt op risicoanalyse
Iedere werkgever moet de nodige voorzorgen treffen om het
welzijn van zijn werknemers te garanderen bij de uitvoering
van hun dagtaak. Dat vereist een risicoanalyse en, op basis
daarvan, passende maatregelen. Bij zo'n risicoanalyse moet
rekening gehouden worden met de verschillende factoren die
een rol spelen in de thermische omgeving:
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• de luchttemperatuur en de thermische straling
• de relatieve luchtvochtigheid

Fysieke werkbelasting
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Actiewaarden voor blootstelling aan warmte

WBGT-index
29

Halfzwaar (235 - 360 Watt)

26

Zwaar (361 - 468 Watt)

22

Zeer zwaar (> 468 Watt)

18

C
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Licht of zeer licht (tot 234 Watt)

Actiewaarden voor blootstelling aan koude
Fysieke werkbelasting

Minimale luchttemperatuur

Zeer licht (< 117 Watt)

18°C

Licht (117 - 234 Watt)

16°C

Halfzwaar (235 - 360 Watt)

14°C

Zwaar (361 - 468 Watt)

12°C

Zeer zwaar (> 468 Watt)

10°C

Opgelet: er zijn geen actiewaarden wat betreft het temperatuurverschil. Voor mensen die in frigo’s of koelruimtes werken, is de
overgang naar dagtemperatuur natuurlijk groter in de zomermaanden. Dat is lichamelijk oncomfortabel, maar houdt geen
specifiek gezondheidsrisico in.
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Collectieve bescherming
• machines: warme onderdelen isoleren, ventilatie, plaatsen van
scherm tussen warmtebron en werkpost, ...
• lokalen: luchtvochtigheid controleren, airco, ventilatie, ...
• afdak ter bescherming tegen rechtstreekse zonnestralen
• daken besproeien met water

Kansverlagende maatregelen, omstandigheden verbeteren
Mens en gedrag:
• regelmatig water drinken
• lichte maaltijden nemen
Uitrusting:
• arbeidsbelasting verminderen door gebruik van hulpmiddelen
Omgeving:
• extra ventilatie voorzien
Organisatie arbeid:
• automatisering van bepaalde processen
• inlassen van pauzes
• zwaar werk uitvoeren bij lage temperaturen
• uurrooster aanpassen
• ter beschikking stellen van gekoelde dranken
Individuele bescherming
• aanpassing kleding
• hoofddeksel ter bescherming tegen rechtstreekse zonnestralen
• speciale kleding: anti-thermisch, geventileerd, ...
Informatie, vorming, waarschuwing
• werknemers informeren over het gevolgde beleid en de
procedures
Schadegerichte maatregelen
• verkoelende crème voorzien (aftersun)
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