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1 LETTERWOORD 

 

BWR: Besluit van de Waalse Regering 

AWW: Association des Wateringues Wallonnes (vereniging van Waalse wateringen) 

Waterwetboek: Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt 

KRW: Kaderrichtlijn Water of Richtlijn 2000/60/EG (resultatenrichtlijn) 

DCENN: Direction des Cours d’eau non navigables (directie van de onbevaarbare waterlopen) van de 

Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu 

DEMNA: Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole (departement voor de studie van het 

natuurlijk en het landbouwmilieu) van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke 

Hulpbronnen en Leefmilieu 

DNF: Département de la Nature et des Forêts (departement natuur en bossen) van de Waalse 

Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu 

DHC: Departement Handhaving en Controles 

IUS: Invasieve uitheemse soort 

MES: Milieueffectenstudie 

GISER: Gestion Intégrée des Sols-Erosion-Ruissellement (geïntegreerd beheer van bodem-erosie-

afvloeiing) 

BIVI: Biotische index voor visintegriteit 

VRV: Vrij rondzwemmen van de vissen 

WL: Waterlichaam  

NWL: Natuurlijk waterlichaam  

SVWL: Sterk veranderd waterlichaam  

KWL: Kunstmatig waterlichaam  

MKN: Milieukwaliteitsnormen 

ONEMA: Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (Frans nationaal agentschap voor water 

en wateromgevingen) 

PARIS: Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée 

(actieprogramma's voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak) 

PASH: Plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique (waterzuiveringsplannen per 

deelstroomgebied) 

PCDN: Plans Communaux de Développement de la Nature (gemeentelijke 

natuurontwikkelingsplannen)  

PCDR: Programme Communal de Développement Rural (gemeentelijk plan voor 

plattelandsontwikkeling) 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_fr.htm
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PGDH: Plan de gestion par District Hydrographique (stroomgebiedsbeheerplan) 

PGRI: Plan de gestion des risques d’inondation (overstromingsrisicobeheerplan) 

NEKP: Nationaal Energie- en Klimaatplan 

MER: Milieueffectenrapport 

EROP: Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief 

ROP: Ruimtelijk Ontwikkelingsplan   

SPW: Service Public de Wallonie (Waalse Overheidsdienst) 

SPW MI: Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures (Waalse Overheidsdienst Mobiliteit 

en Infrastructuur) 

SPW ARNE: Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 

(Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu 

UGP: Unité de Gestion Piscicole (visbeheereenheid) 
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2 LEXICON1 

 

Waterloop: oppervlakte van het grondgebied van het gebied dat wordt ingenomen door natuurlijke wateren die 

continu of met tussenpozen in de zomerbedding stromen, met uitzondering van de afvloeiingsgrachten van het 

afvloeiings- of spuiwater 

Ongeklasseerde waterloop: een waterloop die niet als waterweg of onbevaarbare waterloop is ingedeeld 

Top van de oever: lijn die de punten verbindt waarbuiten het water bij overstromingen buiten de zomerbedding 

overstroomt 

Effect: gevolg van een programma voor het milieu, niet alleen vastgesteld op basis van de kenmerken van het 

programma, maar ook op basis van de uitdagingen en ecologische kwetsbaarheden die in de oorspronkelijke 

staat van het milieu zijn vastgesteld. Een effect kan positief of negatief zijn, direct of indirect, permanent of 

tijdelijk, enz. Een programma kan meerdere effecten hebben.  

Uitdaging: in de context van de milieueffectenstudies is een uitdaging een factor die tot een van de 

milieudomeinen behoort en die waarschijnlijk van invloed is op de maatregelen die door de besluiten van de 

Waalse Regering of het in kaart brengen van het vrij rondzwemmen van de vissen beïnvloed kunnen worden of 

deze kunnen beïnvloeden. 

De ecologische toestand: de uitdrukking van de kwaliteit van de structuur en de werking van de aquatische 

ecosystemen die bij het oppervlaktewaterlichaam horen 

Effecten: synoniem van impact. De term 'effect' wordt meestal gebruikt om de impact van een plan of 

programma op het milieu te beschrijven.  

Vrij rondzwemmen van de vissen: verplaatsing van vis die een groot deel of bepaalde leeftijdsklassen van de 

populatie van een soort betreft en die plaatsvindt tijdens de levenscyclus van de soort met een voorspelbare 

periodiciteit, waarbij ten minste twee verschillende habitats betrokken zijn 

Zomerbedding: oppervlakte van het grondgebied, al dan niet kunstmatig gemaakt, dat wordt ingenomen door het 

hoogste water van een waterloop vóór de overloop, met inbegrip van de gewone waterlozing en de oevers tot aan 

de top van de oever 

Hindernis voor de volledige bewegingsvrijheid van de vissen: elke structuur die het vrije verkeer van vis 

zijdelings of van stroomafwaarts naar stroomopwaarts van de waterloop en vice versa belemmert 

Vissluizen: elke constructie of vaste installatie die zich buiten of in de zomerbedding bevindt voor het opwaarts 

of neerwaarts laten zakken van vissen Ooibossen: elke houtachtige en inheemse plantenvorming die langs een 

waterloop groeit In ruimere zin: plantengroei, met inbegrip van grassen, die de overgang vormt tussen het 

terrestrisch en het aquatisch milieu.  

Waterwinning: waterwinningsverrichting, met inbegrip van het uitputten van toevallige toevloeiingen 

Ooibossen: elke houtachtige en inheemse plantenvorming die langs een waterloop groeit in een gebied met groot 

overstromingsgevaar  

Risico: blootstellingsniveau van een ecologische component aan een verstoring. Dit blootstellingsniveau hangt af 

van zowel de gevoeligheid van het ecologische element als de waarschijnlijkheid van het optreden van de 

verstoring.  

Rivier: een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject 

ondergronds kan stromen 

 
1 Dit lexicon maakt het mogelijk om enkele specifieke termen die in deze studie worden gebruikt, te objectiveren. Dit deel omvat het advies 

dat een gemeente tijdens het overleg voorafgaand aan de afronding van dit MER heeft gegeven. 
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Sectorale opdeling: het in kaart brengen van de lineaire verdeling van waterlopen in homogene sectoren op basis 

van het ecologische grondgebied, de breedte van de gebieden die onderhevig zijn aan het risico van 

overstromingen en het landgebruik van deze gebieden 

Sedimentatie: proces waarbij deeltjes van eender welk materiaal geleidelijk aan ophouden te bewegen en 

samenkomen in lagen. In een waterloop gebeurt dit ook volgens een lengtegradiënt (in de lengte van de 

waterloop) die kan worden onderbroken in het geval van een afdamming. 

Gevoeligheid: vermogen van een ecologische component om te reageren op de effecten van een plan of 

programma.  

Significant: term die gebruikt wordt om elke impact te beschrijven die een bedreiging vormt voor de populatie 

en/of het ecologisch functioneren van een compartiment of een site van het leefmilieu.  

Watering: het betreft hier een geheel van ontwaterings- en afwateringswerken. Het vormt een eigen, in België 

erkend hydrografisch netwerk. Verder kan deze term ook verwijzen naar het openbaar bestuur dat aangewezen 

werd buiten de poldergebieden om, binnen de grenzen van hun ambtsgebied, een gunstige waterhuishouding tot 

stand te brengen en te behouden voor de landbouw en de volksgezondheid, en om het grondgebied te beveiligen 

tegen overstromingen. 
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3 INLEIDING  

3.1 KADER VAN DE OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN 

De toevertrouwde opdracht bestaat erin een rapport op te stellen over de milieueffecten van de 

volgende plannen en programma's die in 1ste lezing door de Waalse Regering goedgekeurd werden op 

30/11/2018:  

- Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering (BWR) houdende uitvoering van het decreet 

van 4 oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen  

- Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering (BWR) betreffende de kennisgevingen en 

toelatingen die afgeleverd kunnen worden in toepassing van artikel 58bis van de wet van 12 

juli 1973 op het natuurbehoud  

- De cartografie van de prioritaire en ecologisch belangrijke pijlers voor het vrij rondzwemmen 

van de vissen.  

In overeenstemming met artikel D.53 van Boek I van het Waterwetboek moeten de plannen en 

programma's die merkbare effecten kunnen hebben op het leefmilieu en die het kader vastleggen 

waarin de uitvoering van projecten in de toekomst goedgekeurd zal kunnen worden, het voorwerp 

uitmaken van een milieubeoordeling voorafgaand aan hun goedkeuring.  

Bovendien heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn 'D'Oultremont'-arrest van 27 

oktober 2016 geconcludeerd dat regelgevingsbesluiten in bepaalde gevallen onder het concept van 

plannen en programma's kunnen vallen en een milieueffectbeoordeling vereisen.  

De milieueffectbeoordeling moet tot doel hebben om:  

- de kwaliteit van het leefmilieu en van de levensomstandigheden van de bevolking te 

beschermen en te verbeteren, om haar te kunnen verzekeren van een gezond, veilig en 

aangenaam leefmilieu;  

- het leefmilieu en de natuurlijke hulpbronnen zodanig te beheren dat hun kwaliteiten behouden 

blijven en hun mogelijkheden rationeel en oordeelkundig gebruikt worden;  

- een evenwicht tot stand te brengen tussen de behoeften van de mens en het leefmilieu dat de 

gehele bevolking toelaat om op een duurzame manier van een geschikt kader en passende 

levensomstandigheden te genieten;  

- een hoog niveau van milieubescherming te waarborgen en bij te dragen tot de integratie van 

milieuoverwegingen in de opstelling en vaststelling van plannen en programma's die 

aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, zulks met het oog op het bevorderen 

van een duurzame ontwikkeling.  

3.2 GEBRUIK VAN LITERAIRE VEREENVOUDIGINGEN 

Om de lezing van dit document te vergemakkelijken, hebben de auteurs enkele van de wetteksten 

waarnaar verwezen wordt, vereenvoudigd.  

Zo moet bijvoorbeeld het volgende begrepen worden onder: 

- VRV-kaart: de cartografie van de prioritaire en ecologisch belangrijke pijlers voor het vrij 

rondzwemmen van de vissen; 

- Besluit = BWR: al naargelang het behandelde BWR zal het daarbij gaan om het ontwerp van 

besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 oktober 2018 tot 
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wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen OF het ontwerp van besluit van 

de Waalse Regering (BWR) betreffende de kennisgevingen en toelatingen die afgeleverd 

kunnen worden in toepassing van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973 op het 

natuurbehoud; 

- Besluiten = BWR: deze term verwijst naar het ontwerp van besluit van de Waalse Regering 

houdende uitvoering van het decreet van 4 oktober 2018 tot wijziging van verschillende 

teksten, wat betreft de waterlopen EN het ontwerp van besluit van de Waalse Regering (BWR) 

betreffende de kennisgevingen en toelatingen die afgeleverd kunnen worden in toepassing van 

artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud; 

- BWR 'waterlopen': ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het 

decreet van 4 oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen; 

- BWR 'wed': ontwerp van besluit van de Waalse Regering (BWR) betreffende de 

kennisgevingen en toelatingen die afgeleverd kunnen worden in toepassing van artikel 58bis 

van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud 

- Decreet van 4 oktober 2018: decreet van 4 oktober 2018 tot wijziging van verschillende 

teksten, wat betreft de waterlopen. Dit decreet werd gepubliceerd op 5 december 2018. 

- Wet betreffende de waterlopen = dit verwijst naar de wet van 28 december 1976 (betreffende 

de onbevaarbare waterlopen en verwijzing naar de wetgeving over de waterlopen in het Waals 

Gewest) 

3.3 STRUCTUUR VAN HET VERSLAG 

Voor de duidelijkheid zullen de ontwerpen van BWR en de kaart van de prioritaire pijlers voor het vrij 

rondzwemmen van de vissen in hetzelfde document geanalyseerd en in de vorm van pijlers 

gegroepeerd worden. Wanneer de analyse desgevallend maar op één van de drie bestudeerde plannen 

en programma's betrekking heeft, zal dit vermeld worden. Om het document leesbaarder te maken, 

stellen wij bovendien voor om de bestaande situatie en de evolutie van deze situatie zonder uitvoering 

van de verschillende plannen en programma's in hetzelfde hoofdstuk te groeperen, evenals de 

milieueffecten, de maatregelen en aanbevelingen en, in voorkomend geval, de vervolgmaatregelen in 

een ander hoofdstuk. 

De inhoud van het rapport volgt ook het kader dat in de wetgeving is vastgelegd. 
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4 CONTEXT, SAMENVATTING VAN DE INHOUD, 

BESCHRIJVING VAN DE DOELSTELLINGEN EN 

VERBANDEN MET ANDERE PLANNEN/PROGRAMMA'S 

 

4.1 CONTEXT   

In het Waalse Gewest heeft de regering besloten om alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied 

van het milieu samen te brengen in één enkel referentiedocument: het Waalse Milieuwetboek. Dit 

laatste was ook bedoeld om de coördinatie, vereenvoudiging, samenhang en homogenisering van de 

oude wetteksten op het gebied van milieu te waarborgen. 

Op 27 mei 2004 werden de decretale delen van het Milieuwetboek, bestaande uit Boek I, 

gemeenschappelijke en algemene bepalingen, en Boek II, dat het Waterwetboek omvat, aangenomen. 

Op 3 maart 2005 werd het reglementaire deel van het Waterwetboek goedgekeurd. Dit reglementaire 

deel voorzag geen enkele bepaling in verband met de waterlopen. 

In dit boek vinden we met name de omzetting in gewestelijk recht terug van de bepalingen die de 

lidstaten dienen te implementeren om te voldoen aan:  

- de twee richtlijnen die ter zake van belang zijn en betrekking hebben op de zuivering van 

afvalwater: Richtlijn 91/271/EEG (middelenrichtlijn) en Richtlijn 2000/60/EG 

(resultatenrichtlijn, ook kaderrichtlijn water of afgekort KRW genoemd); 

- de 'overstromingsrichtlijn' (2007/60/EG) van 23 oktober 2007 betreffende de beoordeling en 

het beheer van overstromingsrisico's. 

Daarmee was het Waterwetboek echter niet volledig: de titels gewijd aan waterlopen en wateringen 

zijn namelijk nooit van kracht geworden en vertoonden bovendien lacunes in verband met de 

uitdagingen die door de richtlijnen geïdentificeerd werden. Bijgevolg bleven de wet van 28 december 

1967 (betreffende de onbevaarbare waterlopen en de verwijzing naar de wetgeving inzake waterlopen 

in het Waalse Gewest) en de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen van toepassing, 

niettegenstaande de goedkeuring van het Waterwetboek. 

Het nut van een volledige herziening van de wetgeving inzake waterlopen werd echter al geruime tijd 

erkend, omdat deze zo achterhaald was met betrekking tot de milieudoelstellingen die aan waterlopen 

toegewezen werden en de doelstellingen met betrekking tot het voorkomen van overstromingsrisico's. 

De wetgeving was immers vooral gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. 

Daarom werd in 2012 een nieuwe hervorming van het wettelijk kader van de waterlopen gelanceerd op 

initiatief van de Direction des Cours d’eau non navigables (DCENN) (Directie voor onbevaarbare 

waterlopen) van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (Waalse 

Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Milieu), met als doel een globaal en 

transversaal wettelijk kader voor het beheer van de waterlopen te creëren. Dit was het resultaat van een 

breed overleg tussen alle beheerders van de waterlopen alsook met de betrokken departementen van de 

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.  

De hervorming in kwestie leidde tot de goedkeuring door het Waalse Parlement van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen. Zoals de naam al 

aangeeft, wijzigt dit decreet vooral het Waterwetboek door de vervanging, in het decretaal gedeelte, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:FR:HTML
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_fr.htm
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van Titel V met betrekking tot waterlopen (de artikelen D. 33 tot D. 52/1) en van Titel VI met 

betrekking tot de wateringen (de artikelen D. 55 tot D. 154).  

Sinds 15 december 2018 is het decreet van 4 oktober 2018 in werking getreden en heeft het de wet van 

28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en de wet van 5 juli 1956 betreffende de 

wateringen opgeheven. 

In verschillende artikelen worden echter uitvoeringsmaatregelen vastgesteld via de besluiten van de 

Waalse Regering en de cartografie van de prioritaire waterlopen (voor de goede orde: het zijn deze 

teksten die in eerste lezing door de Waalse Regering op 30 november 2018 aangenomen werden, die 

het voorwerp uitmaken van dit milieueffectenrapport): 

- Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen;  

- Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering betreffende de kennisgevingen en 

toelatingen die afgeleverd kunnen worden in toepassing van artikel 58bis van de wet van 12 

juli 1973 op het natuurbehoud;  

- De cartografie van de prioritaire waterlopen voor het herstel van het vrij rondzwemmen van de 

vissen.  

4.2 VOORSTELLING VAN HET DECREET VAN 4 OKTOBER 2018 EN ZIJN 

DOELSTELLINGEN  

De milieubeschermingsdoelstellingen met betrekking tot de herziening van de wet betreffende de 

waterlopen (decreet van 4 oktober 2018 tot invoeging van nieuwe artikelen in het Waterwetboek) 

worden in hoofdstuk 8 van dit document in herinnering gebracht.  

Op basis van de algemene vaststelling dat de werken en de bestaande wetgeving inzake waterlopen 

voornamelijk werken regelden die de waterafvloeiing en de bescherming van eigendommen en 

mensen (overstromingen, erosie) verzekerden, bleek het essentieel om deze wetgeving te herzien en 

aan te vullen teneinde deze doelstellingen uit te breiden tot de bescherming en het herstel van de 

natuurlijke omgeving (buiten de Natura 2000-perimeters). 

De doelstellingen van het decreet luiden als volgt (WAALS PARLEMENT, 2018): 

- Beheerprincipes invoeren die van toepassing zijn op alle waterlopen: beheer dat de 4 

hydraulische, ecologische, economische en socioculturele uitdagingen integreert; behoud of 

herstel van de ooibossen; coördinatie via de actieprogramma's voor de rivieren via een 

geïntegreerde en sectorale aanpak (kortweg PARIS); verzekeren van het vrij rondzwemmen 

van de vissen. 

- Het beheer van waterlopen afstemmen op de richtlijnen 2000/60/EG (kaderrichtlijn water) en 

2007/60/EG (overstromingen); 

- Rekening houden met de natuurlijke dynamiek van waterlopen, hun ecosysteem en hun 

hydromorfologie;  

- Rekening houden met de overstromingsrisico's; 

- Het administratieve beheer vereenvoudigen voor zowel het sociaal of economisch gebruik als 

het onderhoud van onbevaarbare waterlopen. 
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Verder kunnen de belangrijkste hervormingen van het decreet als volgt worden samengevat 

(ENVILEX en SPW, 2019): 

− Behoud van de 3 categorieën van onbevaarbare waterlopen en hun respectieve beheerders.  

En daarbij de ongeklasseerde waterlopen expliciet erkennen en specifieke beheersmaatregelen 

voor hun uitdagingen en dimensies vastleggen. 

 

− Ontwikkeling van een nieuw plannings- en coördinatie-instrument aan de hand van de 

actieprogramma's voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak (afgekort 

PARIS).  

Elk deelstroomgebied zal een gecoördineerd en uniek actieprogramma op alle beheerniveaus 

(inclusief waterwegen en wateringen) toegewezen krijgen, waarin de geplande interventies 

over een periode van 6 jaar zullen worden vastgelegd. Dit instrument zal een betere 

coördinatie van alle betrokken actoren mogelijk maken. 

 

− Behoud of herstel van het vrij rondzwemmen van de vissen. 

In de zin van de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is het vrij rondzwemmen van de vissen 

een indicator voor de ecologische toestand van waterlichamen en waterlopen. Voorts heeft de 

Beschikking van het Comité van ministers van de Benelux Economische Unie (Beschikking 

M2009), waarvan België deel uitmaakt, tot doel de hindernissen voor het vrij rondzwemmen 

van de vissen in ecologisch belangrijke waterlopen weg te werken.  

In alle waterlopen moet het verboden zijn om nieuwe hindernissen op te werpen zonder een 

oplossing te bieden die het vrij rondzwemmen van de vissen garandeert. Bestaande obstakels 

op een prioritaire as die heel groot of onoverkomelijk zijn, zoals met name geïdentificeerd 

door een inventarisatie, zullen aangepast of eventueel verwijderd moeten worden. Er wordt 

een verplichting geïntroduceerd om voor een voorbehouden debiet te zorgen dat volstaat om 

het biologische leven in de kortgesloten gebieden te garanderen.  

 

− Toekenning van meer interventiebevoegdheden aan de beheerders onder bepaalde 

voorwaarden. 

De beheerders zullen voortaan de bevoegdheid hebben om in te grijpen in geval van ernstig 

gevaar voor het beheer van de waterlopen. De maatregelen kunnen leiden tot gehele of 

gedeeltelijke stopzetting van een exploitatie of de verzegeling of onmiddellijke voorlopige 

sluiting van een inrichting om de bescherming van de waterlopen te waarborgen.  

Werken die geen recht van bestaan hebben, zullen aan de handelingsbevoegdheid van de 

beheerder onderworpen worden, opdat hij bepaalde werken of een verwijdering van de 

constructie zou kunnen gelasten.  

Net als bij het beheer van overstromingsrisico's is ook hier voorzien in het mechanisme van 

onteigening om redenen van openbaar nut, bijvoorbeeld bij projecten voor het hermeanderen 

van waterlopen of het wegnemen van hindernissen voor het vrij rondzwemmen van de vissen, 

steeds met het oog op de verbetering van de toestand van de waterlopen in het algemeen 

belang. 

 

− Overname van de atlas van onbevaarbare waterlopen door het Waalse Gewest 

Voortaan is het gewestelijke bestuur, met de hulp van de provincies en de gemeenten, 

verantwoordelijk voor deze atlas. Die zal een uitsluitend digitale vorm en een indicatieve en 

niet-verplichtende waarde hebben. 

De aanpak die gericht is op een minimale inhoud die regelmatig wordt bijgewerkt in plaats 

van op een maximale inhoud die waarschijnlijk onvolledig en niet up-to-date is, geniet de 

voorkeur. 
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− Invoering van een nieuwe regeling voor werken op onbevaarbare waterlopen.  

De eigendom van de waterloop en zijn oevers wordt in de eerste plaats nader gepreciseerd 

door te focussen op het toebehoren van de zomerbedding van de geklasseerde waterlopen tot 

het publieke domein. Dit begrip 'zomerbedding' wordt bovendien zeer precies gedefinieerd in 

het decreet.  

Waterlopen, ook al zijn ze niet bevaarbaar, moeten worden beheerd in het algemeen belang, 

maar de beheerder kan dit gebruik wel reguleren of het goed van het openbaar domein 

aanpassen aan het algemeen belang. 

Ook al is het gebruik van het publieke domein in principe collectief, dit belet de beheerders 

niet om het privégebruik van de rivierbedding toe te staan, door middel van het verlenen van 

een domaniale vergunning. Een dergelijke vergunning dient verkregen te worden, voordat er 

aanpassingswerken aan de bedding of aanwezige constructies aangebracht kunnen worden. 

Het begrip 'buitengewone werken' wordt dus losgelaten, evenals het verouderde onderscheid 

tussen verbeterings- en wijzigingswerken. Deze domaniale vergunning kan de vorm aannemen 

van hetzij een eenzijdige machtiging, hetzij een concessieovereenkomst. Ze zal toegekend 

worden voor een bepaalde of onbepaalde duur. Ze kan gepaard gaan met voorwaarden en zal 

altijd tijdelijk toegekend worden. In het geval van een eenzijdige machtiging kan deze 

ingetrokken, gewijzigd of opgeschort worden. 

Onderhouds- en kleine reparatiewerken zullen voortaan de gewone reinigings-, onderhouds- 

en reparatiewerken vervangen. Ze worden nu geïdentificeerd op basis van hun regelmaat, doel 

en aard. Het moet om activiteiten gaan die met regelmatige tussenpozen herhaald worden en 

niet af en toe gebeuren. In plaats van te streven naar een goede afwatering van het water, zal 

het doel dat met deze werken nagestreefd wordt, voortaan bestaan uit het beheren van de 

waterlopen op een geïntegreerde, evenwichtige en duurzame manier. En tot slot zijn ze beperkt 

tot onderhoudswerken die van minimaal belang zijn. 

Deze werken, die door de beheerders worden uitgevoerd, zijn niet onderworpen aan een 

vergunnings- of goedkeuringsprocedure. Zij zullen omkaderd worden door reglementaire 

bepalingen, opgenomen in de besluiten van de Waalse Regering die de vroegere 

provinciereglementen harmoniseren en het overleg met het Département Nature et Forêts 

veralgemenen tot alle categorieën van onbevaarbare waterlopen. 

Tot slot wordt de verplichting om jaarlijks een bezoek te brengen aan de waterlopen losgelaten 

ten gunste van de zesjaarlijkse inventarisatie van de inrichting in het kader van de PARIS. 

Hierbij dient opgemerkt dat de hervorming geen wijziging inhoudt van de in het Burgerlijk 

Wetboek of het Veldwetboek erkende oeverrechten. Het verandert ook niets aan de andere 

bepalingen met betrekking tot de natuurlijke waterkringloop die in het Waterwetboek zijn 

opgenomen. 

− Versterking van de verplichting om weilanden langs onbevaarbare waterlopen af te sluiten. 

De verplichting om de weilanden langs onbevaarbare waterlopen af te sluiten, is in principe 

sinds 1967 van kracht, maar maakt het voorwerp uit van tal van afwijkingen die bij koninklijk 

besluit in 1973-1974 in heel wat gemeenten toegekend werden. Deze afwijkingen lijken 

vandaag echter niet meer van deze tijd te zijn en zijn in strijd met de Europese regelgeving 

inzake het bereiken van een goede toestand van de waterlichamen. Deze afwijkingen zullen 

dan ook uiterlijk 01.01.2023 ingetrokken worden.  

 

− Versterking van het infractionele systeem 

Het aantal gedragingen dat als een inbreuk wordt beschouwd, werd uitgebreid in het licht van 

de nieuwe verplichtingen en verbodsbepalingen waarin de hervorming voorziet. 
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− Codificatie en actualisering van de wetgeving inzake wateringen  

Het doel van de wateringen wordt aangepast om het te laten aansluiten bij de bevordering van 

het landbouwbelang en de bescherming van het land tegen overstromingen.  

Zo werden er enkele kleine wijzigingen opgenomen, zoals de bevestiging dat de wateringen 

gedelegeerde besturen blijven, die hun bevoegdheid ontlenen aan de Waalse Regering die de 

bevoegdheid heeft om ze op te richten/op te heffen, of de uitvoering van een procedure om de 

effectieve uitoefening ervan te controleren (met het oog op het supprimeren van inactieve 

cellen).  

Tot slot wordt het onderscheid tussen onderhouds- en kleine reparatiewerken en de 

verbeterings- of constructiewerken toegepast, onder voorbehoud van een aangifte- of 

vergunningsstelsel bij de toezichthoudende autoriteit. 

 

− Kleine aanpassingen van andere wetgevingen  

In boek I van het Milieuwetboek zijn de aanvragen van een domaniale vergunning niet 

onderworpen aan een openbaar onderzoek. De actieprogramma's voor de rivieren via een 

geïntegreerde en sectorale aanpak (PARIS) zijn onderworpen aan een milieueffectbeoordeling.  

In het decreet betreffende de milieuvergunning zullen de inrichtingen die niet het voorwerp 

uitgemaakt hebben van een waterloopvergunning en die onlangs geklasseerd werden, zullen 

een milieuvergunning dienen te verkrijgen of een milieuaangifte moeten indienen binnen een 

bepaalde termijn.  

In de wet op het natuurbehoud wordt het verbod op het rijden met een voertuig op oevers, 

dijken en de zomerbeddingen alsmede op doorwaadbare plaatsen gehandhaafd behoudens door 

de Regering te voorziene afwijkingen (besluit van de Waalse Regering nr. 2 betreffende de 

kennisgevingen en vergunningen die op grond van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973 

op het natuurbehoud afgeleverd kunnen worden).  

4.3 SAMENVATTING VAN DE INHOUD VAN DE BESLUITEN VAN DE WAALSE REGERING 

EN DE CARTOGRAFIE IN VERBAND MET HET VRIJ RONDZWEMMEN VAN DE VISSEN, 

GOEDGEKEURD IN 1STE LEZING DOOR DE WAALSE REGERING 

De besluiten van de Waalse Regering en de kaart in verband met het vrij rondzwemmen van de vissen 

die het voorwerp uitmaken van de huidige studie, vormen de uitvoeringsmaatregelen van het decreet 

van 4 oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen.  

4.3.1 Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet 

van 4 oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen  

Dit BWR voorziet de uitvoeringsmaatregelen van het decreet van 4 oktober 2018 in verband met de 

volgende pijlers (het zijn deze pijlers die gebruikt zullen worden voor de beschrijving van de 

bestaande situatie en haar vermoedelijke evolutie – zie hoofdstuk 7 – alsook voor de milieueffecten, de 

maatregelen en aanbevelingen en desgevallend de opvolgingsmaatregelen – zie hoofdstuk 9). Deze 

uitvoeringsmaatregelen zullen voor het merendeel opgenomen worden in het reglementaire deel van 

het Waterwetboek: 

− Pijler 1: Milieuvergunning: het BWR stelt de creatie voor van nieuwe permanente 

winningen van niet-drinkbaar water dat niet bestemd is voor menselijke consumptie, de creatie 

van een nieuwe klasse 3 en de herclassificatie van de klassen 2 voor waterkrachtcentrales.  

. 
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− Pijler 2: Versterkt infractioneel systeem: het BWR geeft aan welke functionarissen belast 

zijn met het onderzoek naar en de vaststelling van de overtredingen en aan welke voorwaarden 

moet worden voldaan om deze prerogatieven te verkrijgen. Mogelijke aanstelling van nieuwe 

functionarissen door de provincieraad. Het BWR definieert ook inbreuken van 3de categorie en 

4de categorie voor ongeklasseerde waterlopen. 

 

− Pijler 3: Actieprogramma voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak 

(PARIS): deze actieprogramma's worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. 

 

− Pijler 4: Vrij rondzwemmen van de vissen: het BWR preciseert de lijst van de vissoorten 

waarvan het vrij rondzwemmen verzekerd wordt in het Waals Gewest en stelt hiertoe een 

bijlage op. 

 

− Pijler 5: Karakterisering van de waterlopen in het Waals Gewest: het BWR geeft het punt 

aan waarop de onbevaarbare waterlopen ingedeeld worden in 1ste categorie. Wat de Atlas van 

de onbevaarbare waterlopen betreft, wordt de minimale inhoud van de fiches vastgelegd en 

regelmatig bijgewerkt. 

 

− Pijler 6: Werken met betrekking tot de waterlopen: het BWR geeft nadere preciseringen 

over onderhouds- en kleine reparatiewerken, evenals de domaniale vergunningen die de 

voorafgaande toelatingen vormen die verkregen moeten worden vóór alle werken tot wijziging 

van de bedding of aanwezige constructies met betrekking tot de onbevaarbare waterlopen en 

ongeklasseerde waterlopen. Het vermeldt de procedure voor de afgifte van deze vergunningen, 

de samenstelling van het dossier en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien. Het 

behandelt ook het beoogde overleg met de verschillende actoren, de lozingen en de 

permanente waterwinningen, het overdekken van de waterlopen, de constructies en de opslag 

in de buurt van waterlopen, evenals het legen van vijvers en reservoirs. 

 

− Pijler 7: Ongeklasseerde waterlopen: het BWR detailleert de beheersregels voor 

ongeklasseerde waterlopen. Het geeft aan welke onderhouds- en reparatiewerken er door de 

eigenaar moeten worden uitgevoerd. Het organiseert hun monitoring door de beheerder van 

tweede categorie die ook kan ingrijpen op ongeklasseerde waterlopen bij hoofdringendheid. 

Het specificeert het systeem van toelatingen.  

 

− Pijler 8: Waterwinningen en lozingen: het BWR preciseert de modaliteiten voor de locatie 

van lozingen en permanente waterwinningen en de te volgen instructies bij seizoensgebonden 

waterwinningen. 

 

− Pijler 9: Overleg: het BWR specificeert de verschillende belanghebbenden die betrokken zijn 

bij de voorafgaande raadpleging alsook de raadplegingsmodaliteiten.  

 

− Pijler 10: Afsluiting van de weilanden langs de oevers: het BWR specificeert de afstanden 

tot de toppen van de oevers, de modaliteiten voor het oversteken van vee wanneer er geen 

droge doorgang te voet mogelijk is, evenals de bevoegde autoriteit om afwijkingen toe te 

kennen voor land dat het voorwerp uitmaakt van een zeer extensief grasland dat gunstig is 

voor de biodiversiteit. 

 

− Pijler 11: Subsidies: het BWR bepaalt wie de begunstigden van de subsidies zijn en wat de 

voorgestelde tarieven zijn. Het bepaalt ook de procedure voor het aanvragen van subsidies en 

de samenstelling van het dossier. 
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− Pijler 12: Wateringen: het BWR preciseert de algemene bepalingen, waaronder de 

verbodsbepalingen en de inbreuken, het bestuur van de wateringen evenals de werken die door 

deze laatste uitgevoerd moeten worden. 

4.3.2 Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering betreffende de kennisgevingen en 

toelatingen die afgeleverd kunnen worden in toepassing van artikel 58bis van de wet van 12 

juli 1973 op het natuurbehoud  

Dit ontwerp van BWR bepaalt de modaliteiten voor de kennisgeving en de toelating van 

voertuigverkeer op de oevers, de dijken en de zomerbedding van waterlopen (ongeklasseerde 

waterlopen, onbevaarbare waterlopen en delen van bepaalde waterwegen) of op alle doorwaadbare 

plaatsen wanneer het gaat om voertuigen die bestemd zijn voor bosexploitatie, hydraulische werken, 

hydromorfologische restauratie of bouw, of voor gemotoriseerde sport- of vrijetijdsactiviteiten of 

andere activiteiten die door de minister worden opgesomd met het oog op de potentieel belangrijke 

effecten die ze kunnen hebben op de biologische of hydromorfologische kwaliteit van de waterlopen. 

In ieder geval moet er een voorafgaande kennisgeving naar de Directeur van het DNF gestuurd 

worden, die de aanvrager bepaalde bijzondere voorwaarden kan opleggen. In welbepaalde 

gedefinieerde gevallen zal echter wel een toelating nodig zijn. 

Het ontwerp van BWR herneemt in detail de procedures in verband met de kennisgevingen en de 

toelatingen (formulier, termijnen, beroep, enz.). Daarnaast trekt het ook het besluit van 19 januari 1995 

houdende de reglementering van de vergunningen voor het verkeer van niet voor de scheepvaart 

bestemde voertuigen op de oevers, de dijken alsook in de beddingen en wedden van de waterlopen, in 

uitvoering van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud in. Het zal vooropgesteld 

worden als pijler 13: Doorwaadbare plaats.  

4.3.3 De cartografie van de prioritaire waterlopen voor het herstel van het vrij 

rondzwemmen van de vissen  

De cartografie van de prioritaire waterlopen (inbegrepen in pijler 4: Vrij rondzwemmen van de 

vissen) is een essentieel instrument voor de uitvoering van het decreet van 4 oktober 2018 en de 

nieuwe bepalingen van het Waterwetboek alsook en meer in het algemeen om te voldoen aan de 

internationale doelstellingen inzake de goede ecologische toestand van de waterlichamen. Het 

identificeert de waterlopen die in de eerste plaats betrokken zijn bij het vrij rondzwemmen van de 

vissen door ze te classificeren als "prioritaire" of "ecologisch belangrijke" waterlopen.  

Dit instrument zal als basis worden gebruikt voor het opleggen van eisen om het vrij rondzwemmen 

van de vissen ter hoogte van dammen te herstellen in het kader van het bereiken van een goede 

ecologische toestand van de waterlichamen. 

Artikel D.33/9 van het Waterwetboek verplicht de bekkenautoriteit een strategische kaart met 

prioriteiten op te stellen met een lijst van prioritaire waterlopen voor het herstel van het vrij 

rondzwemmen van de vissen van de verschillende beoogde soorten.  

In alle Waalse waterlopen moet het voortaan verboden zijn om nieuwe hindernissen op te werpen 

zonder een oplossing te bieden die het vrij rondzwemmen van de vissen garandeert (WAALS 

PARLEMENT, 2018).  

Bovendien zullen bestaande obstakels in prioritaire waterlopen die als 'heel groot' of 'onoverkomelijk' 

bestempeld worden, het voorwerp moeten uitmaken van aanpassingswerken of anders verwijderd 

moeten worden. 
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De cartografie werd opgemaakt op grond van een studieovereenkomst met de Universiteit van Luik en 

is gebaseerd op een volledige inventarisatie van de hindernissen voor het vrij rondzwemmen van de 

vissen en op de actualisering van de gegevens betreffende de verspreiding van de soorten die getroffen 

worden door migratieverstoringsproblemen als gevolg van hun biologische kenmerken en hun 

ecologische gevoeligheid op het niveau van het Waalse grondgebied. Vervolgens werden de 

verspreidingskaarten van deze vissen vergeleken met de kaarten van de hindernissen voor het vrij 

rondzwemmen van de vissen. Dit leidde tot de vaststelling van prioritaire migratieassen, rekening 

houdend met de prioriteiten die op nationaal en internationaal niveau vastgelegd werden (OVIDIO M., 

PHILIPPART JC, 2010). 

 

 

Figuur 1: Cartografie van de prioritaire en ecologisch belangrijke pijlers voor het vrij rondzwemmen van de vissen 

4.4 VERBANDEN MET ANDERE PLANNEN EN PROGRAMMA'S 

Aangezien de besluiten van de Waalse Regering en de VRV-cartografie een nieuwe component 

worden in het beheer van onze waterlopen, dient hun compatibiliteit met de in Wallonië van 

toepassing zijnde uitvoeringsplannen en -programma's geanalyseerd te worden. Meer in het bijzonder 

mag er, voor wat betreft de plannen en programma's met wettelijke waarde, geen tegenstelling of 

tegenstrijdigheid zijn tussen de al bestaande documenten en de door dit MER onder de loep genomen 

kwesties.  

Daarom dient de denkoefening uitgebreid te worden tot de plannen en programma's die op Europees 

niveau of in samenwerking met onze buurlanden van kracht zijn.  
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4.4.1 Plannen en programma’s 

De plannen en programma's die gekoppeld zijn aan voormelde besluiten van de Waalse Regering en 

de VRV-cartografie worden hieronder opgesomd, per geografische uitdaging.  

Titel 
Beschrijving van het plan of programma en link met de ontwerpen van 

BWR en de VRV-cartografie 

Op Europees niveau opgestelde plannen en programma's 

 

Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG 

 

De op 23 oktober 2000 goedgekeurde (en in december 2000 in het Publicatieblad 

van de Europese Gemeenschappen gepubliceerde) Kaderrichtlijn Water is het 

centrale stuk wetgeving waarin de belangrijkste verplichtingen inzake waterbeheer 

van de Europese Unie zijn gegroepeerd. De kaderrichtlijn is gericht op het concept 

van waterbeheer op het niveau van grote stroomgebieden, met als doel het bereiken 

van een goede toestand voor alle wateren van de Europese Unie tegen 2015, met een 

mogelijk uitstel tot 2021 of 2027. 

In deze richtlijn zijn regels opgesteld om de verslechtering van de toestand van 

waterlichamen in de Europese Unie (EU) te stoppen en voor 2015 een "goede 

toestand" te bereiken voor Europese rivieren, meren en grondwater. 

Specifiek omvat de richtlijn: 

− de bescherming van alle soorten water (oppervlaktewater, grondwater, 

binnenwater en overgangswater); 

− het herstel van de ecosystemen in en rond waterlichamen; 

− de vermindering van vervuiling in waterlichamen; 

− de garantie voor duurzaam watergebruik door particulieren en bedrijven. 

De wetgeving geeft duidelijke verantwoordelijkheden aan nationale overheden. Zo 

moeten ze voor de domeinen die ons aanbelangen in het kader van dit MER: 

− de kenmerken van ieder stroomgebied analyseren, met inbegrip van de 

effecten van menselijke activiteiten en een economische beoordeling van 

het watergebruik; 

− toezicht houden op de toestand van het water in ieder stroomgebied; 

− "stroomgebiedsbeheerplannen" opstellen en invoeren om verslechtering 

van het oppervlaktewater te voorkomen, het grondwater te beschermen en 

te versterken en beschermde gebieden te behouden. 

Een van de rechtstreekse toepassingen van deze richtlijn in België in het dagelijks 

beheer van de Waalse waterlichamen was het opzetten van een 

inventarisatiesysteem op grond van op Europees niveau erkende indices om hun 

fysisch-chemische, biologische en hydromorfologische kwaliteit te bepalen. Op 

basis hiervan moeten de lidstaten passende maatregelen vaststellen (via 

beheerplannen) om de goede ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen 

te behouden of te herstellen. 

Het BWR dat het decreet van 4 oktober 2018 tot wijziging van het Waterwetboek 

ten uitvoer legt, maakt een efficiëntere omzetting van een aantal vereisten van de 

Kaderrichtlijn Water in de Waalse wetgeving mogelijk. Dit besluit sluit dan ook 

volledig aan op de Kaderrichtlijn Water. Met name de maatregelen met betrekking 

tot het vrij rondzwemmen van de vissen, het behoud van het aquatisch milieu, de 

waterwinningen en lozingen of de bemonsteringen zijn zeer duidelijk opgenomen in 

de bescherming van de waterlopen en dragen dan ook bij tot het bereiken van de 

doelstelling van een goede watertoestand in de Europese Unie Een ander voorbeeld 

van een dergelijke bijdrage is de versterking van de politiemaatregelen.  

 

Actieplan voor de bescherming van 

de Europese watervoorraden 

 

 

De Commissie heeft een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren 

voorgesteld. Het betreft een strategie om ervoor te zorgen dat er voldoende water 

van goede kwaliteit beschikbaar is om te voldoen aan de behoeften van de mens, de 

economie en het milieu. 

Om de doelstelling van een goede watertoestand die al in de Kaderrichtlijn Water is 

vastgelegd, te bereiken, wordt in de waterblauwdruk een driesporige strategische 

benadering uitgestippeld:  

− Het verbeteren van de tenuitvoerlegging van het huidige EU-waterbeleid 

door de mogelijkheden die de bestaande wetgeving biedt ten volle te 

benutten. De invoering van waterretentiemaatregelen zoals het herstel van 

wetlands en uiterwaarden of de toepassing van het 'de vervuiler betaalt'-

beginsel verbeteren door meting, watertarifering en betere economische 
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analyse;  

− Het versterken van de integratie van waterbeleidsdoelstellingen in andere 

relevante beleidsgebieden, zoals landbouw, visserij, energie uit 

hernieuwbare bronnen, vervoer en de cohesie- en structuurfondsen;  

− Het dichten van de hiaten in het bestaande kader, met name wat betreft de 

instrumenten die nodig zijn om de waterefficiëntie te verhogen. In dit 

verband wordt in de waterblauwdruk voorzien in de ontwikkeling van EU-

normen voor het hergebruik van water en in waterrekeningen en door de 

lidstaten vast te stellen streefcijfers inzake waterefficiëntie. 

De besluiten van de Waalse Regering leggen een zeer duidelijke nadruk op het 

behoud van de kwaliteit van de waterlopen (en dus van de watervoorraad) door de 

verduidelijking van het gecoördineerde beheer van de waterlopen, met inbegrip van 

het beheer van ongeklasseerde waterlopen, de versterking van het inbreuksysteem, 

de definitie van prioritaire assen voor het verkeer van vissen, ... en de nadruk op het 

ecologisch belang (vrij verkeer van vissen). 

Overstromingsrichtlijn 2007/60/EG 

De Europese Overstromingsrichtlijn (OL) of Richtlijn 2007/60/EG van 23 oktober 

2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s, verplicht de lidstaten 

om de overstromingsgebieden in kaart te brengen, d.w.z. de geografische gebieden 

die volgens de volgende minimale scenario’s kunnen overstromen (SPW, 2019): 

− kleine kans op overstromingen of scenario's van buitengewone 

gebeurtenissen; 

− middelgrote kans op overstromingen (herhalingsperiode ≥ 100 jaar); 

− grote kans op overstromingen, indien van toepassing. 

Door de toepassing van het decreet van 4 oktober 2018 ondersteunen de besluiten 

van de Waalse Regering een geïntegreerd waterloopbeheer. Naast de 

oorspronkelijke rol van waterloopbeheerder (d.w.z. het 'organiseren' van het debiet 

en de afvoer van rivierwater om overstromingsrisico's te voorkomen) zijn er globale 

milieudoelstellingen zoals de identificatie van beoogde vissoorten (ondersteund 

door de VRV-cartografie) of het herstel van het aquatisch milieu in zijn natuurlijke 

staat. Toch moeten deze doelstellingen en prioriteiten zoveel mogelijk met elkaar in 

overeenstemming worden gebracht en moet elk conflict tussen deze doelstellingen 

en prioriteiten worden vermeden. Deze benaderingen moeten complementair 

blijven. Deze overwegingen houden verband met de Overstromingsrichtlijn en 

moeten in aanmerking worden genomen. 

 

Habitatrichtlijn 92/43/EEG en 

Vogelrichtlijn 2009/147/E 

 

De Vogelrichtlijn (2009/147/EG) van 30 november 2009 inzake het behoud van de 

vogelstand en de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) van 21 mei 1992 inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna vormen de 

hoekstenen van het Europese biodiversiteitsbeleid. De oprichting van het Natura 

2000-netwerk vloeit voort uit deze twee richtlijnen.  

De besluiten van de Waalse Regering en de VRV-cartografie sluiten naadloos aan 

op deze twee richtlijnen. Er werden namelijk strengere regels vastgelegd met 

betrekking tot het vrij rondzwemmen van de vissen en de bescherming van de 

kwaliteit van de waterlopen (lozingen, waterwinningen, regularisering van 

onoverkomelijke constructies, enz.) Zij dragen dan ook zeer duidelijk bij tot de 

versterking van het Natura 2000-netwerk.  

 

Verordening (EG) nr. 1100/2007 

van 18 september 2007 tot 

vaststelling van maatregelen voor 

het herstel van het bestand van 

Europese aal  

 

 

Zij heeft tot doel vanaf 2009 verschillende maatregelen in de communautaire 

wateren te organiseren in een poging om de ernstige achteruitgang van de 

aalpopulatie een halt toe te roepen en de aalbestanden te herstellen. De acties die 

rechtstreeks verband houden met de besluiten van de Waalse Regering en de VRV-

cartografie hebben betrekking op de verbetering van de hydromorfologische 

kwaliteit van de verblijfplaatsen van de aal, de verbetering van de mobiliteit van de 

vissen tijdens het opstijgproces (vistrap bij dammen) en de vermindering van de 

sterfte van toekomstige kuitschieters die, wanneer zij stroomafwaarts richting zee 

zwemmen, meegesleept worden in waterwinningen. 

Het BWR houdende uitvoering van het decreet van 4 oktober 2018 tot wijziging van 

verschillende teksten, wat betreft de waterlopen, is bijzonder relevant voor deze 

verordening aangezien de Europese aal in bijlage 1 ervan is opgenomen in de lijst 

van vissoorten waarvan het vrij rondzwemmen in het Waalse Gewest moet worden 

gewaarborgd. Net als de VRV-cartografie. 
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Europees Fonds voor Maritieme 

Zaken en Visserij (EFMZV) (EC, 

2019) 

 

Het EFMZV is het fonds voor het Europees beleid op het gebied van maritieme 

zaken en visserij voor 2014-2020. Via zijn maatregel 44.6 voor de aquatische flora 

en fauna kunnen bepaalde projecten gefinancierd worden voor het herstel van de 

aquatische habitat, de natuurlijke paaigronden en het vrij rondzwemmen van de 

vissen, in overeenstemming met de hydrografische beheerplannen en door de 

doelstellingen te richten op commerciële soorten. 

Dit programma is een hulpmiddel dat direct gerelateerd is aan de VRV-cartografie 

en de verplichting opgelegd door het waterloopbesluit van de Waalse Regering om 

het vrij rondzwemmen van de vissen op deze assen te herstellen. 

 

Richtlijn Hernieuwbare Energie 

(2009/28/EG) 

 

Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 houdt verband met de bevordering van het 

gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. De richtlijn schuift waterkracht naar 

voren als een van de productiebronnen van groene en duurzame stroom en legt de 

lidstaten productiedoelstellingen op met verschillende tijdhorizonten. 

De voorontwerpen van wetteksten en documenten die in dit MER worden 

bestudeerd, leggen strikte voorwaarden op voor de implementatie van nieuwe 

waterkrachtcentrales en een geleidelijke aanpassing aan de normen van de centrales 

die in gebruik zijn. Bijzondere aandacht zal daarbij moeten worden besteed aan de 

toereikendheid van de maatregelen die met betrekking tot deze doelstellingen 

worden genomen. 

 

Verdrag van Bern (19.09.1979) 

 

Het Verdrag van Bern (19.09.1979) beoogt de bescherming van alle bedreigde 

trekkende diersoorten. 

Het is direct gekoppeld aan de VRV-cartografie die aan dit verdrag tegemoetkomt. 

 

Plannen en programma's bepaald op het niveau van de landen en de grensgebieden 

Beschikking van het Comité van 

ministers van de Benelux 

Economische Unie (M (2009)1) in 

verband met het vrij 

rondzwemmen van de vissen in de 

hydrografische netwerken van de 

Benelux 

 

In deze beschikking verbinden de regeringen zich ertoe het vrij rondzwemmen van 

de vissen, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, in al hun stroomgebieden te 

waarborgen. Met name door binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van de 

beschikking een strategische prioriteitenkaart op te stellen van ecologisch 

belangrijke waterlopen, met inbegrip van de verbonden waterlopen, althans voor de 

soorten die door de Europese regelgeving worden beschermd. 

De VRV-cartografie werd opgemaakt in het kader van deze beschikking. De 

effecten van deze cartografie zullen in de volgende hoofdstukken beoordeeld 

worden. 

 

Grensoverschrijdend 

samenwerkingsprogramma 

(Interreg Frankrijk-Wallonië-

Vlaanderen) 

(INTERREG, 2019) 

 

Pijler 3 van dit programma voorziet in de bescherming en verbetering van het milieu 

door middel van een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende middelen. 

Doelstelling 5 is de ontwikkeling van een geïntegreerd en duurzaam beheer van 

grensoverschrijdende natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen. Deze doelstelling 

biedt ondersteuning voor geïntegreerde systemen voor het beheer van waterbronnen 

(riviercontracten, grensoverschrijdende rivierplannen, enz.) en natuurgebieden 

(oprichting van grensoverschrijdende natuurparken, bescherming van ecologische 

corridors en beheer van beschermde gebieden, enz.)  

Zo brengt het project DIADem bijvoorbeeld universitaire operatoren, het 

maatschappelijk middenveld en riviercontracten samen om een geïntegreerde 

aanpak te ontwikkelen voor de diagnose van de waterkwaliteit in de Maas. Het 

project ELNONTRANSFRONTALIER brengt dan weer de plaatselijke autoriteiten 

en het regionale natuurpark Carp-Schelde samen rond het geïntegreerde beheer van 

het oppervlaktewater in het grensoverschrijdende stroomgebied van de Elnon. En zo 

zijn er nog andere projecten (GOLDEN LEIE-LYS, LINBATYS, LYSE) die we 

hier kunnen aanhalen. 

De besluiten van de Waalse Regering en de VRV-cartografie moedigen deze 

initiatieven aan via een verduidelijking van de wetgeving ten gunste van een 

geïntegreerd beheer van de waterlopen (zoals bij de actieprogramma's voor de 

rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak (PARIS)). 

 

Belangrijke wetteksten en plannen en programma's die op het niveau van Wallonië bepaald werden 
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Decreet van 4 oktober 2018: 

decreet van 4 oktober 2018 tot 

wijziging van verschillende teksten, 

wat betreft de waterlopen 

Het decreet van 4 oktober 2018 heeft de wet van 28 december 1967 opgeheven en 

een aanzienlijke hervorming van het Milieuwetboek (Boek II) teweeggebracht.  

Die werd beschreven in hoofdstuk 4.2.  

Overstromingsrisicobeheerplannen, 

ORBP ('Plans de Gestion des 

Risques d'Inondation, PGRI') 

 

Zij vloeien rechtstreeks voort uit de Europese Overstromingsrichtlijn (2007/60/EG) 

die omgezet werd in het Waterwetboek en stellen per stroomgebiedsdistrict 

(Schelde, Maas, Rijn, Seine) overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP's) op. Het 

doel van deze plannen is de landen in staat te stellen om op basis van voorlopige 

analyses (kaart van overstromingsgebieden en overstromingsrisicokaart) en 

rekening houdend met de kosten en baten in het bijzonder, doelstellingen voor het 

overstromingsbeheer vast te stellen. 

In overstromingsrisicobeheerplannen worden alle aspecten van 

overstromingsrisicobeheer behandeld, met speciale nadruk op preventie, 

bescherming, voorbereiding en herstel alsook post-crisisanalyse, met inbegrip van 

systemen voor de voorspelling van en de vroegtijdige waarschuwing voor 

overstromingen en met speciale aandacht voor de kenmerken van het betrokken 

stroomgebied of deelstroomgebied. 

Het overstromingsrisico is al tientallen jaren een van de pijlers van het 

waterloopbeheer. Het waterloopbesluit van de Waalse Regering houdt rekening met 

deze beheerdoelstelling door de ecologische component te integreren in de 

denkoefening. Zo moeten de actieprogramma's voor de rivieren via een 

geïntegreerde en sectorale aanpak (PARIS) bijvoorbeeld de doelstellingen van het 

ORBP op dezelfde manier integreren als de SGBP's en de milieudoelstellingen. 

 

Stroomgebiedbeheerplannen 

(SGBP) 

 

 

De stroomgebiedbeheerplannen - waarvan het Waals Gewest er 4 telt - zetten voor 

een periode van zes jaar de grote lijnen uit en bepalen maatregelen voor een 

evenwichtig beheer van de watervoorraad in de stroomgebieden van Wallonië, 

zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak. 

 

De geanalyseerde besluiten van de Waalse Regering zijn direct in lijn met de 

Kaderrichtlijn Water en behandelen het bereiken van een goede ecologische 

toestand van de waterlichamen vanuit verschillende invalshoeken, zoals eerder 

geïllustreerd in de presentatie van de Kaderrichtlijn Water.  

 

Waterzuiveringsplannen per 

deelstroomgebied ('Plans 

d’assainissement par sous-bassin 

hydrographique', PASH)  

 

De 'Plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique' of 

waterzuiveringsplannen per deelstroomgebied zijn bedoeld om de 

afvalwaterzuivering te plannen voor elk Waals deelstroomgebied. Bijgevolg 

beïnvloeden die plannen rechtstreeks de waterkwaliteit. Deze PASH worden 

regelmatig herzien. 

Het BWR 'waterlopen' schuift in zijn gemeenschappelijke politiële maatregelen voor 

onbevaarbare waterlopen en geklasseerde waterlopen nadere preciseringen naar 

voren in verband met de realisatie van een waterlozing of waterwinning en de 

toepassingsvoorwaarden hiervoor. Deze punten kunnen rechtstreeks gekoppeld 

worden aan de saneringsplannen doordat ze in een soortgelijke logica kaderen. 

 

Lucht-klimaat-energieplan tegen 

2030 (PACE 2030) (SPW, 2019b) 

 

Dit plan, dat rechtstreeks verband houdt met Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 

2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, heeft 

tot doel alle kwesties op coherente wijze aan te pakken en te voldoen aan de 

Europese verplichtingen. Het synthetiseert en populariseert het ontwerp van het 

Waalse energie- en klimaatplan (de Waalse bijdrage aan het ontwerp van Nationaal 

Energie- en Klimaatplan - NEKP) dat in december 2018 door de Waalse regering 

werd goedgekeurd. Het schuift ook waterkracht naar voren als een niet te 

verwaarlozen hernieuwbare bron van elektriciteit, ook al zijn de ambities voor deze 

sector lager dan de ontwikkeling van andere hernieuwbare energiebronnen 

(windenergie, fotovoltaïsche energie, enz.), met name vanwege de fysieke 

beperking van de beschikbaarheid van nieuwe sites die uitgerust moeten worden. 

Het doel is echter om de sector met 9 tot 40% te laten groeien ten opzichte van de in 

2015 geregistreerde productie (afhankelijk van bestaande of aanvullende 

maatregelen). 

De bestudeerde besluiten van de Waalse Regering leggen strikte voorwaarden op 

voor de implementatie van nieuwe waterkrachtcentrales en een geleidelijke 

aanpassing aan de normen van de centrales die in gebruik zijn. Bijzondere aandacht 

https://economie.fgov.be/fr/file/7948/download?token=oEcG0WmY


   

Milieueffectenrapport - Eindrapport - januari 2020                                                                          27  

   

 

zal daarbij moeten worden besteed aan de toereikendheid van de maatregelen die 

met betrekking tot deze doelstellingen worden genomen. 

 

Visbeheerplan ('Plan de gestion 

piscicole') 

 

De visbeheerplannen worden opgesteld per 'Unité de Gestion Piscicole' 

(visbeheereenheid), d.w.z. op schaal van 15 deelstroomgebieden ('Sous-bassins 

Hydrographiques', SBH) in Wallonië. De plannen zijn het resultaat van dialoog en 

overleg met de verschillende actoren die betrokken zijn bij het visbeheer en 

omvatten:  

− De bepaling van de context van de viskweek binnen elk SBH; 

− Een algemene diagnose (biologisch, fysisch-chemisch en hydromorfologisch) 

van de werkingstoestand van elk SBH; 

− Een diagnose van de toestand van de vispopulaties en de toestand van de 

functionaliteit van de verschillende visserijcontexten vanuit het oogpunt van 

het visleven; 

− Een visvangstdiagnose met betrekking tot met name de afstemming tussen 

vraag en aanbod voor de visserij op SBH-niveau; 

− Een globale evaluatie van de verschillende viskweekcontexten op basis van 

de bovengenoemde diagnoses, om de vastgestelde verstoringen en hun 

oorsprong te benadrukken; 

− De voorgestelde oriëntatie op het beheer van de viskweek; 

− Een actieprogramma, per viskweekcontext of per route, gebaseerd op de 

voorgaande punten. 

De in de besluiten van de Waalse Regering en de VRV-cartografie voorgestelde 

maatregelen houden verband met deze beheerplannen omdat zij, net als de 

visbeheerplannen, tot doel hebben de vistoestand in de waterlopen te verbeteren 

door met name de prioritaire assen voor het vrij rondzwemmen van de vissen en de 

plaatsing van aangepaste oversteekstructuren vast te stellen. 

 

Actieprogramma van de 

Riviercontracten (Riviercontract) 

 

Het Riviercontract bestaat erin alle belanghebbenden van de vallei rond dezelfde 

tafel te brengen om een actieprogramma te definiëren voor het herstel van de 

rivieren, hun omgeving en de watervoorraden van het stroomgebied. Om deze 

doelstellingen te bereiken, werd voor elk deelstroomgebied een riviercontract 

opgesteld (15 in Wallonië, waarvan 14 effectieve). Ze werden gecreëerd door het 

BWR van 13.11.2008 tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het 

Waterwetboek omvat. De actieprogramma's (SPW, 2019c) hebben betrekking op 

alle domeinen van de waterloop, zoals hydromorfologie en het behoud van het 

aquatisch milieu, preventie van overstromingsrisico's of gevoelige habitats en 

soorten, en verwijzen rechtstreeks naar het Waterwetboek. De riviercontracten 

werken met name aan het in kaart brengen van zwarte punten die het Waterwetboek 

helpt oplossen. 

 

Gemeentelijke 

Natuurontwikkelingsplannen 

('Plans Communaux de 

Développement de la Nature', 

PCDN) 

 

De Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplannen zijn instrumenten die in 

partnerschap en binnen de gemeenten worden ontwikkeld om het duurzame 

rekening houden met de natuur op het grondgebied te organiseren. Het PCDN is een 

participatieve aanpak die tot doel heeft de uitvoering van projecten op het gebied 

van ecologie te bevorderen en te begeleiden en de bevolking voortdurend te 

sensibiliseren. Deze plannen zijn gebaseerd op de studie van het ecologische 

netwerk van hun grondgebied en bepalen een hiërarchie van acties die gericht zijn 

op conservatie/versterking ervan.  

De geanalyseerde besluiten van de Waalse Regering voorzien in de bepaling van 

prioritaire assen voor het vrij rondzwemmen van de vissen. Deze maatregel maakt 

duidelijk deel uit van een logica van versterking van het aquatisch ecologisch 

netwerk. Daarnaast levert de vaststelling van een beheerkader voor onbevaarbare 

waterlopen (een essentieel onderdeel van het ecologische netwerk) ook een directe 

bijdrage aan de versterking van het ecologische netwerk. De PCDN's zouden 

bijvoorbeeld in het kader van hun respectieve acties vistrappen kunnen inrichten om 

bij te dragen tot diezelfde visie op de waterwegen. 
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Gemeentelijk Plan voor 

Plattelandsontwikkeling 

('Programme Communal de 

Développement Rural', PCDR) 

 

Een Plattelandsontwikkelingsverrichting ('Opération de Développement Rural', 

ODR) is een gecoördineerd geheel van ontwikkelings-, plannings- en 

herontwikkelingsacties die door een gemeente in plattelandsgebieden worden 

ondernomen of uitgevoerd met het doel deze te revitaliseren of te herstellen, met 

inachtneming van de specifieke kenmerken ervan en met verbetering van de 

levensomstandigheden van de inwoners in economisch, sociaal en cultureel opzicht. 

De operatie is samengevat in een document dat een gemeentelijk programma voor 

plattelandsontwikkeling ('Programme Communal de Développement Rural', PCDR) 

wordt genoemd. De PCDR's stellen doelstellingen voor duurzame ontwikkeling vast 

en stellen projecten voor om deze doelstellingen te bereiken. Een van de 

doelstellingen van de PCDR betreft "de bescherming, de verbetering en de 

valorisatie van het leefkader en milieu met inbegrip van het bebouwde en natuurlijk 

erfgoed". 

Door de verbetering van de ecologische kwaliteit van de waterlopen te bevorderen 

via verschillende maatregelen (vrij rondzwemmen van de vissen, verbetering van 

het beheerkader, invoering van een nieuwe regeling voor ongeklasseerde 

waterlopen, enz.), dragen de besluiten van de Waalse Regering rechtstreeks bij tot 

deze doelstelling van verbetering en valorisatie van het natuurlijke milieu. De 

PCDR's zouden bijvoorbeeld in het kader van hun respectieve acties vistrappen 

kunnen inrichten om bij te dragen tot diezelfde visie op de waterwegen. 

 

LIFE-Nature programma’s  

 

Die programma’s streven naar het herstel van de Natura 2000-gebieden en van 

verschillende habitats, in het bijzonder voor een aantal soorten (parelmossel, otter, 

… ) en hebben dus invloed op het herstel van aquatische omgevingen, meer bepaald 

via de verbetering en het behoud op lange termijn van de habitats van de bedoelde 

soorten. Bovendien dragen de programma’s voor het herstel van venen duidelijk bij 

tot een verbetering van de waterkwaliteit in de brongebieden.  

De geanalyseerde besluiten van de Waalse Regering voorzien in de bepaling van 

prioritaire assen voor het vrij rondzwemmen van de vissen. Deze maatregel maakt 

duidelijk deel uit van een logica van herstel van de aquatische milieus. Daarnaast 

levert de vaststelling van een beheerkader voor ongeklasseerde waterlopen (een 

essentieel - centraal of verbindend - onderdeel van het ecologische netwerk) ook een 

directe bijdrage aan de versterking van het Natura 2000-netwerk.  

4.4.2 Documenten inzake stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening  

Gezien de voor de hand liggende verbanden tussen territoriale planning en waterbeheer zoals die in de 

twee besluiten van de Waalse Regering en in de VRV-cartografie aan bod komt, zijn de documenten 

inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw die betrekking hebben of kunnen hebben op de 

onderwerpen die in dit MER aan de orde komen, hier opgenomen. 

Titel 
Beschrijving van het document en het verband ervan met de ontwerpen van 

BWR en de cartografie voor het vrij rondzwemmen van de vissen 

Op Europees niveau 

Europees Ruimtelijk 

Ontwikkelingsperspectief 

(EROP) 

 

Het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief werd goedgekeurd op de informele 

ministerbijeenkomst in Potsdam op 10 mei 1999 van de ministers verantwoordelijk voor 

ruimtelijke ordening van de Europese Unie. Het doel ervan is de evenwichtige en duurzame 

ontwikkeling van het grondgebied van de Unie te bevorderen. 

Ondanks het niet-bindende karakter van het EROP worden de volgende beleidsopties 

geïmplementeerd: 

− Verbetering van het evenwicht tussen vraag en aanbod op het gebied van water, met 

name in gebieden waar het risico op droogte bestaat. Ontwikkeling en toepassing van 

economische instrumenten voor waterbeheer, met inbegrip van de bevordering van 

waterbesparende landbouwmethoden en irrigatietechnologieën in gebieden met 

waterschaarste. 

− Bevordering van transnationale en interregionale samenwerking bij de uitvoering van 

geïntegreerde strategieën voor het beheer van watervoorraden, met inbegrip van grote 

watervoerende lagen, met name in gebieden die worden bedreigd door droogte of 

overstromingen en in kustgebieden. 

− Behoud en herstel van grote waterrijke gebieden die worden bedreigd door 

overmatige wateronttrekking of omleiding van de rivieren die hen voeden. 
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− Gecoördineerd beheer van de zeeën, met name behoud en herstel van bedreigde 

mariene ecosystemen. 

− Versterking van de verantwoordelijkheid van de regio's voor het beheer van de 

watervoorraden. 

− Uitvoering van milieueffectenstudies en territoriale impactstudies voor alle grote 

waterbeheerprojecten. 

 

De geanalyseerde besluiten van de Waalse Regering vallen binnen het toepassingsgebied van 

het EROP omdat zij een beter kader bieden voor de uitvoering van projecten en werken aan 

waterlopen door bepaalde projecten aan een milieustudie te onderwerpen. Bovendien preciseert 

het BWR 'waterlopen' de modaliteiten voor de locatie van lozingen en permanente 

waterwinningen en de te volgen instructies bij seizoensgebonden waterwinningen, zodat 

droogleggingen vermeden worden. 

 

Op Waals niveau 

Ruimtelijk 

ontwikkelingsplan 

('Schéma de 

Développement de 

l’Espace Régional', 

SDER) 

 

Het was in 1999 dat Wallonië zijn eerste gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan ('Schéma de 

Développement de l’Espace Régional', SDER) aannam en zo plannings- en 

ontwikkelingsopties voor zijn hele grondgebied vastlegde. 

Om echter aan te sluiten bij de nieuwe belangen en uitdagingen van de huidige wereld, heeft de 

Waalse regering in mei 2019 definitief een nieuw ruimtelijk ontwikkelingsplan ('Schéma de 

Développement Territorial', SDT), aangenomen. Dit document is een strategisch 

planningsinstrument dat bovenaan de hiërarchie van de stedenbouwkundige en ruimtelijke 

ordeningsinstrumenten in het Waalse Gewest staat. Op gewestelijk niveau speelt het een 

strategische rol, terwijl het op infragewestelijk niveau zodanig is opgezet dat het de omzetting 

van zijn leidinggevende principes via lokale instrumenten voor stedelijke en ruimtelijke 

ordening faciliteert, rekening houdend met specifieke territoriale kenmerken. 

De thema's die in voorliggend MER behandeld worden, zijn de volgende punten van de 

territoriale strategie: 

− AM.5. Ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot energie in het kader van de 

ecologische transitie; 

− BO.2. Hulpbronnenefficiënte verstedelijkings- en productiemethoden ondersteunen; 

− BO.4. De kwetsbaarheid van het grondgebied en zijn inwoners voor natuur- en 

technologische risico's en de blootstelling aan door de mens veroorzaakte overlast 

verminderen 

 

De ontwerpteksten die in dit MER worden bestudeerd, leggen strikte voorwaarden op voor de 

implementatie van nieuwe waterkrachtcentrales en een geleidelijke aanpassing aan de normen 

van de centrales die in gebruik zijn. Bijzondere aandacht zal daarbij moeten worden besteed 

aan de toereikendheid van de maatregelen die met betrekking tot de thema's AM.5 en BO.2 

worden genomen. 

Wat de natuurlijke risico's betreft, moet ervoor worden gezorgd dat de bepalingen van het 

BWR die van invloed zijn op de hydromorfologie van de rivieren, rekening houden met de 

kwetsbaarheid van de inwoners voor overstromingen.  

 

Sectorplan 

 

Het Sectorplan is een plannings- en bestemmingsplan met regelgevende waarde. Het bestrijkt 

het hele Waalse grondgebied. Het doel ervan is het landgebruik op een schaal van 1/10.000 te 

definiëren om een harmonieuze ontwikkeling van de menselijke activiteiten te garanderen en 

misbruik van de ruimte te voorkomen. Daartoe voorziet het in twee soorten gebieden: gebieden 

die bestemd zijn voor verstedelijking (woongebied, economische activiteitszone, gebied voor 

openbare dienstverlening en gemeenschapsvoorzieningen) en gebieden die niet bestemd zijn 

voor verstedelijking (waterpartij, bosgebied, agrarisch gebied, enz.).  

Het BWR bemoeit zich in principe niet met de toewijzingen die in het sectorplan zijn voorzien.  

 

De ecologische 

verbindingen 

 

Er wordt momenteel volop gewerkt aan een voorontwerp van besluit van de Waalse Regering 

tot vaststelling van de ecologische doorgangsgebieden bedoeld in artikel D.II.2 §2, vierde lid, 

van het Wetboek van Ruimtelijke Ordening Er werd een MER opgesteld en het openbaar 

onderzoek vond eind 2018 plaats. 

Zo werden er op regionaal niveau vijf soorten ecologische verbanden geïdentificeerd om 

karakteristieke natuurlijke milieus met een hoge biologische waarde in een netwerk op te 

nemen. Deze omvatten onder meer de alluviale vlakten die kenmerkend zijn voor de brede 
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valleien van het hydrografisch netwerk.  De VRV-cartografie voor het vrij rondzwemmen van 

de vissen. Deze maatregel maakt duidelijk deel uit van een logica van versterking van het 

aquatisch ecologisch netwerk. De voorgestelde maatregelen voor het behoud van het oeverlint 

(bijvoorbeeld door systematisch overleg met het DNF) zullen er ook voor zorgen dat er op 

lange termijn een ecologische verbinding aan de rand van de waterloop blijft bestaan. 

 

Op (supra)lokaal niveau 

Gemeentelijk - 

meergemeentelijk 

ontwikkelingsplan 

('Schéma de 

développement 

communal - 

pluricommunal', SDC – 

SDP) 

Het gemeentelijk of meergemeentelijk ontwikkelingsplan definieert een territoriale strategie 

voor het hele gemeentelijk grondgebied. Het is de opvolger van het gemeentelijk structuurplan 

en heeft een indicatieve waarde. 

Het definieert een territoriale strategie die bestaat uit:  

− de gemeentelijke doelstellingen van territoriale ontwikkeling en ruimtelijke ordening: 

o de bestrijding van de stedelijke versnippering en een rationeel gebruik van 

het grondgebied en de hulpbronnen; 

o de sociaaleconomische ontwikkeling en aantrekkelijkheid van het 

grondgebied vergroten; 

o het kwalitatief beheer van de leefomgeving; 

o de beheersing van de mobiliteit; 

− de beginselen voor de tenuitvoerlegging van de doelstellingen, met name die welke 

betrekking hebben op de versterking van de stedelijke en landelijke centrale functies; 

− de territoriale structuur die de volgende aspecten cartografisch identificeert en 

uitdrukt: 

o de gebouwde structuur, inclusief de te versterken polen; 

o de landschapsstructuur; 

o de verkeers- en transportnetwerken voor vloeistoffen en energie. 

 

De voorontwerpen van wetteksten en documenten die in dit MER worden bestudeerd, leggen 

strikte voorwaarden op voor de implementatie van nieuwe waterkrachtcentrales en een 

geleidelijke aanpassing aan de normen van de centrales die in gebruik zijn. Bijzondere 

aandacht zal daarbij moeten worden besteed aan de toereikendheid van de maatregelen die met 

betrekking tot de territoriale strategie van bepaalde gemeenten worden genomen. 

 

Door de algemene integratie van het ecologische netwerk liggen de interacties met de besluiten 

van de Waalse Regering zeer dicht bij die welke voor het PCDN zijn beschreven. Door de 

verbetering van de ecologische kwaliteit van de waterlopen te bevorderen via verschillende 

maatregelen (vrij rondzwemmen van de vissen, verbetering van het beheerkader, invoering van 

een nieuwe regeling voor ongeklasseerde waterlopen, enz.), draagt het besluit van de Waalse 

Regering rechtstreeks bij tot de doelstelling van verbetering van de leefomgeving. 

 

De SDC's-SDP's zullen bij het bepalen van hun territoriale strategie rekening moeten houden 

met het beheer van de waterlopen, met name wat betreft de doelstelling van een kwalitatief 

beheer van de leefomgeving, waarvan water een van de essentiële onderdelen is. 

 

 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dal/ssc
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5 ALGEMENE BESCHOUWINGEN OVER DE WAALSE 

WATERLOPEN 

 

Alvorens de verschillende assen te bestuderen met betrekking tot de bestaande situatie en de 

evaluatie/waarschijnlijke evolutie ervan, lijkt het belangrijk om de lezers enige kennis te verschaffen 

over de waterlopen in het Waalse Gewest. 

5.1 WAALS HYDROGRAFISCH NETWERK EN BEHEERPRINCIPES 

Het Waalse hydrografische netwerk, bestaande uit waterlopen, kanalen, meren en reservoirs, is als 

volgt verdeeld over een totale lengte die op meer dan 25.000 km wordt geschat (WAALS 

PARLEMENT, 2018): 

− waterwegen (873 km); 

− onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie (1.875 km); 

− onbevaarbare waterlopen van 2de categorie (5.820 km); 

− onbevaarbare waterlopen van 3de categorie (4.518 km); 

− ongeklasseerde waterlopen (+/- 12.807 km). 

  
Figuur 2: Cartografie van het Waalse waternetwerk en de stroomgebieden (bevaarbaar, 1ste, 2de en 3de categorie) 

De verdeling van de waterlopen volgens deze typologie is gekoppeld aan de oppervlakte van hun 

stroomgebied, met uitzondering van de bevaarbare waterlopen die een historische oorsprong hebben.  

Deze laatste vertegenwoordigen de waterwegen "bestaande uit een door de regering bij de bevaarbare 

waterwegen ondergebrachte waterloop of een kanaal, de bijhorigheden ervan (…). De waterwegen 

houden eveneens de stuwdammen en bijhorigheden in."» 
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Worden vervolgens geklasseerd als onbevaarbare waterlopen, "de rivieren en beken die de regering 

niet bij de klasse van bevaarbare waterlopen heeft ondergebracht, stroomafwaarts van het punt 

waarop hun waterbekken minstens honderd hectare bedraagt." De waterlopen van 3de categorie zijn 

beperkt tot waterlopen stroomafwaarts van het punt waar hun stroomgebied meer dan 100 ha bedraagt 

en zolang zij de grens van de vroegere gemeenten niet hebben bereikt, terwijl de waterlopen van 2de 

categorie vanaf dit punt beginnen tot de oppervlakte van hun stroomgebied 5.000 ha bedraagt. Tot slot 

lopen de waterlopen van 1ste categorie vanaf dit punt tot aan hun samenvloeiing met een waterweg. 

Elke categorie heeft een aangewezen beheerder: 

- Het beheer van de waterwegen wordt verzekerd door de Service Public de Wallonie Mobilité 

et Infrastructures (afgekort SPW MI); 

- Het beheer van de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie wordt verzekerd door de SPW 

ARNE; 

- Het beheer van de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie wordt verzekerd door de 

provincies; 

- Het beheer van de onbevaarbare waterlopen van 3de categorie wordt verzekerd door de 

gemeenten. 

Dan komen de ongeklasseerde waterlopen die door de omwonenden worden beheerd onder het 

toezicht van de provincies. 

De doelstelling van een geïntegreerd beheer van de watercyclus, die rechtstreeks voortvloeit uit de 

Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) (kortweg KRW), leidt tot de opsplitsing van dit Waalse netwerk in 

verschillende beheerseenheden, die specifiek zijn voor de Europese wetgeving en gemeenschappelijk 

voor alle lidstaten: 

- Vier stroomgebieden (Maas, Rijn, Schelde en Seine): de bekkens van de Maas en de Schelde, 

die respectievelijk 12.230 en 3.770 km² groot zijn, beslaan bijna 95% van het grondgebied van 

het Gewest. Het resterende aantal km² wordt ingenomen door het stroomgebied van de Rijn en 

de Seine. 

- Vijftien deelstroomgebieden; 

- Vier stroomgebiedsdistricten van rivieren die de stroomgebieden met de grote internationale 

bekkens verbinden. 
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Figuur 3: Cartografie van de districten, de stroomgebieden en de deelstroomgebieden 

De kleinste beheerseenheid op Europees niveau is het waterlichaam. Het Waals Gewest telt er zo 354. 

Het is op deze schaal dat de goede ecologische toestand wordt beoordeeld voor presentatie op 

Europees niveau. 

Elk van deze eenheden werd gedefinieerd op basis van het eigen stroomgebied. 
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Figuur 4: Cartografie van de waterlichamen in het Waals Gewest. 

5.2 STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN DE WAALSE 

WATERLOPEN (SPW, 2019D) 

Dit hoofdstuk kan worden gepresenteerd volgens de aanpak die wordt voorgesteld door de KRW die 

de goede toestand (of het goede potentieel) van een oppervlaktewaterlichaam definieert wanneer de 

ecologische toestand en de chemische toestand goed zijn.  

Waterlichamen worden geklasseerd op basis van de veranderingen die ze hebben ondergaan ten 

opzichte van hun natuurlijke staat en de mogelijkheden om het waterlichaam in zijn oorspronkelijke 

staat te herstellen. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen natuurlijke waterlichamen (NWS) en 

sterk veranderde waterlichamen (SVWL = waterlichamen die als gevolg van fysieke veranderingen 

door menselijke activiteiten fundamenteel van karakter zijn veranderd) en kunstmatige waterlichamen 

(KWL = door menselijke activiteiten tot stand gekomen waterlichaam). 

De doelstellingen van het behoud of het herstel van de goede ecologische toestand voor NWS en het 

goede ecologische potentieel voor SVWL en KWL komen aan bod. 

De ecologische toestand van een oppervlaktewaterlichaam is het resultaat van een beoordeling van de 

structuur en het functioneren van de aquatische ecosystemen die met dat waterlichaam verbonden zijn. 

Deze toestand wordt bepaald aan de hand van de volgende kwaliteitselementen:  

- biologische (planten- en diersoorten); 

- hydromorfologische; 

- fysisch-chemische. 

Deze worden beoordeeld aan de hand van indicatoren (bijv. de ongewervelde indexen IBGN - 'Indice 

Biologique Global Normalisé' (genormaliseerde globale biologische index) - of BIVI - Biotische index 

voor visintegriteit). Voor elk type waterlichaam (bijv. kleine bergbeek, ondiep laagvlaktemeer, 
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modderige kust, enz.) wordt dit gekenmerkt door een afwijking van de 'referentieomstandigheden' 

voor dat type die aangeduid worden door een van de volgende vijf klassen: zeer goed, goed, redelijk, 

matig en slecht. De referentieomstandigheden van een type waterlichaam worden gekenmerkt door de 

afwijking van referentieomstandigheden voor dit type, dit zijn omstandigheden die representatief zijn 

voor een oppervlaktewaterlichaam dat niet of heel weinig wordt beïnvloed door menselijke 

activiteiten. 

De chemische toestand van een oppervlaktewaterlichaam wordt bepaald met betrekking tot de 

naleving van de milieukwaliteitsnormen (MKN) die zijn vastgesteld in Richtlijn 2013/39/EU door 

middel van drempelwaarden. Er zijn twee klassen gedefinieerd: goed (naleving) en niet goed (niet-

naleving). 

We zijn vooral geïnteresseerd in de ecologische toestand in het kader van deze studie vanwege de 

bestaande directe interacties met de besluiten van de Waalse Regering en de bestudeerde cartografie. 

Grondwaterlichamen hebben hun eigen beoordelingssysteem dat we ook niet zullen bespreken, omdat 

ze, hoewel het effect van het oppervlaktewaterbeheer duidelijk is, eerder het resultaat zijn van 

uitgebreide maatregelen die op territoriaal niveau genomen worden. 

Voor grondwaterlichamen in karstaquifers is een kleine toelichting op zijn plaats. Deze aquifers 

worden gekenmerkt door de aanwezigheid van grote kanalen en leidingen die het resultaat zijn van 

ontbindingsprocessen in het gesteente. In Wallonië zijn de belangrijkste karstverschijnselen te vinden 

in Devonische en Carbonische kalksteen - de grotten van Han en Rochefort zijn daar voorbeelden van. 

De aard van dit type watervoerende laag kan tot een zeer directe en ongebufferde interactie tussen 

grondwaterlichamen en oppervlaktewater leiden. Toch gedragen karstaquifers zich meestal meer als 

niet-karstaquifers.  

Over het algemeen draineren waterlopen in Wallonië aquifers, zodat de kwaliteit van het 

oppervlaktewater weinig invloed heeft op de kwaliteit van het grondwater. In extreme meteorologische 

gevallen zal de kwaliteit van de karstaquifers echter gedurende een beperkte periode over een 

aanzienlijke afstand door het oppervlaktewater worden beïnvloed.  

Hierbij dient opgemerkt dat in het systeem voor de beoordeling van de kwaliteit van waterlichamen 

geen onderscheid wordt gemaakt tussen karst- en niet-karstaquifers.  

De Waalse Overheidsdienst (SPW) stelt bestaande gegevens over deze specifieke locaties beschikbaar 

via het geoportaal (http://geoportail.wallonie.be/WalOnMap/), dat verder onderscheid maakt tussen 

soorten carbonatische formaties, ondergrondse afwatering, bekende breuklijnen en galerijen, evenals 

een hele reeks specifieke locaties die kenmerkend zijn voor karstgebieden (rotsschuilplaats, holte, 

delle, karstpijp, put, plaatsen waar het water opnieuw aan de oppervlakte komt, enz.). Verder dient er 

tevens aan herinnerd dat deze ondergrondse waterlopen volgens categorie onder het beheer van de 

beheerders staan en dat met deze secties rekening is gehouden bij de sectorindeling van de waterlopen 

in het kader van de PARIS. 

De algemene doelstelling van de KRW was het bereiken van een goede toestand voor alle Waalse 

waterlichamen tegen 2015.  

De tests die op de oppervlaktewaterlichamen voor de periode 2010-2015 verricht werden, geven 

evenwel aan dat slechts 41% van deze waterlichamen (146/354) zich in een goede of zeer goede 

ecologische toestand bevindt. Wat de chemische toestand betreft, kunnen op grond van de wijzigingen 

in de methodologie in dit stadium van de beoordeling geen conclusies worden getrokken. De 

problemen doen zich vooral voor in het stroomgebiedsdistrict van de Schelde en in sommige 

deelstroomgebieden van de Maas (Samber, Maas stroomopwaarts, Maas stroomafwaarts en Vesder), 

waar de antropogene druk hoger is. De factoren die de slechte toestand van de waterlichamen 

verklaren, houden voornamelijk verband met huishoudelijke en dienstverlenende activiteiten 
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(ontoereikende afvalwaterzuivering), landbouwactiviteiten (nitraat, pesticiden) en industriële 

activiteiten (SPW, 2019d). 

 

Figuur 5: Cartografie van de staat van de oppervlaktewaterlichamen (campagne 2010-2015). 

De laatste situatieschetsen die door het Waals Gewest gepubliceerd werden, werden in 2018 

geactualiseerd op basis van de referentiejaren 2015-2016 in het kader van het 3de 

stroomgebiedbeheerplan (PGDH). 

Voorts dient tevens opgemerkt dat de internettoepassing 'qualité des eaux de surface (Aquabio) (SPW, 

2019a)' gewijd is aan de raadpleging van gegevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

5.2.1 Ecologische toestand van het stroomgebieddistrict van de Schelde (SPW, 2018a) 

Sinds 2011 evolueert de toestand zeer traag maar wel in positieve zin. De huidige referentietoestand 

(2016) voor het deel van het Scheldedistrict in Wallonië toont de volgende resultaten: 

− 12% verkeert in goede ecologische toestand (tegenover 41% op het niveau van het Waals 

Gewest); 

− 17% bevindt zich in gemiddelde ecologische toestand (tegenover 24% voor het Waals 

Gewest); 

− 32% verkeert in matige ecologische toestand (tegenover 14% op het niveau van het Waals 

Gewest); 

− 39% bevindt zich in slechte ecologische toestand (tegenover 13% voor het Waals Gewest). 

De resterende 8% op Waalse schaal is geklasseerd als verkerend in zeer goede ecologische toestand of 

in een toestand die tot op heden niet bekend is. 
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Figuur 6: Ecologische toestand van het oppervlaktewater in het Scheldedistrict in 2016 (aantal waterlichamen, bron: SPW 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement). 

 
Figuur 7: Evolutie van de ecologische toestand tussen 2011 en 2016 in het Scheldedistrict – Evolutie van de kwaliteit van de 

77 oppervlaktewaterlichamen – Bron: SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 

 
Figuur 8: Ecologische toestand en potentieel van de oppervlaktewaterlichamen in Wallonië - Bron: SPW Agriculture, 

Ressources naturelles et Environnement 
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De belangrijkste antropogene belastingen die in het Scheldedistrict zijn vastgesteld, worden hieronder 

opgesomd:  

- De (collectieve, autonome en tijdelijke) waterzuiveringssystemen, d.w.z. de lozing van het 

afval- en gezuiverde water in het oppervlaktewater;  

- De industriële en potentieel verontreinigde sites op het grondwater;  

- De agrarische effluenten, met name stikstof, naar het oppervlakte- en grondwater; 

- De winningen en aanvullingen van grond- en oppervlaktewater;  

- De afvloeiing van pesticiden in het oppervlakte- en grondwater; 

- De druk van het toerisme; 

- Het zwemmen;  

- De stedelijke waterlozingen bij regenachtig weer;  

- De klimaatveranderingen;  

- De erosie.  

5.2.2 Ecologische toestand van de stroomgebieddistricten van de Maas en de Seine (SPW, 

2018b) 

Sinds 2011 evolueert de toestand traag maar wel in positieve zin. Verder is er sprake van een 

verschuiving van waterlichamen die in matige toestand verkeren naar waterlichamen die in 

gemiddelde toestand verkeren.  

De huidige referentietoestand (2016) voor het deel van de districten van de Maas en de Seine in 

Wallonië toont de volgende resultaten: 

Maas: 

- 6% verkeert in zeer goede ecologische toestand (tegenover 4% op het niveau van het Waals 

Gewest); 

- 12% bevindt zich in goede ecologische toestand (tegenover 41% voor het Waals Gewest); 

- 48% verkeert in gemiddelde ecologische toestand (tegenover 24% op het niveau van het 

Waals Gewest); 

- 10% verkeert in matige ecologische toestand (tegenover 14% op het niveau van het Waals 

Gewest); 

- 3% bevindt zich in slechte ecologische toestand (tegenover 13% voor het Waals Gewest). 

Seine:  

- Van de 2 waterlichamen heeft de ene een goede ecologische toestand en de andere een 

gemiddelde ecologische toestand. 

De resterende 4% op Waalse schaal is geklasseerd als verkerend in zeer goede ecologische toestand of 

in een toestand die tot op heden niet bekend is. 
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Figuur 9: Ecologische toestand van het oppervlaktewater in de districten van de Maas en de Seine in 2016 (aantal 

waterlichamen, bron: SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement). 

 
Figuur 10: Evolutie van de ecologische toestand tussen 2011 en 2016 in de districten van de Maas en de Seine – Evolutie van 

de kwaliteit van de 259 oppervlaktewaterlichamen van de Maas en de Seine – Bron: SPW Agriculture, Ressources naturelles 

et Environnement 

De belangrijkste elementen van antropogene druk die in het district van Maas en Seine worden 

vastgesteld, zijn dezelfde als die voor het district van de Schelde naar voren geschoven werden.  

5.2.3 Ecologische toestand van het stroomgebieddistrict van de Rijn (SPW, 2018a) 

Van de 16 waterlichamen die dit district vormen, verkeerden er 5 in een 'gemiddelde' ecologische 

toestand en 11 in een 'goede' ecologische toestand in 2016. 

De belangrijkste elementen van antropogene druk die in het district van de Rijn worden vastgesteld, 

zijn dezelfde als die voor het district van de Schelde naar voren geschoven werden.  
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5.2.4 Hydromorfologische kwaliteit van de waterlichamen 

De hydromorfologische component is een centrale pijler van de Kaderrichtlijn Water (KRW 

2000/60/EG), omdat deze zich bezighoudt met de studie van de fysische processen die het 

functioneren van waterlopen en de daaruit voortvloeiende vormen beheersen. 

Het is een belangrijk onderdeel van de beoordeling, ook al houdt het in de KRW-methode alleen 

verband met het bepalen van de zeer goede ecologische toestand. Bovendien is de opvolging ervan 

even aangewezen als voor de andere componenten. 

In Wallonië werd de vereenvoudigde Franse QUALPHY-methode uitgekozen om de 

hydromorfologische toestand van de waterlichamen weer te geven. 

Deze levert een algemene indicatie op van de fysieke kwaliteit van de waterlopen, waarbij criteria in 

aanmerking genomen worden die met name verband houden met het hydrologische regime (debiet, 

enz.), de continuïteit van de waterloop en de morfologie ervan (bodem- en oeverstructuur, enz.). 

Twee belangrijke studies, met originele benaderingen van de toepassing van de QUALPHY-methode, 

dienden als bron voor de beoordeling: BURTON et al., 2010 & 2011 ;GUYON et al., 2006. 

In de praktijk worden riviersecties van 500 m lang (of minstens 20 keer de breedte van de rivier) 

geïnventariseerd en geanalyseerd door middel van een praktische benadering met gebruik van deze 

methode. De eerste terreininventarisatie die in 2012 werd voltooid en gekoppeld werd aan een 

karteringsmethode, werd genuanceerd door een advies van experts. De hydromorfologische kwaliteit 

van alle waterlichamen samen werd voor 55% van de waterlichamen als goed tot zeer goed beschouwd 

en voor 40% als slecht tot gemiddeld. Van de natuurlijke waterlichamen was 71% van goede tot zeer 

goede kwaliteit en 27% van gemiddelde kwaliteit. 

Dankzij het aldus verrichte werk konden er prioritaire waterlichamen voor hydromorfologische 

herstelwerken geïdentificeerd worden. De belangrijkste maatregelen waarin de tweede 

stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) voorzien, zijn gericht op het herstel van de functionaliteit van de 

rivieren door de inspanningen te concentreren op het wegnemen van belangrijke en onoverkoombare 

hindernissen voor het vrij rondzwemmen van de vissen, het uitvoeren van passende 

beheersmaatregelen om een goede of zeer goede ecologische toestand te bereiken in de waterlichamen 

die betrokken zijn bij de Natura 2000-habitats en -soorten (bijvoorbeeld parelmosselen, vlagzalmen, 

barbelen) of het ondernemen van acties voor de hermeandering, het beheer en het herstel van de 

oeverzone.  

5.2.5 Invasieve uitheemse soorten (IUS) 

Een van de erkende uitdagingen bij het verbeteren van de kwaliteit van onze waterwegen is de 

aanwezigheid en het beheer van invasieve soorten, zowel in de zomer- als in de winterbeddingen. 

Deze kwestie wordt op Europees niveau zeer ernstig genomen door de Europese Verordening (EU) 

1143/2014, die tot doel heeft een gecoördineerd antwoord te bieden om de uitbreiding te beteugelen en 

de door de IUS veroorzaakte milieuschade te beperken. 

Onze inheemse soorten zijn zeer kwetsbaar voor de ontwikkeling van deze soorten die van elders 

afkomstig zijn, waartegen ze vaak geen effectieve verdedigingsmiddelen hebben (SPW, 2019e). IUS 

zijn over het algemeen competitiever en vraatzuchtiger dan inheemse soorten, en sommige dragen 

nieuwe ziekteverwekkers met zich mee die fataal kunnen zijn voor de soorten waarmee ze naar 

verwachting in hun introductiegebied zullen moeten samenleven. Ze kunnen ook het functioneren van 

ecosystemen beïnvloeden door de eigenschappen van de bodem of het water te veranderen. 
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Zo werden er door experts een zwarte lijst (zeer schadelijke soorten) en een monitoringlijst (potentieel 

schadelijke soorten) opgesteld die terug te vinden zijn op het Belgisch Biodiversiteitsplatform 

(BELGISCH FORUM ON INVASIVE SPECIES, 2019).  

Er zijn enkele honderden soorten die in het Waalse Gewest als uitheems worden beschouwd en die in 

de loop der eeuwen genaturaliseerd zijn geraakt. Hoewel ze niet allemaal problemen opleveren, wordt 

10-15% ervan als invasief beschouwd en is de kans groot dat ze schade aan het milieu veroorzaken. Ze 

komen voor in de meeste taxonomische groepen, van micro-organismen tot zoogdieren, algen, hogere 

planten, ongewervelde dieren, vissen of vogels. Bovendien is hun ontwikkeling de afgelopen decennia 

sterk toegenomen als gevolg van de globalisering. 

In Wallonië zijn 23 invasieve uitheemse soorten (IAS) genaturaliseerd en werden 7 invasieve 

uitheemse soorten bij uitzondering waargenomen zonder zich voort te planten. 

De meest verspreide soorten in Wallonië (SPW, 2019d) zijn, in dalende volgorde van belang, de 

Nijlgans, de Reuzenbalsemien, de Reuzenberenklauw, de gewone wasbeer, de muskusrat en de 

Californische rivierkreeft. Het verspreidingsgebied in Wallonië van de invasieve uitheemse soorten die 

de EU zorgen baren, is sinds 2015 toegenomen. Afhankelijk van de soort kan dit verband houden met 

een echte uitbreiding (nieuwe eenmalige introducties in het wild of een toename van het invasiefront) 

of met een grotere detectie als gevolg van verhoogde observatie-inspanningen. De gebieden met het 

grootste aantal invasieve uitheemse soorten die de EU zorgen baren, zijn de vochtige gebieden en 

beekomgevingen die rechtstreeks beoogd worden door de besluiten van de Waalse Regering en de 

VRV-cartografie (bv. de valleien van de Schelde, de Maas, de Ourthe of de Semois). 

In het Waalse Gewest geldt het decreet van 02 mei 20192 als een krachtige maatregel om deze soorten 

te bestrijden. Het heeft betrekking op de preventie en het beheer van de introductie en de verspreiding 

van invasieve uitheemse soorten en voorziet met name in beperkingen en maatregelen die van 

toepassing zijn op activiteiten met betrekking tot invasieve uitheemse soorten (hoofdstuk VI), 

noodmaatregelen en nationaal actieplan (hoofdstuk V), toezicht, vroegtijdige detectie en snelle 

uitroeiing (hoofdstuk VI), beheer, grondmaatregelen, strafbepalingen, toegang van de personeelsleden 

tot de eigendommen, enz. om het beheer van en de strijd tegen de uitheemse invasieve soorten te 

optimaliseren. 

Zowel de riviercontracten als de rivierbeheerders schuiven meestal actieplannen naar voren om deze 

soorten op, in en langs de rivieren te bestrijden.  

5.3 HYDROGEOLOGISCHE CONTEXT 

De ondergrond van Wallonië wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 6 belangrijke 

grondwaterformaties die de algemene geologische structuur van het grondgebied weerspiegelen 

(figuur 9): 

- De Cambro-Siluur sokkel en de schiefer-zandsteenmassieven van het Devoon. Deze 

voornamelijk uit schiefer en zandsteen bestaande formatie heeft variabele watervoerende 

eigenschappen afhankelijk van de aard en de mate van verandering van de rotsen. 

- De kalksteen van het Primaire tijdperk die de belangrijkste watervoerende laag in Wallonië 

vormt. 

- De Secundaire formaties van het Jura (kalksteen, zand, gres) die zich beperken tot de regio 

Lotharingen. 

 
2

 decreet van 2 mei betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten en 

gepubliceerd op 16 oktober 2019. 
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- Het krijt van het Secundair Krijt dat goed vertegenwoordigd is in de regio Luik, Herve en 

Henegouwen. 

- Het zand van het Tertiair dat we voornamelijk aantreffen in Waals-Brabant. 

- De Quartaire afzettingen die als kenmerkend gelden voor de Maasvallei. 

 

Figuur 9: Belangrijkste grondwaterformaties van Wallonië 

In 2016 vertegenwoordigde het grondwater dat uit de Waalse aquifers werd onttrokken ongeveer 78% 

van het watervolume dat bestemd was voor openbare distributie. Ondanks dit belangrijke cijfer 

worden de meeste Waalse watervoerende lagen momenteel niet overgeëxploiteerd. De verwachte 

ontwikkeling van het klimaat en de onzekerheden in verband met toekomstige exploitatiemethoden 

vereisen echter een bijzondere waakzaamheid. De installatie van automatische 

grondwaterniveaumeters heeft het dus mogelijk gemaakt om de capaciteit van het grondwatertoezicht 

in het laatste decennium aanzienlijk te verhogen (232 stations uitgerust met automatische 

meetsystemen tussen 2010 en 2018).  

In Wallonië is nitraat de belangrijkste bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater. Ondanks het 

toegenomen bewustzijn (programma voor duurzaam stikstofbeheer in de landbouw dat eind 2002 van 

kracht werd en elke 4 jaar wordt herzien) vertonen sommige zogenaamde kwetsbare gebieden (Krijt 

van Haspengouw, zuiden van de regio rond Namen) nog steeds geen tekenen van verbetering (SPW 

Agriculture, 2019). 

5.4 FUNCTIES VAN DE WATERLOOP 

Door het Waterwetboek worden er voortaan vier belangrijke functies erkend. 

5.4.1 Hydraulische functie 

De hydraulische functie betreft het behoud van de vrije doorstroming van water en het beheer van 

overstromingsrisico's. 
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5.4.2 Ecologische functie 

Het hydrografische netwerk speelt een fundamentele ecologische rol en vervult tal van belangrijke 

functies. Zonder beperkend te willen zijn, kunnen we daarbij onder meer de volgende functies 

vermelden: 

Wereldwijde ecologische functies:  

- Bijdrage aan de watercyclus en de waterbalans vanuit het afvloeiingsfenomeen; 

- Structurering van het landschap; 

- Bron en essentiële leefomgeving voor vele planten- en diersoorten; 

- Ecosysteem dat ecologische corridors creëert voor alle soorten (zomerbedding, winterbedding 

en oevers). 

De ecologische functie van de waterloop is van essentieel belang. Deze houdt verband met het behoud, 

de verbetering en het herstel van de hydromorfologische kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen 

om met name te zorgen voor een beter functionaliteit van het aquatisch ecosysteem. 

5.4.3 Sociaaleconomische functie 

Afgezien van het feit dat ze in hun bedding veel soorten herbergen en een bijzondere omgeving om 

zich heen vormen, worden de waterlopen door de mens op vele andere manieren gebruikt: 

- voor de binnenvaart; 

- voor de openbare distributie en in industriële processen (waterwinningen); 

- voor de landbouw; 

- voor de productie van waterkracht, vroeger door watermolens en nu door 

waterkrachtcentrales. 

Elk van deze vormen van gebruik wordt hieronder nader beschreven. 

5.4.3.1 Binnenwatervervoer (IWEPS, 2019) 

De tonnage van de via de binnenvaart getransporteerde goederen in Wallonië zal in 2018 41,5 miljoen 

ton bedragen, goed voor een stijging van 28% sinds 1995 met echter een lichte daling (-1,4%) in 2018. 

De goederen in kwestie kunnen we daarbij onderverdelen in 33% export (-8% ten opzichte van 2017), 

27% import (-1%), 33% doorvoer (+5%) en 3% intern verkeer (-1%). 

Het Waalse waterwegennet biedt grote mogelijkheden voor de ontwikkeling van het 

binnenwatervervoer. De overheid ondersteunt de verschillende projecten die bijdragen tot een betere 

positionering van Wallonië ten opzichte van de zeehavens, met name via het geactualiseerde 

infrastructuurplan: nieuwe sluizen, verbinding tussen het stroomgebied van de Seine en dat van de 

Schelde, enz. De gemiddelde tonnage per geladen schip bedraagt 1.015 ton (tegenover 826 in 2003) en 

blijft stijgen op het Waalse net; het kan in die zin dan ook beschouwd worden als een effect van de 

modernisering ervan. 

5.4.3.2 Waterwinningen (SPW, 2019f) 

In het Waalse Gewest worden de waterwinningen geschat op 40% van de beschikbare voorraad. Dit 

intensieve gebruik wordt niet alleen verklaard door de bevolkingsdichtheid, de industriële activiteit en 

de uitvoer van water naar de aangrenzende regio's (Brussel-Hoofdstad en Vlaanderen), maar ook door 

de aanwezigheid van elektriciteitscentrales die grote hoeveelheden water gebruiken voor de koeling. 

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Transport_fluvial&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89nergie_hydraulique
https://fr.vikidia.org/wiki/Moulin_%C3%A0_eau
https://fr.vikidia.org/wiki/Centrale_hydro%C3%A9lectrique
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Hoewel het waterverbruik in het Waalse Gewest aanzienlijk lijkt te zijn, brengt het de bron in zijn 

geheel echter niet in gevaar (zie 5.3. Hydrogeologische context). Problemen doen zich echter meer 

plaatselijk voor: verschijnselen van het opdrogen van vochtige gebieden, vermindering van het debiet 

van bepaalde kleine waterlopen, enz. 

Qua hoeveelheid heeft Wallonië in 2016 bijna 2.002 miljoen m³ water uit zijn rivieren en 

grondwaterlagen gehaald. 

De oppervlaktewaterwinningen vertegenwoordigden 1.630,0 miljoen m³, d.w.z. meer dan 4 keer het 

volume dat aan de aquifers wordt onttrokken. 86,2% van het onttrokken volume aan oppervlaktewater 

in Wallonië werd echter gebruikt om elektrische centrales af te koelen, waarna het water in kwestie 

opnieuw naar de waterlopen geleid wordt. Het overige percentage werd gebruikt voor industriële 

koelprocessen, andere industriële toepassingen en openbare distributie. 

 

 
Figuur 11: Gebruik van de oppervlaktewaterwinningen (2016) (REEW – Bronnen: SPW - ARNE - DEE; AQUAWAL) 

De grondwaterwinningen waren van hun kant goed voor 372,2 miljoen m³, waarvan 81,3% bestemd 

was voor de openbare distributie van leidingwater. De ontginningsbedrijven (bemalingswater van 

mijnen en groeven) gebruikten 9,9% van de onttrokken hoeveelheden, terwijl andere industrieën 6,2% 

gebruikten. De waterwinningen voor de productie van dranken waren goed voor 1,3% van de 

onttrokken hoeveelheden, terwijl die van dienstverlenende bedrijven en particulieren goed waren voor 

0,8%. De landbouw nam dan weer 0,5% van de onttrokken hoeveelheden voor zijn rekening. 

Tussen 2000 en 2016 daalden de totale waterwinningen met 41%, voornamelijk als gevolg van een 

vermindering (-47%) van de hoeveelheden oppervlaktewater die door elektriciteitscentrales en 

industrieën gebruikt werden. Dit laat zich hoofdzakelijk verklaren door een daling van de productie 

van de elektriciteitscentrales, het werken in gesloten circuits, de sluiting van de bedrijven, enz. De 

grondwaterwinningen bleven over diezelfde periode daarentegen wel constant. 
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Figuur 12: Oppervlaktewaterwinningen (2016) (REEW – Bronnen: SPW - ARNE - DEE; AQUAWAL) 

5.4.3.3 Landbouw 

In Wallonië worden veel waterlopen rechtstreeks gebruikt als 'drinkplaatsen' voor het vee of voor het 

bevloeien van land of gewassen door middel van onttrekking.  

Wat het te drinken geven van vee betreft, legde het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 in verband 

met de voor waterlopen geldende regeling al de verplichting op om de weiden langs waterlopen af te 

sluiten. Bijna de helft van het grondgebied was echter sinds de jaren zeventig van deze verplichting 

vrijgesteld door middel van een systeem van afwijkingen. 

 

Figuur 13: Bij koninklijk besluit toegekende afwijkingen (1973 -1974) aan voormalige gemeenten in de provincies Luik, 

Luxemburg en Namen (SPW, 2019g) 

Toch zijn er een aantal milieuargumenten om de toegang van vee tot waterlopen te beperken. De vrije 

toegang tot de waterlopen voor het vee leidt tot een variabele en meervoudige verslechtering van de 

waterkwaliteit: vernietiging van het vegetatiedek van de oevers, waardoor de oevers kwetsbaar worden 

voor erosie; gestampvoet waardoor de bodem van de oevers naar de bodem van de waterloop wordt 

gedragen, de sedimentbelasting toeneemt en de bodem mogelijk afgedicht raakt; verhoogd risico op 

overdracht van infecties en parasieten op de dieren door de toegang tot dit soort modderige gebieden, 
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enz.  Door te voorkomen dat vee toegang krijgt tot waterlopen, wordt een betere waterkwaliteit voor 

alle gebruikers gegarandeerd. 

Sinds 1 januari 1973 is er een verplichting om land dat grenst aan een onbevaarbare open waterloop 

die wordt gebruikt voor begrazing, af te schermen om te voorkomen dat het vee het hele jaar door 

toegang heeft tot de waterloop. 

Niettemin werden bij twee koninklijke besluiten in 1973 en 1974 afwijkingen toegestaan voor het 

grondgebied van bepaalde voormalige gemeenten. 

Na verscheidene wijzigingen in de afgelopen jaren waarbij de toegestane afwijkingen werden beperkt 

(natura 2000-gebied, zwemzones en stroomopwaarts van zwemzones gelegen gebieden, enz.), schrijft 

artikel D.42-1 van het Waterwetboek nu voor dat alle gronden die aan onbevaarbare waterlopen in de 

open lucht grenzen en die gebruikt worden als weide voor vee, uiterlijk op 1 januari 2023 afgesloten 

dienen te zijn.  

Wat de irrigatiecomponent betreft, zijn het vooral de teelten met een hoge toegevoegde waarde 

(bijvoorbeeld de groenteteelt) die in dit verband water dienen te onttrekken. Voor deze 

waterwinningen (SPW, 2019f) kan gebruikgemaakt worden van grondwater (0,5% van de totale 

winningen) of van oppervlaktewater. Dit laatste aspect is opgenomen in de 5,3% winningen vermeld 

bij Figuur 11. 

 

5.4.3.4 Waterkracht 

Eind december 2017 telde het Belgische park 141 centrales in Wallonië (tegenover 136 in 2016) en 13 

centrales in Vlaanderen. Het overgrote merendeel van het vermogen bevindt zich in Wallonië (106,5 

MW op een totaal vermogen van 109 MW). 

Het merendeel van het vermogen (83%) wordt met een run-of-the-river centrale opgewekt. De 

stuwdammen (17% van het vermogen) die voor waterkracht worden gebruikt, bevinden zich in 

Bévercé (Malmédy), Butgenbach, op het complex van de Vesder (Eupen), op het complex van de 

Ourthe (Nadrin), op de Eau d'Heure, op de Gileppe (Verviers) en op de Vierre (Chiny). 

Historisch gezien werden deze dammen gebouwd om drinkwater vast te houden, als opvangbekken bij 

hoge waterstand of als ondersteuning voor waterwegen (watertoevoer, debietregeling). Daarna volgde 

dan de functie van het met waterkracht opwekken van elektriciteit (met uitzondering van de dam van 

de Vierre die gebouwd werd om de pieken in de vraag naar elektriciteit te ondervangen). 
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Figuur 14: Geografische verspreiding van de waterkrachtcentrales in België volgens hun geïnstalleerd vermogen (APERe 

vzw, 2018) 

De jaarlijkse productie van door waterkracht opgewekte elektriciteit bedraagt 240 GWh, wat 

overeenstemt met het stroomverbruik van ongeveer 163.000 gezinnen (APERe vzw, 2018). 

 

Figuur 15: Jaarlijkse productie van de geïnstalleerde hydro-elektriciteit (APERe vzw, 2018) 

Op de Waalse rivieren zijn verschillende soorten waterkrachtcentrales te vinden: 

− Run-of-the-river waterkrachtcentrales met omleiding (PIRE-STEVENNE S., 2010): de 

watertoevoer gebeurt ter hoogte van een stuwdam. Via het toevoerkanaal wordt een bepaald 

debiet richting waterkrachtcentrale geleid. Eenmaal het daar lans de turbine gepasseerd is, 
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stroom het terug naar de rivier via een teruggavekanaal. Hoe langer het hele traject van het 

toevoer- en teruggavekanaal, hoe groter het deel van de rivier dat omgeleid wordt. 

 

Het toevoerkanaal wordt beschermd door een rooster, eventueel uitgerust met een zeef, om te 

voorkomen dat objecten die in de rivier drijven, in de turbine belanden. De afstand tussen de 

spijlen wordt normaal gesproken bepaald door de grootte van de vissen die naar verwachting 

ongehinderd door de turbine zullen gaan. 

 

 
Figuur 16: Waterkrachtcentrale met toevoerkanaal (PIRE-STEVENNE S., 2010) 

− Run-of-the-river waterkrachtcentrales zonder aftakking: de watervang vindt rechtstreeks op de 

stuwdam of parallel hiermee plaats en de centrale is in serie geplaatst. De teruggave aan de 

rivier gebeurt onderaan de stuwdam, waardoor er geen sprake is van een omleiding. 

 

− Waterkrachtcentrales met reservoir en zonder omleiding: in Wallonië zijn geen van de 10 

stuwdammen gebouwd voor energiedoeleinden, behalve de pomp-/turbine-installatie van de 

centrale van Coo. Hun belangrijkste functie is ofwel het creëren van een zoetwatervoorraad, 

ofwel het regelen van het stroomafwaartse debiet van de waterloop. Deze dammen zijn over 

het algemeen uitgerust met een waterkrachtcentrale om de potentiële energie te benutten, die 

door de valhoogte wordt opgewekt. 
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Figuur 17: Waterkrachtcentrale op reservoir (PIRE-STEVENNE S., 2010) 

Afhankelijk van hun type en manier van werken hebben waterkrachtcentrales dus verschillende 

effecten op het aquatisch milieu.  

5.4.4 Socioculturele functie 

We hebben het dan meer bepaald over het gebruik van de waterlopen voor: 

- sport (kajakken, vissen, zwemmen, enz.); 

- toerisme. 

Vrijetijdsactiviteiten op en in de buurt van waterlopen versterken de toeristische aantrekkelijkheid van 

een gebied. De voornaamste activiteiten worden hieronder opgesomd. 

Zwemmen 

In Wallonië zijn er 33 zwemzones in de natuur geïdentificeerd: 15 in een rivier en 18 in een 

waterpartij. 

Het Département de l’Environnement et de l’Eau organiseert de controle van de kwaliteit van het 

zwemwater. Afhankelijk van het niveau van de in de afgelopen vier seizoenen verzamelde bacteriën 

wordt elk jaar een beoordeling van de zwemwaterkwaliteit uitgevoerd. Zwemwateren worden 

ingedeeld als zijnde van 'uitstekend', 'goede', 'aanvaardbare' of 'slechte' kwaliteit. Vóór elk badseizoen 

vaardigt de minister van Leefmilieu een besluit uit waarin de gebieden worden aangewezen die voor 

het publiek toegankelijk zijn. 

Zwemzones waarvan de waterkwaliteit 'slecht' is, moeten tijdens het volgende zwemseizoen worden 

gesloten en zijn verplicht maatregelen te treffen om de vervuiling te verminderen en de gevaren voor 

de gezondheid van de zwemmers weg te nemen. Gebieden waarvan de waterkwaliteit gedurende vijf 

opeenvolgende jaren 'slecht' is bevonden, krijgen een permanent zwemverbod opgelegd. 
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De kwestie van het afsluiten van de waterlopen in de buurt van deze zones is des te belangrijker voor 

de volksgezondheid. Ondanks de afwijkingen die in veel gemeenten verleend werden, is bij het besluit 

van 17 oktober 2013 in het Milieuwetboek (Boek II) de verplichting opgenomen om het 

oppervlaktewater te beschermen tegen veegerelateerde schade in gebieden met specifieke problemen, 

zoals zwemzones, om vervuiling door vee te voorkomen. 

Sportactiviteiten: kajakken, kanovaren, enz. 

Het kajakken en kanovaren worden geregeld door het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 

2009 tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen, genomen in toepassing van artikel 58ter van 

de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. Deze laatste machtigt de overheid om alle pleziervaarten 

en het verkeer van duikers te verbieden, of om voorwaarden te stellen (in- en ontscheping, specifieke 

zone, minimaal debiet, enz.), teneinde het watermilieu te beschermen. 

De Waalse waterlopen tellen alles samen zo'n 450 km aan routes waar gekanood, gekajakt of geraft 

mag worden.  

De verschillende routes (voor toeristen en sporters) worden opengesteld afhankelijk van de periode 

van het jaar en op welbepaalde uren; alles hangt daarbij ook af van de minimale en maximale 

waterstand, om de natuur te vrijwaren of voor de veiligheid. Ook andere omstandigheden kunnen de 

vaart op een bepaald stuk tijdelijk beperken of onmogelijk maken (werken, houtophopingen, 

gevaarlijke situaties, natuurbescherming).  

Daarnaast staan sommige gedeeltes van rivieren geklasseerd als 'waterwegen'. Daar mag u enkel op in 

een vaartuig dat is ingeschreven bij de FOD Mobiliteit (Directie Waterwegen). 

Visserij 

Om te kunnen vissen op de waterlopen van het Waalse Gewest heeft de wetgever de verplichting van 

het verkrijgen van een visvergunning opgelegd. Er worden verschillende soorten vergunningen 

voorgesteld, afhankelijk van het feit of de activiteit op het water of op een andere manier plaatsvindt 

(boot, plankier, enz.) en van de gebruikte uitrusting. Hoewel de vergunning geldig is voor alle 

waterlopen, zal de visser bij het aanvragen van een vergunning een deelstroomgebied moeten 

selecteren om invloed uit te oefenen op de financiële steun die door het Fonds piscicole de Wallonie 

wordt toegekend voor de uitzetting van vis en de acties die in het deelstroomgebied worden 

ondernomen. In 2015 werden 59.924 vergunningen uitgereikt, tegenover 65.687 in 2004. 

Naast het bezit van een visvergunning zijn er nog verschillende andere regels die deze activiteit in 

goede banen leiden (BWR van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de 

nadere regels voor de beoefening van de visvangst): 

- Er mag van één uur vóór de officiële zonsopgang tot één uur na de officiële zonsondergang 

gevist worden.  

- Het is verboden overdag te vissen op vissoorten en rivierkreeften die in vier groepen zijn 

verdeeld, buiten de per groep (1, 2, 3 of 4) vastgestelde openingsperioden en watergebieden 

(rustig, gemengd en levendig). 

- De visserij op bepaalde soorten is in Wallonië volledig verboden. Dit is met name het geval 

voor paling, fint, bittervoorn, enz. 

- Bepaalde vangsten zijn verboden (bijvoorbeeld in de Maas, de Samber en de Schelde, voor 

alle vis die niet in de hoofdbedding van de waterloop gevangen wordt). 

- Verder moeten de gevangen vissen ook een bepaalde minimale lengte hebben en is er een 

maximumaantal vissen dat er per visser en per dag gevangen mag worden. 

 

http://www.maisondelapeche.be/Fr/Quelles-especes-pecher--_13_3.html#groupes
http://www.maisondelapeche.be/Fr/Quelles-especes-pecher--_13_3.html#groupes
http://www.maisondelapeche.be/Fr/Ou-pecher--_12_3.html
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6 BESCHRIJVING VAN DE GEBRUIKTE METHODOLOGIE EN 

DE MOEILIJKHEDEN WAARMEE MEN ZICH 

GECONFRONTEERD ZIET 

6.1 METHODE 

6.1.1 Minimale inhoud van het MER  

Artikel D.56, §3, van Boek I van het Milieuwetboek beschrijft de minimale inhoud van het 

milieueffectenrapport. We hebben ons gebaseerd op deze aanwijzingen en hebben ook de adviezen 

van de geraadpleegde instanties, zoals de Pôle Environnement en de bij de plannen en programma's 

betrokken gemeenten (alle Waalse gemeenten), in aanmerking genomen. 

Zodoende bevat de inhoud van dit effectenrapport het volgende:   

1. Een samenvatting van de inhoud, een beschrijving van de belangrijkste doelstellingen van de 

ontwerpen van besluiten van de Regering houdende uitvoering van het decreet tot wijziging van 

verschillende teksten, wat betreft de waterlopen en het ontwerp van cartografie van de prioritaire 

waterlopen voor het herstel van het vrij rondzwemmen van de vissen en de verbanden met andere 

relevante plannen en programma's.  

2. De relevante aspecten van de milieusituatie alsook de vermoedelijke evolutie ervan als de 

ontwerpen van besluiten van de Regering houdende uitvoering van het decreet tot wijziging van 

verschillende teksten, wat betreft de waterlopen en het ontwerp van cartografie van de prioritaire 

waterlopen voor het herstel van het vrij rondzwemmen van de vissen niet geïmplementeerd worden;  

3. De milieukenmerken van de gebieden die waarschijnlijk aanzienlijk getroffen zullen worden;  

4. De milieuproblemen in verband met de ontwerpen van besluiten van de Regering houdende 

uitvoering van het decreet tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen en het 

ontwerp van cartografie van de prioritaire waterlopen voor het herstel van het vrij rondzwemmen van 

de vissen, met name die welke betrekking hebben op gebieden van bijzonder belang voor het milieu, 

zoals die welke aangewezen werden in overeenstemming met de richtlijnen 79/409/EEG 

('Vogelrichtlijn') en 92/43/EEG ('Habitatrichtlijn').  

5. De relevante doelstellingen met betrekking tot de bescherming van het milieu en de manier waarop 

deze doelstellingen en de milieuoverwegingen in aanmerking genomen werden bij de uitwerking van 

de ontwerpen van besluiten van de Regering houdende uitvoering van het decreet tot wijziging van 

verschillende teksten, wat betreft de waterlopen en het ontwerp van cartografie van de prioritaire 

waterlopen voor het herstel van het vrij rondzwemmen van de vissen;  

6. De vermoedelijke niet-onaanzienlijke effecten, d.w.z. secundaire, cumulatieve, synergetische, korte-

, middellange- en langetermijneffecten, permanente en tijdelijke, zowel positieve als negatieve, op het 

milieu, onder meer op thema's zoals biologische diversiteit, bevolking, menselijke gezondheid, fauna, 

flora, bodem, water, lucht, klimatologische factoren, materiële goederen, cultureel erfgoed, met 

inbegrip van architectonisch en archeologisch erfgoed, landschappen en de interacties tussen deze 

factoren;  

7. De overwogen maatregelen om elk niet-onaanzienlijk negatief effect van de ontwerpen van 

besluiten van de Regering houdende uitvoering van het decreet tot wijziging van verschillende teksten, 

wat betreft de waterlopen en het ontwerp van cartografie van de prioritaire waterlopen voor het herstel 
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van het vrij rondzwemmen van de vissen op het milieu te voorkomen, te vermijden en in de mate van 

het mogelijke te compenseren;  

8. Een verklaring waarin de redenen voor de keuze van de beoogde oplossingen worden samengevat 

en een beschrijving wordt gegeven van de wijze waarop de beoordeling is uitgevoerd, met inbegrip 

van eventuele moeilijkheden die zijn ondervonden bij het verzamelen van de vereiste informatie, zoals 

technische tekortkomingen of een gebrek aan knowhow;  

9. Een beschrijving van de geplande opvolgingsmaatregelen. Deze maatregelen dienen om in een 

vroeg stadium de onvoorziene negatieve gevolgen van de ontwerpen van besluiten van de Regering 

houdende uitvoering van het decreet tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen 

en het ontwerp van cartografie van de prioritaire waterlopen voor het herstel van het vrij 

rondzwemmen van de vissen vast te stellen en de passend geachte correctieve maatregelen te treffen;  

10. Een niet-technische samenvatting van de bovengenoemde informatie, waarin de sterke punten van 

de plannen en programma's worden gepresenteerd, bestemd voor een breed publiek. 

Ook de specifieke adviezen van de gemeenten die gecommuniceerd werden, moeten in de 

denkoefening opgenomen worden. De reacties op de in de adviezen naar voren gebrachte elementen 

worden in de gehele tekst uitgesplitst en waar nodig in voetnoten gespecificeerd. 

6.1.2 Inhoudsopgave en algemene organisatie 

De inhoudsopgave van dit MER is opgesteld in overeenstemming met het bestek en meer in het 

bijzonder met de ontwerpinhoud van het MER die op een wettelijke basis vastgelegd werd, enerzijds, 

en op grond van de adviezen van de Pôle Environnement en de betrokken gemeenten, anderzijds. 

Daarnaast hebben we toegezien op de algemene harmonie van het document en hebben we verbanden 

gelegd tussen de verschillende geanalyseerde milieuthema's. 

Verder was een goed begrip van de context van het MER de basis van onze aanpak. De doelstellingen 

van het decreet van 4 oktober 2018 inzake het beheer van de waterlopen werden herhaald alvorens de 

teksten van de besluiten van de Waalse Regering zelf onder de loep te nemen. Ze werden samengevat 

en de artikelen werden gegroepeerd in verschillende pijlers om de analyse van de bestaande situatie en 

de effecten van de besluiten van de Waalse Regering op het milieu zo goed mogelijk te kaderen.  

Voorts werd een regelmatige uitwisseling met de opstellers van de ontwerpen van BWR en de 

beheerder opgezet om hun meningen en bronnen te vergelijken en hun specifieke verzoeken te 

integreren. Tijdens de ontwikkeling van het document heeft elk van de partners gecontroleerd of deze 

algemene doelstellingen - die ten grondslag lagen aan de opstelling van de bestudeerde ontwerpen van 

BWR en het bestudeerde ontwerp van cartografie - in acht werden genomen.  

Om een goed inzicht te krijgen in de technische aspecten die verband houden met de verschillende 

geanalyseerde componenten, werd ten slotte een lexicon opgesteld. Dat lexicon vindt u aan het begin 

van het document.  

6.1.3 Analyse van de bestaande toestand en vermoedelijke evolutie 

De analyse van de bestaande situatie en de waarschijnlijke ontwikkeling daarvan werd geanalyseerd 

volgens de in hoofdstuk 4.3 omschreven pijlers.  

Waar dit relevant werd geacht, werd een SWOT-analyse3 verricht en aangepast om een overzicht van 

het betrokken hoofdstuk te geven. Hierbij werd rekening gehouden met de huidige toestand van de 

 
3 SWOT-analyse: 'Strengths' (sterkte punten), 'Weaknesses' (zwakke punten), 'Opportunities' (kansen) en 

'Threats' (bedreigingen) 
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omgeving, samengevat in de Strengths and Weaknesses, en de vooruitzichten voor de evolutie in het 

geval dat de besluiten van de Waalse Regering en de cartografie van de prioritaire pijlers niet 

geïmplementeerd zouden worden (evolutietrends), samengevat in de Opportunities and Threats.  

6.1.4 Analyse van de gevolgen voor het leefmilieu  

Net als bij de analyse van de bestaande situatie en de waarschijnlijke ontwikkeling daarvan werd de 

analyse van de gevolgen voor het leefmilieu die uit de uitvoering van de ontwerpen van BWR zouden 

voortvloeien, benaderd volgens de in hoofdstuk 4.3 omschreven pijlers. Samenvatting van de inhoud 

van de besluiten van de Waalse Regering en de VRV-cartografie.  Elk van de partners identificeert 

voor de eigen expertisegebieden de waarschijnlijke niet-verwaarloosbare effecten: secundaire effecten, 

cumulatieve effecten, synergetische effecten, op korte, middellange en lange termijn, permanent en 

tijdelijk, positief of negatief.   

Deze aanpak geeft een duidelijk beeld van de situatie die zal worden samengevat in een synthesetabel. 

6.1.5 Kwaliteit 

Onze aanpak is gericht op een efficiënte lezing van de studie en streeft ernaar om tot de kern van de 

zaak te komen, terwijl de gebruikers alle objectieve elementen aangereikt krijgen die nodig zijn voor 

hun besluitvorming. Het is met name in dit kader dat een eerste hoofdstuk over de algemene kennis 

van de Waalse waterlopen is geschreven. Daarnaast respecteert het onderzoek uiteraard de vorm en de 

minimale inhoud van de milieueffectenstudie, zoals bepaald in bijlage VII van Boek 1 van het 

Milieuwetboek, reglementair gedeelte. 

Onze kennis van de context voor de verschillende behandelde punten met betrekking tot waterlopen 

biedt de garantie op een relevante expertise. 

Bovendien heeft de wetenschappelijke ernst van elk van de partners, in combinatie met het feit dat zij 

dezelfde teksten met verschillende standpunten en thema's hebben benaderd, bijgedragen aan de 

kruisbestuiving van de verschillende standpunten en aan het vergroten van de synergieën tussen de 

verschillende bevoegdheidsgebieden die nodig zijn voor de globale aanpak van deze thema's. 

Tot slot hebben we met volledige onafhankelijkheid van geest gehandeld, terwijl we ons in een open 

benadering hebben gepositioneerd. 

6.2 ONDERVONDEN MOEILIJKHEDEN 

De ontwikkeling van een MER dat relevant is voor een bepaald plan of programma, is een oefening 

die intussen al enkele jaren in de praktijk gemaakt wordt. De analyse wordt dus vergemakkelijkt door 

de vele bestaande voorbeelden en de ervaring van de auteurs. Het vereist echter een grondige kennis 

van de milieucontext rond het plan of programma om een relevante kritische benadering te kunnen 

bieden. 

De grootste moeilijkheid van het huidige werk betreft de aard van het bestudeerde plan/programma, 

aangezien het gaat om twee Waalse regeringsbesluiten en een cartografie. Er moest bijgevolg voor een 

originele aanpak gezorgd worden, rekening houdend met het feit dat het bij de analyse om wetteksten 

gaat die verwijzen naar talrijke concepten en die een grondige kennis vereisen van de Waalse 

milieuwetgeving en de evolutie ervan, van het beheer van de waterlopen in het Waalse Gewest, van de 

kwaliteit ervan en de daarmee verband houdende doelstellingen, alsook van de sociaaleconomische 

context en van de verschillende bestaande en door de besluiten van de Waalse Regering nieuw 

ingevoerde administratieve procedures.  

http://wallex.wallonie.be/PdfLoader.php?linkpdf=2073&mode=popup
http://wallex.wallonie.be/PdfLoader.php?linkpdf=2073&mode=popup
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De gevarieerde inhoud van de besluiten van de Waalse Regering heeft ons ertoe gebracht een 

voorlopige synthese voor te stellen van verschillende concepten die specifiek zijn voor de waterlopen 

in Wallonië (soms op basis van een Europese aanpak van het beheer ervan), alvorens de bestaande 

situatie per ontwikkelingspijler te beschrijven, nadat deze via de onderzochte wetteksten 

geïdentificeerd werden. 

De analyse van hun effecten op het milieu en de geformuleerde aanbevelingen zijn het resultaat van 

een gemeenschappelijke denkoefening en overleg met de SPW. 
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7 BESTAANDE TOESTAND EN VERMOEDELIJKE EVOLUTIE 

 

7.1 PIJLER 1: MILIEUVERGUNNINGEN 

7.1.1 Bestaande toestand 

Het doel van de milieuvergunning is het waarborgen van de bescherming van mens en milieu tegen 

gevaren, overlast of ongemakken die een project kan veroorzaken, direct of indirect, tijdens of na de 

exploitatie. De milieuvergunning geeft dus toestemming om een inrichting te exploiteren; onder 

exploitatie wordt verstaan de oprichting, de inbedrijfstelling, de uitbreiding, de handhaving, de 

instandhouding, het onderhoud of het gebruik van die inrichting. 

Het Waals decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (in werking getreden op 1 

oktober 2002) deelt de inrichtingen in op basis van hun impact op de mens en het milieu: de 

activiteiten van klasse 1 en 2, die mogelijk de meeste impact hebben, vergen een vergunning, terwijl 

de activiteiten van klasse 3, die minder impact hebben, slechts een aangifte bij de gemeente vereisen. 

Verder zijn projecten van klasse 1 ambtshalve onderworpen aan een milieueffectenstudie (MES). Voor 

de andere projecten is een MES vereist, als het project belangrijke effecten kan hebben op het milieu. 

 

Figuur 18: Project van klasse 1, 2 of 3 (Bron: http://permis-environnement.spw.wallonie.be/fr/j-ai-un-projet/dois-je-

entreprendre-une-demarche-administrative) 

De door de bevoegde autoriteiten afgegeven milieuvergunningen gaan vergezeld van algemene, 

sectorale, specifieke of volledige exploitatievoorwaarden, afhankelijk van het type activiteit en/of het 

type uitrusting (ketels, ovens, enz.). De specifieke exploitatievoorwaarden kunnen in de loop van de 

exploitatie gewijzigd worden. In geval van niet-naleving kan de exploitant op verschillende manieren 

worden gesanctioneerd: administratieve boetes, strafrechtelijke sancties, intrekking of schorsing van 

de vergunning. 

Bijlage I van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan 

een milieueffectstudie onderworpen projecten, van de ingedeelde installaties en activiteiten of van de 

installaties of activiteiten die een risico voor de bodem vormen, deelt de verschillende 

installaties/activiteiten in per genummerde rubriek.  

Op het gebied van water omvat dit BWR de rubrieken met betrekking tot de waterwinningen 

(wateronttrekking, bevoorrading of proeven voor de kunstmatige bevoorrading van een 

grondwaterlaag, proefboren en boren), de waterbehandeling (behandeling van voor menselijke 

consumptie bestemd water (drinkwater) en de behandeling van afvalwater) en de directe en indirecte 

lozing van gevaarlijke stoffen in het grondwater.  Hierbij dient opgemerkt dat niets betrekking heeft op 

de permanente winningen van niet-drinkbaar oppervlaktewater. 

http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/__drup/liste_inter.idc?where=41.00.04
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/__drup/liste_inter.idc?where=41.00.04
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/__drup/liste_forage.idc
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/__drup/liste_inter.idc?where=42.0
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/__drup/liste_inter.idc?where=42.0
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/__drup/liste_inter.idc?where=90.1
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Bij het thema 'energie' wordt er gesproken over de waterkrachtcentrales, verdeeld over klasse 1 en 

klasse 2, op basis van hun elektrisch vermogen. Zo worden waterkrachtcentrales met een elektrisch 

vermogen tussen 100 kW (0,1 MW) en 10.000 kW (10 MW) opgenomen in klasse 2 en de centrales 

met een vermogen gelijk aan of groter dan 10.000 kW in klasse 1. 

 

(...) 

 

Figuur 14 toont het aandeel van de waterkrachtcentrales op het Waalse grondgebied met het vereiste 

vermogen voor opname in klasse 2. 

Tot slot omvat bijlage I van het besluit van 4 juli 2002 ook bepaalde rubrieken met betrekking tot de 

visteelt (rubriek 05.02) en de kajaks (rubriek 92.61.14) 

7.1.2 Beoordeling en vermoedelijke evolutie 

BESTAANDE TOESTAND 

Sterke punten Zwakke punten 
Diverse waterloopgerelateerde voorzieningen en 

activiteiten zijn al onderworpen aan een milieuvergunning. 

Bepaalde installaties en activiteiten die een effect op het 

milieu zouden kunnen hebben, zijn momenteel niet 

opgenomen in bijlage I van het besluit van de Waalse 

Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de 

aan een milieueffectstudie onderworpen projecten, van de 

ingedeelde installaties en activiteiten of van de installaties 

of activiteiten die een risico voor de bodem vormen. Dit is 

met name het geval voor permanente winningen van niet-

drinkbaar oppervlaktewater dat niet bestemd is voor 

menselijke consumptie en voor waterkrachtcentrales met 

een elektrisch vermogen van minder dan 0,1 MW. 

 Nochtans blijkt uit figuur 14 dat er veel 

waterkrachtcentrales met een vermogen van minder dan 0,2 

MW op Waals grondgebied zijn en hun impact op het 

milieu kan aanzienlijk zijn. Er zou dan ook een onderscheid 

gemaakt moeten worden tussen de centrales met een 

vermogen onder 0,1 MW en de anderen (die al 

onderworpen zijn aan milieuvergunningen). 

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 
De besluiten van de Waalse Regering zijn geen 

documenten die vastliggen in de tijd en evolueren met de 

relevante nieuwe uitdagingen waarmee we ons 

geconfronteerd zouden zien. De lijst van bijlage I bij het 

BWR van 4 juli 2002 wordt dan ook regelmatig bijgewerkt. 

De lijst van installaties en activiteiten die een impact 

kunnen hebben op het milieu, wordt echter niet 

geactualiseerd. Deze omvatten kleine waterkrachtcentrales, 

bepaalde waterwinningen alsook socioculturele activiteiten 

zoals kajakken en kleine viskwekerijen (met een productie 

kleiner dan of gelijk aan 500 kg/jaar). 
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De Internationale wetgeving (zoals de Kaderrichtlijn 

Water) geldt als een bron van inspiratie voor de te bereiken 

doelstellingen en kan de toepassing van strengere 

maatregelen rechtvaardigen. 

Dit vormt een directe bedreiging voor het milieu, aangezien 

voor deze projectcategorieën geen beoordeling verricht 

wordt. 

7.2 PIJLER 2: VERSTERKT INFRACTIONEEL SYSTEEM 

7.2.1 Bestaande toestand 

Onbevaarbare waterlopen 

Wat de overtredingen op niet-bevaarbare waterlopen betreft, moet een onderscheid worden gemaakt 

tussen het 'strafrechtelijke' en het 'beheer'-aspect. 

Vanuit strafrechtelijk oogpunt kunnen bepaalde personeelsleden van de SPW ARNE die het statuut 

van agent van de gerechtelijke politie hebben, milieuovertredingen onderzoeken en vaststellen (DNF, 

DPC, enz.), en dat met name in het kader van artikel D.408 van het Waterwetboek, d.w.z. 

overtredingen die verband houden met onbevaarbare waterlopen. Het ontwerp van BWR waterlopen 

plant een uitbreiding van de lijst van personeelsleden die bevoegd zijn om overtredingen op het 

Waterwetboek te onderzoeken en vast te stellen (DCENN, DEE, enz.). Ook gemeentelijke agenten 

kunnen aangewezen worden als gerechtelijke politieagenten, maar zij zijn alleen bevoegd voor hun 

grondgebied. Op dit moment kan echter geen enkele provincieambtenaar aangesteld worden als 

gerechtelijke politieagent. 

Na de inwerkingtreding van het nieuwe juridische kader, en meer in het bijzonder artikel D.408, werd 

de regeling in verband met de overtredingen inzake waterlopen niet echt hervormd, maar eerder 

versterkt en uitgebreid. Zo werd het aantal gedragingen dat als een overtreding beschouwd wordt, 

vergroot en deze gedragingen worden sindsdien ook strenger bestraft, omdat de meeste strafbare feiten 

van de 4de naar de 3de categorie overgeheveld werden. 

De volledige procedure voor milieuovertredingen is terug te vinden in de artikelen D.138 en volgende 

van het decretale gedeelte van het Milieuwetboek en R.87 en volgende van het reglementaire gedeelte 

van het Milieuwetboek. Kortom, wanneer een strafbaar feit wordt vastgesteld, kan de agent van de 

gerechtelijke politie een proces-verbaal opmaken of de vermeende overtreder vooraf waarschuwen met 

het verzoek alle inbreukplegende gedragingen te staken en de plek indien nodig in zijn oorspronkelijke 

toestand te herstellen. Indien dit niet gebeurt, stelt de gerechtelijke politieagent een proces-verbaal op 

dat aan de procureur des Konings wordt overhandigd. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de 

zaak onmiddellijk te regelen. Als de procureur des Konings niet vervolgt of niet reageert, kan de 

sanctionerende ambtenaar zich over het dossier ontfermen. 

Vanuit beheeroogpunt werden de beheers- en interventiebevoegdheden van de beheerder van de 

waterloop uitgebreid met het decreet van 4 oktober 2018. Deze interventiebevoegdheden vloeien met 

name voort uit de aard van openbaar domein van de waterlopen die voortaan in artikel D.34 van het 

Waterwetboek is voorzien. 

Deze bevoegdheden zijn hoofdzakelijk vervat in artikel D.33/12 (volledige of gedeeltelijke opheffing 

van de exploitatie indien een gevaar de bescherming of het geïntegreerde, evenwichtige en duurzame 

beheer van de waterlopen ernstig in gevaar brengt), D.41/2 (mogelijkheid om de zomerbedding te 

laten herstellen of een kunstwerk te laten verwijderen in geval van afwezigheid of schending van een 

toelating) en D.45 (mogelijkheid om werken te eisen of toegestane kunstwerken te laten verwijderen in 

geval van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid of van het aquatisch milieu). Op grond 

van artikel D.39 kan de beheerder de eigenaar van een kunstwerk tevens in gebreke stellen voor de 

uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het kunstwerk en desgevallend de 

onderhoudswerkzaamheden zelf uitvoeren. 



   

Milieueffectenrapport - Eindrapport - januari 2020                                                                          58  

   

 

Ongeklasseerde waterlopen 

Historisch gezien is het zo dat, naast de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (artikelen 644 en 647), 

het Veldwetboek (artikelen 15 en 19) en het wetboek inzake milieubescherming (artikelen 11, 56, 

58bis en 58ter van de wet van 12 juli 1973 betreffende het natuurbehoud), die onder meer van 

toepassing zijn op ongeklasseerde waterlopen, artikel 23 van de wet van 28 december 1967 de 

provincieraden machtigde om regels vast te stellen die van toepassing waren op ongeklasseerde 

waterlopen met betrekking tot onderhoudswerken, buitengewone werken of bepaalde 

verbodsbepalingen. Dit maakte dat het wettelijke regime voor ongeklasseerde waterlopen van 

provincie tot provincie verschilde. Ongeklasseerde waterlopen vallen echter zonder meer onder het 

toepassingsgebied van Richtlijn 2000/60/EG die er ook milieudoelstellingen aan toekent. 

Daarom bepaalt het decreet van 4 oktober 2018 nu dat de Regering bevoegd is om één enkele regeling 

uit te vaardigen met bepalingen die specifiek zijn voor ongeklasseerde waterlopen en die de vijf 

bestaande provinciereglementen harmoniseert. Die laatste werden opgeheven na de inwerkingtreding 

van het decreet van 4 oktober 2018 (deze provinciereglementen die opgesteld werden in toepassing 

van de wet van 28 december 1967, hebben immers geen rechtsgrond meer aangezien deze wet 

gelijktijdig met de inwerkingtreding van het decreet van 4 oktober 2018, en meer bepaald nog met 

artikel 141, werd ingetrokken). Aangezien het BWR echter nog niet in werking is getreden, bestaat er 

op dit moment nog steeds rechtsonzekerheid over de overtredingen voor deze ongeklasseerde 

waterlopen. 

7.2.2 Beoordeling en vermoedelijke evolutie 

DIAGNOSE 

Sterke punten Zwakke punten 

Voor de onbevaarbare waterlopen: er worden meer 

gedragingen als strafbaar beschouwd en ze worden ook 

strenger bestraft. 

Opheffing van de provinciereglementen betreffende 

onbevaarbare waterlopen zonder dat tegelijkertijd het BWR 

in werking treedt waarin met name de politiemaatregelen 

voor onbevaarbare waterlopen zijn vastgelegd: 

rechtsonzekerheid. 

Harmonisatie van de regelgeving voor ongeklasseerde 

waterlopen: opheffing van de provinciereglementen die niet 

dezelfde 'politiële' kracht hadden. 

 

Toename van het aantal potentiële agenten afhankelijk van 

de categorie van waterloop  
 

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 

Harmonisatie van politie- en beheermaatregelen tussen de 

onbevaarbare waterlopen en de ongeklasseerde waterlopen: 

vereenvoudiging. 

Gebrek aan - met name menselijke - middelen voor het 

onderzoek en de opsporing van overtredingen. 

Beperking van de voorrechten op het vlak van onderzoek 

en vaststelling van inbreuken voor de agenten van DCENN 
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7.3 PIJLER 3: ACTIEPROGRAMMA VOOR DE RIVIEREN VIA EEN GEÏNTEGREERDE EN 

SECTORALE AANPAK ('PROGRAMME D’ACTIONS SUR LES RIVIERES PAR UNE 

APPROCHE INTEGREE ET SECTORISEE, PARIS'); 

7.3.1 Bestaande toestand 

Door het decreet van 4 oktober 2018 werd er bij artikel D.33/3 en volgende van het Waterwetboek een 

nieuw instrument voor de planning en samenwerking tussen beheerders ingevoerd: het 

actieprogramma voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak (hierna 'PARIS' genoemd).  

Concreet zal er een PARIS per deelstroomgebied zijn. Het zal om één enkel document gaan, opgesteld 

door alle beheerders (inclusief die van de waterwegen en de wateringen), dat alle informatie en 

geplande interventies op de waterlopen zal omvatten over een periode van 6 jaar. 

Het PARIS is gebaseerd op een lineaire verdeling van de waterloop in verschillende homogene 

sectoren die elk het voorwerp uitmaken van een inventarisatie en waarbij elke sector een 

beheereenheid vormt. 

Op basis hiervan gaan de beheerders over tot het bepalen en prioriteren van de belangen van elke 

sector: hydraulisch, economisch, ecologisch en sociocultureel. Vervolgens wijzen zij aan elke sector 

beheerdoelstellingen toe, met name in overeenstemming met de te bereiken Europese doelstellingen. 

Tot slot plannen zij de acties die in elke sector moeten worden ondernomen om de gestelde doelen te 

bereiken.  

De looptijd van het PARIS is gebaseerd op die van de overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP's, 

opgelegd door de 'Overstromingsrichtlijn') en van de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's, opgelegd 

door de 'Kaderrichtlijn Water'), d.w.z. 6 jaar, volgens een vergelijkbare procedure: de beheerders van 

een waterloop stellen een ontwerp van PARIS op, dat vervolgens aan een openbaar onderzoek 

onderworpen en voor advies aan de adviesorganen en de bevoegde diensten van de SPW voorgelegd 

wordt, voordat het definitief wordt goedgekeurd door de bekkenautoriteit.  De eerste PARIS zullen 

voor de periode 2022-2027 opgesteld worden. 

7.3.2 Beoordeling en vermoedelijke evolutie 

DIAGNOSE 

Sterke punten Zwakke punten 

Creatie van één enkel coördinatie-instrument voor alle 

belanghebbenden, waarbij rekening wordt gehouden met 

alle componenten van het milieu 

Gebrek aan ervaring voor het creëren van de PARIS 

PARIS-software al geïmplementeerd. 
Nog niet van toepassing: de eerste PARIS zullen voor de 

periode 2022-2027 opgesteld worden. 

Aanpak in overleg met de beheerders van de waterlopen  

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 

PARIS-software: uniformisering van de beheerdeliverables. / 

Integratie van beheerdoelstellingen in het licht van 

internationale, regionale en nationale wetgeving. 
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7.4 PIJLER 4: VRIJ RONDZWEMMEN VAN DE VISSEN 

7.4.1 Bestaande toestand 

7.4.1.1 Toestand van de vispopulaties en Waalse en internationale doelstellingen 

De visfauna is een uitstekende indicator voor de kwaliteit van het hydrografische netwerk (voorgesteld 

in hoofdstuk 5.2) omdat het voor sommige doelsoorten goed geplaatst is in de globale voedselketen en 

bijzonder gevoelig is voor het milieu (fysisch-chemisch of hydromorfologisch). Donderpad, lamprei of 

paling zijn goede voorbeelden van prioritaire soorten die aan deze criteria voldoen. 

De site over biodiversiteiten van de SPW (SPW, 2019e) bevat een lijst van vissoorten die op de Waalse 

waterlopen uitgezet worden, terwijl het Waalse huis van de visserij (MAISON WALLONNE DE LA 

PECHE, 2019) en het Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole (DEMNA) respectievelijk 

een beschrijvende kijk op hun biologie en identificatiewerk (DEMOL, -) bieden.  

De samenvattende documenten die momenteel beschikbaar zijn over de toestand van de vispopulaties 

en de analyse van hun achteruitgang, werden opgesteld in het kader van de voorbereiding van het 

analytisch verslag 2006-2007 over de toestand van het Waalse milieu (PHILIPPART, 2007). 

Tot slot maakt het rapport (OVIDIO en PHILIPPART, 2010) dat de prioritaire migratiepijlers en de 

stroomop- en stroomafwaartse vistrek in kaart brengt, onze kennis van de context van de viskweek 

compleet. 

Het stelt dat, volgens de kennis waar we vandaag over beschikken in vergelijking met de evaluatie van 

begin de jaren 1980 (PHILIPPART en VRANKEN, 1983 a,b), de primaire inheemse ichtyofauna, 

d.w.z. met inbegrip van de soorten die vandaag aanwezig zijn en de soorten die in het verleden 

aanwezig waren maar intussen uitgestorven zijn in de Waalse zoete wateren (maar niet 

noodzakelijkerwijs in de niet-Waalse delen van de internationale stroomgebieden van de Schelde en de 

Maas), 40 soorten omvat die tot 17 families behoren. Aan deze groep moeten 10 uitheemse soorten 

worden toegevoegd (die tot 4 families behoren, waarvan 3 bijkomende) die genaturaliseerd zijn, d.w.z. 

die zich op natuurlijke wijze in het voor hen geschikte aquatische milieu hebben voortgeplant, en dit 

gedurende verschillende perioden. Van de uitheemse soorten behoren er 4 tot de Europese 

ichtyofauna, terwijl er 6 niet-Europees zijn (4 uit Noord-Amerika en 2 uit Azië). Als we dus rekening 

houden met de genaturaliseerde inheemse en niet-inheemse Europese soorten, telt de huidige en 

potentiële bron van ichtyofauna-biodiversiteit in de Waalse wateren 50 soorten.  

Bepaalde soorten hiervan worden als prioritair beschouwd wat betreft hun ecologisch belang en de 

internationale (migrerende diadrome soorten zoals paling, zalm, zeeforel, rivier- en zeeprik, elft), 

regionale (reofiele cypriniden en oxyfiele soorten) en lokale (bijv. gewone forel) doelstellingen voor 

de bescherming van de biodiversiteit. 

Hun aanwezigheid is soms nog herkenbaar op een deel van de Waalse waterlopen, maar de 

antropogene druk (longitudinale en laterale versplintering/ontkoppeling van de zomerbedding, fysisch-

chemische kwaliteit van het water, enz.) brengt een niet te verwaarlozen risico van vermindering van 

hun aanwezigheid met zich mee. 

Sommige soorten (fint, elft, Europese steur, rivierprik, zeeprik, houting, Atlantische zalm, kwabaal) 

werden in de loop van de XXste eeuw (of net voor het begin ervan) als uitgestorven beschouwd.  

De Atlantische zalm is een voorbeeld van de herkolonisatie van het Waalse aquatische milieu in het 

begin van de jaren 2000, wat bewijst dat de verbetering van de hydromorfologische en fysisch-

chemische omstandigheden van de oppervlaktewaterlichamen voor bepaalde soorten een aanzienlijke 

heropleving van de viskweek kan teweegbrengen. Het project 'Meuse Saumon 2000' heeft in die optiek 
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met name de creatie of verbetering van talrijke vistrappen mogelijk gemaakt. Bovendien wordt sinds 

1988 elk jaar op de belangrijkste Waalse zijrivieren van de Maas het uitzetten van zalm georganiseerd 

met behulp van eieren en pootvis van Schotse, Ierse en Franse soorten. Deze gezamenlijke acties 

leidden intussen ook al tot een eerste concreet resultaat: sinds 2002 werden er al 13 volwassen zalmen 

in paaimigratie waargenomen op de nieuwe vistrap van Lixhe bij Visé, terwijl de zalm sinds de jaren 

dertig van de vorige eeuw uit het Maasbekken was verdwenen (SPW, 2007).  

Voor Europa wordt de gestandaardiseerde methode Biotische index voor visintegriteit (BIVI) gebruikt 

als referentie voor de rapportage over de viskwaliteit van waterlopen. Deze is gebaseerd op de 

uitvoering van wetenschappelijke vistellingen met behulp van elektriciteit volgens een nauwkeurig 

protocol betreffende de lengte van de onderzochte stations en de visserij-inspanning.  

Bij de laatste officiële evaluatie (2015) leverde de visindex de volgende resultaten op voor de 

bestudeerde waterlichamen: 

− 41% verkeerde in zeer goede staat; 

− 29% in goede staat; 

− 14% in gemiddelde staat; 

− 4% in slechte staat; 

− en 12% in zeer slechte staat. 

 

Figuur 19: Staat van de oppervlaktewaterlichamen in Wallonië volgens de groepen van biologische indicatoren - Bron: SPW 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 

7.4.1.2 Hindernissen die het vrije verkeer van vissen belemmeren 

De kunstwerken die zich dwars op de waterlopen situeren, kunnen van uiteenlopende aard en grootte 

zijn, maar voor de vissen vormen ze grote of kleine hindernissen voor hun stroomop- en/of 

stroomafwaartse trek. Het is vooral in stroomopwaartse richting (gewoonlijk bij de migratie van de 

vissen) dat deze constructies voor moeilijkheden zorgen, in het bijzonder wanneer ze niet uitgerust zijn 
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met vistrappen of wanneer deze trappen niet naar behoren werken. Waterkrachtcentrales vormen dan 

weer een meer specifiek probleem in stroomafwaartse richting. Zo kunnen ze letsels of zelfs sterfte 

veroorzaken, wanneer migrerende vissen in de turbines belanden. Bovendien kunnen deze barrières 

cumulatieve effecten hebben die tot uitputting van de vis, vertraagde migratie of cumulatieve 

sterftecijfers, enz. leiden. De totale impact van bijvoorbeeld verschillende waterkrachtcentrales op de 

benedenloop van de rivier kan een populatie ernstig schaden en tot onder het biologische minimum 

doen afnemen. Het cumulatieve effect speelt ook bij de stroomopwaartse trek (kwantitatieve en 

kwalitatieve selectie van de kuitschieters, sekseselectie, cumulatieve vertraging in de stroomopwaartse 

migratie). Fysieke barrières beïnvloeden dus de geografische spreiding, de overvloed en de genetische 

kenmerken van de vispopulaties (SPW, 2018d).  

Sinds 1997 wordt door de SPW (SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - DDRCB 

- DCENN) een inventarisatie verricht van alle belemmeringen voor het vrij rondzwemmen van de 

vissen. Deze hindernissen worden ingedeeld in functie van hun mate van passeerbaarheid. De 

informatie over elk obstakel omvat de locatie, de rol, het type (hoe moeilijk het voor vissen is om het 

obstakel te overwinnen), foto's en, voor de hindernissen in het Scheldebekken, meer gedetailleerde 

technische fiches (schematische weergave van het obstakel, beschrijving, enz.). 

Een comité van deskundigen heeft aan de hand van foto's het belang van elke hindernis bepaald, 

rekening houdend met de hydraulische variaties (van lage waterstand tot hoogwater) en de twee 

belangrijkste families van vissen, Salmonidae en Cyprinidae, die een verschillend vermogen hebben 

om obstakels te overwinnen. 

Er werden vier passeerniveaus bepaald op grond van deze analyses: 

• Klein: de hindernis vormt geen probleem voor de Salmonidae. In normale 

omstandigheden (geen hoogwater) kan de hindernis wel problematisch blijken voor de 

Cyprinidae. Het obstakel leidt echter niet tot een isolering van populaties.  

• Groot: de hindernis kan tot een isolering van populaties van Cyprinidae leiden, zelfs bij 

hoogwater, wat voor een echt probleem kan zorgen. De Salmonidae hebben er echter 

weinig problemen mee. 

• Heel groot: de Cyprinidae kunnen niet passeren en de Salmonidae blijven aan de voet van 

het obstakel onder bepaalde debietomstandigheden.  

• Onoverkomelijk: niets kan de hindernis passeren. 

De volgende kaart werd als voorbeeld genomen om de volledige cartografie te illustreren die op het 

Geoportaal geraadpleegd kan worden: http://geoportail.wallonie.be (niet leesbaar voor het hele Waalse 

grondgebied).  

De DCENN bezorgde ons een uittreksel van de databank (bijgewerkt in februari 2019) waarin de 

huidige stand van de kennis van de SPW (niet noodzakelijkerwijs exhaustief) en van verouderde 

inrichtingen is opgenomen, waarvan de doeltreffendheid als zijnde twijfelachtig beschouwd wordt. Er 

werd besloten om alleen rekening te houden met de kunstwerken (vistrappen) die na 1990 ingeplant 

werden. Deze datum werd vrij willekeurig gekozen, maar er kan worden aangenomen dat vistrappen 

die na deze datum ontworpen werden, aan geldige dimensioneringscriteria voldoen. 

− Aantal hindernissen: 4950 (ingericht = 120, karstpijp = 10, groot = 1144, onbepaald = 316, 

onoverkomelijk = 742, heel groot = 837, heel = 1225, bestaat niet meer = 17, niet van 

toepassing = 19, STOPpunt = 132, eindhalte = 388) 

− Aantal vistrappen dat sinds 1990 gerealiseerd werd (op de geklasseerde waterlopen): 171 

− Totaal aantal geïnventariseerde vistrappen (inclusief de trappen op de ongeklasseerde 

waterlopen en die waarvan het realisatiejaar niet gekend is): 248 

http://geoportail.wallonie.be/
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Tot slot dient opgemerkt dat er een referentiemethode (ICE-protocol - 'Informations sur la Continuité 

Ecologique' (informatie over ecologische continuïteit)) voorgesteld werd in samenspraak met ONEMA 

en Belgische deskundigen om een protocol te definiëren voor de evaluatie van het passeren van 

obstakels door vissen (BAUDOIN et al., 2014). 

 
Figuur 20: Hindernissen voor het vrij rondzwemmen van de vissen (Riviercontract Dijle-Gete) 

7.4.1.3 Wettelijk kader 

Er gelden verschillende internationale en Europese verplichtingen met betrekking tot het vrij 

rondzwemmen van de vissen of de bescherming van bepaalde soorten, waaronder (SPW, 2018):  

− Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, die in haar bijlagen II, IV en V een vijftiental 

in Wallonië aanwezige soorten viseert, alsook meerdere aquatische en semi-aquatische 

habitats van communautair belang (bijlage 1); 

− Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 

vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, die 

de lidstaten verplicht tot bescherming, verbetering en herstel van alle 

oppervlaktewaterlichamen, met inbegrip van rivieren, teneinde een goede toestand van het 

oppervlaktewater te bereiken, met name wat de hydromorfologische parameters betreft, en te 

zorgen voor de naleving van alle normen en doelstellingen die voor 'beschermde gebieden' 

zijn vastgesteld;  

− Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van 

maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal, die voorziet in structurele 

maatregelen om het passeren van rivieren mogelijk te maken en de habitats in rivieren te 

verbeteren, in combinatie met andere milieubeschermingsmaatregelen, alsmede in de tijdelijke 

stillegging van turbines in waterkrachtcentrales;  
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− Benelux-beschikking M (2009) 1 van 16 juni 2009 van het Comité van ministers van de 

Benelux Economische Unie tot opheffing en vervanging van beschikking M (96) 5 van 26 

april 1996 inzake de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de 

Benelux-landen;  

− Verdrag van Bern (19.09.1979) dat de bescherming van alle bedreigde trekkende diersoorten 

beoogt. 

In het decreet van 4 oktober 2018 werden er actiemiddelen opgenomen ter verzekering van het vrij 

rondzwemmen van de vissen:  

− In alle Waalse waterlopen is het verboden om nieuwe hindernissen op te werpen zonder een 

oplossing te bieden die het vrij rondzwemmen van de vissen garandeert. Bovendien zullen 

bestaande obstakels in prioritaire waterlopen die als 'heel groot' of 'onoverkomelijk' 

bestempeld worden, het voorwerp moeten uitmaken van aanpassingswerken of anders 

verwijderd moeten worden; 

− Het principe van voorbehouden debiet dat opgelegd dient te worden in de toelatingen om 

permanent het leven, het rondzwemmen en de reproductie van de soorten te garanderen ter 

verzekering van de vrije migratie van de vissoorten en de werking van de aquatische 

ecosystemen;  

− Op dit moment heeft de beheerder bijvoorbeeld bij uitzonderlijke klimatologische 

omstandigheden de bevoegdheid om in te grijpen in een activiteit of gebruik op de waterloop 

die het aquatisch milieu in gevaar brengt. 

7.4.2 Beoordeling en vermoedelijke evolutie 

DIAGNOSE 

Sterke punten Zwakke punten 

Bestaand internationaal en nationaal wettelijk kader 
Er wordt een lijst van beoogde soorten vermeld, maar niet 

gedefinieerd door het decreet. 

In het decreet van 4 oktober 2018 werden er al 

actiemiddelen opgenomen ter verzekering van het vrij 

rondzwemmen van de vissen. 

De strategische prioriteitenkaart (voorzien in het decreet van 4 

oktober 2018) van ecologisch belangrijke waterlopen, met 

inbegrip van de verbonden waterlopen, althans voor de soorten 

die door de Europese regelgeving worden beschermd, werd 

nog niet gepubliceerd. Bijgevolg is er sprake van een juridisch 

vacuüm dat de toepassing van de maatregelen inzake de vrije 

migratie van vissoorten beperkt.  

Kunstwerken die de vrije migratie van vissoorten 

belemmeren, werden geïnventariseerd en 

gekarakteriseerd. 

Tal van kunstwerken die de vissen moeten helpen passeren, 

moeten nog hersteld of gerealiseerd worden. Slechts 5%4 van 

de hindernissen is namelijk maar uitgerust met vistrappen. 

Methodologie voor het bepalen van toestand met 

betrekking tot de populatie op basis van de BIVI-index 

en de bestaande stand van zaken 

 

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 

 
4 Dit cijfer vloeit voort uit de verhouding tussen het totale aantal geïnventariseerde obstakels (4950) en de vistrappen die na 

1990 (248) gebouwd werden. Het spreekt echter voor zich dat het hier om een ruwe schatting gaat en dat deze met de nodige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd dient te worden. In tal van gevallen is het namelijk technisch moeilijk tot zelfs onmogelijk 

om bepaalde obstakels uit te rusten (zelfs obstakels die ook natuurlijk van aard kunnen zijn). Bovendien wordt er ook geen 

rekening gehouden met de trappen die van vóór 1990 dateren en die mogelijks in werkende staat kunnen verkeren. 
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Aangereikt wettelijk kader (Richtlijn 92/43/EEG van 21 

mei 1992, Richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000, 

Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad van 18 

september 2007, Benelux-beschikking M (2009) 1 van 

16 juni 2009, enz.) 

Zonder de strategische kaart van de prioritaire assen is de vrije 

migratie van vissoorten niet verzekerd op alle lineaire trajecten 

van de prioritaire assen. De doelstellingen van de KRW met 

betrekking tot het herstel van de ecologische kwaliteit van de 

waterlopen worden uitgehold. 

Kans voor de opmaak van een strategische kaart van de 

prioritaire waterlopen. Die kan evolutief zijn. 

Om vergelijkbare redenen wordt het voortbestaan van 

migrerende soorten (of hun terugkeer) bemoeilijkt. We mogen 

ons dan ook verwachten aan een afname van deze soorten in 

het kielzog van de huidige waarnemingen. 

Kans voor het opstellen van een lijst van doelsoorten 

Door deze achteruitgang wordt een heel aquatisch ecosysteem 

op middellange en lange termijn bedreigd door het gebrek aan 

aandacht voor deze problemen. 

 

7.5 PIJLER 5: KARAKTERISERING VAN DE WATERLOPEN IN HET WAALS GEWEST 

7.5.1 Bestaande toestand 

7.5.1.1 Karakterisering van de waterlopen in het Waals Gewest 

De hele bestaande situatie in verband met de karakterisering van de waterlopen in het Waalse Gewest 

wordt beschreven in hoofdstuk 5 en meer in het bijzonder in punt 5.1.  

7.5.1.2 Atlas van de onbevaarbare waterlopen 

De atlas van de huidige onbevaarbare waterlopen werd opgesteld in de jaren 1950, in toepassing van 

de wet van 15 maart 1950. Het koninklijk besluit van 10 juni 1955 schreef er de 

uitvoeringsmodaliteiten van voor. Het bevat de documenten waarmee de waterlopen en de daarmee 

verbonden kunstwerken beschreven kunnen worden. Het is momenteel het referentiedocument voor de 

beheerders van de waterlopen. Georganiseerd per gemeente, bevat het algemene plannen, indicatieve 

staten, beschrijvende tabellen en detailplannen eigen aan het lineaire traject van de waterloop. 
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Figuur 21: Uittreksels uit de Atlas van de onbevaarbare waterlopen (algemeen plan bovenaan links, indicatieve staat 

bovenaan rechts, beschrijvende tabellen onderaan links en detailplannen onderaan rechts). 

De Direction des Cours d’eau non navigables (SPW) heeft het volledige Waalse hydrografische 

stroomgebied gedigitaliseerd op basis van IGN-kaarten en heeft de administratieve informatie uit de 

Atlas gecombineerd om over een door iedereen raadpleegbaar zoekinstrument te kunnen beschikken 

en precieze kennis van het hydrografische stroomgebied te verzamelen. 

Het gebruik van een geografisch informatiesysteem maakt een snelle en geïntegreerde visie op de 

informatie van ruimtelijke aard mogelijk. De analyse van interacties of beperkingen op een bepaald 

punt van de waterloop wordt vergemakkelijkt door deze te combineren met andere thema's 

(overstromingsgebieden, Natura 2000, kwaliteitsdoelstellingen, zwemzones en stroomopwaarts 

gelegen zones, kajaks, vergunningen en toelatingen, kadaster, enz.).  

Ter herinnering: het decreet van 4 oktober 2018 behoudt de indeling van de onbevaarbare waterwegen 

in 3 categorieën, volgens een geografische verdeling: de 'grote' in de 1ste categorie, de 'middelgrote' in 

de 2de categorie en de 'kleine' in de 3de categorie. De categorie van de ongeklasseerde waterlopen ('de 

kleinste') wordt daarbij eveneens erkend.  

Het decreet behoudt verder ook de beheerders van elke categorie van waterloop. Ter informatie: het 

gewest, de provincies en de gemeenten blijven respectievelijk de beheerders van de onbevaarbare 

waterlopen van 1ste, 2de en 3de categorie. 

De memorie van toelichting (SPW, 2018) vermeldt de volgende rechtvaardiging voor het behoud van 

de vroegere bepalingen:  

− enerzijds omdat deze indeling al tientallen jaren aan de basis ligt van het beheer van 

onbevaarbare waterlopen en overeenkomt met een realiteit: de waterlopen van de eerste 

categorie zijn van regionaal belang (de 'grote'), terwijl de tweede en derde categorie 

respectievelijk 'middelgrote' en 'kleine' waterlopen, van provinciaal of gemeentelijk belang, 

omvatten;  

− anderzijds omdat de regering op 1 december 2011 en 8 maart 2012 heeft beslist om de 

overdracht van het beheer van onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie naar het 

Gewest te annuleren. 

Door het decreet werd echter wel een nieuwe bepaling ingevoerd: de mogelijkheid om onbevaarbare 

waterlopen te degraderen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een dode arm. 

Wat de Atlas van de onbevaarbare waterlopen betreft, bepaalt het decreet dat de Waalse gewestelijke 

administratie, met de hulp van de provincies en de gemeenten, ermee belast wordt. De atlas zelf moet 

digitaal zijn. De inhoud ervan zal volgens een pragmatische aanpak bepaald worden, waarvan de 
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minimale inhoud beschreven zal worden. Verder wordt er eveneens aan herinnerd dat dit instrument 

een indicatieve en geen verplichtende waarde heeft (ENVILEX en SPW; 2019). 

7.5.2 Beoordeling en vermoedelijke evolutie 

DIAGNOSE 

Sterke punten  Zwakke punten 

Beheer 

De beheerders worden voor elk deel van de waterloop 

geïdentificeerd aan de hand van een classificatie van de 

oppervlakte van hun stroomgebied. 

De administratieve grenzen van de classificaties werden 

hoofdzakelijk op cartografische basis bepaald, terwijl het beter 

zou zijn om ze te baseren op de fysieke elementen die 

aanwezig zijn op de waterlopen (bruggen, enz.) door ze te 

valideren aan de hand van terreinbezoeken, zodat ze meer in 

overeenstemming zijn met de realiteit ter plaatse. 

Er bestaan beheereenheden die van de grote 

internationale districten tot de waterlichamen gaan. 

Oude atlas (daterend van het midden van de 20ste eeuw) met 

willekeurige updates qua gegevens (in functie van de goede 

wil van de beheerder). Geen methodologie of minimale inhoud 

bepaald. 

Terbeschikkingstelling van informatietools die 

regelmatig bijgewerkt worden via online platformen 

(WalOnMap, Cigale, enz.) 

 

Het hydrografische stroomgebied is gekend en wordt 

beschreven door de atlas die bijgewerkt moet worden 

door het Waals Gewest (één enkele geïdentificeerde 

verantwoordelijke) 

 

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 
De digitalisering van de Atlas van onbevaarbare 

waterlopen biedt een kans voor een vlotter en 

geautomatiseerd administratief beheer van de 

waterlopen 

Overlapping bij tussenkomst van beheerder op delen van 

waterlopen bij verandering van categorie (incoherentie van 

doelstellingen, uitdagingen en tussenkomst) 

De PARIS zijn in de wet opgenomen en zullen overleg 

tussen de beheerders en een betere samenhang tussen de 

beheerdoelstellingen en de tussenkomsten mogelijk 

maken.  

Hoewel het beheer van de atlas gecentraliseerd is, is de 

minimuminhoud die telkens moet worden vastgelegd niet 

gedefinieerd en is de tool niet gestandaardiseerd. 

 

7.6 PIJLER 6: WERKEN MET BETREKKING TOT DE WATERLOPEN 

7.6.1 Bestaande toestand 

7.6.1.1 Het begrip 'zomerbedding' 

Het decreet van 4 oktober 2018 definieert het begrip 'zomerbedding'. De zomerbedding stemt overeen 

met het hoogste peil van een waterloop vlak vóór een algemene overstroming. Het bestaat dus uit de 

gewone afvloeiingszone en de oevers tot aan de top van de oever.  

De zomerbedding van de waterlopen behoort tot het publieke domein zoals aangegeven in artikel D.34 

van het Waterwetboek. 



   

Milieueffectenrapport - Eindrapport - januari 2020                                                                          68  

   

 

7.6.1.2 De verschillende soorten werken 

− De onderhouds- en kleine herstelwerken (vroeger 'gewone werken'): het decreet van 4 oktober 

2018 bepaalt dat ze moeten worden geïdentificeerd op basis van hun regelmaat, hun doel en 

hun aard om de hydraulische, ecologische, sociaaleconomische en sociaalculturele 

doelstellingen die aan onbevaarbare waterlopen toegewezen worden, te waarborgen. Het doel 

dat met deze werken nagestreefd wordt, bestaat uit het beheren van de waterlopen op een 

geïntegreerde, evenwichtige en duurzame manier. Ze zijn beperkt tot onderhoudswerken die 

van minimaal belang zijn en worden uitgevoerd door de aangewezen beheerder. Hoewel ze 

niet onderworpen zijn aan enige toelatings- of goedkeuringsprocedure, zal de beheerder van 

3de categorie niettemin het advies van de beheerder van 2de categorie inwinnen. In afwijking 

hiervan kunnen bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd door andere personen dan de 

beheerder, na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een voorafgaande aangifte. De lijst van 

de onderhoudswerken wordt niet gepreciseerd, net zomin als de vorm of de inhoud van de 

aangifte. 

Voorbeeld van werken: ruiming, verwijdering van ijsdammen, onderhoud van het groen op de 

oevers, enz.  

− Aan domaniale vergunning onderworpen werken (vroeger 'buitengewone werken'): dit zijn de 

werken ter wijziging van de zomerbedding of de kunstwerken (SPW, 2018). Door de 

domaniale vergunning kan de beheerder toelating geven voor een privatief gebruik van de 

bedding van de waterloop. Een dergelijke toelating is nodig voor de uitvoering van alle 

werken ter wijziging (of verwijdering) van de bedding of kunstwerken, zoals een verdieping, 

verbreding of herstel ervan. Deze domaniale vergunning kan de vorm aannemen van hetzij een 

eenzijdige machtiging, hetzij een concessieovereenkomst. Ze zal toegekend worden voor een 

bepaalde of onbepaalde duur. Ze kan gepaard gaan met voorwaarden en zal altijd tijdelijk 

toegekend worden. In het geval van een eenzijdige machtiging kan deze ingetrokken, 

gewijzigd of opgeschort worden (ENVILEX et SPW, 2019). 
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7.6.2 Beoordeling en vermoedelijke evolutie 

DIAGNOSE 

Sterke punten  Zwakke punten 

De werkzaamheden op de rivieren worden geregeld 

door precieze wettelijke bepalingen en zijn 

georganiseerd in onderhouds- en kleine 

herstelwerkzaamheden en werkzaamheden waarvoor 

een domaniale vergunning vereist is. De werken zijn 

goed beschreven volgens een duidelijke nomenclatuur. 

De identificatie van de opdrachtgever van de werken is niet 

altijd duidelijk (bijzonder geval: grens tussen twee provincies). 

De personen die in de waterlopen mogen interveniëren 

om werken in de rivier uit te voeren, zijn 

geïdentificeerd. 

Er is geen lijst van onderhouds- en kleine 

herstelwerkzaamheden die door andere personen dan de 

beheerder mogen worden uitgevoerd, noch wordt er enige 

inhoud aangereikt voor de benodigde aangifte. 

 Het geval van dringende noodzakelijkheid laat de 

beheerder toe om tussen te komen op alle Waalse 

waterlopen. 

De domaniale vergunning wordt opgetekend, maar er is 

momenteel geen procedure voor de aanvraag en de uitreiking 

ervan, noch voor de inhoud van het dossier dat bij de aanvraag 

gevoegd moet worden. 

Bepaalde aangifteprocedure 
Momenteel bestaat er geen regeling voor de ongeklasseerde 

waterlopen en de wateringen. 

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 

Nog openstaand en te definiëren wettelijk kader 

Er is geen lijst met werk dat door iemand anders dan de 

manager kan worden gedaan. Deze lijst zou het mogelijk 

maken dat derden ook tussenbeide zouden komen. 

Voorbeelden uit andere landen zoals de regeling voor 

milieuvergunningen in Frankrijk 

Verschil in afgeleverde domaniale vergunningen door gebrek 

aan een definitie van de inhoud (en dus 

incoherentie/onrechtvaardigheid in de behandeling en de 

uitreiking) 

 

De procedure voor de aflevering van de domaniale vergunning 

is niet duidelijk bepaald, wat kan leiden tot verwarring bij het 

beheer van aanvragen en een administratieve blokkering. 

 

Het beheer van de werken in de wateringen en ongeklasseerde 

waterlopen wordt niet gepreciseerd en omkaderd, waardoor het 

risico bestaat dat ze afwijken van de globale 

beheerdoelstellingen die door het Waalse Gewest worden 

nagestreefd en het moeilijk is om te beslissen over eventuele 

aanvragen. 

 

Noch de bezetting of het gebruik van de zomerbedding, noch 

de organisatie van recreatieve, sportieve of toeristische 

evenementen (kleine tijdelijke en minder belangrijke werken) 

zijn onderworpen aan een vergunning/aangifte.  

 

7.7 PIJLER 7: ONGEKLASSEERDE WATERLOPEN 

7.7.1 Bestaande toestand 

7.7.1.1 Algemeen en statistieken 

Het decreet van 4 oktober 2018 definieert de ongeklasseerde waterlopen als waterlopen die niet als 

waterweg of onbevaarbare waterloop ingedeeld zijn. 

Ter herinnering: Wallonië telt ongeveer 13.000 km (WAALS PARLEMENT, 2018) aan 

ongeklasseerde waterlopen. Ze vertegenwoordigen dus een zeer lang lineair traject in vergelijking met 

de andere categorieën van waterlopen.  

Vanwege hun aanzienlijke lineaire omvang en hun stroomopwaartse ligging in het hydrografische 

stroomgebied zijn de geklasseerde waterlopen over het algemeen die welke het vaakst voorkomen in 
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landbouw- en bosgebieden. Ze zijn blootgesteld aan tal van vormen van antropogene druk (houtkap, 

begrazing, waterwinning, beddingomleiding, enz.) die, als er geen voorzorgsmaatregelen worden 

genomen, hun ecologische kwaliteit drastisch doen verslechteren. Deze stromen, die vaak in 

particuliere handen zijn, krijgen niet de aandacht die ze verdienen en moeten het stellen zonder een 

geïntegreerd beheer. 

Bovendien zijn deze bovenstroomse beken vaak van groot ecologisch belang, zowel wat betreft de 

aanwezige vissoorten (parelmosselen, donderpad) als qua interessante habitats. Ze spelen daarom een 

zeer belangrijke rol in het ecologische netwerk als centraal gebied maar ook als verbindend element.  

In Frankrijk (Bourgondië en Franche-Comté) liep er tussen 2005 en 2009 bijvoorbeeld een LIFE-

project 'Ruisseau5' om te experimenteren met duurzame ontwikkelingspraktijken op beken en 

aanverwante omgevingen en om deze omgevingen te beschermen, te verbeteren en beter te beheren. 

Diverse studies hebben het belang van deze gebieden voor de biodiversiteit en de kwaliteit van onze 

waterlopen intussen onderschreven.  

7.7.1.2 Beheer en wetgeving 

Het beheer van ongeklasseerde waterlopen is de verantwoordelijkheid van de omliggende eigenaars en 

niet van de staat (in tegenstelling tot alle andere waterlopen waarvan de zomerbeddingen en de toppen 

van de oevers tot het publieke domein behoren). 

De ongeklasseerde waterlopen vallen onder de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek en het 

Veldwetboek en dat op dezelfde manier als de geklasseerde waterlopen. 

Meer in het algemeen zijn zij onderworpen aan alle andere wettelijke en reglementaire bepalingen 

betreffende waterlopen (natuurbehoud, vervuiling, afval, stadsplanning, enz.). Zo zijn bijvoorbeeld 

naaldboomaanplantingen binnen 6 m van deze waterlopen verboden, zoals het geval is voor 

geklasseerde waterlopen. 

Het decreet van 7 oktober 1985 op de bescherming van het oppervlaktewater tegen vervuiling is van 

toepassing op de beken en rivieren. Dit besluit bepaalt onder meer dat voor elke lozing van afvalwater 

in de oppervlaktewateren (met inbegrip van ongeklasseerde waterlopen) een vergunning van de 

Regering vereist is.  

Verder had artikel 23 van de wet van 28 december 1967 de provincieraden gemachtigd om regels vast 

te stellen die van toepassing zijn op ongeklasseerde waterlopen met betrekking tot onderhoudswerken, 

buitengewone werken of bepaalde verbodsbepalingen (provinciereglementen). Dit maakte dat het 

wettelijke regime voor ongeklasseerde waterlopen van provincie tot provincie verschilde.  

Het decreet van 4 oktober 2018 hief deze provinciereglementen op. Het machtigt de Regering om één 

enkele regeling uit te vaardigen met bepalingen die specifiek zijn voor ongeklasseerde waterlopen en 

die de vijf bestaande provinciereglementen harmoniseert (SPW, 2018d). Deze regeling werd echter 

nog niet gepubliceerd. Het reglement in kwestie zal onder andere ingaan op de 

onderhoudsverplichtingen van de omwonende eigenaars, de verbodsbepalingen en de sancties. Voor 

meer substantiële werken die op ongeklasseerde waterlopen moeten worden uitgevoerd, is een 

voorafgaande toestemming van de beheerders van onbevaarbare waterlopen van tweede categorie 

vereist. (SPW, 2018d).  

 

 

 
5 LIFE-programma voor bovenstroomse beken en aanverwante patrimoniale fauna (LIFE04NAT/FR/000082) 
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7.7.2 Beoordeling en vermoedelijke evolutie 

DIAGNOSE 

Sterke punten  Zwakke punten 

In het decreet worden de geklasseerde waterlopen 

vermeld en erkend. Ze worden al omkaderd door 

bepaalde wetten (Burgerlijk Wetboek, Veldwetboek en 

decreet van 7 oktober 1985). 

Er zijn echter maar heel weinig elementen die hun beheer 

regelen: zo zijn er geen politie- en beheervoorschriften en 

werden ze evenmin geïntegreerd in de administratieve 

procedures voor werken. 

De voormalige provinciereglementen die verschilden 

met betrekking tot deze klasse van (niet-uniforme) 

waterlopen, werden opgeheven. 

Dat maakt dat er op dit moment een zekere rechtsonzekerheid 

heerst, omdat de provinciereglementen ingetrokken werden 

zonder dat er een nieuwe regeling gepubliceerd werd. 

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 

Kans voor een herziening en harmonisatie van de regels 

voor ongeklasseerde waterlopen 

Huidige rechtsonzekerheid die tot ontsporingen kan leiden en 

dus tot aanzienlijke milieuschade  

 Ongepast beheer van de ongeklasseerde waterlopen 

 

7.8 PIJLER 8: WATERWINNINGEN EN LOZINGEN 

7.8.1 Bestaande toestand 

7.8.1.1 De verschillende soorten waterwinningen 

De algemene beschouwingen in verband met deze sector kwamen grotendeels aan bod in het 

hoofdstuk 5.4.3.2.  

Volgens bijlage 1 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van 

installaties en activiteiten die aan de wetgeving in verband met de milieuvergunning onderworpen zijn, 

worden er in het Waals Gewest vier soorten waterwinningen erkend (Figuur 22): 

− De waterwinningen van oppervlaktewater dat tot drinkwater verwerkbaar of voor menselijk 

verbruik bestemd is; 

− De waterwinningen van grondwater dat tot drinkwater verwerkbaar of voor menselijk verbruik 

bestemd is; 

− De waterwinningen van grondwater dat niet tot drinkwater verwerkbaar of niet voor menselijk 

verbruik bestemd is; 

− De inrichtingen voor de bevoorrading of de proeven voor de kunstmatige bevoorrading van 

grondwater. 
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Figuur 22: Soorten waterwinningen volgens bijlage 1 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling 

van de lijst van installaties en activiteiten die aan de wetgeving in verband met de milieuvergunning onderworpen zijn. 

In 2016 vertegenwoordigden de grondwaterwinningen 78% van het totale volume aan onttrokken 

water in Wallonië voor de openbare drinkwatervoorziening (d.w.z. 303 miljoen m³ op een totaal 

volume van 390 miljoen m³). Deze winningen hadden daarbij voornamelijk betrekking op kalksteen- 

en krijtformaties. Wat de oppervlaktewaterwinningen betreft, vormen de Maas bij Tailfer, de Vesder 

bij Eupen, de Gileppe bij Baelen, de Ourthe bij Nisramont en de Ry de Rome bij Couvin de 

belangrijkste winningsgebieden (85,8 miljoen m³ in 2016) (Figuur 23). 

 

Figuur 23: Voornaamste waterwinningen in Wallonië (SPW 2019). 

Deze verschillende soorten waterwinningen kunnen meerdere milieueffecten hebben, onder andere 

voor het oppervlaktewater: 
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− De hinder voor het vrij rondzwemmen van de vissen in het geval van stuwdammen (zie 

7.4.1.2.) ; 

− De vermindering van het debiet stroomafwaarts van de waterwinningen bij niet-teruggestorte 

winningen. Bijvoorbeeld bij lage waterstand kan deze debietafname tot een vermindering van 

de oxygenatie, een toename van de concentraties aan polluenten in deze zone en zodoende een 

grotere sterfte onder de aquatische fauna leiden;  

− De verandering van het natuurlijke profiel van de waterlopen.  

7.8.1.2 De verschillende soorten lozingen 

Een aanzienlijk deel (meer dan 90%) van de winningen van oppervlakte- en grondwater in Wallonië 

keert terug naar het hydrologische circuit in de vorm van lozingen in de rivieren (SPW, 2019h).  

Hoewel een deel van deze lozingen alleen betrekking heeft op verzameld afvloeiingswater, bestaat een 

grote meerderheid uit afvalwater dat een niet te verwaarlozen risico voor het milieu inhoudt. 

Er bestaan verschillende soorten afvalwater (UCM, 2007): 

− Huishoudelijk afvalwater: water afkomstig van sanitaire installaties of van het schoonmaken 

van gebouwen (woningen, kantoren, commerciële ruimten, restaurants, hotels, enz.), 

waswater, water van werkplaatsen, magazijnen, laboratoria 'van minder dan 7 personen'. Dit 

water wordt over het algemeen naar het riool geleid, gezuiverd en in het oppervlaktewater of 

door infiltratie geloosd. Bij gebrek aan riolering moet er gebruikgemaakt worden van 

autonome zuiveringssystemen. In het geval van oude installaties wordt het water echter 

omgeleid naar een verloren gegane put of zelfs direct naar het oppervlaktewater. Daarnaast 

komt het ook voor dat het afvalwater rechtstreeks naar het oppervlaktewater wordt geleid, 

wanneer er nog niet in een zuiveringsinstallatie werd voorzien. Het PASH ('Plan 

d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique', waterzuiveringsplan per 

deelstroomgebied) werd uitgewerkt om een gemeenschappelijk referentiesysteem te hebben, 

om een grotere consistentie in het regionale concept van afvalwaterzuivering te garanderen en 

om te verduidelijken dat elk perceel tot een afgebakend saneringsgebied behoort. 

 

− Industrieel afvalwater: dit water kan zeer uiteenlopende kenmerken hebben, afhankelijk van 

de activiteit, en is beladen met vervuilende stoffen zoals oliën, detergenten, koolwaterstoffen, 

slib, enz.  Voor dit soort van lozingen is altijd een milieuvergunning vereist.  

 

− Koelwater: bij dit water is er geen sprake van een chemische maar wel van een fysieke 

(thermische) vervuiling. De toegekende milieuvergunning zal dan ook normen met betrekking 

tot de lozingstemperatuur opleggen.  

 

− Helder water: dit is regenwater dat (gedeeltelijk) afvloeit en tal van materialen/producten naar 

het oppervlaktewater kan voeren.  

Zoals eerder al vermeld, legt de milieuvergunning (of unieke vergunning) strenge lozingsnormen op. 

Figuur 24 toont alle lozingen die onder de milieuvergunning vallen. 
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Figuur 24: Uittreksel van bijlage 1 van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van 

installaties en activiteiten die aan de wetgeving in verband met de milieuvergunning onderworpen zijn. 

Vanuit milieuoogpunt zijn directe verontreinigde lozingen (ongezuiverd water, onbehandeld 

afvloeiingswater) een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de kwaliteit van de 

waterlopen die niet alleen aanzienlijke schade toebrengt aan de flora en fauna (directe verontreiniging, 

eutrofiëring, enz.), maar ook een ernstig risico vormt voor de menselijke gezondheid en voor de 

duurzaamheid van de drinkwatervoorziening.  

7.8.1.3 Huidige wetgeving  

Op dit ogenblik hebben meerdere wetgeving betrekking op de winningen en lozingen.  

Het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het besluit van 4 juli 2002 tot 

bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde 

installaties en activiteiten werden alle twee al beschreven bij punt 7.1. 

Het Waterwetboek bevat de basis van het wettelijk kader in verband met de winningen. De 

belangrijkste elementen die bepaald werden in verband met de oppervlaktewaterwinningen zijn de 

volgende: 

− Bepaling van kwaliteitsdoelstellingen voor een oppervlaktewaterlichaam of een deel van een 

oppervlaktewaterlichaam met één of meer waterwinningspunten voor de productie van 

drinkwater. Ook de normen en het systeem van de kwaliteitscontrole werden vastgelegd.  
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− Inrichting van beschermingszones (prioritaire zones I en II, preventiezones) voor de 

winningen ten opzichte van de eventuele perifere verontreinigingen. Normen, 

beheerbeginselen en controle- en inbreuksystemen zijn gekoppeld aan de verschillende 

soorten beschermingszones. 

− Opzetten van een systeem voor het monitoren van de ecologische toestand en de chemische 

toestand van de oppervlaktewateren.  

− Invoering van de beheerplannen voor elk stroomgebied. 

Het Waterwetboek bevat de basis van het wettelijk kader in verband met de lozingen. De voornaamste 

elementen zijn de volgende: 

− Vaststelling van een wettelijk kader voor de organisatie van het saneringssysteem (bepaling, 

normen, beheer, autonome/collectieve zuiveringsstelsels, opvolging, financiering). 

− Bepaling en organisatie van beschermingszones. Het Wetboek voorziet in een reeks normen 

voor het beheer, de controle en het verbod op lozingen (afhankelijk van het type 

beschermingszone). 

− Bepaling van de inbreukregeling bij illegale lozingen. 

− Invoering van de beheerplannen voor elk stroomgebied. 

7.8.2 Beoordeling en vermoedelijke evolutie 

DIAGNOSE 

Sterke punten  Zwakke punten 

Groot verbruik van de waterbron, maar momenteel 

zonder de totale hulpbron in het gedrang te brengen. De 

filosofie moet er echter een zijn van het spaarzaam 

omgaan met de hulpbron in plaats van deze te 

verspillen. 

Negatieve plaatselijke gevolgen: uitdroging van vochtige 

gebieden, vermindering van het debiet van bepaalde 

waterlopen en klimaatveranderingen. 

Tussen 2000 en 2016: afname van de hoeveelheden 

oppervlaktewater die in industriële processen worden 

gebruikt. 

 

Het wetgevingskader dat door de milieuvergunning 

wordt geboden, biedt duidelijke richtsnoeren voor 

waterwinningen en -lozingen. Dit maakt een 

harmonisatie van de aanvragen mogelijk en biedt de 

wetgever tegelijkertijd een evoluerend kader waardoor 

de eisen met betrekking tot de bescherming van het 

milieu en de menselijke gezondheid in de loop van de 

tijd aangepast kunnen worden. 

 

Het risico op een chemische verontreiniging door de 

lozingen wordt goed omkaderd door de huidige 

wetgeving. 

 

Punten waarop het actuele juridische kader tekortschiet: 

− normen die de plaatsing regelen bij de plaatsing van een 

waterwinning of lozing;  
− oplegging van bijzondere exploitatie- (of 

opschortings)voorwaarden in scharnierperiodes (lage 

waterstand); 

− inaanmerkingneming van de morfologische en 

hydrodynamische integriteit van de waterlopen. 

 

Er bestaat een inventaris van zware punten 

(riviercontract) die (o.a.) de winningen en lozingen 

omvat. 

 

 

In het kader van aanvragen tot wijziging van de 

milieuvergunning (of dan de vergunning voor de winning of 

lozing van industrieel afvalwater) op verzoek van de houder 

van de vergunning, heeft de wetgever voorzien in een 

vereenvoudigde procedure voor wijzigingen en uitbreidingen 

van ingedeelde inrichtingen ('wijzigingsregister'). De 

informatie die in het wijzigingsregister moet worden 

opgenomen, wordt echter aan het oordeel van de exploitant 

overgelaten. In een dergelijke context kan de verergering van 

de gevaren, overlast of ongemakken in verband met de 

vergunnings- of toelatingsplichtige activiteit slecht worden 

ingeschat door de houder en tot mogelijke ontsporingen leiden 

(COENRAETS, P. & VANDEBURIE, A., 2007). 

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 
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In de context van de klimaatverandering is een van de 

belangrijkste doelstellingen van het waterbeheer het 

behoud van de goede kwantitatieve toestand van de 

waterlichamen, d.w.z. een duurzaam evenwicht tussen 

de winningen en de beschikbare hulpbronnen (KRW). 

 

Een internationaal juridisch kader (richtlijnen) dat de 

verschillende bestaande wetgevingen moet 

verfijnen/heroriënteren 

 

De tekortkomingen die vastgesteld werden bij de zwakke 

punten, kunnen tot grote ontsporingen op milieuvlak leiden: 

- belemmering van de vismigratie (afdamming); 

- als er geen passende maatregelen getroffen worden, 

zullen de afgesloten delen onderworpen worden aan veel 

geringere debieten die tot een afname van de oxygenatie, 

een toename van de concentraties aan verontreinigende 

stoffen in het gebied en zodoende tot een toename van de 

sterfte van de aquatische fauna kunnen leiden; 

- verslechtering van de hydromorfologische kwaliteit van 

de waterlopen (erosie, oeverzones, enz.); 

Maatregelen die in de tweede 

Stroomgebiedbeheerplannen (2016 - 2021) overwogen 

worden, met inbegrip van de uitvoering van een 

Regionaal programma voor de waterhuishouding 

('Schéma régional des ressources en eau', SRRE). 

Verspilling van de waterbron en versterking van bestaande 

fenomenen (verdwijning van vochtige gebieden, enz.). 

7.9 PIJLER 9: OVERLEG 

7.9.1 Bestaande toestand 

Het overleg met het Département de la Nature et des Forêts van de Service public de Wallonie 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement inzake waterlopen wordt momenteel geregeld 

door het ministerieel besluit van 28 maart 1977 betreffende het overleg over werken in onbevaarbare 

waterlopen in het Waals Gewest. 

Dit besluit geeft in zijn artikel 2 aan dat er voorafgaand aan elke beslissing om over te gaan tot de 

uitvoering van gewone werken voor de ruiming, het onderhoud en de herstelling van onbevaarbare 

waterlopen, een raadpleging georganiseerd wordt door de Direction de l'Hydraulique agricole voor 

elk belangrijk dossier of elk dossier dat aanleiding kan geven tot geschillen. Eenzelfde voorafgaande 

raadpleging geldt verder als verplicht bij een beslissing om over te gaan tot de uitvoering van 

buitengewone werken voor de verbetering of aanpassing van onbevaarbare waterlopen.  

Buiten de ambtenaren, met name van de Administration des Eaux et Forêts en de Direction de 

l'Hydraulique agricole, die hiertoe aangesteld werden, worden uitsluitend de plaatselijke 

verantwoordelijken en belanghebbende partijen uitgenodigd om deel te nemen aan dit overleg. 

Daarmee doelen we dan specifiek op het gemeentebestuur, de omliggende eigenaars, het 

studiesyndicaat, het visserijbedrijf en de plaatselijke milieuvereniging.  

Voorts vermeldt het besluit ook nog en dat respectievelijk in zijn artikelen 4, 5 en 6 de gevallen waarin 

het advies van de Administration des Eaux et Forêts vooraf ingewonnen wordt. Dat is namelijk meer 

bepaald het geval voor: 

− elke beslissing om over te gaan tot de uitvoering van de werken, voor elk project van gewone 

ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken alsook voor buitengewone werken ter 

verbetering of wijziging van onbevaarbare waterlopen, waarbij de genoemde administratie zelf 

belast is met het aanvragen van het advies van de Commission provinciale piscicole in het 

kader van deze procedure; 

− elke beslissing om subsidies van overheidswege toe te kennen aan provincies, gemeenten, 

verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn of kerkfabrieken, 

voor elk dossier met betrekking tot buitengewone werken ter verbetering van onbevaarbare 

waterwegen, waarbij de genoemde administratie zelf belast is met het aanvragen van het 

advies van de Commission provinciale piscicole in het kader van deze procedure; 

− het verlenen van de vergunning voor elk project voor buitengewone werken ter verbetering of 

wijziging van een onbevaarbare waterloop die belangrijke wijzigingen van de waterloop met 
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zich meebrengt of aanzienlijke gevolgen voor de visserij kan hebben, waarbij de genoemde 

administratie zelf belast is met het aanvragen van het advies van de Commission provinciale 

piscicole in het kader van deze procedure.  

Circulaire nr. 71 van 6 augustus 1993 getiteld 'Avis de la Division de la Nature et des Forêts 

concernant les travaux exécutés ou autorisés par la Division de l'Eau sur les cours d'eau non navigables 

de 1ère catégorie' bestaat nog steeds. Deze heeft betrekking op de onbevaarbare waterlopen van 1ste 

categorie en is vandaag nog steeds van toepassing met het decreet van 4 oktober 2018. Eenmaal het 

BWR 'waterlopen' in werking treedt, zal de circulaire echter wel ingetrokken worden. 

Voormelde circulaire beoogt het volgende: 

− de werken die moeten worden uitgevoerd in het kader van de gewone ruimings-, onderhouds- 

en herstellingswerken, zoals gedefinieerd in artikel 6 van de wet van 28 december 1967 

betreffende de onbevaarbare waterlopen; 

− de voorontwerpen van buitengewone werken, zoals gedefinieerd in artikel 10 van de wet van 

28 december 1967; 

− de ontwerpen van buitengewone werken ter verbetering en wijziging van de onbevaarbare 

waterlopen van eerste categorie, beoogd door de artikelen 12 (verbeteringswerken) en 14 

(wijzigingswerken) van de wet van 28 december 1967. 

Deze circulaire maakt een overleg met het DNF mogelijk telkens wanneer er werken uitgevoerd 

moeten worden op een waterloop van 1ste categorie. 
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7.9.2 Beoordeling en vermoedelijke evolutie 

DIAGNOSE 

Sterke punten  Zwakke punten 

Het overlegsysteem met het DNF bestaat al voor de 

waterlopen van 1ste categorie. 

Circulaire nr. 71: 

− Circulaire nr. 71 van 6 augustus 1993 is nog steeds 

van toepassing, maar heeft louter betrekking op de 

onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie. 

− Het ministerieel besluit van 28 maart 1977 dat nog 

steeds van toepassing is, houdt alleen verband met de 

onbevaarbare waterlopen en is erg vaag over de 

organisatie ervan. 

− De circulaire verwijst naar de wet van 28 december 

1967 die sindsdien opgeheven werd door het decreet 

van 4 oktober 2018. 

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 

Het systeem van overleg met het DNF kan worden 

verduidelijkt met betrekking tot de herziening van de 

wet op de waterlopen in het Waalse Gewest.  

 

Voor werken aan waterlopen van eerste categorie (die buiten 

het toepassingsgebied van de milieuvergunningen vallen) was 

momenteel alleen een advies van het DNF vereist en het lijkt 

erop dat de evolutie van de wet niet voorziet in het in 

aanmerking nemen van andere adviezen. Zo zou de GISER-cel 

('gestion intégrée des sols-érosion-ruissellement', geïntegreerd 

beheer van bodem-erosie-afvloeiing) in bepaalde gevallen 

betrokken kunnen worden bij de denkoefening om 

bijvoorbeeld ontsporingen in het afvloeiingsbeheer te 

voorkomen. 

De soorten waterlopen en de organisatie van hun beheer 

bestaan en werden goed gedefinieerd. Ze kunnen 

gebruikt worden om een overlegregeling voor alle 

waterlopen op te zetten. 

De in andere categorieën ingedeelde waterlopen maken niet 

het voorwerp uit van enig overleg. Het DNF staat echter in 

voor het natuurbehoud. Ongepaste tussenkomsten kunnen tot 

aanzienlijke schade aan aquatische milieus en 

biodiversiteitsverliezen leiden (evenals tot het niet behalen van 

de milieudoelstellingen die onlosmakelijk met deze 

omgevingen verbonden zijn). 

De dienst is vragende partij voor een globaler overleg 

stroomopwaarts van de tussenkomsten. 

 

De raadplegingsprocedure is achterhaald en niet duidelijk 

geïdentificeerd: geval per geval bij de behandeling van 

dossiers die tot incoherenties in de toegestane tussenkomsten 

kunnen leiden. 

Een troef van het DNF is haar kennis inzake 

milieubeheer en natuurbescherming. 
 

 

7.10 PIJLER 10: AFSLUITING VAN DE WEILANDEN LANGS DE OEVERS 

7.10.1 Bestaande toestand 

Deze pijler werd kort besproken in hoofdstuk 5.4.2.3, waarin de schade door begrazing van niet-

afgesloten waterlopen aan bod kwam. 

Het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 in verband met de voor waterlopen geldende regeling 

verplichtte reeds vanaf 1 januari 1973 de weilanden langs de waterlopen te omheinen om deze laatste 

te beschermen tegen overmatige vertrappeling en de gevolgen te wijten aan de uitwerpselen van de 

dieren. 

Op dat moment konden (voormalige) gemeenten die dat wensten echter een afwijking aanvragen. Als 

gevolg hiervan was bijna de helft van het Waalse grondgebied vrijgesteld van deze verplichting, zoals 

blijkt uit figuur 13. 
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Deze wetgeving is sindsdien geëvolueerd en de verplichtingen werden gewijzigd en versterkt door het 

besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 ter invoering van een subsidieregeling ten gunste 

van veehouders voor het uitrusten van weiden gelegen langs waterlopen. Het eerste besluit organiseert 

het verbod om het vee toegang te geven tot de waterlopen. Het tweede preciseert de modaliteiten voor 

het verkrijgen van subsidies teneinde de door deze verbodsbepaling betroffen weiden uit te rusten. 

Dankzij deze besluiten is de toegang van het vee tot deze waterlopen voortaan verboden: 

− vanaf 31 maart 2014 langs onbevaarbare, al dan niet ingedeelde waterlopen gelegen in 

zwemzones of stroomopwaarts van zwemzones (= 'prioritaire' zones); 

− vanaf 31 december 2014 langs onbevaarbare waterlopen die als Natura 2000-gebieden 

ingedeeld zijn en in de 36 waterlichamen die met eutrofiëring bedreigd zijn; 

− vanaf 1 juni 2018 langs ongeklasseerde waterlopen in de Natura 2000-gebieden. 

 

Verder blijft de toegang voor het vee langs de waterlopen verboden in alle gemeenten die niet om de 

afwijking van het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 hadden verzocht. En tot slot voorziet de tekst 

in de mogelijkheid om de omheiningsverplichting uit te breiden tot andere gebieden die als gevoelig 

worden beschouwd. 

Sinds de inwerkingtreding van het decreet van 4 oktober 2018 stelt artikel D.42/1 van het 

Waterwetboek dat de gronden die langs een onbevaarbare waterloop in de openlucht liggen en als 

weiland dienen, uiterlijk op 1 januari 2023 zodanig afgesloten worden om de toegang van het vee tot 

de waterloop tijdens het hele jaar  te voorkomen. 

Zodoende zal er geen enkele afwijking meer mogelijk zijn vanaf 1 januari 2023, tenzij voor de 

gronden die het voorwerp uitmaken van een zeer extensieve wei die gunstig is voor biodiversiteit. Het 

doel hiervan is om te voorkomen dat het vee het hele jaar door toegang krijgt tot de waterloop. De 

afsluiting zelf moet op 1 meter landinwaarts van de top van de oever van de waterloop geplaatst 

worden. Deze minimale afstand mag 0,75 m bedragen voor de afsluitingen die van vóór 1 april 2014 

dateren. Tot slot mogen deze afsluitingen geen hindernis vormen voor de doorgang van het materiaal 

dat gebruikt wordt voor de uitvoering van de gewone werken tot onderhoud of kleine herstelling van 

de waterlopen. 

7.10.2 Beoordeling en vermoedelijke evolutie 

DIAGNOSE 

Sterke punten  Zwakke punten 

Nieuw wettelijk kader dat de omheining van weilanden 

langs onbevaarbare waterlopen verplicht maakt: geen 

afwijkingen meer mogelijk, behalve voor een zeer 

extensieve wei die gunstig is voor de biodiversiteit 

Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor de bevoegde 

autoriteit om afwijkingen toe te staan voor land dat het 

voorwerp uitmaakt van "een zeer extensieve wei die gunstig is 

voor de biodiversiteit". 

 

Wat er precies bedoeld wordt met "zeer extensieve wei die 

gunstig is voor de biodiversiteit" wordt bovendien nergens 

gedefinieerd. 

Het decreet van 4 oktober 2018 geeft geen enkele indicatie 

voor de oversteekplaatsen voor vee langs beide kanten van een 

waterloop, wanneer een dergelijke oversteek met droge voeten 

onmogelijk is. 

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 
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Opstelling van een indicatorenraster om het begrip 

"zeer extensieve wei die gunstig is voor de 

biodiversiteit" te definiëren. 

 

Preciseringen van het BWR inzake bepaalde meer 

uitzonderlijke situaties (bv. wanneer een oversteek met 

droge voeten voor het vee onmogelijk is). 

 

Er is geen financiële steun gepland om de landbouwers te 

helpen bij de aanpassing van hun beheer van de toegang tot 

water (drinkbak) of om de weide af te sluiten. 

 
Geen duidelijke definitie van het type afsluiting of de te 

respecteren afstand tot de top van de oever. 

7.11 PIJLER 11: SUBSIDIES 

7.11.1 Bestaande toestand 

Artikel D.54/1 van het Waterwetboek, ingevoegd door het decreet van 4 oktober 2018 stelt dat binnen 

de perken van de beschikbare kredieten de Regering subsidies kan toekennen "aan alle  personen naar 

privaat- of publiekrecht voor de uitvoering van de volgende werken, met inbegrip van de aankoop van  

onroerende goederen: 

1° de bouw, uitbreiding en verbouwing van pompstations die nodig zijn voor de werken die op 

initiatief van het Gewest worden uitgevoerd; 

2° de aanleg, versterking en verhoging van dijken langs waterwegen of onbevaarbare 

waterlopen; 

3° de hydraulische verbetering en het hydromorfologisch herstel van onbevaarbare 

waterlopen; 

4° de bouw, uitbreiding en verbouwing van pompstations voor de afvoer van water van 

landbouwgrond; 

5° het aanleggen van waterreserves van agrarisch belang; 

6°de kunstwerken en inrichtingen ter verbetering van de aquatische habitats, en met name de 

aanleg van vistrappen6; 

7° de aanleg en verbetering van saneringsnetwerken voor de landbouw door middel van 

drainagebuizen of sloten". 

Verder lezen we in het decreet tevens het volgende bij alinea 2:"De subsidies kunnen de kosten van de 

subsidiabele werken geheel of gedeeltelijk dekken, met inbegrip van de BTW, alsook een deel van de 

onderzoekskosten, kosten inzake veiligheidscoördinatie, voorafgaande geotechnische proeven en 

controle van de materialen, en het bedrag van de raming opgesteld door het Comité van aankoop van 

onroerende goederen, door de ontvanger van de registratie, door een notaris, door een landmeter-

expert ingeschreven op de tabel van de federale raad van landmeters-experten, of door een architect 

ingeschreven bij de Orde van de Architecten in geval van aankoop van onbebouwde gebouwen". 

 
6 Ter herinnering: artikel D.33/10 van het Waterwetboek stelt dat het verboden is "nieuwe hindernissen te 

creëren in de zomerbedding van een waterloop zonder een oplossing te bieden die de volledige 

bewegingsvrijheid van de soorten bedoeld in artikel D. 33/7 garandeert. 

Bestaande hindernissen die als aanzienlijk of onoverkomelijk zijn aangemerkt in de zin van artikel D. 33/8 en die 

zich bevinden in de zomerbedding van een waterloop die is opgenomen op de strategische prioriteitenkaart 

bedoeld in artikel D. 33/9, maken het voorwerp uit van inrichtingswerken of, bij gebreke daarvan, worden 

verwijderd overeenkomstig artikel 8 van het besluit van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het 

gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, artikel D. 41/2 of artikel D. 45." Zo zullen bijvoorbeeld in 

alle waterkrachtprojecten vistrappen opgenomen moeten worden. Hierbij zij erop gewezen dat deze op grond van 

het decreet van 11 maart 2004 en binnen de budgettaire grenzen reeds investeringssteun voor hernieuwbare 

energie ontvangen. Deze steun is gericht op zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen alsook op grote 

ondernemingen. 
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Het is echter niettemin de Regering die het subsidiepercentage voor elk van deze posten bepaalt, "in 

de wetenschap dat dit percentage ten minste dertig procent en ten hoogste tachtig procent van de 

kosten van de subsidiabele werken bedraagt" evenals "de regels volgens welke deze subsidies worden 

toegekend" (artikel D.54/1, lid 3 en 4). Hierbij dient opgemerkt dat de subsidieaanvraag het advies van 

de beheerder van de respectieve waterloop en de door de Regering vereiste documenten bevat. 

7.11.2 Vermoedelijke evolutie 

DIAGNOSE 

Sterke punten  Zwakke punten 

Het verlenen van subsidies voor een hele reeks werken 

die van invloed zijn op de waterlopen, in het bijzonder 

met betrekking tot de verplichting om vistrappen te 

maken zoals voorzien in het decreet van 4 oktober 

2018. 

 

Het subsidieaanvraagdossier moet het advies van de 

beheerder van de desbetreffende waterloop bevatten: dit 

zorgt ervoor dat de voorgestelde werken in 

overeenstemming zijn met de milieudoelstellingen en 

legt, indien nodig, een link met de aanvraag voor een 

domaniale vergunning. 

Momenteel kunnen alleen subsidies7 worden aangevraagd door 

de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, 

commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken en 

verenigingen van polders of wateringen voor de uitvoering van 

werken (ook in onbevaarbare waterlopen).  

Voor organisaties die niet in deze lijst zijn opgenomen, kunnen 

er op dit ogenblik geen subsidieaanvragen worden ingediend, 

aangezien de Regering het subsidiepercentage en de regels 

voor de toekenning van subsidies nog niet heeft vastgesteld. 

De projecten moeten echter, bij wijze van voorbeeld, al 

voldoen aan de verplichting om vistrappen te creëren na de 

inwerkingtreding van het decreet van 4 oktober 2018. Er is 

sprake van onduidelijkheid/een kloof tussen de wet en de 

uitvoering ervan. 

Er moet een specifiek fonds worden opgericht voor het herstel 

van de vrije migratie van vissoorten (en de 

hydromorfologische kwaliteit van waterlopen). Dit is 

bijvoorbeeld het geval met de subsidies die de 

wateragentschappen in Frankrijk gedurende meerdere jaren 

hebben verstrekt. 

 

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 

Oprichting van een ondersteunende dienst om de 

aanvragers te helpen bij de administratieve procedures. 

Beperkte budgettaire enveloppe die moeten worden vastgesteld 

en voorwaarden voor de toekenning om een maximum aan 

lineaire trajecten van waterlopen te herstellen, die in de 

prioritaire waterwegen zijn opgenomen. 

7.12 PIJLER 12: WATERINGEN 

7.12.1 Bestaande toestand 

7.12.1.1 Definitie en statistieken 

Wateringen zijn openbare besturen die werden opgericht om, binnen de grenzen van hun ambtsgebied, 

een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen en te behouden voor de landbouw en om het 

grondgebied te beveiligen tegen overstromingen (Art. D.55 van het Waterwetboek). 

Het Waalse Gewest telt 45 actieve wateringen die 18.800 hectare onderhouden, waarvan 13.000 

hectare landbouwgrond. Ze zijn voornamelijk geconcentreerd in de provincie Henegouwen en in het 

stroomgebied van de Schelde waar 19 wateringen 534 km waterlopen beheren die zijn ingedeeld in 2de 

en 3de categorie en 796 km ongeklasseerde waterlopen (AWW, 2019). 

 
7 Besluit van de Regent van 2 juli 1949 
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Figuur 25: Cartografie van de wateringen (bron: AWW, 2019). 

7.12.1.2 Wettelijk kader en werking 

Met het decreet van 4 oktober 2018 werd een codificatie en actualisering van de wetgeving op de 

wateringen doorgevoerd.  

Ter herinnering: de 2 doelstellingen van de wateringen luiden als volgt: 

− bevordering van het landbouwbelang, in de zin van artikel 1 van de Waalse landbouwwet; en 

− bescherming van hun grondgebied tegen overstroming bij hoogwater van een waterloop. 

De voogdij over de wateringen is in handen van de Provincie en het Gewest, maar het is de Regering 

die de bevoegdheid heeft om ze in te stellen, te controleren en af te schaffen. 

Het beheer van de werken door de wateringen verloopt via de opstelling van een beschrijving van de 

uit te voeren werken, die aan de Provincieraad wordt meegedeeld.  

De terminologie die wordt gebruikt om de verschillende soorten werken te benoemen is geïnspireerd 

op die voor onbevaarbare waterlopen, d.w.z.:  

− onderhouds- en kleine reparatiewerkzaamheden;  

− verbeteringswerken: verhoging van de efficiëntie of capaciteit van bestaande kunstwerken;  

− werken in verband met nieuwe inrichtingen en constructies hebben betrekking op de 

uitvoering van volledig nieuwe werken, bijvoorbeeld het graven van een waterweg of het 

inrichten van een pompstation. 

Voor werkzaamheden met betrekking tot onderhoud en kleine reparaties is een voorafgaande aangifte 

aan de beheerder van de waterloop van 2de of 3de categorie vereist. Voor alle verbeterings- of 

bouwwerken is de toestemming van het Provinciecollege nodig, op voorafgaand advies van de 

ambtenaar van het Gewest. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder het toezicht van de door de 

regering aangewezen bevoegde ambtenaar. 

De financiering van de werken gebeurt door de wateringen via een belasting. Daarnaast bestaan er, net 

als voor openbare instanties en particulieren, subsidies voor: de bouw, uitbreiding en transformatie van 
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pompstations voor de afvoer van water uit landbouwgrond, het aanleggen van waterreserves die van 

belang zijn voor de landbouw, het aanleggen van primaire irrigatienetwerken, het aanleggen en 

verbeteren van saneringsnetwerken voor de landbouw door middel van drainagebuizen of sloten, het 

aanleggen van secundaire irrigatienetwerken. Bovendien blijft de wetgeving met betrekking tot de 

waterlopen van toepassing, zelfs in de afbakeningen van de wateringen, met uitzondering van de 

werken die door de wateringen op de waterlopen van 2de en 3de categorie moeten worden uitgevoerd. 

Dit betekent dat de beheerders van deze waterlopen verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van 

maatregelen met betrekking tot de hydromorfologische kwaliteit van de Waalse waterlopen, die 

voortvloeien uit de omzetting van de richtlijnen 2000/60/EG en 2007/60/EG. 

In termen van opvolging zullen de wateringen twee jaar na de inwerkingtreding van het decreet van 4 

oktober 2018 aan een evaluatie worden onderworpen. Er zal een rapport worden voorgelegd aan de 

Regering die de bevoegdheid krijgt om alle nodige maatregelen te nemen voor hun duurzaam beheer. 

7.12.2 Beoordeling en vermoedelijke evolutie 

DIAGNOSE 

Sterke punten  Zwakke punten 

Nieuw wettelijk kader voor de wateringen dat toelaat 

hun rol te herformuleren volgens de nieuwe nationale 

en internationale wetgevingen.  

Zeer weinig elementen kaderen momenteel hun beheer: er is 

een gebrek aan specifieke politieregels (verbodsbepalingen en 

overtredingen) en aan algemene bepalingen zoals met name de 

definitie van de instanties van wateringen die bevoegd zijn om 

in te grijpen conform de afbakening of hun tussenkomst in de 

domaniale vergunningsdossiers. 

Aanpassing van de verantwoordelijkheden met 

betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in de 

afbakeningen van de wateringen in het licht van de 

eisen van de Richtlijnen 2000/60/EG en 2007/60/EG 

 

De onderhouds- en kleine reparatiewerkzaamheden die 

door de wateringen ondernomen worden, worden in de 

wetgeving bepaald.  

 

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 

Dit nieuwe wettelijke kader biedt de wateringen de 

mogelijkheid om zich te reorganiseren en te focussen op 

hun doelstellingen (landbouw en bestrijding van 

overstromingen). 

De te nemen maatregelen op de afwaterings- en 

irrigatiekanalen, die niet overeenkomen met een waterloop, 

maar die zich in de omschrijving van de wateringen bevinden, 

of op de dijken die deel uitmaken van de afbakening van de 

wateringen, zijn onvoldoende gepreciseerd. 

 

Er wordt niets gepreciseerd in de wetgeving over de vrije 

toegang van het personeel van de watering of over haar beheer 

van de afgegeven vergunningen.  

7.13 PIJLER 13: DOORWAADBARE PLAATS 

7.13.1 Bestaande toestand 

Het verkeer van niet voor de scheepvaart bestemde voertuigen op de oevers, de dijken alsook in de 

beddingen en wedden van de waterlopen, in uitvoering van artikel 58bis8 van de wet van 12 juli 1973 

 
8
 Artikel 58bis van de wet op het natuurbehoud stelt ter zake het volgende: Het is verboden een niet voor de scheepvaart 

bestemd voertuig te laten rijden of het verkeer ervan te organiseren: 

1° op de oevers, de dijken en in de beddingen van de waterlopen; 

2° op de doorwaadbare plaatsen wanneer het gaat om voertuigen die bestemd zijn voor bosexploitatie, hydraulische werken, 

hydromorfologische restauratie of bouw, of voor gemotoriseerde sport- of vrijetijdsactiviteiten of andere activiteiten die door 
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op het natuurbehoud9, wordt zowel georganiseerd door het BWR van 19 januari 1995 met dezelfde 

naam als door intern voor de administratie bestemde circulaire nr. 2574. Deze laatste heeft tot doel om 

de bestaande regels te interpreteren en tegelijkertijd duidelijke instructies te geven aan de 

functionarissen over de toepassing ervan. 

Het BWR van 19 januari 199510 organiseert de aanvraagprocedure voor waterbouwkundige werken 

(het enige geval waarin een voorafgaand bezoek wordt georganiseerd), bosbouw-/landbouw-

/visserijactiviteiten, werken om redenen van openbaar nut en wetenschappelijk belang en in het kader 

van sportactiviteiten. Al naargelang het geval moet de vergunning worden afgegeven door 

respectievelijk de Directeur-generaal van DGARNE of de Inspecteur-generaal van DNF, die 

rekenschap afleggen aan hun respectieve minister. 

In al deze gevallen kan de vergunning onder specifieke voorwaarden worden verleend. Ze is beperkt in 

de tijd en kan niet worden uitgebreid tot andere activiteiten die niet het voorwerp van de aanvraag 

uitmaakten. In elk van deze gevallen wordt de vergunning echter geacht te zijn verleend, indien de 

bevoegde autoriteit haar besluit niet binnen de gestelde termijn meedeelt (hetzij op het moment van de 

vergunningsaanvraag, hetzij op het moment dat er beroep tegen wordt aangetekend). 

Het BWR van 19 januari 1995 voorziet ook in het geval van uitzonderlijke of onvoorziene 

omstandigheden die gevaar veroorzaken of een dringend ingrijpen vereisen.  In dergelijke gevallen is 

verkeer zonder vergunning toegestaan. Er wordt echter onmiddellijk melding van gemaakt bij de 

autoriteit die bevoegd is om de vergunning af te geven. 

7.13.2 Beoordeling en vermoedelijke evolutie 

DIAGNOSE 

Sterke punten  Zwakke punten 

Aan de vergunning kunnen specifieke voorwaarden 

verbonden zijn en de vergunning zelf is beperkt in de 

tijd en kan niet worden uitgebreid tot andere activiteiten 

die niet het voorwerp van de aanvraag uitmaakten. 

Ingewikkelde administratieve procedure: geen duidelijk 

formulier voor vergunningsaanvragen, bevoegde autoriteit 

verschilt van geval tot geval, enz. 

De procedure is bepaald. 

Indien de bevoegde autoriteit zich niet uitspreekt binnen de 

gestelde termijn (hetzij op het moment van de 

vergunningsaanvraag, hetzij op het moment dat er beroep 

tegen wordt aangetekend), wordt de vergunning geacht 

verleend te zijn. Er is dus een strikte, interne opvolging van de 

aanvragen nodig.  

 

Er wordt alleen overleg ter plaatse georganiseerd tussen de 

beheerders van de waterlopen en het DNF in het geval van 

waterbouwkundige werken. 

EVOLUTIE 

Kansen Bedreigingen 

Administratieve vereenvoudiging: creatie van een 

duidelijk formulier, bevoegde autoriteit, enz. 

Eenmaal de toegekende termijnen verstreken zijn, worden de 

vergunningsaanvragen en de beroepen geacht te zijn 

ingewilligd. 

 
Verzoeken worden geval per geval behandeld en kunnen tot 

een verschil in de behandeling van de dossiers leiden. 

 
de Regering worden opgesomd met het oog op de potentieel belangrijke effecten die ze kunnen hebben op de biologische of 

hydromorfologische kwaliteit van de waterlopen. 

De Regering kan afwijken van het bij lid 1 opgenomen verbod, onder de voorwaarden en volgens de procedure die zij 

vastlegt. 
9 Wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973. 
10

Besluit van de Waalse Regering van 19 januari 1995 houdende de reglementering van de vergunningen voor het verkeer 

van niet voor de scheepvaart bestemde voertuigen op de oevers, de dijken alsook in de beddingen en wedden van de 

waterlopen, in uitvoering van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud in. 

http://environnement.wallonie.be/legis/eau/EACIR004.HTM
http://environnement.wallonie.be/legis/eau/EACIR004.HTM
http://environnement.wallonie.be/legis/eau/EACIR004.HTM
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Gebrek aan menselijke middelen voor de verwerking van de 

dossiers wat tot een stilzwijgende aanvaarding kan leiden met 

mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu. 
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8 SAMENVATTING VAN DE 

MILIEUBESCHERMINGSDOELSTELLINGEN 

 

Hoewel veel doelstellingen kunnen worden toegeschreven aan de herziening van de wet op de 

waterlopen en, in het verlengde daarvan, aan de besluiten van de Waalse Regering en de VRV-

cartografie die de uitvoering ervan specificeren, waren de milieubeschermingsdoelstellingen duidelijk 

afgebakend in de denkoefening die tijdens de uitwerking ervan, in overleg met alle belanghebbenden, 

gevoerd werd. 

Het hoofddoel van het decreet van 4 oktober 2018 is immers om af te stappen van de verouderde visie 

die het beheer van waterlopen rond hun enige nut voor de mens beperkt (bodemsanering, exploitatie 

van de drijvende kracht van waterlopen, opvang en afvoer van afvloeiings- en afvalwater, 

waterwinningen voor de behoeften van de industrie en de landbouw, enz.). 

Deze praktijken hebben, samen met de bevolkingsexplosie en de industriële en agrarische 

ontwikkeling, tot een verslechtering van de ecologische toestand van de waterlopen geleid. 

De bewustwording die daarop volgde, heeft deze beheerdoelstellingen uitgebreid om niet langer alleen 

een louter hydraulisch beheer te verzekeren, waarbij voornamelijk wordt ingespeeld op economische 

belangen, maar ook om een geïntegreerd beheer van de waterlopen op te zetten dat gekoppeld is aan 

tal van onderling afhankelijke doelstellingen (WAALS PARLEMENT, 2018):  

- Verzekeren van het beheer van overstromingsrisico's, door te proberen de negatieve gevolgen 

van overstromingen voor mensen en eigendommen te verminderen;  

- Bereiken van een goede toestand, met name op hydromorfologisch vlak, van de 

oppervlaktewaterlichamen, met inbegrip van het herstel van de vrije migratie van vissoorten 

en het behoud en herstel van de natuurlijke habitats;  

- Mogelijk maken van de ontwikkeling van economische activiteiten, zoals het 

binnenwatervervoer, de drinkwatervoorziening, de waterkrachtproductie, enz.;  

- In stand houden van de sociaalculturele, patrimoniale en recreatieaspecten van de waterwegen: 

vissen, zwemmen, kajakken, pleziervaart, toerisme, enz.   

Deze tweede doelstelling, de bescherming en het herstel van het milieu, stond centraal in de debatten 

en besluiten over de maatregelen die in de nieuwe wetgeving moeten worden vastgelegd. 

Dit maakte het mogelijk om met name het volgende op te nemen in de denkoefening over 

milieubescherming: 

- De omzetting van de doelstellingen van de KRW (Richtlijn 2000/60/EG) en het bereiken van 

een goede ecologische toestand van de waterlichamen; 

- Het ecologische minimumdebiet zoals gedefinieerd in Richtlijn 2000/60/EG dat het 

hydrologische regime is dat verenigbaar is met het bereiken van de milieudoelstellingen van 

deze richtlijn in de natuurlijke waterlichamen; 

- De verwezenlijking van milieudoelstellingen voor oppervlaktewateren en beschermde 

gebieden (Natura 2000, ZNIEFF, enz.); 

- Het herstel van de ecologische continuïteit die integraal deel uitmaakt van de 

hydromorfologische kwaliteit van de waterlopen; 

- Het duurzaam geïntegreerd beheer van de hulpbron dat, ondanks het veelvoud aan de 

beheerders, de waterloop wil zien als een homogene en coherente ecologische eenheid die in 

zijn geheel moet worden begrepen.  
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-  Het vrij rondzwemmen van de vissen; 

Deze oriëntaties werden in het ontwerp behouden om de beperkte visie die de wet van 28 december 

1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen voorstelde, te verbeteren en het veld open te stellen voor 

de huidige praktijken en doelstellingen inzake het herstel van aquatische ecosystemen en de 

bescherming van de natuur en het milieu.  

Hierbij dient er echter op gewezen dat de herziening van de wet, en het Waterwetboek in het 

algemeen, betrekking heeft op een gemengd gebruik van de waterlopen. Hoewel het accent gelegd 

werd op de bescherming van de aquatisch milieus, behouden de waterlopen een belangrijke 

economische, sociale en culturele waarde die gehandhaafd moet worden. De voorgestelde maatregelen 

zijn dan ook bedoeld om deze verschillende functies van de waterloop te bestendigen en tegelijkertijd 

elke nieuwe interventie (of bestaande projecten) te analyseren vanuit een verscherpte visie op 

milieubescherming. 
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9 EVALUATIE VAN DE ALTERNATIEVEN EN 

VERANTWOORDING VAN DE GEMAAKTE KEUZES11 

9.1 OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 

9.1.1 Alternatief '0' waarbij de besluiten van de Waalse Regering en de VRV-cartografie 

niet geïmplementeerd worden 

Dit alternatief werd beschreven in hoofdstuk 7, waarin de bestaande situatie wordt voorgesteld alsook 

de waarschijnlijke ontwikkeling ervan zonder de uitvoering van de besluiten van de Waalse Regering 

en de VRV-cartografie. De per pijler voorgestelde aanpak maakt het mogelijk om de balans op te 

maken van deze ontwikkeling met betrekking tot de verschillende aangekaarte thema's die geen 

garantie bieden voor de verwezenlijking van de vastgestelde internationale, nationale en regionale 

milieudoelstellingen. 

9.1.2 Alternatieven met betrekking tot de implementatie van de besluiten van de Waalse 

Regering en de VRV-cartografie  

Gelet op het decreet van 4 oktober 2018, zou het enige mogelijke alternatief het niet opstellen van de 

besluiten van de Waalse Regering geweest zijn, waarin de uitvoering van een deel van zijn artikelen 

nader gepreciseerd wordt. Onze vaststelling sluit aan bij het volgende punt, aangezien er zonder deze 

besluiten van de Waalse Regering en de VRV-cartografie een gebrek aan praktische uitvoering zou 

zijn, wat zou leiden tot een juridische vaagheid die moeilijk op te lossen zou zijn en deze wetteksten 

onvolledig zou maken. 

9.2 VERANTWOORDING VAN DE BESLUITEN VAN DE WAALSE REGERING EN DE VRV-

CARTOGRAFIE 

Ter herinnering: dit werk heeft niet tot doel de herziening van de wet op de waterlopen door 

middel van het decreet van 4 oktober 2018 te bestuderen, aangezien het reeds van kracht is, 

maar wel om de ontwerpen van besluit van de Waalse regering voor de uitvoering van dit 

decreet en van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud te analyseren, 

evenals de cartografie van de prioritaire waterlopen voor het herstel van het vrij rondzwemmen 

van de vissen. 

De verantwoording van deze twee ontwerpen van BWR houdt rechtstreeks verband met de 

tekortkomingen voor de concrete toepassing van een deel van de artikelen van het decreet van 4 

oktober 2018. Zij specificeren de praktische uitvoeringsmodaliteiten die in hoofdstuk 4 nader worden 

uitgewerkt en in hoofdstuk 10 worden geanalyseerd met betrekking tot de implicaties ervan. 

Zonder deze verduidelijkingen zouden veel onderwerpen die in de wetteksten aan bod komen, vaag 

blijven zonder dat de beheerder of de wetgever zou kunnen beslissen over de effectieve uitvoering 

ervan (domaniale vergunning, inbreuken, ongeklasseerde waterlopen, enz.) 

Wat de VRV-cartografie betreft, moet de definitie in het BWR 'waterlopen' van een nieuwe bijlage in 

het Milieuwetboek (LVII) die de lijst van de vissoorten beschrijft waarvan het vrije verkeer moet 

 
11 Dit hoofdstuk komt tevens tegemoet aan het advies dat door een gemeente uitgebracht werd tijdens de raadpleging die aan dit MER 

voorafging. 
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worden gewaarborgd, vergezeld gaan van de identificatie van prioritaire zones in de waterlopen die de 

potentiële aanwezigheid van deze visfauna (in functie van hun verspreidingsgebied, de fysico-chemie 

van het milieu en de bestaande habitats) combineren met de bestaande kunstwerken op de waterlopen. 

Zonder deze cartografie zou de beheerder of de wetgever de waterlopen die van belang zijn, niet 

kunnen identificeren.  

In deze beschrijving ontbreekt echter een nauwkeurigere en explicietere cartografie van de stukken 

waar elke doelsoort wordt verwacht (bijv. een kaart per doelsoort of groep van doelsoorten) om de 

keuzes voor het herstel van de vrije migratie van vissoorten en de prioritaire doelsoorten voor elk stuk 

te objectiveren (dimensionering van de kunstwerken, aantrekkingsdebieten, enz.). Een soortgelijk 

werk werd al in Frankrijk verricht met de opstelling van de lijsten 1 en 2. Vervolgens werden er per 

regio prefectorale besluiten uitgevaardigd om, naast de als van belang zijnde geïdentificeerde stukken 

van waterlopen, ook de groepen van doelsoorten te specificeren die als referentie moeten worden 

genomen voor het herstel van het vrij rondzwemmen van de vissen. In België lijkt er voldoende kennis 

te zijn om dit werk te verzekeren, wat de laatste hand zou leggen aan een geïntegreerde en 

pragmatische aanpak van het probleem. 
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10 MILIEUANALYSE VAN DE UITVOERING VAN DE 

ONTWERPEN VAN BWR EN IDENTIFICATIE VAN DE 

VERMOEDELIJKE NIET-ONAANZIENLIJKE EFFECTEN 

ALSOOK VAN DE MAATREGELEN EN AANBEVELINGEN 

 

In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de bestaande milieusituatie en de waarschijnlijke 

ontwikkeling daarvan met betrekking tot de belangrijkste geïdentificeerde thema's die van invloed zijn 

op de context van de besluiten van de Waalse Regering en de VRV-cartografie.  

Zonder voorzieningen om de trend om te buigen, zouden veel waterlichamen hun toestand zien 

verslechteren (of te langzaam zien verbeteren) en zouden de beheerders van onze rivieren niet over 

voldoende wetgevende en praktische instrumenten beschikken om te reageren op de grote 

milieubeschermingsvraagstukken van morgen. De algemene vaststelling die in hoofdstuk 7 wordt 

aangehaald, is dat de toestand van het milieu en de waarschijnlijke evolutie ervan in de komende jaren, 

afgezien van de verplichtingen in verband met de Europese richtlijnen, een relevant wetgevend 

arsenaal noodzakelijk zullen maken om tegemoet te komen aan de uitdagingen en het 

multidisciplinaire beheer van ons hydrografische netwerk.  

In wat volgt schuiven we een analyse naar voren van de waarschijnlijke evolutie van het milieu tijdens 

de uitvoering van de onderzochte juridische documenten volgens de in de methodologie voorgestelde 

ontwikkelingspijlers, georganiseerd in de vorm van fiches die de volgende thema's behandelen: 

- Herhaling van de documenten waarop deze pijler betrekking heeft; 

- Samenvatting van de wijzigingen/preciseringen die deze documenten met zich meebrengen; 

- Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu volgens de biologische en 

ecologische, sociaaleconomische en fysieke compartimenten; 

- Maatregelen en aanbevelingen om aanzienlijke negatieve effecten te voorkomen, te 

verminderen of te compenseren 

- Opvolgingsmaatregelen. 

Het is moeilijk om de aanzienlijke positieve en negatieve gevolgen van deze plannen en programma's 

voor elke soort of specifieke component van het milieu gedetailleerd en op een alomvattende manier te 

analyseren en te voorspellen, omdat ze zo talrijk zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen om de 

thema's die in het algemeen worden behandeld, te groeperen in milieucompartimenten die alleen in de 

volgende regels geval per geval geanalyseerd worden, wanneer er een verandering kan optreden ten 

opzichte van de oorspronkelijke situatie: 

- Biologisch en ecologisch compartiment: biologische diversiteit - fauna en flora gekoppeld aan 

aquatische ecosystemen; 

- Sociaaleconomisch compartiment: economie - bevolking en volksgezondheid - cultureel 

erfgoed (architectuur, archeologie, landschap); 

- Fysiek compartiment: hydromorfologie, vormen van bezetting en gebruik van bodem, water, 

lucht en klimaat. 

Desgevallend komt verder ook het sociaalculturele compartiment aan bod.  

Daarnaast wordt in hoofdstuk 10.14 tevens een analysetabel voorgesteld. Daarin wordt een 

synthetische benadering van de effecten, hun betekenis en hun weerslag in de tijd op de verschillende 

onderdelen van de milieucompartimenten geopperd. 
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10.1 PIJLER 1: MILIEUVERGUNNINGEN 

10.1.1 Niet-onaanzienlijke effecten 

Documenten waarop deze pijler betrekking heeft 

- Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen 

Voorwerpen van de verandering 

- Creatie van een nieuwe klasse 3 en herindeling van klasse 2 voor waterkrachtcentrales (voor 

waterkrachtcentrales met een elektrisch vermogen tussen 10 en 100 kW is nu ook een 

milieuvergunning nodig, terwijl dat voorheen slechts voor centrales met een vermogen van 

100 tot 10.000 kW gold).  Verder moeten er ook verschillende instanties geraadpleegd 

worden; 

- Creatie van nieuwe rubrieken voor permanente winningen van niet-drinkbaar 

oppervlaktewater dat niet bestemd is voor menselijke consumptie die onder bepaalde 

voorwaarden tot klasse 2 worden gerekend. Ook hier moeten er verschillende instanties 

geraadpleegd worden; 

- Creatie (of aanvulling) van nieuwe bijlagen in verband met de milieuvergunningen en de 

unieke vergunningen. 

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

Biologisch en ecologisch compartiment 

Vanuit het oogpunt van de kwaliteit van het aquatische en oevermilieu zullen de aanbevolen 

maatregelen een positief effect hebben op het milieu, aangezien zij een betere controle mogelijk 

maken van de projectaanvragen voor waterkrachtcentrales alsook voor waterwinningen en lozingen in 

de waterlopen (functie, beheer, lozing, enz.). De aanvraag van een milieuvergunning brengt de 

aanvrager ertoe om milieucomponenten in zijn project te integreren en daarbij met name rekening te 

houden met het aquatische en oevermilieu (fauna en flora). Zo zal de aanvrager bijvoorbeeld het 

afvalbeheer moeten integreren, het aquatisch milieu moeten respecteren door de implementatie van 

een passend beheer in geval van verontreinigingsrisico's, enz.  

Op dit moment zullen de doelstellingen voor het bereiken van een goede ecologische toestand, 

opgelegd door de KRW tegen uiterlijk 2027, moeilijk te bereiken zijn volgens de bestudeerde 

parameters (SPW, 2019d). Door meer rekening te houden met de geplande wijzigingen op de 

waterloop in de milieuvergunningen voor de nieuw geïdentificeerde klassen zal de verwezenlijking 

van deze doelstellingen binnen de voor meer waterlichamen gestelde termijnen worden bevorderd 

(aspect van de biologische en fysisch-chemische kwaliteit).  

De hieronder geformuleerde maatregelen en aanbevelingen zouden bovendien ook door de 

besluitvormers opgevolgd moeten worden. 

Sociaaleconomisch en sociaalcultureel compartiment 

Gekoppeld aan de stedenbouwkundige vergunning (of een aanvraag voor een unieke vergunning) 

kunnen ook de begrippen landschapsintegratie, toegankelijkheid en lokalisering in verhouding tot 

andere functies in aanmerking worden genomen. De patrimoniale aspecten, d.w.z. de op de waterlopen 

aanwezige kunstwerken (stuwdammen) of molens, kunnen echter achteruitgaan als hun ontwikkeling 

door economisch gebruik wordt beperkt omwille van nieuwe verplichtingen. 

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%201.html)
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Het Lucht-Klimaat-Energieplan voor 2030 beoogt de ontwikkeling van de waterkrachtsector met 9 tot 

40% ten opzichte van de productie in 2015. De Kaderrichtlijn inzake hernieuwbare energie 

(2009/28/EG) houdt verband met de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen. De richtlijn schuift waterkracht naar voren als een van de productiebronnen van groene en 

duurzame stroom en legt de lidstaten productiedoelstellingen op met verschillende tijdhorizonten. 

De KRW (2000/60/EG) of Verordening (EG) nr. 1100/2007 van 18 september 2007 tot vaststelling 

van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal bevatten doelstellingen voor het 

herstel van het vrij rondzwemmen van de vissen. 

Dit zijn juridische verwijzingen die soms vragen doen rijzen over de verenigbaarheid van al deze te 

bereiken doelstellingen.  

De versterking van de noodzaak van een milieuvergunning voor de kleinere waterkrachtprojecten 

maakt het immers mogelijk om de doelstellingen van de tweede te bereiken, zij het dan blijkbaar wel 

ten nadele van de eerste. 

De doelstellingen die naar voren geschoven worden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie 

zouden namelijk inderdaad ondermijnd kunnen worden, gezien: 

1. De versterkte administratieve procedures voor de ontwikkeling van dit type van projecten. Want: 

- Waterkrachtcentrales met een vermogen van minder dan 10 kW moeten voortaan het 

voorwerp uitmaken van een milieuaangifte (nieuwe klasse 3); 

- Voor waterkrachtcentrales vanaf 10 kW is voortaan een milieuvergunning vereist, terwijl dat 

voorheen gold voor centrales vanaf 100 kW;  

- Het aantal te raadplegen instanties werd eveneens uitgebreid: in plaats van de DCENN wordt 

nu duidelijk gesproken over de verantwoordelijke beheerder van de waterloop alsook over de 

Direction des Eaux de Surface (DESu). 

2. De verplichting om vistrappen te creëren brengt zeer aanzienlijke extra kosten met zich mee. Voor 

dit type van inrichting werden er subsidies overwogen, maar deze hangen af van de politieke 

keuzes van de regering en zijn niet gegarandeerd (zie hoofdstuk 0). 

Tegelijkertijd benadrukken we echter de aanzienlijke winst qua verbeterde luchtkwaliteit en klimaat 

als de functies van de waterlopen en vochtige gebieden beschermd of hersteld worden. De effecten op 

de lucht en het klimaat zijn dus tweeledig. 

De economische rentabiliteit van deze projecten zal op korte termijn waarschijnlijk verslechteren, 

gezien de extra beperkingen en de investeringen die verricht moeten worden. Dit zijn sterke negatieve 

gevolgen voor de projectdragers en de economie die met deze sectoren verbonden is, en deze zullen in 

de loop van onze analyse besproken worden, wanneer de bestudeerde pijlers dit rechtvaardigen. 

De gevolgen voor de menselijke gezondheid zijn tweeledig: 

- Het behoud van de biodiversiteit en het aquatisch milieu en de aangrenzende oevergebieden 

(bos, oevervegetatie) zal een positieve invloed hebben op de levensstandaard van de 

populaties in de buurt (wandelsite, 'groene long', ontwikkeling van bestuivende soorten in 

toevluchtzones, enz.); 

- De daling van het aantal verleende/toegekende/vernieuwde vergunningen voor de installatie 

van waterkrachtcentrales die hernieuwbare energie produceren, verhoogt het broeikaseffect als 

er geen alternatieven (of steunmaatregelen) uitgewerkt worden. Dit effect wordt als gering 

beschouwd omdat de productie van het waterkrachtpark in het Waalse Gewest (en het 

potentieel ervan) klein blijft in vergelijking met andere hernieuwbare energiebronnen (Cluster 

tweed, 2011). Een soortgelijke bedenking kunnen we voor alle pijlers maken, waarbij een 

aanzienlijke impact op deze productie vastgesteld wordt. 
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Fysiek compartiment 

Bij de invoering van een milieuvergunning zal ook het fysieke compartiment geanalyseerd moeten 

worden. De fysieke kwaliteit van de waterlopen en hun oeverstrook zal, net als de hierboven 

besproken biologische kwaliteit, in het project moeten worden geïntegreerd, waardoor het risico op 

negatieve effecten wordt verminderd en projecten die een toegevoegde waarde hebben voor deze 

aspecten, worden bevoordeeld. Zo zijn het bijvoorbeeld de aspecten van het behoud en de 

ontwikkeling van de oeverzone, het behoud van de mate van vrijheid van een waterloop, het behoud 

van de doorvoer van sedimenten of het herstel van de vrije migratie van vissoorten die bij de analyse 

van het voorgestelde project voorop zullen staan. 

Het in aanmerking nemen van dit compartiment in de milieuvergunningen voor de nieuwe 

geïdentificeerde klassen zal bijdragen tot het bereiken van een goede hydromorfologische toestand en 

bijgevolg meer in het algemeen tot een goede ecologische toestand op kleinere waterlopen met 

mogelijks tal van waterkrachtprojecten of waterwinningen. 

De gevolgen voor het klimaat zijn moeilijk in te schatten. Wij zijn van mening dat ze in dit kader op 

lange termijn licht negatief zullen blijken, omdat de positieve winst die de hierboven genoemde 

milieuoverwegingen opleveren (bijv. instandhouding of vervanging van oevervegetatie of 

waterplanten), moet worden vergeleken met het gebrek aan hernieuwbare energieproductie dat 

onvermijdelijk zal worden toegeschreven aan een waterkrachtproject door de voorkeur te geven aan 

het werken met voorbehouden debieten (wat het gebruik van turbines onmogelijk maakt) of door 

zodanige uitvoeringsvoorwaarden op te leggen dat het project wordt opgegeven.  

10.1.2 Maatregelen en aanbevelingen om aanzienlijke negatieve effecten te voorkomen, te 

verminderen of te compenseren 

Het effect van de voorgestelde maatregelen op de industriële sector en de productie van hernieuwbare 

energie uit waterkracht moet verder worden geanalyseerd. 

Paradoxaal genoeg dragen de negatieve effecten op de aquatische ecosystemen in verband met dit 

soort energieproductie positief bij tot de strijd tegen de klimaatverandering. Interessant om op te 

merken is verder dat het gebruik van water voor de productie van energie niet verboden wordt door de 

KRW (2000/60/EG). Niettemin zal een strikte tenuitvoerlegging van de KRW (2000/60/EG) wellicht 

tot een aanzienlijke daling van de productie van waterkrachtcentrales en een toename van de 

investeringen voor deze sector leiden, die dan weer ondersteund wordt door de kaderrichtlijn inzake 

hernieuwbare energie (2009/28/EG). De monitoring en de definitie van de in de KRW (2000/60/EG) 

genoemde begrippen zoals "goede ecologische toestand" en "sterk veranderd waterlichaam" door de 

nationale wetgevers zal van cruciaal belang zijn voor de sector (PIRE-STEVENNE, 2010).  

Deze doelstellingen zijn niet onverenigbaar en er zijn tal van beproefde maatregelen die het mogelijk 

maken deze doelstellingen te combineren, zoals: 

- Inrichting van kunstwerken die vissen moeten helpen passeren; 

- Bepaling van een voorbehouden debiet en/of een biologisch minimumdebiet; 

- Gebruik van een visvriendelijke turbine; 

- Plaatsing van een afvoerinrichting voor de stroomafwaartse vistrek indien nodig; 

- Dimensionering van een visvriendelijke waterwinning; 

- Uitschakeling van de turbine tijdens kritieke stroomafwaartse vistrekperiodes; 

- Enz.  

De aanscherping van de administratieve procedures voor waterkrachtcentrales en permanente 

waterwinningen van oppervlaktewater dat niet tot drinkwater verwerkbaar of niet voor menselijk 

verbruik bestemd is, door de opname van een brede raadpleging van beheerders en belanghebbenden 
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van het aquatisch milieu en door de integratie van een wereldwijde inachtneming van de 

milieubeperkingen, moet gepaard gaan met een technische en administratieve ondersteuning door de 

administratieve autoriteiten. Deze steun moet voldoende zijn om tegemoet te komen aan de eisen van 

privéorganisaties en openbare instanties die nieuwe projecten willen ontwikkelen. Voor het 

aanvullende beheer van deze dossiers en de noodzakelijke ondersteuning van de aanvragers is immers 

voldoende competent personeel nodig.  

Verder zou een pragmatisch systeem de uiteindelijke beslissing om deze vergunningen te verlenen 

kunnen objectiveren, zoals een evaluatierooster of een vademecum voor de behandelende diensten om 

de algemene consistentie op het hele grondgebied te waarborgen.  

Het zou ook wenselijk zijn dat er een duidelijk standpunt wordt ingenomen voor kunstwerken die al 

een vergunning hebben en die onder bovengenoemde voorwaarden vallen, wat betreft hun regularisatie 

met betrekking tot de eisen van de milieuvergunningen en de vastgestelde milieudoelstellingen. De 

middelen en de eventuele inregelstellingstermijn zullen moeten worden gedefinieerd. Het alternatief 

zou zijn om te wachten tot de huidige vergunningen voor deze projecten aflopen alvorens deze nieuwe 

eisen op te nemen. Er zou echter een gebrek aan samenhang ontstaan tussen de verschillende indieners 

van de verzoekschriften en de visie van een ecologisch herstel van de waterlopen op globale schaal 

met doelstellingen die tot 2027 gaan (een gebied dat in regel wordt gesteld met de milieunormen en 

stroomopwaarts gelegen is van een gebied dat al tientallen jaren niet meer aan de normen aangepast 

werd, waardoor de inspanningen stroomafwaarts worden geblokkeerd, de inrichtingen verouderd of 

niet-functioneel zijn en de investeringen nutteloos worden). 

Om de ontwikkeling van de waterkrachtactiviteit op het Waalse grondgebied mogelijk te maken in 

overeenstemming met de globale milieudoelstellingen (vrije migratie van vissoorten, strijd tegen de 

opwarming van de aarde, enz.), zou kunnen worden nagedacht over het opstellen van een tabel van 

criteria/thema's en/of een lijst van goede praktijken die kunnen worden toegepast op alle 

vergunningsaanvragen, met als doel de voorbereiding van het administratieve dossier te 

vergemakkelijken en tegelijkertijd de meest gunstige effecten op het milieu te garanderen.  

Subsidies zijn natuurlijk ook een belangrijke hefboom om de doelstelling van de bescherming van het 

aquatische en oevermilieu te combineren met de ontwikkeling van een geïntegreerde groene energie. 

In het verlengde van deze denkoefening zou een betere definitie van de verwachtingen met betrekking 

tot de hydromorfologische studie die moet worden uitgevoerd voor de in rubriek 40.10.01.05.01 en 

40.10.01.05.02 genoemde waterkrachtcentrales (methode, in aanmerking te nemen parameters - 

chemische kwaliteit van het water, sedimentatie, oevererosie, etc.) het gemakkelijker maken om de 

aanvragen voor milieuvergunningen te beoordelen en tegelijkertijd ook hun uniformiteit te 

waarborgen. 

Om de bescherming van de bodem stroomopwaarts en stroomafwaarts van waterkrachtcentrales en 

permanente oppervlaktewaterwinningen te waarborgen, zou een aanvullende raadpleging van de SPW 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (met name de GISER-cel) overwogen kunnen 

worden. 

10.1.3 Opvolgingsmaatregelen 

Hieronder enkele opvolgingsmaatregelen die voor deze pijler voorgesteld kunnen worden: 

- Jaarlijkse evolutie van de verleende of geweigerde milieuvergunningen per klasse en type van 

project (waterwinning/lozing; waterkrachtcentrale; andere): deze indicator zou het mogelijk 

maken om niet alleen de evolutie van de aanvragen en aanvaardingen (inaanmerkingneming 

van de milieucomponent in de aanvraag) en weigeringen (geen inaanmerkingneming) op te 

volgen, maar ook de reële impact van de nieuwe wetgeving op de economische sector. Het is 
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echter moeilijk om de waarschijnlijke trend van afnemende aanvragen als gevolg van de 

toenemende complexiteit te beoordelen (of zelfs alleen mogelijk als de situatie ter zake 

vergeleken kan worden met die van voorgaande jaren); 

- Energieproductie in kWh op bestaande en toekomstige centrales door bij de classificatie van 

de centrales een onderscheid te maken tussen die welke "conform de norm of aangepast aan de 

norm" zijn en die welke nog niet aan de norm aangepast werden. Uiteraard moet dit criterium 

worden vergeleken met de hydrologie voor dat jaar en met eerdere producties in vergelijkbare 

jaren; 

- Evolutie van de investering van de projectdragers in functie van het voorwerp, waarbij de 

extra kosten voor de naleving van de milieuwetgeving worden onderscheiden van de initiële 

investeringskosten (ontwikkeling en productie). 

10.2 PIJLER 2: VERSTERKT INFRACTIONEEL SYSTEEM 

10.2.1 Niet-onaanzienlijke effecten 

Documenten waarop deze pijler betrekking heeft 

- Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen;  

Voorwerp van de verandering 

- Provincieambtenaren kunnen nu agent van de gerechtelijke politie zijn; 

- Uitbreiding van de bevoegdheden van de ambtenaren van de Direction générale opérationnelle 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement die tot het Département de 

l’Environnement et de l’Eau en het Département du Développement, de la Ruralité, des Cours 

d'eau et du Bien-être animal behoren met betrekking tot het onderzoeken en vaststellen van 

inbreuken: opentrekken tot het volledige Milieuwetboek; 

- Inbreuken met betrekking tot ongeklasseerde waterlopen; 

- Bepaling van de maatregelen die door de beheerders kunnen worden genomen voor 

onbevaarbare en ongeklasseerde waterlopen en de voorwaarden die worden gesteld aan de 

waterwinningen. 

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

Biologisch en ecologisch compartiment/fysiek compartiment 

De uitbreiding van de bevoegdheden van de agenten om overtredingen vast te stellen op milieuvlak en 

de mogelijkheid om ambtenaren voor te stellen door een breder spectrum van beheerders 

(bijvoorbeeld: provincies) is een maatregel die zal zorgen voor een betere regulering van de inbreuken 

op alle niveaus van grootorde van de waterlopen met een direct impact op korte termijn. Het aantal 

agenten zal in het algemeen belang uitgebreid worden. Zo zullen bijvoorbeeld de fauna en flora met 

betrekking tot aquatische ecosystemen op korte termijn beter worden beschermd, terwijl de 

biologische diversiteit licht kan toenemen door een beter behoud van de habitats en omgevingen (ook 

al is deze maatregel alleen niet voldoende, vandaar het geringe directe effect op korte termijn). 

In het algemeen geldt dat, zelfs als de versterking van een infractioneel systeem tot doel heeft om op 

lange termijn elke overtreding van de wet te ontmoedigen, het effect op korte termijn in aanmerking 

genomen zal worden, aangezien de toename van het aantal inbreukvaststellingen (repressie) direct zal 

moeten leiden tot een verandering in het gedrag van de dader en dat in ieder geval op korte termijn.  

Ten tweede zijn de verruiming en verduidelijking van de maatregelen die de beheerder aan de 

gebruikers en eigenaars van de installaties kan opleggen met het oog op het behoud van het aquatisch 

milieu (gevoelige periodes voor de toestand van de watervoorraden en het aquatisch milieu) of de 
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bescherming van eigendommen en personen (naleving van de opgelegde minimum- en 

maximumniveaus) stuk voor stuk troeven om bij te dragen tot de verbetering van deze 

compartimenten. Het principe van 'de vervuiler betaalt', dat als basisprincipe opgenomen werd in Boek 

1 van het Milieuwetboek (artikel D.3 van het Milieuwetboek, Boek I) is eveneens rechtstreeks van 

toepassing. 

Zo zouden de nieuwe toewijzingen van de agenten het mogelijk maken zich te concentreren op 

bepaalde problemen zoals het doen verdwijnen (door het vaststellen van een overtreding) van enkele 

zwarte punten die een inbreuk vormen en die in kaart gebracht werden bij de inventarisatie die door de 

Riviercontracten voor alle Waalse waterlopen verricht werd.12. Deze zwarte punten zijn gegroepeerd in 

10 thema's13 die zowel verband houden met de fysieke integriteit van de waterloop (natuurlijke of 

dierlijke erosie, waterwinningen, enz.) als met de biologische integriteit ervan (lozingen van 

afvalwater, afval, gebruik van herbiciden langs waterlopen, houtkap, grondgebruik, enz.). Het 

onwettige grondgebruik in de zomerbedding, de oevers of de winterbedding zal gemakkelijke 

gesanctioneerd kunnen worden inclusief bijbehorende schadeclaim (korte tot middellange termijn).  

Sociaaleconomisch compartiment  

De eisen van de beheerders om de waterwinningen of lozingen tijdens gevoelige perioden te 

verminderen of tijdelijk op te schorten, kunnen economische gevolgen hebben voor de exploitant, 

bijvoorbeeld in het geval van een waterkrachtcentrale of een waterwinning (visteelt). 

Voor de eerste moet dit effect worden gerelativeerd in de context van een opschorting van de 

productie tijdens perioden van lage waterstand14, aangezien de meeste technologieën een startdebiet 

nodig hebben dat het niet mogelijk maakt om de turbines bij een zeer laag debiet te laten werken (ter 

vergelijking: dit startdebiet stemt overeen met ongeveer 30% van hun nominale debiet voor turbines 

van het type Francis; 20% voor turbines van het type Kaplan of crossflow; 10% voor turbines van het 

vijzeltype). Bovendien zijn deze periodes over het algemeen niet erg productief gezien de kwaliteit 

van het beschikbare water. 

Voor de tweede maakt de aangifte of afgeleverde vergunning (zie hoofdstuk 10.6) het mogelijk om het 

gebruik van het water te registreren en te karakteriseren. Er dienen oplossingen geïmplementeerd te 

worden om de gevolgen tot een minimum te beperken. 

Een dergelijke opschorting zou onmiddellijk van kracht worden, zij het echter wel voor een bepaalde, 

vrij korte periode. 

De effecten van zulke maatregelen op de menselijke gezondheid lijken over het geheel genomen 

positief te zijn, rekening houdend met de verbetering van de toestand van de waterlopen door een 

betere controle van de vervuiling of van de overtredingen door de agenten. 

 
12 In het kader van hun driejarige actieprogramma's wordt er bij de riviercontracten een inventarisatie uitgevoerd van alle 

vastgestelde schade of aantasting van onbevaarbare waterlopen en hun omgeving. Het betreft hier een opdracht die aan de 

riviercontracten werd toegewezen door het BWR van 13.11.2008 (Art. R.48., §1) en die rechtstreeks aansluit bij het kader 

van de KRW. 

13 http://geoportail.wallonie.be/catalogue/69c71610-f7b2-4b2d-9dc8-86dd3a2843ea.html, voor het laatste geraadpleegd op 

28.08.19 
14 Voorbeeld: ministerieel besluit van minister Colin dat tussen 08.08.18 en 19.09.18 een stillegging van de 

waterkrachtproductie op de onbevaarbare waterlopen in Wallonië gelastte; nadien werd een dergelijk verbod ook nog voor 

andere periodes uitgevaardigd. 

http://geoportail.wallonie.be/catalogue/69c71610-f7b2-4b2d-9dc8-86dd3a2843ea.html
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10.2.2 Maatregelen en aanbevelingen om aanzienlijke negatieve effecten te voorkomen, te 

verminderen of te compenseren 

De nadruk moet worden gelegd op het opleiden van de personeelsleden die ingezet zullen worden voor 

het vaststellen van de inbreuken. De objectiviteit en de volledigheid van de inbreukdossiers moeten 

daarbij centraal staan in het hele proces om voor een doeltreffende opvolging te kunnen zorgen. 

De toegewezen middelen moeten volstaan om de functionarissen in staat te stellen dit werk onder de 

best mogelijke omstandigheden uit te voeren. 

Er moet een duidelijke kwantitatieve en kwalitatieve definitie worden voorgesteld van de voorwaarden 

die een beheerder machtigen om de vermindering of tijdelijke opschorting van waterwinningen of 

lozingen op te leggen. Deze definitie zal zeker moeten worden genuanceerd op basis van het belang 

van de waterloop (qua debiet, in ecologisch opzicht, enz.) en de prioritaire vormen van gebruik ervan. 

Tot slot zou, afhankelijk van de geregistreerde aangiften of vergunningen, een prioritering bepaald 

kunnen worden op grond van objectieve criteria (waterwinningen om het vee te drinken te kunnen 

geven of voor een visteelt die bijvoorbeeld prevaleren op een waterwinning voor een autowasstraat of 

een kajaktocht) om de gevolgen van tijdelijke exploitatieverboden voor de ondernemers in functie van 

de sector tot een minimum te beperken. 

10.2.3 Opvolgingsmaatregelen 

Hieronder enkele opvolgingsmaatregelen die voor deze pijler voorgesteld kunnen worden: 

- Jaarlijks aantal vastgestelde inbreuken met opgesteld pv (nog te definiëren typologie): in de 

eerste jaren zou het aantal geconstateerde overtredingen moeten toenemen om daarna af te 

nemen, wat zou bewijzen dat de versterking van het systeem een positief effect heeft op de 

vermindering van het aantal overtredingen. 

10.3 PIJLER 3: ACTIEPROGRAMMA VOOR DE RIVIEREN VIA EEN GEÏNTEGREERDE EN 

SECTORALE AANPAK ('PROGRAMME D’ACTIONS SUR LES RIVIERES PAR UNE 

APPROCHE INTEGREE ET SECTORISEE, PARIS'); 

10.3.1 Niet-onaanzienlijke effecten 

Documenten waarop deze pijler betrekking heeft 

- Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen;  

Voorwerp van de verandering 

- De PARIS zijn onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (bevestigd door een wijziging 

van bijlage V van het reglementaire deel van het Milieuwetboek). 

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

We gaan in deze studie niet in op de gevolgen van de implementatie van de PARIS (georkestreerd en 

gedetailleerd in het decreet van 4 oktober 2018), aangezien het BWR uitsluitend betrekking heeft op 

de onderwerping van deze programma's aan een milieueffectenbeoordeling. Hoewel artikel 16 van het 

decreet van 4 oktober 2018 de noodzaak aankondigt om een milieueffectenrapport uit te voeren voor 

het PARIS-project per stroomgebied, herinnert het BWR 'waterlopen' hieraan door de wijziging van 

bijlage V van het reglementaire gedeelte van het Milieuwetboek. In het algemeen dient echter 
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opgemerkt dat deze revolutie waarschijnlijk vooral positief zal zijn voor de verschillende 

compartimenten en een instrument zal bieden om de beheerders en de verschillende belanghebbenden 

te helpen bij de besluitvorming, het beheer en de controle. 

De PARIS zullen puntsgewijs behandeld worden in meerdere pijlers: 

- Stand van zaken met betrekking tot de homogene beheerstukken; 

- Bepaling van de uitdagingen voor elk stuk; 

- Toewijzing van de beheerdoelstellingen; 

- Planning van de acties die ondernomen moeten worden om deze doelstellingen te bereiken. 

Het blijft onontbeerlijk om de maatregelen op een ad-hoc basis te analyseren. De opmaak van een 

milieueffectenrapport (hierna 'MER') is dan ook relevant gebleken om de effecten en gevolgen voor de 

verschillende compartimenten die deze actieprogramma's zullen beïnvloeden, te kunnen beoordelen. 

Naast ecologische uitdagingen zal ook rekening worden gehouden met hydraulische, 

hydromorfologische, economische en sociaalculturele kwesties. 

Bovendien zal het MER een betere opvolging van de beoogde pijlers en de evolutie van de effecten in 

de tijd mogelijk maken door opvolgingsmaatregelen voor te stellen die rechtstreeks in de PARIS-

software opgenomen kunnen worden. 

10.3.2 Maatregelen en aanbevelingen om aanzienlijke negatieve effecten te voorkomen, te 

verminderen of te compenseren 

Het feit dat de Waalse Regering slechts een minimumkader voor de milieueffectenrapporten voorstelt, 

kan tot discrepanties leiden in de milieueffectenbeoordeling van de PARIS (afhankelijk van de 

ervaring en de gevoeligheid van de auteur van de studie). 

Naast het verzamelen van de analyse per deelstroomgebied en stroomgebieddistrict stellen wij voor 

om, in overleg met de actoren die verantwoordelijk zijn voor het programma (SPW ARNE, Gembloux 

Agro Bio Tech) en de stakeholders, de minimuminhoud van het MER aan te passen aan het specifieke 

geval van de PARIS om een toereikende en homogene beoordeling van de PARIS op het niveau van 

het Waalse grondgebied te waarborgen en de punten te specificeren waaraan bijzondere aandacht moet 

worden besteed. 

Zo kan bijvoorbeeld worden voorgesteld om bijzondere aandacht te besteden aan de onderlinge 

afstemming tussen de voor een sector vastgestelde hoofd- en nevendoelstellingen en de daarmee 

samenhangende werkzaamheden en projecten gedurende de looptijd van het programma (per 6 jaar). 

10.3.3 Opvolgingsmaatregelen 

Er zouden veel indicatoren voorgesteld kunnen worden voor de opvolging van de uitvoering van de 

PARIS en de effecten ervan op het leefmilieu.  

In het kader van hun onderwerping aan het MER zal louter het feit dat dit MER opgemaakt werd, als 

indicator gelden. Het mag echter niet te laat komen in het besluitvormingsproces om de interessante 

suggesties die in deze analyse gedaan zouden worden, nog te kunnen opnemen. 
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10.4 PIJLER 4: VRIJ RONDZWEMMEN VAN DE VISSEN 

10.4.1 Niet-onaanzienlijke effecten 

Documenten waarop deze pijler betrekking heeft 

− Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen;  

− De cartografie van de prioritaire en ecologisch belangrijke pijlers voor het vrij rondzwemmen 

van de vissen. 

Voorwerp van de verandering 

− Het BWR preciseert de lijst van de vissoorten waarvan het vrij rondzwemmen verzekerd dient 

te worden in het Waals Gewest en stelt hiertoe een bijlage op.  

− Er wordt een kaart uitgegeven met prioritaire en ecologisch belangrijke waterlopen als 

referentie voor het herstel van de vrije migratie van de vissoorten. 

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

Biologisch en ecologisch compartiment 

Beide documenten beantwoorden aan verschillende regionale, nationale en internationale wetgevingen 

en doelstellingen die in hoofdstuk 4 besproken werden. 

Zij houden de verplichting in voor de beheerder, de eigenaar of de gebruiker van een kunstwerk dat 

het vrij rondzwemmen van de vissen belemmert, om dit kunstwerk in overeenstemming te brengen 

met het oog op de continuïteit van de viskweek op prioritaire en ecologisch belangrijke assen, 

rekening houdend met de doelsoorten die op een globale manier voor het Waalse Gewest bepaald 

werden (bijlage LVII van het Milieuwetboek).  

In dit opzicht zijn de vooruitzichten voor de verbetering van de populaties van de doelsoorten die 

aanwezig zijn of naar verwachting zullen terugkeren naar de Waalse waterlopen, onbetwistbaar. Het 

vooruitzicht is des te toegankelijker omdat de bepaling van deze assen gebaseerd is op een toetsing 

van alle beschikbare informatie15 over de geografische verspreiding van vissoorten van grote 

ecologische waarde in Wallonië en op het potentieel voor herkolonisatie van bepaalde milieus dankzij 

ecologische herstelmaatregelen (waterzuivering, verbetering van hydromorfologische habitats en vrije 

migratie, herintroductiepopulaties). De denkoefening over de cartografie gebeurde op 

wetenschappelijke basis (OVIDIO M. et PHILIPPART JC., 2010) met opname van de internationale 

doelstellingen inzake het herstel van de vrije migratie in de buurlanden en het herkolonisatiepotentieel 

van de Waalse waterlopen voor soorten die het moeilijk hebben of verdwenen zijn. Zodoende omvat 

de aanpak ook de milieucomponenten die een doorslaggevende rol spelen in de mogelijkheden 

waarover een groep individuen beschikt om in een omgeving te blijven als ze die eenmaal bereikt 

hebben. Een heropleving van soorten die stroomopwaarts de omgeving herkoloniseren, leidt op lange 

termijn tot een duurzame visdiversiteit en, meer in het algemeen, tot een betere gezondheid van de 

fauna en flora die ervan afhankelijk zijn. Toch zal het enige tijd en een combinatie van verschillende 

andere globale factoren vergen, die niet alleen aan het beheer in het Waalse Gewest toegeschreven 

worden (aanpassing aan de klimaatverandering, vermindering van de visserijdruk voor soorten die in 

eerste instantie afhankelijk zijn van onze rivieren, vermindering van de vervuiling in waterlopen en 

oceanen, enz.), om te slagen in deze opzet. 
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Zo wordt bij de biologische prioriteiten die tot de cartografie hebben geleid, rekening gehouden met 

internationale prioriteiten voor migrerende diadrome soorten, regionale (of nationale) prioriteiten voor 

ecologisch interessante (over het algemeen reofiele en oxyfiele) en soms beschermde soorten, zij het 

andere dan de internationale diadrome soorten die grote afstanden afleggen (vlagzalm, beekprik en 

grote reofiele cypriniden), en lokale prioriteiten om bepaalde soorten te bevoordelen die plaatselijk 

representatief zijn maar niet noodzakelijkerwijs beschermd worden, zoals de gewone forel in rivieren 

voor zalmachtigen en andere soorten (voorn, snoek, enz.).) in niet voor zalmachtigen bestemde 

waterlopen. De aanpak integreert dus alle analyseschalen en zorgt ervoor dat de uitdagingen ook in 

een lokale context in aanmerking worden genomen. 

Sommige gemeenten, die vooral actief zijn in hun streven naar het herstel van de vrije migratie van de 

vissoorten, zijn op zoek naar manieren om hun project te financieren. Zo zijn er initiatieven om 

gemeenten (zoals op de Geul met Kelmis, Blieberg, Raeren en Lonzen en twee stroomafwaarts 

gelegen naburige Nederlandse gemeenten uit Zuid-Limburg) samen te brengen rond een 

gemeenschappelijke doelstelling om hindernissen in te richten die de continuïteit van de viskweek of 

de herintroductie van de zalm moeten garanderen. De belangrijkste obstakels zijn weggenomen op het 

Nederlandse deel van de Geul (of worden volop ingericht zoals voor de 'Volmolen' het geval is16) en 

de logische volgende stap is om nu ook stroomopwaarts op het Belgische deel in te grijpen. 

Met zulke lokale initiatieven moet rekening worden gehouden, wat in het bovenstaande voorbeeld het 

geval is, aangezien de beoogde stukken door de cartografie stroomafwaarts ingedeeld zijn als 

prioritaire waterloop en stroomopwaarts als ecologisch belangrijke waterloop.17.  

Hierbij dient opgemerkt dat, terwijl de eerste betrekking lijken te hebben op waterlopen waar zich 

internationaal prioritaire soorten zouden kunnen ontwikkelen (Benelux-beschikking bijvoorbeeld), de 

tweede eerder lokale uitdagingen aan de orde stellen met voor forellen bestemde waterlopen die de 

volle aandacht van de beheerder verdienen. 

Deze combinatie van selectiefactoren voor de beoogde waterlopen (verschillende analyseschalen, 

beoogde visfauna met een hoge ecologische waarde in het licht van de mogelijkheden voor fysisch-

chemisch en hydromorfologisch herstel van het gastmilieu, enz.) zorgt voor maximale slaagkansen in 

het streven naar een verbetering van de vispopulaties. Wanneer de (verbeterende) fysisch-chemische 

kwaliteit van het water gecombineerd wordt met de plaatsing van vistrappen, is men al snel getuige 

van de terugkeer van prioritaire soorten zoals de zalm naar Lixhe (Maas) eind 2002 (SPW, 2007) en 

enkele jaren later naar Grosses-Battes na de bouw van de vistrap (2009). Deze voorbeelden bieden 

zeer brede perspectieven voor de herkolonisatie van het aquatisch milieu door de vissen.  

Het vrij rondzwemmen van de vissen wordt ook beschouwd als een drijvende kracht voor de 

renaturalisatie van waterlopen en de verbetering van de biologische kwaliteit. Het herstellen van een 

deel van de trofische keten zal tevens positieve gevolgen hebben voor de verschillende schakels van 

diezelfde keten. 

Het herstel van de continuïteit van de visstand is echter niet zonder risico voor het aquatisch milieu. 

Zo telt België namelijk 9 vissoorten die als invasief of potentieel invasief geklasseerd worden in onze 

waterlopen (IAS, 2019), waarvan er: 

− 1 op de waarschuwingslijst staat (Chinese sleeper - Perccottus glehni); 

− 3 op de zwarte lijst voorkomen (giebel - Carassius gibelio; zwartbekgrondel - Apollonia 

melanostomus; blauwband - Pseudorasbora parva); 

 
16 https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/geuldal/nieuws/werkzaamheden-rond-de-volmolen 
17 Deze denkoefening omvat de adviezen die uitgebracht werden door twee gemeenten voorafgaand aan dit MER.  
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− 5 opgenomen zijn in de lijst van op te volgen soorten (bruine dwergmeerval - Ameiurus 

nebulosus; zonnebaars - Lepomis gibbosus; Amerikaanse dikkop-elrits - Pimephales 

promelas; Amerikaanse hondsvis - Umbra pygmaea; snoekbaars – sander lucioperca). 

 

Meervallen (Silurus sp.) worden daarnaast eveneens wel eens als problematische soort genoemd 

vanwege hun zware predatie op het omringende milieu en de enorme grootte (en de bijbehorende 

behoeften) die ze kunnen bereiken. 

Deze soorten kunnen zeer snel de ecologische niches van inheemse soorten innemen en zo hun 

ontwikkeling en overleving op middellange termijn in het gedrang brengen en een afname van de 

biologische diversiteit van de visfauna veroorzaken. 

De huidige beperking van deze soorten tot bepaalde stukken van de waterloop maakt een regulering 

van hun populatie en verspreiding mogelijk. 

Sociaaleconomisch en sociaalcultureel compartiment 

De terugkeer van een gevarieerd visbestand over een groot deel van onze waterlopen is een belangrijke 

troef voor de ontwikkeling van de visserijactiviteiten op lange termijn, die rechtstreeks verband houdt 

met de herkolonisatie door interessante soorten. Het herstel van de ecologische continuïteit is ook van 

belang voor de ontwikkeling van het toerisme door het aquatisch milieu en zijn omgeving te 

renaturaliseren. 

Vanuit het oogpunt van het met de waterexploitatie verband houdende gebruik vormt de noodzaak om 

vistrappen te creëren voor alle projecten op prioritaire of ecologisch belangrijke waterlopen een 

belemmering voor de ontwikkeling van economische activiteiten die verband houden met deze 

kunstwerken. Deze inrichtingen brengen aanzienlijke kosten met zich mee die vaak moeilijk te dragen 

zijn bij de ontwikkeling van dit soort van projecten (waarvan sommige ook van belang zijn voor het 

milieu, zoals in het geval van de productie van hernieuwbare energie). Om deze effecten te 

ondervangen, worden er subsidies vooropgesteld (zie hoofdstuk 0). 

Op eenzelfde manier leidt het debiet dat toegewezen wordt aan kunstwerken die de vissen moeten 

helpen passeren bij hun stroomop- en/of stroomafwaartse trek (wat het gebruik van turbines of de 

exploitatie van een waterwinning onmogelijk maakt) tot een vermindering van de productie van 

hernieuwbare energie (zie pijler 1: milieuvergunningen). Op dit ogenblik is er echter geen enkele 

studie die naar deze impact op de productie verwijst of die toelaat om de gevolgen hiervan over 

meerdere jaren heen te kwantificeren (aangezien het ene jaar het andere niet is). Een oplossing blijft 

het gebruik van efficiënte visvriendelijke machines om het verlies als gevolg van de plaatsing van een 

afvoerinrichting voor de stroomafwaartse vistrek te beperken.  

De effecten op de lucht en het klimaat alsook op de menselijke gezondheid kan voor deze pijler als 

neutraal worden beschouwd, ondanks dit kleine verlies aan hernieuwbare energieproductie in het geval 

van waterkrachtcentrales.  

Stuwdammen zijn nuttige kunstwerken voor tal van uiteenlopende vormen van gebruik, waaronder: 

− Gebruik van waterkracht; 

− Regeling van het waterpeil voor de beroeps- en de pleziervaart; 

− Waterwinningen voor vee, industrie, enz.; 

− Stabilisering van nabijgelegen hydromorfologische aanpassingswerken (weg, enz.).  

Verder is ook hun historisch en cultureel belang onmiskenbaar. Ze maken al enkele eeuwen deel uit 

van het landschap en worden als zodanig beschouwd als belangrijk cultureel erfgoed. 
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Hoewel hun afvlakking of verlaging in een context van ecologische continuïteit vaak de meest 

geschikte oplossing is om ze in hun oorspronkelijke staat te herstellen, is deze oplossing vaak moeilijk 

voor te stellen gezien de vele uitdagingen waarmee men zich geconfronteerd ziet. Het hangt dan ook af 

van de manier waarop de vrije migratie van de vissoorten hersteld wordt, of de effecten +/- positief of 

negatief zullen zijn voor deze aspecten. 

Tot slot worden sommige soorten vistrappen onvermijdelijk gekenmerkt door een beperkte 

landschappelijke integratie (beton). Afhankelijk van de locatie moeten er dan ook alternatieven 

worden voorgesteld (pseudo-natuurlijke omleiding). 

Fysiek compartiment 

Vanuit het oogpunt van de hydrosedimentaire dynamiek van de waterlopen is het herstel van het vrij 

rondzwemmen van de vissen in de Waalse waterlopen een algemeen positief effect. In sommige 

gevallen kunnen de genomen maatregelen de overbrenging van sedimenten stroomafwaarts van de 

waterlopen inderdaad gedeeltelijk (omleiding) of volledig (eliminatie van de hindernis) herstellen. De 

goede ecologische toestand van de waterlopen is direct (bijv. paaisubstraat) of indirect (bijv. 

oeverstabilisatie) afhankelijk van de kwaliteit van deze overdracht. 

Gebieden met zwaar verontreinigde sedimenten zullen echter speciale aandacht moeten krijgen, 

aangezien het risico bestaat dat de verontreiniging zich stroomafwaarts verspreidt via resuspensie. 

Ook de hydromorfologische kwaliteit van een waterloop is direct afhankelijk van de laterale 

continuïteit (mate van vrijheid en verbinding met dode armen, doodlopend dal, enz.) en de 

longitudinale continuïteit. Dit laatste houdt rechtstreeks verband met het herstel van de vrije migratie 

van vissoorten, die bedoeld is om deze te herstellen, wat op lange termijn een positief effect zal 

hebben (lange continuïteitsherstelperiode met doelstellingen tot in 2027) op de hydromorfologische 

kwaliteit. 

10.4.2 Maatregelen en aanbevelingen 

De problematiek van de invasieve vissoorten moet op een ad-hoc basis in aanmerking genomen 

worden aan de hand van een risicoanalyse (IAS, 2019) en een passend beheer. 

Het simpelweg elimineren van de obstakels op de Waalse waterlopen door afvlakking is uiteraard niet 

verenigbaar met de ontwikkeling van de Waalse waterkracht, met name in het kader van het Lucht-

Klimaat-Energieplan tegen 2030. Afhankelijk van de voor elke sector vastgestelde prioritaire kwesties 

moet rekening worden gehouden met de te verkiezen scenario's (passage van vissen, afvlakking, 

verlaging, beheer van wannen, enz.). De wetgeving voorziet reeds in compensatiemechanismen 

(subsidies) om de financiële gevolgen voor de projecten tot een minimum te helpen beperken. Toch 

moeten deze steunmaatregelen in verhouding staan tot de ambities voor het vrij rondzwemmen van de 

vissen over een periode die volstaat om een maximaal succes te garanderen. Om hun doeltreffendheid 

te controleren, moeten er maatregelen getroffen worden voor de opvolging van dit aspect 

(herbevestiging van de kunstwerken na de werken, vangtests, markering van pit-tags en andere). 

Om de onderliggende doelstellingen te bereiken die door deze teksten vastgelegd worden, ontbreken 

een aantal elementen die in de wetgeving of in een officiële publicatie opgenomen moeten worden: 

− een tijdsreferentie waarin de doelstellingen voor het in regel stellen van de op de prioritaire 

assen vastgestelde hindernissen (met of zonder gebruik) worden gedefinieerd; 

− de wettelijke middelen waarover de beheerders beschikken om het in regel stellen op te leggen 

en de rechtsmiddelen die de eigenaars of exploitanten ter beschikking worden gesteld; 

− een verband tussen de prioritaire of ecologisch belangrijke assen en de beoogde soorten voor 

het herstel van hun vrije migratie. Hoewel in bijlage LVII van het BWR de gebieden (forel-
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vlazalm-barbeel-brasem) aangegeven worden, waar de beoogde vissoorten mogelijk 

voorkomen met vermelding van hun huidige toestand (aanwezig of uitgestorven), zijn 

(historisch gezien) niet alle stukken van een waterloop geschikt voor de terugkeer van 

bepaalde soorten (sommige werden nooit waargenomen in waterlopen waarvan de 

hydromorfologische kenmerken geschikt zouden kunnen zijn voor hun aanwezigheid). De 

mogelijkheden inzake dimensionering en type van kunstwerken die de vissen moeten helpen 

passeren, houden rechtstreeks verband met de beoogde soorten en de milieucontext. Zo zal 

bijvoorbeeld de denkoefening over locaties die geschikt zijn voor het vrij rondzwemmen van 

zalm (Salmo Trutta) niet altijd dezelfde zijn als voor paling (Anguilla anguilla), donderpad 

(Cottus gobio) of fint (Alosa fallax). Hoewel de denkoefening aangevat werd in het rapport ter 

bepaling van de cartografie OVIDIO M. et PHILIPPART JC., 2010), ontbreekt de wettelijke 

definitie, stuk per stuk, van de beoogde vispopulaties. Deze doelstelling zou opgenomen 

kunnen worden in de PARIS en als referentie kunnen dienen. 

 

Voor zover mogelijk, en in het belang van een duurzaam beheer van de waterlopen, moet het vrij 

rondzwemmen van de vissen hand in hand gaan met het herstel (of het behoud) van de 

sedimentbewegingen. Het betreft hier een integraal onderdeel van de ecologische continuïteit dat niet 

(of slechts zelden) in de bestudeerde wetteksten wordt vermeld. Ook hier geldt dan ook dat, 

afhankelijk van de context, de verwijdering van de dam, de installatie van bodemafvoerkleppen en het 

speciale beheer van de site ter bevordering van deze kwestie aangemoedigd moeten worden ten 

opzichte van andere vormen van vistrappen (bekkens, enz.). 

De bestaande obstakels die geen enkele ecologische, economische, stabiliteits- of patrimoniale waarde 

hebben (AWaP-raadpleging vereist), zouden verwijderd moeten worden. 

10.4.3 Opvolgingsmaatregelen 

Hieronder enkele opvolgingsmaatregelen die voor deze pijler voorgesteld kunnen worden: 

− Percentage kunstwerken dat als onoverkomelijk of moeilijk passeerbaar te boek staat per jaar 

dat de vrije migratie hersteld werd; 

− Jaarlijkse evolutie van de elektrische visserij en de herkolonisatie van de omgevingen door de 

beoogde soorten. 

10.5 PIJLER 5: KARAKTERISERING VAN DE WATERLOPEN IN HET WAALS GEWEST 

10.5.1 Niet-onaanzienlijke effecten 

Documenten waarop deze pijler betrekking heeft 

− Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen;  

Voorwerp van de verandering 

− Duidelijke identificatie van de beheerders tot aan de ongeklasseerde waterlopen; 

− Officiële bepaling van het punt waarop de onbevaarbare waterlopen in 1ste categorie ingedeeld 

worden. 

− Wettelijke bepaling van de minimale inhoud van de atlas  

 

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

Wij hebben geen belangrijke implicaties vastgesteld voor de artikelen van het BWR die betrekking 

hebben op deze twee punten. Dankzij de geïmplementeerde regelmatige monitoring (speciale cel bij de 
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directie die instaat voor de onbevaarbare waterlopen van de SPW) kan de minimale informatie worden 

bijgewerkt, wat een optimaal beheer van de verschillende compartimenten garandeert. 

De kleine wijzigingen die aan de waterlopen van de 1ste categorie worden opgelegd en waarvan de 

grenzen in bijlage LVIII van het BWR worden gepresenteerd, zullen weinig of geen invloed hebben 

op de beheerdoelstellingen voor het desbetreffende stuk. Bovendien zijn deze wijzigingen van 

ondergeschikt belang en houden ze rechtstreeks verband met het vaak reeds uitgevoerde grondbeheer. 

10.5.2 Maatregelen en aanbevelingen 

De beheerders en belanghebbende partijen moeten goed geïnformeerd worden over deze wijzigingen 

om een zekere coherentie in het beheer met betrekking tot de aangrenzende gebieden te waarborgen. 

De regelmatige actualisering van de Atlas van onbevaarbare waterlopen moet de nieuwe inrichtingen 

opnemen die op de waterlopen gerealiseerd worden. De interactie tussen de beheerders (talrijk en met 

thans vrij gevarieerde beheermethoden) en de cel van de atlas zal regelmatig en systematisch moeten 

zijn (bijv. uitreiking van nieuwe domaniale vergunning) om de werking en de verrijking van het 

instrument te garanderen.  

Wat dit punt betreft, geldt bovendien dat de input van nieuwe informatie in de databank 

geautomatiseerd zou moeten worden, net als de hele denkoefening over de relevantie en aggregatie 

van diezelfde informatie, teneinde de uitwisseling en het gebruik van de respectieve gegevens te 

optimaliseren. De bepaling van de uiteindelijke exploitatie ervan (uiteindelijke deliverable, vormen 

van gebruik) zal een pragmatische aanpak van deze thema's mogelijk maken. 

10.5.3 Opvolgingsmaatregelen 

Er worden geen opvolgingsmaatregelen voorgesteld voor deze pijler. 

10.6 PIJLER 6: WERKEN MET BETREKKING TOT DE WATERLOPEN 

10.6.1 Niet-onaanzienlijke effecten 

Documenten waarop deze pijler betrekking heeft 

− Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen;  

 

Voorwerp van de verandering 

− Het BWR bepaalt wie verantwoordelijk is voor de onderhouds- en de kleine 

reparatiewerkzaamheden aan de waterlopen van 2de categorie die zich op de grens van twee 

provincies situeren; 

− Het legt de beheerder van de onbevaarbare waterlopen de verplichting op een keer in de 6 jaar 

een bezoek te brengen om 1° de waterlopen of delen van waterlopen te bepalen waarop er 

onderhouds- en kleine reparatiewerkzaamheden verricht moeten worden, 2° de aard van de uit 

te voeren werken te bepalen, 3° de te verrichten werken te plannen, 4° de werken te 

identificeren die veroorzaakt of verergerd worden door het gebruik van de waterloop door 

privaat- of publiekrechtelijke personen (en de tijdige vaststelling door de beheerder van de 

onderhouds- en kleine reparatiewerkzaamheden); 

− Het somt de onderhouds- en kleine reparatiewerkzaamheden op die door derden uitgevoerd 

kunnen worden; 

− Het definieert de principes van de domaniale vergunning voor onbevaarbare waterlopen en 

ongeklasseerde waterlopen, de procedure voor de afgifte van dergelijke vergunningen, de 
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samenstelling van het dossier, de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, het recht 

van de beheerders om deze vergunning in welbepaalde gevallen op te schorten of in te trekken 

en de administratieve beroepsprocedures die daarop betrekking hebben; 

− Het voorziet in een aangiftesysteem, met eventuele aanvullende voorwaarden, voor de 

installatie van een of meer tijdelijke en voorlopige inrichtingen, waarvan de duur niet meer 

dan drie maanden bedraagt en die de afvloeiing in de zomerbedding niet wijzigen; 

− Het specificeert wat bedoeld wordt met onderhouds- en kleine reparatiewerkzaamheden aan 

ongeklasseerde waterlopen en de verplichtingen, rechten en plichten van de eigenaar en de 

aangestelde beheerder; 

− Het verbiedt het afdekken van waterlopen, behalve in het geval van 1° infrastructuur voor 

weg-, spoorweg-, luchthaven- of rivierverkeer, 2° infrastructuur die toegang geeft tot privé-

eigendommen met een voor die toegang strikt noodzakelijke breedte, 3° telecommunicatie-, 

vloeistof- of energienetwerken; 

− Het verbiedt constructies en opslag in de buurt van waterlopen (< 6 m) zonder voorafgaande 

toestemming van de beheerder; 

− Het verbiedt het legen van rivieren en reservoirs, behalve in bepaalde speciale gevallen. 

 

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

Biologisch en ecologisch compartiment 

De nieuwe regeling voor werken aan waterlopen heeft tot doel elke aanvraag voor het gebruik van het 

openbaar domein voor privédoeleinden, waarbij de zomerbedding of de kunstwerken die deze omvat, 

worden gewijzigd, te formaliseren en te omkaderen. 

Via de documenten en specifieke studies (afhankelijk van de beoogde inrichtingen werd er een lijst ter 

beschikking gesteld in bijlage 3 van het BWR) die door indiener aan de beheerder verstrekt moeten 

worden, wordt de nadruk gelegd op de bescherming van het milieu bij elke mogelijk schadelijke 

ingreep. Voor een milieueffectenrapport of, in voorkomend geval, een milieueffectenstudie, alsmede 

voor het in aanmerking nemen van de effecten van het project op het Natura 2000-netwerk, moeten 

alle instandhoudingsmaatregelen worden overwogen die nodig zijn voor de uitvoering van het project. 

De impact van deze bepalingen op de ecologische context is dus positief, aangezien de fauna en flora 

die onlosmakelijk verbonden zijn met de waterloop beter in aanmerking zullen worden genomen bij de 

geplande werken. Deze stappen maken het mogelijk om na te gaan of de geplande werkzaamheden 

niet alleen in overeenstemming zijn met de ambities op het gebied van de bescherming van het 

aquatisch milieu (Kaderrichtlijn Water, Stroomgebiedbeheerplan, Natura 2000), maar ook met de 

andere doelstellingen, zoals de bescherming van goederen en personen (Kaderrichtlijn Overstromingen 

en Overstromingsrisicobeheerplan). 

De - tijdelijke - toekenning van de vergunning aan de vergunninghouder, de bepaling van de 

geldigheidsduur ervan en het recht van de beheerder om de toegelaten kunstwerken te laten wijzigen 

of verwijderen (met rechtvaardiging en argumentatie van zijn keuze in de gevallen die in de wettekst 

worden aangehaald) zijn allemaal aanvullende maatregelen die bijdragen tot de vrijwaring van het 

milieu, de volksgezondheid, de openbare veiligheid en het aquatisch milieu. 

Sociaaleconomisch compartiment  

Net zoals de eisen die in een milieuvergunning worden gesteld de ontwikkeling van 

sociaaleconomische projecten (waterkracht, waterwinningen, andere) kunnen belemmeren door de 

eigen milieueisen, kunnen aanvragen voor een domaniale vergunning ook een negatief effect hebben 

(administratieve logheid, hoge techniciteit, hoge kosten, grote milieubelastingen). 

De effecten en hun betekenis zijn vergelijkbaar met de effecten die geformuleerd werden bij pijler 1 

met betrekking tot de milieuvergunning. 
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De bepaling van een lijst van onderhouds- en kleine reparatiewerkzaamheden die door derden middels 

een aangifte uitgevoerd kunnen worden, vereenvoudigt de procedure voor bepaalde kleine 

tussenkomsten.  

Sociaalcultureel compartiment 

Soms kan de sociaalculturele omgeving (scouting, sportactiviteiten, enz.) echter vragen om de 

installatie van een of meerdere tijdelijke en voorlopige inrichtingen in of op de zomerbedding. Indien 

deze aanvraag voldoet aan de vereiste voorwaarden, voorziet het BWR in een vereenvoudigde 

aanvraagregeling (aangifte) die geschikter is dan die van de vergunning. Deze aanpak maakt het 

mogelijk om: 

- na te gaan of deze tijdelijke inrichtingen geen effecten met zich meebrengt, aangezien er nog 

steeds een formele aanvraag moet worden ingediend bij de beheerder; 

- de aanvraag te beperken tot een aangifte die de te ondernemen administratieve stappen 

vergemakkelijkt. 

Fysiek compartiment 

Het hydromorfologische luik moet eveneens nauwgezet onderzocht worden in de aanvragen voor 

werken, zodat een positief kortetermijneffect op de uitgevoerde werkzaamheden gegarandeerd is. 

De watervoorraad zal eveneens op korte termijn beter moeten worden beschermd tijdens 

werkzaamheden in rivieren (beperkte lozingen van troebel water, middelen om ad-hocverontreiniging 

door machines te voorkomen, enz.). 

Ook het legen (vullen) van vijvers en reservoirs in (vanuit) een waterloop komt aanbod en het BWR 

stelt de naleving voorop van een reeks specifieke parameters (troebelheid, opgeloste zuurstof, enz.). Er 

worden echter geen details over het technische proces van het vullen/bemonsteren aangeboden. Zelfs 

al is het in de tijd beperkt, dan nog kan het vullen of legen van een vijver of reservoir de oevers van 

een waterloop echter aantasten (bijvoorbeeld in het geval van een lozing vanuit de lucht). 

Voor de effecten op de luchtkwaliteit, het klimaat en het bodemgebruik kunnen dezelfde effecten 

worden aangehaald als bij pijler 1 (milieuvergunning). 

10.6.2 Maatregelen en aanbevelingen 

De maatregelen en aanbevelingen die in hoofdstuk 10.1 geformuleerd werden, zijn eveneens van 

toepassing op dit gedeelte. 

De milieuvergunning en de aanvraag van een domaniale vergunning zijn weliswaar vooraf aan 

verschillende diensten gericht, maar vertonen toch veel overeenkomsten in termen van de vereiste 

studies en bijlagen, evenals met betrekking tot een deel van de geraadpleegde diensten (DCENN, 

DNF). Hoewel deze twee administratieve procedures niet voor alle inrichtingsprojecten op waterlopen 

vereist zijn, lijkt het erop dat er voor veel kleine wijzigingswerken aan de zomerbedding of de 

kunstwerken die deze omvat, nog steeds een beroep moet worden gedaan op deze twee toestemmingen 

(bv. installatie van waterkrachtcentrales > 10 kW of permanente winningen van niet-drinkbaar 

oppervlaktewater).  

In dit verband is het belangrijk eraan te herinneren dat het Milieuwetboek bepaalt dat voor eenzelfde 

project dat aan verschillende vergunningen onderworpen is, er één enkele effectenbeoordeling en één 

enkel onderzoek verricht kan worden.18 

 
18 Art. D.68 en R.56 van Boek I van het Milieuwetboek 
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Het blijft niettemin belangrijk dat beide benaderingen los van elkaar blijven bestaan, aangezien de 

domaniale vergunning nodig is om het publieke domein te kunnen innemen, in tegenstelling tot de 

milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning. 

Verder vestigen we de aandacht van de verzoekers en de behandelende diensten ook op het belang van 

overleg in deze twee benaderingen om de algehele consistentie in de afgifte van vergunningen en 

toelatingen te behouden. 

10.6.3 Opvolgingsmaatregelen 

Hieronder enkele opvolgingsmaatregelen die voor deze pijler voorgesteld kunnen worden: 

- Jaarlijkse evolutie van de verleende of geweigerde domaniale vergunningen per klasse en type 

van project (waterwinning/lozing; waterkrachtcentrale; andere): deze indicator zou het 

mogelijk maken om niet alleen de evolutie van de aanvragen en aanvaardingen 

(inaanmerkingneming van de milieucomponent in de aanvraag) en weigeringen (geen 

inaanmerkingneming) op te volgen, maar ook de reële impact van de nieuwe wetgeving op de 

economische sector. Het is echter moeilijk om de waarschijnlijke trend van afnemende 

aanvragen als gevolg van de toenemende complexiteit te beoordelen (of zelfs alleen mogelijk 

als de situatie ter zake vergeleken kan worden met het jaarlijks aantal projecten per type vóór 

en na de implementatie van het decreet).  

10.7 PIJLER 7: ONGEKLASSEERDE WATERLOPEN 

10.7.1 Niet-onaanzienlijke effecten 

Documenten waarop deze pijler betrekking heeft 

− Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen 

Voorwerpen van de verandering 

− Het geeft aan welke onderhouds- en kleine reparatiewerkzaamheden door de eigenaar moeten 

worden uitgevoerd, zij het alleen als de veiligheid van de eigendommen en personen dit 

vereist.  

− Toewijzing van hun opvolging door de beheerder van tweede categorie, die van de eigenaar 

kan eisen dat hij de waterloop in goede staat houdt of die de beheerder het recht kan geven om 

in hoogdringende gevallen in te grijpen op ongeklasseerde waterlopen en de kosten van de 

tussenkomst op de in gebreke blijvende eigenaar verhalen.  

− Ook voor grote werken is een vergunning nodig. Die wordt uitgereikt door de beheerder van 

tweede categorie. 

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

Biologisch, ecologisch en fysisch compartiment 

Vanwege hun aanzienlijke lineaire omvang en hun stroomopwaartse ligging in het hydrografische 

stroomgebied zijn de geklasseerde waterlopen over het algemeen die welke het vaakst voorkomen in 

landbouw- en bosgebieden. Ze zijn blootgesteld aan tal van vormen van antropogene druk (houtkap, 

begrazing, waterwinning, beddingomleiding, enz.) die, als er geen voorzorgsmaatregelen worden 
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genomen, hun ecologische kwaliteit drastisch doen verslechteren en afbreuk kunnen doen aan de 

aquatische fauna en flora. Deze stromen, die vaak in particuliere handen zijn, krijgen niet de aandacht 

die ze verdienen en moeten het stellen zonder een geïntegreerd beheer. 

Bovendien zijn deze bovenstroomse beken vaak van groot ecologisch belang, zowel wat betreft de 

aanwezige vissoorten (parelmosselen, donderpad) als qua interessante habitats. 

Het in aanmerking nemen en beschrijven van de werken en de vereiste vergunningen of de bepaling 

van het voogdijschap in hoogdringende gevallen zijn stuk voor stuk maatregelen van het BWR die een 

betere kennis en controle van ongeklasseerde waterlopen mogelijk maken. Verder dient hier tevens de 

inaanmerkingneming aangestipt van de ongeklasseerde waterlopen in de artikelen van het BWR 

betreffende de modaliteiten voor de seizoensgebonden waterwinningen (Pijler 8) vanaf een openbare 

weg, in het versterkte infractionele systeem (Pijler 2), in de belangrijke hydromorfologische 

wijzigingen zoals de bekleding van de zomerbedding (Pijler 7) of in de atlas (Pijler 5).  

Hun inaanmerkingneming in de nieuwe wetgeving garandeert een betere instandhouding van hun 

ecologische kwaliteit door middel van: 

− Een opvolging van de interventies en het opzetten van vergunningen in het geval van meer 

consequente werken; 

− Een versterkt kader voor het optreden van de beheerder van tweede categorie; 

− Een specifiek infractioneel systeem; 

− Een betere kennis van de fysieke omgeving. 

 

Sociaaleconomisch compartiment 

De ongeklasseerde waterlopen worden vaak door hun eigenaars geëxploiteerd in het kader van hun 

landbouw- of bosactiviteit. De verdere specificaties in de wetgeving zorgen voor een betere 

omkadering van hun rechten en plichten door de aandacht op de instandhouding van deze omgevingen 

te vestigen. De daaruit voortvloeiende maatregelen (plaatsing van omheiningen, bescherming, enz.) 

kunnen van invloed zijn op de economische activiteit van de onderneming door het vergen van extra 

investeringen (bijv. het zorgen voor geschikte middelen om kleine waterlopen over te steken bij 

bosbouwactiviteiten, enz.) 

De negatieve effecten op de productie van hernieuwbare energie zijn bijkomstig voor deze kleine 

rivieren met een zeer klein potentieel. 

10.7.2 Maatregelen en aanbevelingen 

De beginselen van goede praktijken bij het beheer van deze hulpbron moeten gedeeld worden met de 

eigenaars en exploitanten in de buurt van ongeklasseerde waterlopen. De riviercontracten spelen een 

belangrijke rol in de sensibilisering (RIVIERCONTRACT OURTHE, 2009). 

10.7.3 Opvolgingsmaatregelen 

Er werden geen opvolgingsmaatregelen voorgesteld, omdat de specifieke punten opgenomen werden 

bij andere pijlers. 
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10.8 PIJLER 8: WATERWINNINGEN EN LOZINGEN 

10.8.1 Niet-onaanzienlijke effecten 

Documenten waarop deze pijler betrekking heeft 

− Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen;  

Voorwerpen van de verandering 

− Preciseringen van de voorwaarden voor de installatie van een waterlozing in onbevaarbare 

waterlopen of ongeklasseerde waterloop; 

− Preciseringen van de voorwaarden voor de installatie van een permanente winning van 

oppervlaktewater dat niet tot drinkwater verwerkbaar of niet voor menselijk verbruik bestemd 

is, in een onbevaarbare waterloop of een ongeklasseerde waterloop; 

− Preciseringen in verband met de aangifte die verricht moet worden bij een seizoensgebonden 

waterwinning in een onbevaarbare of ongeklasseerde waterloop vanaf de openbare weg, voor 

ander dan huishoudelijk gebruik of om vee te drinken te geven;  

− Verplichtingen van voormelde aangevers bij seizoensgebonden waterwinning in een 

onbevaarbare of ongeklasseerde waterloop vanaf de openbare weg. 

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

Biologisch en ecologisch compartiment 

Het BWR 'waterlopen' specificeert de essentiële elementen die in aanmerking genomen moeten 

worden bij de plaatsing van een waterwinning of een lozing in het licht van zijn effect op het aquatisch 

milieu. 

Een goede beheersing van deze kunstwerken zal de beheerder in staat stellen om het milieu te 

beschermen: 

− Door bijzonder bouwvoorwaarden op te leggen die oog hebben voor het aquatisch milieu;  

− Door bijzondere exploitatie- (of opschortings)voorwaarden op te leggen in scharnierperiodes 

(lage waterstand). 

 

De gevolgen van de waterwinning voor het aquatisch milieu kunnen dus worden beperkt of 

verminderd in verhouding tot het soort waterwinning (doelstellingen van de onttrekking) en de 

toegewezen exploitatiemodaliteiten.  

De bijzondere voorwaarden die we in deze optiek kunnen aanhalen, zijn bijvoorbeeld:  

− Het opleggen van een mechanisme om het debiet van de waterwinning te regelen en het 

voorbehouden debiet te respecteren in het eventueel omgeleide deel dat bedoeld is om het 

biologische minimumdebiet van de waterloop te garanderen; 

− Het verbod om een dam op te werpen, die het vrij rondzwemmen van de vissen zou 

belemmeren; 

− Het herstel van de vrije migratie van vissoorten bij onoverkomelijke obstakels die zich op een 

prioritaire of ecologisch belangrijke as bevinden.  

Deze maatregelen hebben tot doel het biologische leven in de waterloop in het algemeen rechtstreeks 

te respecteren, aangezien de aangifte het mogelijk maakt de omvang van de waterwinningen of 
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lozingen te bepalen en deze te beperken of te verbieden bij risico's voor de fauna en flora van de 

waterloop. 

Sociaaleconomisch compartiment 

De nieuwe verplichtingen voor de waterwinningen en lozingen kunnen economische gevolgen hebben 

voor de exploitant die zijn productiefaciliteiten stilgelegd of beperkt ziet worden door de beheerder. 

De exploitant moet ook nieuwe administratieve procedures (aangifte of vergunning) volgen die, al 

naargelang het geval, een gespecialiseerde vakkennis (studiebureau of deskundige) kunnen vereisen. 

Ook de viskwekers worden getroffen, aangezien de normen ook van toepassing zullen zijn op hun 

waterwinningen.  

Het bestudeerde deel van dit BWR gaat echter vooral over de fysieke formaliteiten voor het opzetten 

van waterwinningen en lozingen en over de controlemiddelen die nodig zijn om de gevolgen voor het 

aquatisch milieu te beperken. Naast de investeringen op korte termijn voor de opgelegde bouwkundige 

bepalingen (lozing met een kleine hoek in de stroom van de waterloop, enz.), zal er een 

langetermijneffect zijn op het sociaaleconomische compartiment wanneer er om bepaalde ecologische 

redenen stilleggingen of beperkingen worden opgelegd. Deze kunnen belangrijker worden in het geval 

van grote waterwinningen of lozingen, waarvoor omvangrijke investeringen nodig zouden zijn om 

deze aan de normen te laten beantwoorden.  

De effecten op dit compartiment zijn vergelijkbaar met die bij pijler 1, 4 en 6, zij het minder 

uitgesproken. 

De in deze as genoemde bepalingen beschermen ook de watervoorziening en zullen een positief effect 

hebben op de menselijke gezondheid met een betere controle van de waterwinningen en lozingen in de 

waterloop. 

 

Fysiek compartiment 

Het respect voor en de versterking van de oevers en de zomerbedding (lozing) waarin het kunstwerk is 

ondergebracht, staan centraal in de door het BWR toegestane inrichtingen. Het biedt dus extra 

bescherming voor de fysieke kwaliteit van de waterloop en in mindere mate voor het grondgebruik 

door een maximale milieu-integratie op te leggen via de installatie van planttechnieken voor 

oeverstabilisatie. 

In het kader van de lozingen en permanente waterwinningen schrijft het BWR een geheel van 

maatregelen voor om de morfologische en hydrodynamische integriteit van de waterlopen te 

vrijwaren. 

Hierbij dient tevens opgemerkt dat een betere controle van de permanente winningen van niet-

drinkbaar oppervlaktewater dat niet bestemd is voor menselijke consumptie uiteindelijk een betere 

beoordeling mogelijk zal maken van de druk die er op onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en 

derde categorie wordt uitgeoefend. De Waalse regering zal hierdoor over gegevens beschikken die 

haar in staat zullen stellen om passende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld bij langdurige droogte 

(gericht op de stopzetting van het gebruik van water dat afkomstig is van bepaalde sterk belaste 

waterlopen in plaats van het treffen van tijdelijke maatregelen die voor het hele Waalse grondgebied 

gelden: zoals in de maand juli 2019 gebeurde).  

Er worden geen specifieke lozingsnormen (temperatuur, enz.) vastgesteld waarmee in de geldende 

wetgeving al rekening is gehouden. 
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10.8.2 Maatregelen en aanbevelingen 

Specifiek met betrekking tot waterlozingen in een onbevaarbare of ongeklasseerde waterloop zouden 

de volgende voorwaarden kunnen worden toegevoegd om het risico op erosie tot een minimum te 

beperken (SEPA 2008): 

− Ervoor zorgen dat de lozingen in rechte delen van de waterlopen worden geïnstalleerd, uit de 

buurt van sedimentatiegebieden (bolle oever van een meander) en erosie (holle oever van een 

meander); 

− Lozingen mogen niet worden geïnstalleerd in verzwakte rivieroevers (bijvoorbeeld door 

vertrappeling); 

− Lozingspunten moeten zo dicht mogelijk op dezelfde hoogte als de rivierbedding worden 

geïnstalleerd om erosie ervan te beperken. Indien dit niet mogelijk is, kan een toevoerstructuur 

met een geleide valbeveiliging overwogen worden. 

 

Wat betreft de permanente waterwinningen van oppervlaktewater dat niet tot drinkwater verwerkbaar 

of niet voor menselijk verbruik bestemd is in een onbevaarbare of ongeklasseerde waterloop, worden 

geen instructies voorgesteld met betrekking tot de hoek van de waterinlaat ten opzichte van de oever 

(terwijl dat voor waterlozingen wel het geval is). De volgende richtlijnen zouden toegevoegd kunnen 

worden om erosie- en sedimentatieprocessen in de buurt van de waterwinning tot een minimum te 

beperken (SEPA, 2008): 

− Installatie van de waterinlaat in de richting van de stroming, in een hoek van 10-45°; 

− Zoveel mogelijk waterwinningen loodrecht op de oever vermijden. 

 

Ook moet worden opgemerkt dat er geen voorschriften zijn voor de seizoensgebonden 

waterwinningen, ingeplant in een onbevaarbare of ongeklasseerde waterloop vanop privé-eigendom of 

vanaf de openbare weg voor huishoudelijke behoeften of voor het te drinken geven van vee, wat maakt 

dat er een reëel risico bestaat op een overexploitatie van deze kleine waterlopen. Vandaar dat zulke 

waterwinningen minstens het voorwerp zouden moeten uitmaken van een aangifte met een beperkte 

geldigheid in de tijd. De herbeoordeling van deze geldigheid zou om de 6 jaar kunnen plaatsvinden, op 

hetzelfde moment als de herbeoordeling van de PARIS. 

Verder dient erop gewezen dat de cartografie van de zwarte punten die in het kader van de 

riviercontracten opgemaakt werd, een lijst bevat van alle waterwinningen bevat die zichtbaar waren op 

het moment van hun passage. Het zou opportuun zijn om deze gegevens te benutten.  

Tot slot moet worden opgemerkt dat het ontwerp van BWR dat het voorwerp uitmaakt van deze 

studie, geen regelgevend kader biedt voor niet-permanente waterwinningen van oppervlaktewater dat 

niet tot drinkwater verwerkbaar of niet voor menselijk verbruik bestemd is, die ingeplant werden in 

een ongeklasseerde waterloop. Deze vaststelling is waarschijnlijk te wijten aan de wil van de wetgever 

om de andere Wetboeken (Burgerlijk Wetboek en Veldwetboek) te respecteren die het oeverrecht 

definiëren (artikel 644 waar het volgende te lezen staat: "Hij wiens eigendom paalt aan een lopend 

water dat volgens artikel 538, in de titel Onderscheiding van de goederen, niet behoort tot het 

openbaar domein, mag zich, waar het voorbijloopt, daarvan bedienen tot bevloeiing van zijn 

eigendommen."). 

Voor het legen/vullen van vijvers en reservoirs wordt aanbevolen om ten minste de instructies in acht 

te nemen die vergelijkbaar zijn met de instructies die geformuleerd werden in verband met de 

permanente waterwinningen en lozingen in onbevaarbare of ongeklasseerde waterlopen (art. 82-83), 

met name: 

− Een minimale afstand tussen de lozing en de bedding van de waterloop (waarbij idealiter voor 

een lozing onder water geopteerd wordt); 
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− De lokalisering van de lozing/waterwinning bij voorkeur in een recht gedeelte van de 

waterloop, op enige afstand van verzwakte oeverzones, zodanig gericht dat de 

uitspoeling/aanslibbing van de bedding van de rivier tot een minimum beperkt blijft. 

10.8.3 Opvolgingsmaatregelen 

Hieronder enkele opvolgingsmaatregelen die voor deze pijler voorgesteld kunnen worden: 

- Beoordeling van de fysisch-chemische parameters van het water die de kwaliteit van het 

afvalwater op de voorgrond plaatsen; 

- Totaal aantal waterwinningen (zonder dat er water terugvloeit naar de waterloop) op dezelfde 

waterloop gedurende een bepaalde periode in functie van de hydrologie van de waterloop. 

10.9 PIJLER 8: OVERLEG 

10.9.1 Niet-onaanzienlijke effecten 

- Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen 

 

Voorwerpen van de verandering 

- Overleg met het DNF bij de aanvraag van de domaniale vergunning; 

- Preciseringen in verband met de gevallen waarin een voorafgaand overleg met het DNF 

georganiseerd wordt; 

- Reikwijdte van voorafgaand overleg; 

- Inhoud van het advies; 

- Gevallen waarin een voorafgaand terreinbezoek georganiseerd wordt. 

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

Biologisch, ecologisch en fysisch compartiment 

Gezien het belang van de ecologische rol van waterlopen en de expertise van het DNF op dit vlak, lijkt 

voorafgaand overleg tussen de beheerder van de waterloop en het DNF zeer relevant. Het zal een 

positieve impact hebben op het milieu en zijn verschillende biologische, ecologische en fysieke 

compartimenten in meerdere opzichten: 

- Integratie van het onderhoud en de bescherming van de fauna en flora in verband met de 

aquatische ecosystemen tijdens de fase van de werkzaamheden en de eventuele exploitatiefase 

van het project (uitvoeringsadvies om eventuele negatieve effecten of risico's te 

vermijden/verminderen/compenseren); 

- Organisatie van de interventieplanning volgens de reproductie- of migratieperiodes van de 

soorten; 

- Middelen die geïmplementeerd moeten worden voor de bescherming van de oevers en de 

zomerbedding; 

- Bijzondere exploitatiebeperkingen 

Hoewel de fase van de werken en de gedane aanbevelingen eerder op de korte termijn gericht zijn, 

beschouwen wij deze positieve effecten als een bijdrage op lange termijn tot het behoud van het 

aquatisch milieu. 
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Sociaaleconomisch compartiment 

Anderzijds kunnen extra verplichtingen van het DNF ter bescherming van het milieu (in de werf- of 

exploitatiefase) aanzienlijke gevolgen hebben voor de investeringen die gedaan moeten worden, de 

waterkrachtproductie of de waterwinningen/-lozingen. 

Ook hier zal het nagestreefde belang van het behoud van het milieu een positieve invloed hebben op 

het welzijn van de lokale bevolking (vermindering van de overlast tijdens de werken, aangenaam 

wandelgebied, enz.). 

10.9.2 Maatregelen en aanbevelingen om aanzienlijke negatieve effecten te voorkomen, te 

verminderen of te compenseren 

Het voorafgaande terreinbezoek roept bepaalde vragen op, met name wat betreft de beschikbare 

menselijke middelen - ter herinnering, het DNF stuurt maximaal 3 agenten, namelijk de agent van het 

visgebied, de agent van het bosgebied en, in voorkomend geval, de Natura 2000-agent - en de 

noodzaak om de procedure niet te vertragen in geval van moeilijkheden bij de organisatie van dit 

bezoek. Het is namelijk belangrijk dat dit terreinbezoek geen belemmering vormt voor de beheerders 

bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en bij het uitreiken van de domaniale vergunningen 

die binnen een strikte termijn moeten worden afgeleverd.  

Als voorzien werd dat, als er geen advies gegeven wordt, dit als gunstig beschouwd mag worden, 

neemt dat niet weg dat het advies van het DNF zeer belangrijk blijft om hun expertise te integreren in 

de uitvoering en de controle van de vergunningen. De middelen zullen toereikend moeten zijn om aan 

deze vraag te voldoen. 

10.9.3 Opvolgingsmaatregelen 

Hieronder enkele opvolgingsmaatregelen die voor deze pijler voorgesteld kunnen worden: 

- Aantal adviezen dat door het DNF uitgebracht werd ten opzichte van het aantal dossiers 

waarover het DNF verzocht werd uitspraak te doen teneinde na te gaan of het overleg ook 

effectief plaatsgevonden heeft. 

10.10 PIJLER 10: AFSLUITING VAN DE WEILANDEN LANGS DE OEVERS 

10.10.1Niet-onaanzienlijke effecten 

Documenten waarop deze pijler betrekking heeft 

- Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen  

Voorwerp van de verandering 

- Het BWR herhaalt de voorgeschreven afstanden voor de plaatsing van de omheiningen; 

- Het BWR preciseert de situaties waarin een droge oversteekplaats voor het vee ondenkbaar is; 

- Het BWR preciseert de bevoegde autoriteit om afwijkingen toe te staan voor land dat het 

voorwerp uitmaakt van een zeer extensieve wei die gunstig is voor de biodiversiteit.  

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

Het is niet de bedoeling om hier terug te komen op de positieve milieueffecten van de eis voor 

oeverafsluitingen, maar wel om de gevolgen van de nadere preciseringen van het BWR te analyseren.  
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Ter herinnering: het BWR preciseert de situaties waarin een droge oversteekplaats voor het vee 

ondenkbaar is. In het BWR staat namelijk het volgende: "Wanneer het passeren met droge voeten in of 

in de onmiddellijke nabijheid van de weiden gelegen aan beide kanten van de waterloop onmogelijk is, 

kunnen hekken in de omheiningen gelegen langs die waterloop geïnstalleerd worden om een 

doorwaadbare doorgang mogelijk te maken. Tijdens de tijd die nodig is voor de oversteek van de 

waterloop kunnen die hekken open zijn. Het weiden wordt zodanig georganiseerd dat de frequentie en 

het aantal oversteken worden verminderd." 

Het BWR schuift hier een redelijke alternatieve oplossing naar voren in termen van 

milieudoelstellingen en de uitoefening van de landbouweractiviteit. Deze precisering laat de 

landbouwers immers toe om de kortste weg van de ene weide naar de andere te nemen en tegelijkertijd 

het aantal en de frequentie van de oversteken te verminderen. 

Het BWR preciseert eveneens dat het de territoriaal bevoegde directie van het DNF is die personen die 

onderworpen zijn aan de verplichting van artikel D.42/1 van het Waterwetboek, een afwijking van 

deze verplichting kan toestaan voor gronden die het voorwerp uitmaken van een zeer extensieve wei 

die gunstig is voor biodiversiteit. Dit begrip wordt echter niet gedefinieerd en zal van geval tot geval 

bepaald moeten worden, wat ons niet in staat stelt een oordeel te vellen over de mogelijke gevolgen 

van deze keuze. Tot slot wordt ook de procedure voor het aanvragen van een afwijking niet 

gepreciseerd. 

In dit stadium kunnen we bijgevolg geen significante positieve of negatieve effecten op het milieu in 

aanmerking nemen voor de bepaling door het BWR van een afstand tot de omheiningen (die overigens 

niet verantwoord wordt), voor de modaliteiten van oversteekplaatsen van waterlopen voor vee of voor 

de afwijking voor extensieve veeteelt (die niet nader gedefinieerd wordt). 

Hoogstens kan gesteld worden dat deze uitzonderingen (plaatselijke en gelokaliseerde oversteekplaats 

en toegang voor extensieve veeteelt) het risico van negatieve gevolgen voor de bestaande fauna en 

flora in of binnen 1 m van de toppen van de oevers van de waterloop sterk moeten beperken. 

10.10.2 Maatregelen en aanbevelingen om aanzienlijke negatieve effecten te voorkomen, te 

verminderen of te compenseren 

Het effect van de in het BWR voorgeschreven positie (0,75 tot 1 m al naargelang het geval) ten 

opzichte van de ecologische en hydromorfologische winst moet geanalyseerd worden (bestudering 

kostprijs/doeltreffendheid) om de keuze van de gekozen afstand te kunnen onderschrijven. Afhankelijk 

van de resultaten zouden dan meer drastische maatregelen aanbevolen kunnen worden in omgevingen 

met een hoge beschermingswaarde. 

Om het begrip "zeer extensieve wei die gunstig is voor de biodiversiteit" te definiëren, zou er een in te 

vullen indicatorenraster uitgewerkt kunnen worden. 

10.10.3Opvolgingsmaatregelen 

Er worden geen opvolgingsmaatregelen voorgesteld. 
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10.11 PIJLER 11: SUBSIDIES 

10.11.1Niet-onaanzienlijke effecten 

Documenten waarop deze pijler betrekking heeft 

- Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen  

Voorwerp van de verandering 

- Het BWR bepaalt wie de begunstigden zijn; 

- Het BWR bepaalt de voorgestelde subsidiepercentages, namelijk: 

o 80% van het totaalbedrag van de te subsidiëren uitgave voor de werken in verband 

met de hydraulische verbetering en het hydromorfologisch herstel van onbevaarbare 

waterlopen evenals voor de kunstwerken en inrichtingen ter verbetering van de 

aquatische habitats en met name de aanleg van vistrappen; 

o 65° van het totaalbedrag van de te subsidiëren uitgave voor de werken in verband met 

de bouw, uitbreiding en verbouwing van pompstations die nodig zijn voor de werken 

die op initiatief van het Gewest worden uitgevoerd; 

o 45% van het totaalbedrag van de te subsidiëren uitgave voor de werken in verband 

met de aanleg, versterking en verhoging van dijken langs waterwegen of onbevaarbare 

waterlopen, de bouw, uitbreiding en verbouwing van pompstations voor de afvoer van 

water van landbouwgrond, en het aanleggen van waterreserves van agrarisch belang; 

o 35% van het totaalbedrag van de te subsidiëren uitgave voor de werken in verband 

met de aanleg en verbetering van saneringsnetwerken voor de landbouw door middel 

van drainagebuizen of sloten. 

- Voorts bepaalt het BWR ook de procedure voor het aanvragen van subsidies en de 

samenstelling van het dossier. 

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

Deze subsidies zullen een aanzienlijk en positief voordeel opleveren voor alle beoogde 

compartimenten, aangezien ze het nakomen van milieuverplichtingen met betrekking tot 

werkzaamheden aan waterlopen zullen vergemakkelijken en tegelijkertijd de kosten ervan voor de 

eigenaar van het project zullen verminderen. 

De in de tekst voorziene begeleiding door de administratie moet de verkrijging van deze subsidies 

door de aanvrager vereenvoudigen. 

De beoogde termijn is op (korte tot) middellange termijn, aangezien deze effecten rechtstreeks 

afhankelijk zijn van de toekenningduur van de subsidies die elk milieucompartiment zullen helpen. 

10.11.2Maatregelen en aanbevelingen om aanzienlijke negatieve effecten te voorkomen, te 

verminderen of te compenseren 

Het grote risico houdt verband met de voor deze subsidies uitgetrokken begrotingsmiddelen, die in 

verhouding moeten staan tot de beoogde ambities.  

De keuze van de gesubsidieerde projecten (en hun prioriteit) moet objectief zijn, op basis van een 

duidelijk evaluatieschema. Het uitvoerige verslag van de begeleidingsdienst moet ook objectief zijn. 
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10.11.3Opvolgingsmaatregelen 

Hieronder enkele opvolgingsmaatregelen die voor deze pijler voorgesteld kunnen worden: 

- Toegekend subsidiepercentage in verhouding tot het lineaire traject van de herstelde waterloop 

voor het vrij rondzwemmen van de vissen; 

- Toegekend subsidiepercentage in verhouding tot de totale financiering van het project. 

10.12 PIJLER 12: WATERINGEN 

10.12.1Niet-onaanzienlijke effecten 

Documenten waarop deze pijler betrekking heeft 

− Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 

oktober 2018 tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen  

 

Voorwerp van de verandering 

− Het BWR specificeert de algemene bepalingen, met name de bepaling van de 

wateringinstanties die volgens de afbakening bevoegd zijn om in te grijpen, de formele 

verbodsbepalingen en de modaliteiten voor de intrekking van de vergunningen die door de 

wateringverenigingen afgegeven werden; 

− Het preciseert het bestuur van de wateringen en de bijzondere politiereglementen van de 

wateringen; 

− Het beschrijft de werkzaamheden die door de wateringen uitgevoerd moeten worden en de 

vergunningen die zij kunnen afgeven of waarvoor hun advies nodig is. 

 

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

De administratieve verduidelijkingen hebben weliswaar de verdienste dat zij de situatie op het gebied 

van het beheer verduidelijken, maar hebben geen significante milieueffecten. 

De onderwerpen die in de hoofdstukken over de wateringen aan bod komen, zijn deels ontleend aan de 

wetgeving over onbevaarbare en ongeklasseerde waterlopen. 

De effecten zullen bijgevolg vergelijkbaar zijn met onze vorige analyse: 

- Pijler 2 (versterkt infractioneel systeem) voor de politiereglementen die eigen zijn aan de 

wateringen en de verbodsbepalingen; 

- Pijler 6 (werken met betrekking tot de waterlopen) voor de uit te voeren werken en hun 

bijdrage aan de af te leveren domaniale vergunningen; 

- Pijler 7 (ongeklasseerde waterlopen) aangezien een meerderheid van de wateringen tot dit type 

van waterloop behoort; 

- Pijler 9 (overleg) voor de interactie waarom met het DNF verzocht wordt bij te plannen 

werken. 

Door deze effecten te combineren worden in de samenvattende tabel de effecten per compartiment 

voorgesteld. De rechtvaardigingsgronden zijn te vinden in de analyses die specifiek betrekking hebben 

op de eerder genoemde pijlers. 
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10.12.2Maatregelen en aanbevelingen om aanzienlijke negatieve effecten te voorkomen, te 

verminderen of te compenseren 

Er worden geen aanvullende maatregelen of aanbevelingen geformuleerd, behalve die welke zijn 

beschreven in de hoofdstukken die verband houden met de in de vorige paragraaf genoemde pijlers. 

10.12.3Opvolgingsmaatregelen 

Er worden geen aanvullende opvolgingsmaatregelen geformuleerd, behalve die welke zijn beschreven 

in de hoofdstukken die verband houden met de in de vorige paragraaf genoemde pijlers. 

10.13 PIJLER 13: DOORWAADBARE PLAATS 

10.13.1Niet-onaanzienlijke effecten 

Documenten waarop deze pijler betrekking heeft 

- Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering betreffende de kennisgevingen en 

toelatingen die afgeleverd kunnen worden in toepassing van artikel 58bis van de wet van 12 

juli 1973 op het natuurbehoud 

Voorwerp van de verandering 

- Het BWR preciseert het kader van de voorafgaande kennisgeving die voor advies voorgelegd 

moet worden aan de directeur van het DNF; 

- Het preciseert het kader van de voorafgaande vergunning die voor advies voorgelegd moet 

worden aan de directeur van het DNF. 

Analyse van de niet-onaanzienlijke effecten op het milieu 

Biologisch en ecologisch compartiment 

Aangezien het gaat om een specifieke kennisgeving of toelating die rechtstreeks aan de directeur of de 

inspecteur van het DNF moet worden gegeven voor het verkeer en de organisatie van het verkeer van 

voertuigen die niet bestemd zijn voor de scheepvaart, heeft dit BWR tot doel om het verkeer in de 

zomerbedding van de waterloop of op de oevers ervan te beperken, wanneer dit niet nodig is. 

Desgevallend kunnen er omleidings-, verminderings- of compensatiemaatregelen worden opgelegd. 

Het doel is om de fauna en flora van de waterloop en zijn oevers te behouden tijdens de doorgang van 

de machines. 

Sociaaleconomisch compartiment 

Het in te vullen formulier is niet erg uitgebreid en is vaak bedoeld om te worden gebruikt in 

combinatie met andere, meer complexe milieudossiers, wanneer er een andere projectleider dan de 

beheerder bij betrokken is. Bovendien kan er in de bijgevoegde verzoeken van het DNF - dat over het 

algemeen altijd geraadpleegd zal worden - al sprake zijn van een advies/overleg. 

Voor de bosbouw is het zo dat de benodigde machines regelmatig over kleine waterlopen geleid 

moeten worden. In dit verband moet de aanvraag worden ingediend met inachtneming van bepaalde 

exploitatiebeperkingen, indien van toepassing. 

De toepassing van dit BWR lijkt ons dan ook weinig (te verwaarlozen) negatieve gevolgen te hebben 

voor het sociaaleconomisch compartiment. 
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Wel valt er een positief effect op het landschap (door het vermijden van de vernietiging van de oever 

of bedding van de waterloop) te verwachten, als de aanbevolen verkeersomstandigheden gerespecteerd 

worden. 

Fysiek compartiment 

Deze maatregelen hebben een positief effect op het behoud van de hydromorfologische integriteit van 

de zomerbedding van de waterloop en zijn oevers alsook op het behoud van een goede kwaliteit van de 

waterbron. 

10.13.2Maatregelen en aanbevelingen om aanzienlijke negatieve effecten te voorkomen, te 

verminderen of te compenseren 

De sensibilisering van de actoren (boswachters, projectdragers op de waterlopen, beheerders, enz.) 

moet worden gehandhaafd met behulp van bekende goede milieubeschermingspraktijken bij werken in 

of in de buurt van een zomerbedding van een waterloop. 

Zo heeft in Frankrijk een LIFE-programma voor bovenstroomse beken19 tal van technische 

documenten opgeleverd om de gevolgen van bosbouw, sanering of werken in beken op het aquatisch 

milieu tot een minimum te beperken.  

10.13.3Opvolgingsmaatregelen 

Er worden geen opvolgingsmaatregelen voorgesteld. 

10.14 SYNTHESE 

Als conclusie wordt in een overzichtstabel voor elke pijler de invloed op de verschillende 

milieucompartimenten beoordeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de mate van belangrijkheid 

ervan. 

Deze tabel is een samenvatting van de effecten die per pijler gedefinieerd en hierboven voorgesteld 

werden. 

De effecten van elke voorgestelde as werden kwalitatief beoordeeld (negatief, neutraal, positief, direct 

en indirect, op korte, middellange en lange termijn). In die zin werd aan de gevolgen een legende 

toegekend (met de kleuren en in de vorm zoals hieronder aangegeven). 

 
19 http://www.liferuisseaux.org/documents_techniques/index.html, voor het laatste geraadpleegd op 29.08.19 

http://www.liferuisseaux.org/documents_techniques/index.html
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Figuur 26: Legende van de effecten op het milieu 

De tijd die nodig is om de duur van de vastgestelde effecten (vanaf de uitvoering van de maatregel) te 

meten, wordt aan de hand van de volgende definities in aanmerking genomen:  

- Korte termijn (KT): < 1 jaar; 

- Middellange termijn (MT): tussen 1 en 5 jaar;  

- Lange termijn (LT): > 5 jaar  

Onder verwaarloosbaar wordt verstaan dat het een aanzienlijke (positieve of negatieve) impact heeft 

op het thema of bestudeerde compartiment. Deze keuze wordt in de tekst gerechtvaardigd bij de 

analyse van de verschillende pijlers20. 

De effecten worden als direct beschouwd wanneer de onderzochte artikelen per pijler rechtstreeks 

inwerken op het compartiment van de respectieve omgeving. Ze worden als indirect beschouwd 

wanneer ze inwerken op een ander compartiment van de omgeving dan het compartiment waarop ze 

betrekking hebben (bv. indirect effect van de classificatie van waterkrachtcentrales tussen 10 en 100 

kw in categorie 2 op de economie of de productie van hernieuwbare energie wanneer het hoofddoel is 

deze projecten beter te bestuderen om de biodiversiteit en het aquatisch ecosysteem in stand te houden 

of om elke verslechtering van de hydromorfologische kwaliteit te voorkomen). 

Hoewel deze effecten in de voorgaande hoofdstukken zijn besproken, kunnen we de volgende punten 

per pijler benadrukken: 

- Pijler 1 (Milieuvergunning): de ecologische en fysieke compartimenten worden zeer positief 

verbeterd door de mate waarin projecten in aanmerking worden genomen met betrekking tot 

hun milieueffecten. Het gevolg hiervan is echter een verhoogd risico op specifieke 

milieuweigeringen of -verplichtingen (voorbehouden debiet, enz.) voor de uitvoering van het 

project die het project niet langer haalbaar maken, wat een negatief effect zou hebben op 

andere compartimenten zoals de sociaaleconomische ontwikkeling of voor ambivalentie zou 

 
20 Het gaat ook om een verzoek om verduidelijking van een gemeente tijdens het overleg voorafgaand aan de 

opstelling van dit MER. De verwaarloosbare aard wordt aan het oordeel van de auteurs van dit rapport 

overgelaten in overleg met de DCENN. De punten waarop de meningen verschillen, werden mogelijk besproken 

in de vergaderingen waarin dit ontwerp werd uitgewerkt. 

Code Termijn Direct effect Indirect effect

- - Zeer negatief

Het effect is niet 

te verwaarlozen 

negatief op de 

huidige 

milieusituatie

KT/MT/LT

- Negatief

Het effect is niet 

te verwaarlozen 

negatief op de 

huidige 

milieusituatie

KT/MT/LT

/
Neutraal of 

zonder effect

Het effect op dit 

milieuaspect is 

noch positief, 

noch negatief

+ Positief

Het effect is niet 

te verwaarlozen 

positief op de 

huidige 

milieusituatie

KT/MT/LT

+ + Zeer positief

Het effect is niet 

te verwaarlozen 

positief op de 

huidige 

milieusituatie

KT/MT/LT

Betekenis
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zorgen inzake de lucht-klimaatuitdaging (waarschijnlijke afname van de geproduceerde 

waterkrachtenergie, maar bescherming en verbetering van aquatische ecosystemen die 

bijdragen tot de opslag van koolstof) . Het is echter belangrijk om deze analyse te nuanceren 

door in aanmerking te nemen dat een globale aanpak onontbeerlijk is voor het behoud van 

onze natuurlijke omgeving en dat er in de meeste gevallen al doeltreffende maatregelen 

bestaan om deze meervoudige doelstellingen met elkaar te verzoenen. Deze middelen (voor de 

bescherming van het milieu of voor de integratie van het milieu) zijn des te gemakkelijker te 

implementeren, wanneer ze in een vroeg stadium in de projecten worden opgenomen.  
 

- Pijler 2 (Versterkt infractioneel systeem): de uitbreiding van het aantal en de bevoegdheden 

van de functionarissen die gemachtigd zijn om overtredingen vast te stellen, zal op korte 

termijn ontegenzeggelijk bijdragen tot de bescherming van de ecologische en fysieke 

compartimenten van de rivier. Ten tweede zijn de verruiming en verduidelijking van de 

maatregelen die de beheerder aan de gebruikers en eigenaars van de installaties kan opleggen 

met het oog op het behoud van het aquatisch milieu (gevoelige periodes voor de toestand van 

de watervoorraden en het aquatisch milieu) of de bescherming van eigendommen en personen 

(naleving van de opgelegde minimum- en maximumniveaus) stuk voor stuk troeven om bij te 

dragen tot de verbetering van deze compartimenten. Het principe van 'de vervuiler betaalt', dat 

als basisprincipe opgenomen werd in Boek 1 van het Milieuwetboek (artikel D.3 van het 

Milieuwetboek, Boek I) is eveneens rechtstreeks van toepassing. De effecten op het 

sociaaleconomisch compartiment zijn meer gemengd, aangezien de eisen van de beheerders 

om de waterwinningen of lozingen in gevoelige perioden te verminderen of tijdelijk op te 

schorten, economische gevolgen kunnen hebben voor de exploitant. Die impact moet echter 

worden gerelativeerd in het kader van een opschorting van de productie voor 

waterkrachtcentrales in perioden van lage waterstand, aangezien de meeste technologieën een 

startdebiet kennen dat het niet mogelijk maakt om de turbines te gebruiken bij zeer geringe 

debieten. Voor de waterwinningen maakt de aangifte of afgeleverde vergunning het mogelijk 

om het gebruik van het water te registreren en te karakteriseren. Om de impact tot een 

minimum te beperken, dienen er oplossingen geïmplementeerd te worden 
 

- Pijler 3 (PARIS): deze pijler zal het voorwerp uitmaken van een specifieke analyse van de 

effecten op het milieu van de door de beheerders gekozen maatregelen. Het lijkt niettemin 

evident dat deze evolutie waarschijnlijk vooral positief zal zijn voor de verschillende 

compartimenten en een instrument zal bieden om de beheerders en de verschillende 

belanghebbenden te helpen bij de besluitvorming, het beheer en de controle. 
 

- Pijler 4 (Vrij rondzwemmen van de vissen): de verplichting voor de beheerder, de eigenaar of 

de gebruiker van een structuur die de vrije migratie van vissoorten belemmert, om dit 

kunstwerk in overeenstemming te brengen met het oog op de continuïteit van de viskweek op 

prioritaire en ecologisch belangrijke assen, gaat gepaard met zeer positieve effecten en 

vooruitzichten voor de verbetering van de populaties van de doelsoorten die aanwezig zijn in 

of waarvan verwacht wordt dat ze op lange termijn zullen terugkeren naar de Waalse 

waterlopen. Er dient echter opgemerkt dat deze verbetering waarschijnlijk ook zal leiden tot 

een gemakkelijkere verplaatsing van invasieve of potentieel invasieve vissoorten met het 

risico op een grotere concurrentie in ecologische niches met inheemse soorten (negatief 

effect). De situatie op het terrein zal dan ook op een ad-hoc basis bekeken worden. De 

gevolgen van deze maatregel voor het fysieke compartiment is ook op lange termijn 

grotendeels zeer positief te noemen, aangezien het herstel van het vrij rondzwemmen van de 

vissen, al naargelang de wijze van implementatie, ook een interessant effect kan hebben op de 

sedimentaire continuïteit. Er moet echter wel op gelet worden dat verontreinigde sedimenten 

niet opnieuw in beweging gebracht worden. De terugkeer van een gevarieerd visbestand over 

een groot deel van onze waterlopen is een belangrijke troef voor de ontwikkeling van de 
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visserijactiviteiten op lange termijn, die rechtstreeks verband houdt met de herkolonisatie door 

interessante soorten. Het herstel van de ecologische continuïteit is ook van belang voor de 

ontwikkeling van het toerisme door het aquatisch milieu en zijn omgeving te renaturaliseren. 

Vanuit het oogpunt van het met de waterexploitatie verband houdende gebruik 

(sociaaleconomisch compartiment) vormt de noodzaak om vistrappen te creëren voor alle 

projecten op prioritaire of ecologisch belangrijke waterlopen een belemmering voor de 

ontwikkeling van economische activiteiten die verband houden met deze kunstwerken. Deze 

inrichtingen brengen aanzienlijke kosten met zich mee die vaak moeilijk te dragen zijn bij de 

ontwikkeling van dit soort van projecten (waarvan sommige ook van belang zijn voor het 

milieu, zoals in het geval van de productie van hernieuwbare energie). Om deze effecten te 

ondervangen, worden er subsidies vooropgesteld. Op eenzelfde manier kan de noodzaak om 

de stroomop- en/of stroomafwaartse trek van de vissen te verzekeren, tot een vermindering 

van de productie van hernieuwbare energie leiden, wanneer een deel van het turbineerbare 

debiet aan deze doelstellingen toegewezen wordt. Een oplossing om de stroomafwaartse trek 

te garanderen zonder gevolgen voor de productie is het gebruik van efficiënte visvriendelijke 

machines die het mogelijk maken om het opleggen van een toegewezen debiet te vermijden. 

Deze afname in het kader van kunstwerken die de vissen moeten helpen passeren, blijft echter 

verwaarloosbaar voor compartimenten als lucht en klimaat en de menselijke gezondheid, waar 

de impact van deze pijler naar onze mening neutraal blijft. 
 

- Pijler 5 (Karakterisering van de waterlopen in het Waals Gewest): deze pijler heeft geen 

significante invloed op de milieucompartimenten. 
 

- Pijler 6 (Werken in verband met de waterlopen): de conclusies en bevindingen zijn 

vergelijkbaar met die welke voor pijler 1 geformuleerd werden, aangezien bij de wijziging van 

de werken en de vergunningen die aangevraagd moeten worden, de nadruk wordt gelegd op de 

bijzondere aandacht die wordt besteed aan de gevolgen van de projecten voor de bescherming 

van het milieu en men dit toepast op een bredere typologie van de aanvragen. 
 

- Pijler 7 (Ongeklasseerde waterlopen): deze bovenstroomse waterlopen zijn vaak van groot 

ecologisch belang en zijn via deze pijler veel beter geïntegreerd in een geïntegreerd beheer 

van de hulpbron en een betere opvolging van de uitgevoerde werkzaamheden. De 

verduidelijking van de wetgeving betreffende deze waterlopen en hun ecologische belangen 

(pijlers 2-5-7-8), die vaak in particuliere handen zijn, zal een zeer positief effect hebben op de 

ecologische en fysieke compartimenten. De ongeklasseerde waterlopen worden vaak door hun 

eigenaars geëxploiteerd in het kader van hun landbouw- of bosactiviteit. De verdere 

specificaties in de wetgeving zorgen voor een betere omkadering van hun rechten en plichten 

door de aandacht op de instandhouding van deze omgevingen te vestigen. De daaruit 

voortvloeiende maatregelen (plaatsing van omheiningen, bescherming, enz.) kunnen van 

invloed zijn op de economische activiteit van de onderneming door het vergen van extra 

investeringen (bijv. het zorgen voor geschikte middelen om kleine waterlopen over te steken 

bij bosbouwactiviteiten, enz.) 
 

- Pijler 8 (Waterwinningen en lozingen): een goede beheersing van deze kunstwerken vanaf het 

moment dat de aanvraag voor hun inrichting wordt gedaan, zal het mogelijk maken de 

bescherming van de ecologische en fysieke compartimenten beter te integreren in het ontwerp, 

met zeer positieve effecten op de middellange tot lange termijn. De nieuwe verplichtingen 

voor de waterwinningen en lozingen kunnen economische gevolgen hebben voor de exploitant 

die zijn productiefaciliteiten stilgelegd of beperkt ziet worden door de beheerder. De bij deze 

pijler besproken overwegingen gaan echter vooral over de fysieke formaliteiten voor het 

opzetten van waterwinningen en lozingen en over de controlemiddelen die nodig zijn om de 

gevolgen voor het aquatisch milieu te beperken. Naast de toegezegde investeringen voor de 

opgelegde bouwkundige maatregelen (lozing met een kleine hoek in de stroom van de 
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waterloop, enz.), zal er dus een gering effect op korte termijn zijn op het sociaaleconomische 

compartiment, behalve in het geval van grote waterwinningen of lozingen die grote 

investeringen zouden vergen om alles aan de normen te laten voldoen. De in deze as 

genoemde bepalingen beschermen ook de watervoorziening en zullen een positief effect 

hebben op de menselijke gezondheid met een betere controle van de waterwinningen en 

lozingen in de waterloop. 
 

- Pijler 9 (Overleg): gezien het belang van de ecologische rol van waterlopen en de expertise 

van het DNF op dit vlak, lijkt voorafgaand overleg tussen de beheerder van de waterloop en 

het DNF zeer relevant. Het zal een positieve impact hebben op het milieu en zijn verschillende 

biologische, ecologische en fysieke compartimenten in meerdere opzichten: Anderzijds 

kunnen extra verplichtingen van het DNF ter bescherming van het milieu (in de werf- of 

exploitatiefase) aanzienlijke gevolgen hebben voor de investeringen die gedaan moeten 

worden, de waterkrachtproductie of de waterwinningen/-lozingen. Ook hier zal het 

nagestreefde belang van het behoud van het milieu een positieve invloed hebben op het 

welzijn van de lokale bevolking (vermindering van de overlast tijdens de werken, aangenaam 

wandelgebied, enz.).  
 

- Pijler 10 (Omheining van de weiden langs de oevers): de bepalingen die in het BWR 

gepreciseerd worden, hebben alleen betrekking op de afstanden die in acht moeten worden 

genomen bij het plaatsen van de omheining naast enkele bijzondere bepalingen ter 

vergemakkelijking van de doorgang. Het is niet de bedoeling om hier terug te komen op de 

positieve milieueffecten van de eis voor oeverafsluitingen, maar wel om de gevolgen van de 

nadere preciseringen van het BWR te analyseren. In dit stadium kunnen we bijgevolg geen 

significante positieve of negatieve effecten op het milieu in aanmerking nemen voor de 

bepaling door het BWR van deze afstand tot de omheiningen (die overigens niet verantwoord 

wordt), voor de modaliteiten van oversteekplaatsen van waterlopen voor vee of voor de 

afwijking voor extensieve veeteelt (die niet nader gedefinieerd wordt). 
 

- Pijler 11 (Subsidies): deze subsidies zullen een aanzienlijk en positief voordeel opleveren voor 

alle beoogde compartimenten, aangezien ze het nakomen van milieuverplichtingen met 

betrekking tot werkzaamheden aan waterlopen zullen vergemakkelijken en tegelijkertijd de 

kosten ervan voor de eigenaar van het project zullen verminderen. De beoogde termijn is op 

(korte tot) middellange termijn, aangezien deze effecten rechtstreeks afhankelijk zijn van de 

toekenningduur van de subsidies die elk milieucompartiment zullen helpen. 
 

- Pijler 12 (Wateringen): de administratieve verduidelijkingen hebben weliswaar de verdienste 

dat zij de situatie op het gebied van het beheer verduidelijken, maar hebben geen significante 

milieueffecten. De onderwerpen die in de hoofdstukken over de wateringen aan bod komen, 

zijn deels ontleend aan de wetgeving over onbevaarbare en ongeklasseerde waterlopen. De 

effecten zullen bijgevolg vergelijkbaar zijn met onze vorige analyse voor de pijlers 2-6-7-9 

met een duur die zich op de lange termijn situeert.  
 

- Pijler 13 (Doorwaadbare plaats): het doel van deze pijler, waaraan een volledig BWR gewijd 

is, is het behoud van de fauna en flora van de waterloop en zijn oevers bij het passeren van 

machines en de vrijwaring van zijn hydromorfologische integriteit. De impact ervan op de 

ecologische en fysieke compartimenten zal dan ook positief zijn. De toepassing van dit BWR 

lijkt ons weinig (te verwaarlozen) negatieve gevolgen te hebben voor het sociaaleconomische 

compartiment en een positief effect op het landschap, bijvoorbeeld door in voorkomend geval 

de vernietiging van de oever of bedding van de waterloop te voorkomen. 
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Figuur 27: Overzichtstabel van de belangrijke effecten op het milieu per pijler. 
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