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 Inleiding 

 Aanleiding voor het programma en het plan-MER 

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 

en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen 

maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor 

een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. 

Deze plannen worden opgemaakt in uitvoering van twee Europese richtlijnen : de kaderrichtlijn Water 

(RL 2000/60/EG) en de Overstromingsrichtlijn (RL 2007/60/EG), beide omgezet via het decreet 

betreffende het integraal waterbeleid. 

Het gaat om de derde generatie waterbeheerplannen. 

- De eerste Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen werden op 8 oktober 2010 vastgesteld 

door de Vlaamse Regering. Naast de stroomgebiedbeheerplannen werden toen ook 

bekkenbeheerplannen en deelbekkenbeheerplannen vastgesteld op 30 januari 2009 en 

10 december 2010. 

- De tweede (huidige) generatie stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 

werd op 18 december 2015 vastgesteld door de Vlaamse Regering. Deze plannen 

bevatten ook de overstromingsrisicobeheer-plannen in uitvoering van de Europese 

Overstromingsrichtlijn, elf bekkenspecifieke delen die de vroegere 

bekkenbeheerplannen en deelbekkenbeheerplannen vervangen en zes 

grondwatersysteemspecifieke delen. Ook de zoneringsplannen - die tonen waar 

collectieve sanering aangelegd wordt en waar individueel moet gezuiverd worden - en 

de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen - die de uitvoering en de timing van de 

gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsprojecten regelen - maken onderdeel uit 

van de stroomgebiedbeheerplannen. 

- In de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen is bijkomend ook een Vlaams 

waterschaarste- en droogterisicobeheerplan geïntegreerd.  

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018,, 

waarmee de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn omgezet zijn naar Vlaamse regelgeving, 

bepaalt dat de stroomgebiedbeheerplannen zo moeten opgesteld zijn en de 

besluitvormingsprocedures zodanig moeten verlopen dat de plannen voldoen aan de essentiële 

kenmerken van de milieueffectrapportage ( gecoördineerd decreet IWB, art. 1.6.2.4). 

 Initiatiefnemer voor de stroomgebiedbeheerplannen 

In Vlaanderen is de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) de bevoegde autoriteit voor de 

toepassing van de bepalingen van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. 

De CIW is een ambtelijk overlegplatform van alle beleidsdomeinen en bestuursniveaus die een 

essentiële rol in het waterbeleid vervullen. Ook de waterbedrijven nemen deel aan het overleg. 
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In de CIW zetelen: 

 Administraties en entiteiten van het Vlaamse Gewest uit de beleidsdomeinen: 

- Omgeving 

- Mobiliteit en Openbare Werken 

- Landbouw en Visserij 

- Economie, Wetenschap en Innovatie 

 Lokale waterbeheerders via hun koepelorganisaties: 

- Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) 

- Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) 

- Vereniging van de Vlaamse Polders en Wateringen (VVPW) 

 Waterbedrijven via hun koepelorganisatie:  

- AquaFlanders 

 Bekkenbesturen: 

- een lid aangeduid door de gezamenlijke provinciegouverneurs 

Meer informatie over de samenstelling, de taken en de werking van de CIW is beschikbaar via 

www.integraalwaterbeleid.be.   

Als bevoegde autoriteit staat de CIW in voor de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen. 

De CIW bereidt de ontwerpplannen en alle bijhorende documenten voor in overleg met de 

waterbeheerders en de voornaamste bij het waterbeleid betrokken administraties en voor de 

bekkenspecifieke delen in samenwerking met de bekkenoverlegstructuren. 

 Toetsing aan de MER-plicht 

De beoordeling van plannen en programma’s op hun gevolgen voor het milieu wordt geregeld door 

het decreet van 27 april 2007 en het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007. De bepaling 

of een plan of programma, in dit geval de stroomgebiedbeheerplannen, onder de plan-m.e.r.-plicht 

valt, gebeurt in drie stappen:  

 Definitie van plan of programma 

In de eerste plaats moet nagegaan worden of het voorgenomen plan of programma onder de definitie 

valt van plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake 

Milieubeleid (DABM). Hiervoor moeten drie voorwaarden simultaan vervuld zijn:  

1. Decretale of bestuursrechtelijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of 

programma wordt opgesteld en/of vastgesteld; 

2. Het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, 

provinciaal of lokaal niveau is opgesteld; 

3. Het plan of programma moet via een wetgevingsprocedure door het parlement of de 

regering worden vastgesteld of door een instantie (regionaal, provinciaal of lokaal 

niveau) worden vastgesteld. 
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De stroomgebiedbeheerplannen (incl. overstromingsrisicobeheerplannen) worden opgemaakt in 

uitvoering van het decreet betreffende het integraal waterbeleid dat het kader is voor de 

implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water en de Europese Overstromingsrichtlijn in 

Vlaanderen. Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat de CIW instaat voor de voorbereiding van de 

plannen en de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen definitief vaststelt. 

 Toepassingsgebied 

Een plan of programma valt onder het toepassingsgebied van het DABM als: 

- het plan/programma het kader vormt voor de toekenning van een vergunning aan een 

project; of 

- het plan/programma mogelijke betekenisvolle effecten heeft op speciale 

beschermingszones waardoor een passende beoordeling vereist is. 

De stroomgebiedbeheerplannen vormen in principe geen directe basis voor het toekennen van 

vergunningen, maar resulteren wel in projecten waarvoor een vergunning moet verleend worden. 

Samen omvatten de stroomgebiedbeheerplannen van Schelde en Maas het volledige grondgebied van 

het Vlaamse Gewest. Aangezien er in het Vlaamse Gewest verschillende speciale beschermingszones 

gelegen zijn die verbonden zijn met de watersystemen van de Schelde en de Maas (zie § 5.3.13) kan 

er van uitgegaan worden dat een passende beoordeling noodzakelijk zal zijn. 

 Bepaling van de plicht tot de opmaak van een plan-MER 

Indien het plan of programma van rechtswege onderworpen is aan de plan-MER plicht dan is er geen 

milieuscreening vereist. Er worden twee groepen van dergelijke plannen of programma’s 

onderscheiden: 

1. Plannen of programma’s of wijzigingen ervan die tegelijkertijd: 

a. Een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor projecten die in 

de bijlagen I, II en III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 

2004 opgesomd worden; 

b. Niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine 

wijziging inhouden; 

c. Betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, 

afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke 

ordening of grondgebruik. 

2. Plannen of programma’s of de wijziging ervan waarvoor, gelet op de mogelijke 

betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling 

vereist is. 

Er kan gesteld worden dat de stroomgebiedbeheerplannen hoogstwaarschijnlijk een kader zullen 

vormen voor vergunningen in het kader van projecten uit de bijlagen I, II of III van het project-MER-

besluit. Zo zullen acties voor het verbeteren van de structuurkwaliteit van waterlopen of 

waterbeheersingswerken waarschijnlijk leiden tot bijlage II of bijlage III-projecten. Tevens dient een 

passende beoordeling opgesteld te worden en zijn de stroomgebiedbeheerplannen van toepassing 

over gans Vlaanderen en hebben deze betrekking op waterbeheer. 

Voor plannen of programma’s die van rechtswege plan-MER-plichtig zijn moet de initiatiefnemer een 

plan-MER laten opmaken. 
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 Procedure plan-m.e.r. en verdere besluitvorming 

De opmaak van een plan-MER wordt opgedeeld in verschillende fasen: 

 Kennisgeving 

Een eerste stap bestaat uit het schrijven van een kennisgeving, waarmee het publiek in kennis wordt 

gesteld van het feit dat de milieueffecten van een plan onderzocht zullen worden en in een plan-MER 

zullen worden neergeschreven. 

 Terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving (19 april 2019 – 18 juni 2019) 

Het publiek kan op de inhoud van de kennisgeving reageren. Ook betrokken overheidsinstanties en 

openbare besturen krijgen de gelegenheid advies uit te brengen over de kennisgeving. De 

kennisgeving voor de milieubeoordeling van de stroomgebiedbeheerplannen lag van 19 april tot 18 

juni 2019 ter inzage.  

 Richtlijnen voor het plan-MER 

Op basis van de ontvangen opmerkingen en adviezen formuleert het team Mer richtlijnen voor de 

milieubeoordeling van de stroomgebiedbeheerplannen. De richtlijnen werden betekend op 31 juli 

2019. 

 Opstellen van het plan-MER 

Het plan-MER wordt opgesteld onder leiding van een erkende MER-coördinator. Na goedkeuring van 

het plan-MER door de dienst MER zal het plan-MER geïntegreerd worden in de ontwerp-

stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. 

 Terinzagelegging van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen (incl. ontwerp-plan-MER) (15 

september 2020 tot en met 14 maart 2021) 

De ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas zullen vanaf 15 september 2020 voor 

een periode van zes maanden ter inzage gelegd worden in elke Vlaamse gemeente en via de website 

www.volvanwater.be. Het ontwerp-plan-MER maakt integraal deel uit van de ontwerp-

stroomgebiedbeheerplannen. 

 Opmaak definitief plan-MER en vaststelling plannen (april tot december 2021) 

Na het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen bundelt, coördineert en 

onderzoekt de CIW de ingebrachte opmerkingen en adviezen, samen met de bekkenstructuren die 

instaan voor het onderzoek van de ingebrachte opmerkingen en adviezen over de bekkenspecifieke 

delen. De CIW past op basis van de ontvangen opmerkingen en adviezen de ontwerpplannen waar 

nodig aan. De MER-coördinator verwerkt de opmerkingen en adviezen die betrekking hebben op het 

ontwerp-MER. Indien de opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek leiden tot aanpassing van het 

maatregelenprogramma, zal het ontwerp-MER hieraan aangepast worden. 

Het aangepaste plan-MER wordt ter goedkeuring ingediend bij de Dienst MER. 

De definitieve ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen worden voorgelegd aan de Vlaamse 

Regering die ze uiterlijk eind 2021 zal vaststellen. 
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 Relatie met andere en latere m.e.r.-procedures 

Sommige acties die in het stroomgebiedbeheerplan zullen opgenomen worden, behoren tot een 

programma of een grootschalig project waarvoor reeds een m.e.r.-procedure is doorlopen. Als 

voorbeeld worden de acties die in het stroomgebiedbeheerplan zullen opgenomen worden van het 

Geactualiseerde Sigmaplan, het Kustveiligheidsplan of het Mestactieprogramma aangehaald. Voor 

deze plannen is of wordt al een plan-MER opgemaakt (en goedgekeurd). 

Zoals aangegeven worden de acties na goedkeuring van de stroomgebiedbeheerplannen verder 

uitgewerkt tot op een niveau dat in uitvoering kan gebracht worden. In het kader hiervan zullen 

ongetwijfeld nog MER’s worden opgesteld. Afhankelijk van het soort actie of de situatie kunnen dit 

plan-MER’s, project-MER’s, project-MER ontheffingsaanvragen, project-MER screenings of plan-MER 

screenings zijn. Bij de uitwerking van deze MER’s worden de acties, die dan meer concreet zijn 

uitgewerkt, onderworpen aan een meer gedetailleerde milieubeoordeling. 

 Totstandkoming van het rapport 

Aan het rapport werken volgende deskundigen mee: 

Interne deskundigen 

De interne deskundigen zijn verantwoordelijk voor of betrokken bij de opmaak van het programma en 

bij de nodige administratieve procedures. Specifiek bij deze plan-MER stonden zij in voor de 

aanlevering van de basisgegevens en het nalezen van het document. De interne deskundigen zijn 

personeelsleden van het CIW-secretariaat. 

Externe deskundigen 

De externe deskundigen stonden in voor de opmaak van de plan-MER. Hiervoor werd voor een 

belangrijk deel gesteund op gegevens aangeleverd door de interne deskundigen. De redactie van het 

rapport gebeurde door Inge Van der Mueren. De beschrijving van de verschillende disciplines 

gebeurde mede door de erkende deskundigen. De erkende deskundigen die optreden voor dit MER 

zijn: 

Deskundige Discipline Erkenningsnummer Erkend tot  

Inge Van der 
Mueren 

Coördinator GOP/ERK/MERCO/2019/00002 Nvt 

 Water MB/MER/EDA/692-B Onbepaalde duur 

 Bodem MB/MER/EDA/692-V1 Onbepaalde duur 

Sofie Claerbout  Biodiversiteit  MB/MER/EDA/804 Onbepaalde duur 

Paul Arts  Mens (ruimtelijke 
aspecten) 

MB/MER/EDA/664-V1 Onbepaalde duur 

 Landschap, 
bouwkundig erfgoed 
en archeologie 

MB/MER/EDA/664-B Onbepaalde duur 
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 De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en 

Maas 

In de stroomgebiedbeheerplannen worden per stroomgebiedsdistrict doelstellingen, een visie en 

acties vastgesteld voor het bereiken van een goede toestand van het oppervlaktewater en het 

grondwater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. De derde generatie stroom-

gebiedbeheerplannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027. 

 Kader stroomgebiedbeheerplannen 

Twee Europese richtlijnen liggen aan de basis van de stroomgebiedbeheerplannen: de kaderrichtlijn 

Water uit 2000 en de Overstromingsrichtlijn uit 2007. Beide richtlijnen zijn in Vlaanderen omgezet via 

het decreet betreffende het integraal waterbeleid.  

De Europese kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) vormt het wettelijk kader om de waterkwaliteit te 

beschermen en te herstellen en het duurzame gebruik van water op lange termijn te garanderen. De 

richtlijn voorziet in een aanpak van het waterbeheer op het niveau van stroomgebieden (de natuurlijke 

geografische en hydrologische eenheden), stelt specifieke termijnen voor het bereiken van een goede 

toestand voor de watersystemen (zowel oppervlaktewater als grondwater) en voorziet een aantal 

afwijkingsmogelijkheden voor het behalen van die goede toestand. De maatregelen worden 

opgenomen in stroomgebiedbeheerplannen die voor het eerst moesten opgesteld zijn tegen eind 

2009 en om de zes jaar herzien worden.  

De Europese Overstromingsrichtlijn (2007/60/EG) bevat het wettelijk kader voor de beoordeling en 

het beheer van overstromingsrisico’s om zo de negatieve gevolgen die overstromingen kunnen 

hebben voor de veiligheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische 

bedrijvigheid te beperken, rekening houdende met klimaatverandering. De nadruk ligt op 

bescherming, preventie en paraatheid. De maatregelen worden opgenomen in de 

overstromingsrisicobeheerplannen die voor het eerst moesten opgesteld zijn tegen eind 2015 en om 

de zes jaar herzien worden. 

 Inhoud en totstandkoming stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 

De minimale inhoud van de stroomgebiedbeheerplannen is decretaal vastgelegd (via bijlage bij het 

decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018).  

Een stroomgebiedbeheerplan beschrijft de algemene kenmerken van het stroomgebied en van de 

grond- en oppervlaktewaterlichamen, de belangrijkste economische sectoren in het stroomgebied, de 

invloed van deze sectoren op het watersysteem, het overstromingsrisico, het waterschaarste- en 

droogterisico en de toekomstige ontwikkelingen. Er wordt een overzicht gegeven van de 

milieudoelstellingen voor de waterlichamen en de voornaamste menselijke activiteiten/ingrepen die 

mee aan de basis liggen van de huidige (ontoereikende) toestand. Daarnaast worden de meetnetten 

voor oppervlaktewater en grondwater beschreven en wordt aangegeven wat op basis van die 

meetnetten de huidige toestand van de waterlichamen is. Deze informatie vormt de basis voor het 

formuleren van maatregelen en acties voor verbetering van de watertoestand en vermindering van 

het overstromingsrisico en van het waterschaarste- en droogterisico.  
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De stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027 bestaan uit volgende plandelen: 

- een beheerplan voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistrict van 

Schelde en Maas;  

- elf bekkenspecifieke delen;  

- zes grondwatersysteemspecifieke delen;  

- een maatregelenprogramma voor Vlaanderen;  

- herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen per gemeente. 

 Inhoud en totstandkoming maatregelenprogramma 

Zowel de kaderrichtlijn Water (art. 11) als de Overstromingsrichtlijn (art. 7.3) vragen de lidstaten om 

maatregelen te nemen om zo de doelstellingen van de richtlijnen te kunnen halen.  

Aangezien er in Vlaanderen voor werd gekozen om de stroomgebiedbeheerplannen en de 

overstromingsrisicobeheerplannen zoveel mogelijk te integreren, werden deze maatregelen 

samengebracht in één maatregelenprogramma voor beide richtlijnen. Daarnaast wordt in de 

stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 ook een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan 

geïntegreerd. Ook waterschaarste- en droogterisicobeheermaatregelen maken deel uit van het 

maatregelenprogramma. 

De maatregelen en acties worden ingedeeld in 9 maatregelengroepen, waarbij elke maatregel verder 

geconcretiseerd wordt in waterlichaamspecifieke, gebiedsspecifieke en/of generieke acties. Acties zijn 

ingedeeld onder een maatregelengroep in functie van het hoofddoel van de actie, maar vanuit de 

integrale benadering wordt zoveel mogelijk gewerkt met win-win acties, acties die gunstig zijn voor 

meerdere doelstellingen. 

1. maatregelen voor toepassing van Europese wetgeving (groep 1)1;  

2. maatregelen voor de realisatie van het kostenterugwinningsbeginsel en het “de 

vervuiler-betaalt” -principe (groep 2);  

3. maatregelen met betrekking tot duurzaam watergebruik (groep 3);  

4. maatregelen met betrekking tot beschermde gebieden en waterrijke gebieden (groep 4A 

grondwater en 4B oppervlaktewater);  

5. maatregelen met betrekking tot kwantiteit (groep 5A grondwater en 5B 

oppervlaktewater);  

6. maatregelen met betrekking tot overstromingen (groep 6);  

                                                                 

1 Op het moment dat de kaderrichtlijn Water in werking trad, bestonden er al een tiental andere Europese 
(milieu)richtlijnen met invloed op het watersysteem. In uitvoering van deze richtlijnen troffen de lidstaten diverse 
maatregelen die ofwel een directe verbetering van de waterkwaliteit tot doel hadden (zoals de bouw van RWZI’s 
of de reglementering van meststoffengebruik) ofwel een indirecte verbetering van de waterkwaliteit met zich 
mee brachten (zoals de afbakening van natuurgebieden of het opstellen van Milieueffectrapportages). Aangezien 
de kaderrichtlijn Water een kaderrichtlijn is, worden de maatregelen in uitvoering van deze bestaande richtlijnen 
beschouwd als een integraal onderdeel van het maatregelenprogramma in uitvoering van de kaderrichtlijn Water. 
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7. maatregelen met betrekking tot verontreiniging (groep 7A grondwater en groep 7B 

oppervlaktewater);  

8. maatregelen voor andere schadelijke effecten (groep 8A hydromorfologie en groep 8B 

waterbodem);  

9. andere maatregelen om de milieudoelstellingen te bereiken (groep 9). 

Voor waterschaarste en droogte is geen afzonderlijke maatregelengroep geformuleerd.  Maatregelen 

en acties voor de aanpak van waterschaarste en droogte zijn opgenomen onder de 

maatregelengroepen 2 ‘kostenterugwinningsbeginsel’, 3 ‘duurzaam watergebruik’, 5A ‘kwantiteit 

grondwater’ en 5B ‘kwantiteit oppervlaktewater’.   

De CIW-werkgroepen en de bekkensecretariaten formuleren in samenwerking met de 

waterbeheerders en andere bij het waterbeleid betrokken instanties actievoorstellen. Daarbij houden 

ze rekening met de doelstellingen die vanuit de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn zijn 

gesteld, de uitgevoerde analyses (druk- en impactanalyse, economische analyse, 

overstromingsrisicoanalyse, droogterisicoanalyse), de toestandsbeoordelingen van de 

watersystemen, de beleidsvisie (de waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties)) en de stand van 

uitvoering van het huidige maatregelenprogramma voor de periode 2016-2021.   

Actievoorstellen worden besproken binnen de CIW-werkgroepen en de bekkenoverlegstructuren 

(bekkenbesturen, bekkenraden en thematisch en gebiedsgericht overleg). 

De plannen voor de periode 2022-2027 bevatten een brede waaier aan acties, van generieke acties 

(zoals wetgevende initiatieven, subsidies en heffingen, onderzoek) tot zeer lokale acties op het terrein 

(vb. het wegwerken van een vismigratieknelpunt, lokaal structuurherstel, …), van acties die al in 

uitvoering of in voorbereiding zijn tot nieuwe acties. 

De generieke acties, dit zijn acties die voor heel Vlaanderen van toepassing zijn, worden in het 

maatregelenprogramma beschreven. De waterlichaamspecifieke acties worden in de 

bekkenspecifieke delen en de grondwatersysteemspecifieke delen beschreven. Alhoewel de 

actielijsten voor de kaderrichtlijn Water en Overstromingsrichtlijn een verschillende finaliteit hebben, 

werden ze maximaal op elkaar afgestemd. 

Voor elke actie wordt er een actiefiche met een beschrijving van de actie, het waterlichaam of de 

waterlichamen waarbinnen de actie gesitueerd is, vermelding van de maatregelengroep en maatregel 

waaronder de actie ressorteert, een beschrijving en de doelstelling van de actie informatie over de 

timing en de financiering van de actie, … beschikbaar gesteld.  

 Acties stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 

Om het globale overzicht van de acties per waterlichaam te behouden, worden acties uit de 

stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 die nog in uitvoering zijn, hernomen in de plannen 2022-

2027.   

 Acties die bijdragen aan de goede watertoestand  

Voor alle waterlichamen ligt vast welke normen moeten gehaald worden om aan de goede ecologische 

toestand en de goede chemische toestand te voldoen voor oppervlaktewater en aan de goede 

chemische en kwantitatieve toestand voor grondwater.  

  

https://www.volvanwater.be/geoloket/overzicht-acties
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De kaderrichtlijn Water heeft voor natuurlijke oppervlaktewaterlichamen als doel dat een goede 

toestand (zowel ecologisch als chemisch) moet worden gehaald (GET). Voor de kunstmatig of sterk 

veranderde oppervlaktewaterlichamen moet een goed ecologisch potentieel (GEP) en een goede 

chemische toestand worden bereikt.  

Wanneer de doelstellingen (goede toestand/potentieel, geen achteruitgang) niet bereikt worden, kan 

beroep gedaan worden op “afwijkingen” onder de vorm van termijnverlenging of de vaststelling van 

minder strenge doelstellingen. Anderzijds kunnen tijdelijke achteruitgang of specifiek vergunde 

uitzonderingen de reden zijn van het niet bereiken van de doelstellingen.  

De goede toestand blijkt voor veel waterlichamen moeilijk haalbaar, ook tegen 2027. Dit neemt niet 

weg dat alles in het werk gesteld wordt om de Europese kwaliteitsdoelstellingen te realiseren volgens 

de Europees gestelde timing. Voor de waterlichamen waarvoor dit niet haalbaar of betaalbaar is, 

worden in het stroomgebiedbeheerplan aangepaste doelen voorgesteld. (zie verder, § 5.1.1.4) 

 Acties die bijdragen aan het verminderen van de overstromingsrisico’s en droogterisico’s 

De acties zijn gestoeld op een meerlaagse benadering, waarbij er wordt ingezet op protectieve 

maatregelen (verminderen van de kans op overstromingen of waterschaarste), preventieve 

maatregelen (verminderen van de impact van overstromingen of waterschaarste) en 

paraatheidsverhogende maatregelen (verminderen van de schade tijdens een overstromingsevent of 

een waterschaarste), aangevuld met herstelmaatregelen. 

Het beleid voor vermindering van de overstromingsrisico’s en het beleid voor vermindering van de 

waterschaarste- en droogterisico’s hebben een langere tijdshorizon. De Overstromingsrichtlijn legt 

geen termijnen op voor het realiseren van de overstromingsrisicobeheerdoelstellingen. Voor droogte 

gelden evenmin specifieke uitvoeringstermijnen wat impliceert dat hiervoor geen rapportering over 

afwijkingen van toepassing is. 
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 Juridische en beleidsmatige situering 

De kaderrichtlijn Water en Overstromingsrichtlijn en de Vlaamse omzetting via het decreet van 18 juli 

2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018vormen het juridische 

kader voor de stroomgebiedbeheerplannen. Ook binnen andere kaders is beleid vastgelegd en zijn 

besluiten genomen m.b.t. watersystemen. 

Juridisch en beleidsmatig 

kader  

Relevantie voor milieubeoordeling stroomgebiedbeheerplannen 

Europese richtlijnen  

Europese kaderrichtlijn Water 

(2000/60/EG) 

Deze richtlijn stelt een wettelijk kader in om de waterkwaliteit te 

beschermen en te herstellen en het duurzame gebruik van water op 

lange termijn te garanderen. De richtlijn voorziet in een aanpak van 

het waterbeheer op niveau van stroomgebieden, stelt specifieke 

termijnen voor het bereiken van een goede toestand voor de 

watersystemen en voorziet een aantal afwijkingsmogelijkheden voor 

het behalen van die goede toestand. De maatregelen worden 

opgenomen in stroomgebiedbeheerplannen die voor het eerst 

dienden opgesteld te zijn tegen eind 2009 en vervolgens om de zes 

jaar moeten herzien worden. 

In Vlaanderen is de richtlijn omgezet via het decreet van 18 juli 2003 

betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 

2018.. 

Overstromingsrichtlijn 

(2007/60/EG) 

De richtlijn stelt een wettelijk kader in voor de beoordeling en het 

beheer van overstromingsrisico’s om de negatieve gevolgen die 

overstromingen kunnen hebben voor de veiligheid van de mens, het 

milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid te 

beperken. De maatregelen om die negatieve gevolgen te beperken 

worden opgenomen in de overstromingsrisicobeheerplannen die voor 

het eerst dienen opgesteld te worden tegen eind 2015. 

In Vlaanderen is de richtlijn omgezet via het decreet van 18 juli 2003 

betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 

en worden de overstromingsrisicobeheerplannen geïntegreerd in de 

stroomgebiedbeheerplannen. 

Richtlijn Stedelijk Afvalwater 

(91/271/EEG) 

De richtlijn bepaalt hoe de lidstaten het stedelijke afvalwater (zowel 

het huishoudelijke afvalwater als het afvalwater van bedrijven) 

moeten opvangen, behandelen en lozen. Met deze eisen wil de 

Europese Unie het milieu beschermen tegen de nadelige gevolgen van 

vervuild water. 

De richtlijn Stedelijk Afvalwater werd opgenomen in de VLAREM II 

wetgeving. 
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Juridisch en beleidsmatig 

kader  

Relevantie voor milieubeoordeling stroomgebiedbeheerplannen 

In artikel 10 van de kaderrichtlijn Water wordt de “gecombineerde 

aanpak voor puntbronnen en diffuse bronnen” beschreven en wordt 

naar enkele hiermee samenhangende richtlijnen verwezen. Bijlage VI, 

deel A, van de kaderrichtlijn Water bevat een lijst van in het 

maatregelenprogramma op te nemen maatregelen, waaronder 

maatregelen vereist op grond van de richtlijn Stedelijk Afvalwater. 

Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) Met deze richtlijn wil de Europese Unie de waterverontreiniging die 

wordt veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen verminderen 

en verdere verontreiniging voorkomen. De richtlijn is in Vlaanderen 

geïmplementeerd via het Mestdecreet. 

Bijlage VI, deel A, van de kaderrichtlijn Water bevat een lijst van in het 

maatregelenprogramma op te nemen maatregelen, waaronder 

maatregelen vereist op grond van de Nitraatrichtlijn. 

Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en 

Habitatrichtlijn (92/43/EEG) 

In het kader van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn werden 

in Vlaanderen 23 Speciale Beschermingszones (SBZ) aangewezen als 

Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) en 38 Speciale Beschermingszones als 

Habitatrichtlijngebied (SBZ-H). Beide richtlijnen beogen de realisatie 

van een Europees netwerk van natuurgebieden (NATURA 2000). 

De implementatie is gebeurd via het decreet betreffende het 

natuurbehoud. 

Voor beschermde gebieden met watergebonden habitats kunnen 

strengere doelstellingen opgenomen worden in de 

stroomgebiedbeheerplannen. 

Art. 6 van de Habitatrichtlijn schrijft een passende beoordeling voor 

van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben 

voor een SBZ. 

Bijlage VI, deel A, van de kaderrichtlijn Water bevat een lijst van in het 

maatregelenprogramma op te nemen maatregelen, waaronder 

maatregelen vereist op grond van de Vogelrichtlijn en de 

Habitatrichtlijn. 

Grondwaterrichtlijn 

(2006/118/EG)  

De Grondwaterrichtlijn geeft nadere invulling aan art. 17 van de 

kaderrichtlijn Water. 

Doel van de Grondwaterrichtlijn is het vaststellen van specifieke 

maatregelen ter voorkoming en beheersing van 

grondwaterverontreinigingen. Onderdelen hiervan zijn: vaststellen 

van criteria voor de beoordeling van de goede chemische toestand 

van het grondwater en vaststellen van criteria voor significante en 

aanhoudende stijgende trends en de omkering daarvan. 
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Juridisch en beleidsmatig 

kader  

Relevantie voor milieubeoordeling stroomgebiedbeheerplannen 

Zwemwaterrichtlijn 

(2006/7/EG) 

De Zwemwaterrichtlijn is van toepassing op de zwemwateren en 

streeft naar het behoud, de bescherming en de verbetering van het 

milieu en de bescherming van de gezondheid van de baders. 

Jaarlijks wordt een lijst van zwemwateren aangewezen waarvoor 

gedurende het badseizoen de zwemwaterkwaliteit wordt gemonitord. 

Voor elk zwemwater is een zwemwaterprofiel opgesteld met o.m. 

informatie over de mogelijke bronnen van verontreiniging. 

Bijlage VI, deel A, van de kaderrichtlijn Water bevat een lijst van in het 

maatregelenprogramma op te nemen maatregelen, waaronder 

maatregelen vereist op grond van de Zwemwaterrichtlijn. 

Drinkwaterrichtlijn (98/83/EG) De kaderrichtlijn Water vult de voorschriften van de 

Drinkwaterrichtlijn aan door beschermingszones vast te stellen voor 

waterlichamen die voor de onttrekking van voor menselijke 

consumptie bestemd water worden gebruikt. 

De Drinkwaterrichtlijn is omgezet in Vlaamse wetgeving via het 

decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en 

bijbehorende besluit. 

Bijlage VI, deel A, van de kaderrichtlijn Water bevat een lijst van in het 

maatregelenprogramma op te nemen maatregelen, waaronder 

maatregelen vereist op grond van de Drinkwaterrichtlijn. 

richtlijn Duurzaam gebruik 

pesticiden (2009/128/EG) 

Deze richtlijn stelt een kader vast voor de totstandbrenging van een 

duurzaam gebruik van pesticiden door vermindering van de risico’s en 

de effecten van pesticidegebruik op de menselijke gezondheid en het 

milieu en door bevordering van het gebruik van geïntegreerde 

plaagbestrijding en alternatieve benaderingswijzen of technieken. 

De richtlijn vraagt de lidstaten een actieplan op te maken. Het 

openbaar onderzoek over het Vlaams ontwerp-actieplan duurzaam 

pesticidegebruik liep tot 15 november 2012. Acties uit dit actieplan 

zullen overgenomen worden in de stroomgebiedbeheerplannen. 

In Vlaanderen wordt de richtlijn omgezet via het decreet van 8 

februari 2013 houdende het duurzaam gebruik van pesticiden. 

Vlaamse regelgeving  

Decreet Integraal Waterbeleid 

(18 juli 2003) 

Dit decreet is de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water 

en Overstromingsrichtlijn in Vlaamse wetgeving en legt de 

doelstellingen, principes, planning en overlegstructuren vast voor het 

integraal waterbeleid. 

Als instrumenten die de realisatie van de vooropgestelde 

doelstellingen mee moeten mogelijk maken, voorziet het decreet o.m. 

in de watertoets en de afbakening van overstromingsgebieden en 

oeverzones. 
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Juridisch en beleidsmatig 

kader  

Relevantie voor milieubeoordeling stroomgebiedbeheerplannen 

De stroomgebiedbeheerplannen volgen de principes van het integraal 

waterbeleid. 

Besluit watertoets 

(20 juli 2006) 

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over 

een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact 

ervan is op het watersysteem. 

De stroomgebiedbeheerplannen zijn niet watertoetsplichtig. Er wordt 

van uitgegaan dat de stroomgebiedbeheerplannen geen 

betekenisvolle schadelijke effecten aan het watersysteem zullen 

veroorzaken. De ontwikkeling, het beheer en het herstel van de 

watersystemen vormt net een wezenlijk onderdeel van de 

stroomgebiedbeheerplannen. 

Het is mogelijk dat bepaalde acties en maatregelen tijdelijk een 

schadelijk effect teweeg zullen brengen. Bij de voorbereiding van 

stroomgebiedbeheerplannen is dit evenwel zeer moeilijk in te 

schatten. Hiervoor biedt een watertoets op projectniveau – bij de 

vergunning – een oplossing. Geen enkele ingreep mag aanleiding 

geven tot nadelige effecten volgens artikel 1.3.1.1  van het 

gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid. 

Codex Ruimtelijke Ordening 

(1 september 2009) 

De Codex vormt het kader voor een duurzame ruimtelijke ordening in 

Vlaanderen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de 

verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar 

afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke 

draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, 

economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt 

gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit. 

Milieuvergunningendecreet 

(28 juni 1985) 

Vlarem I (6 februari 1991) 

Vlarem II (1 juni 1995) 

Vlarem I en II zijn uitvoeringsbesluiten van het 

Milieuvergunningendecreet. 

In Vlarem I worden de procedures voor de meldingen en 

milieuvergunningsaanvragen vastgelegd. 

De ‘hinderlijke inrichtingen’ worden ingedeeld in een aantal 

‘rubrieken’. 

In Vlarem II worden de algemene en sectorale voorwaarden 

beschreven waaraan vergunningsplichtige activiteiten moeten 

voldoen. 

Daarnaast bevat Vlarem II ook de milieukwaliteitsnormen voor 

oppervlaktewater, grondwater en waterbodems. 

Omwille van het feit dat de maatregelen/acties op een vrij hoog 

abstractieniveau worden beschreven, zal een toetsing aan de 

bepalingen van VLAREM in de milieubeoordeling enkel op kwalitatieve 

wijze kunnen gebeuren. 
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Juridisch en beleidsmatig 

kader  

Relevantie voor milieubeoordeling stroomgebiedbeheerplannen 

Het stroomgebiedbeheerplan is een instrument om de 

milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater en 

waterbodems te realiseren. De toetsing van de maatregelen/acties 

aan het halen van de milieukwaliteitsnormen gebeurt in het 

stroomgebiedbeheerplan zelf. In de milieubeoordeling zal de toetsing 

enkel op kwalitatieve wijze gebeuren. 

Grondwaterdecreet (24 

januari 1984) en 

uitvoeringsbesluit over de 

afbakening van 

waterwingebieden en 

beschermingszones (27 maart 

1985) 

Het grondwaterdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten vormen de basis 

voor zowel de kwalitatieve bescherming van het grondwater als voor 

het grondwatergebruik en voorzien in de afbakening van 

waterwingebieden en beschermingszones rond 

drinkwaterwingebieden. 

De stroomgebiedbeheerplannen hebben bijzondere aandacht voor de 

beschermde gebieden, waaronder de waterwingebieden en 

beschermingszones rond waterwingebieden. 

Natuurdecreet (21 oktober 

1997) en 

uitvoeringsbesluiten 

Het Natuurdecreet legt de algemene doelstellingen van het 

natuurbeleid in Vlaanderen vast. De belangrijkste basisprincipes zijn 

het stand-still-principe, het voorzorgsprincipe en de zorgplicht. 

Het Natuurdecreet behandelt de afbakening van VEN-gebied en 

Speciale Beschermingszones (SBZ) en legt de voorschriften en 

geboden in VEN en de Speciale Beschermingszones vast. Voor de 

Europees beschermde habitattypes en soorten in deze SBZ-gebieden 

worden instandhoudingsdoelstellingen uitgewerkt. 

Binnen de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas liggen 

verschillende VEN-gebieden en SBZ’s verbonden aan het 

watersysteem. 

De natuurtoets en passende beoordeling zullen op een globale wijze 

gebeuren, aansluitend bij het abstractieniveau van de 

stroomgebiedbeheerplannen (exacte locatie en uitvoeringswijze van 

acties vaak nog niet gekend). 

Tevens wordt er van uitgegaan dat bij de latere uitwerking van de 

voorgestelde maatregelen/acties een Natuurtoets, resp. Passende 

Beoordeling, zal worden opgesteld bij de opmaak van het plan-MER of 

project-MER. 

Acties m.b.t. watersystemen uit de S-IHD rapporten zullen 

overgenomen worden in de stroomgebiedbeheerplannen. 

Bodemdecreet (27 oktober 

2006) en VLAREBO 

Het Bodemdecreet voorziet o.a. in een specifieke regeling voor het 

onderzoek en de sanering van waterbodems. De specifieke regeling 

binnen het Bodemdecreet richt zich op verontreinigde waterlopen 

waarvoor - om ecologische redenen - een aanpak noodzakelijk is . Het 

VLAREBO (Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering) is het 

uitvoeringsbesluit van het bodemdecreet. 
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Juridisch en beleidsmatig 

kader  

Relevantie voor milieubeoordeling stroomgebiedbeheerplannen 

Onroerenderfgoeddecreet en 

uitvoeringsbesluit 

Sinds 1 januari 2015 is het Onroerenderfgoeddecreet in werking. 

Vanaf dan geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, 

stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie. 

Met de definitieve goedkeuring van het nieuw decreet onroerend 

erfgoed door de Vlaamse Regering is ook de Conventie van Malta (ook 

wel het Verdrag van Valletta genoemd) in Vlaamse regelgeving 

omgezet. Om de Conventie van Malta verder te implementeren in de 

Vlaamse regelgeving was een volledig nieuw archeologisch traject 

nodig. Daarin spelen erkende archeologen een cruciale rol. Sinds 

1/06/2016 is ook het hoofdstuk Archeologie van het 

Onroerenderfgoeddecreet in werking getreden. 

In de milieubeoordeling zal er, indien relevant, aangegeven worden of 

de acties een effect kunnen hebben op de bouwkundige, 

landschappelijke of archeologische erfgoedwaarden. 

Vlaamse beleidsplannen  

Waterbeleidsnota  Om het integraal waterbeleid op het niveau van het Vlaamse Gewest 

te coördineren en te organiseren voorziet het gecoördineerd decreet 

Integraal Waterbeleid in een waterbeleidsnota waarin de krachtlijnen 

van de visie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid 

voor het Vlaamse Gewest in zijn geheel en per stroomgebied 

afzonderlijk worden vastgelegd. 

De waterbeleidsnota 2020-2025 werd op 3 april 2020 vastgesteld door 

de Vlaamse Regering. 

De krachtlijnen van de waterbeleidsnota vormen een kader voor de 

stroomgebiedbeheerplannen. 

Ruimtelijk structuurplan (RSV) 

(22 december 1997) 

 

Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen  

(in opmaak) 

Het structuurplan Vlaanderen geeft voor verschillende sectoren 

richtlijnen voor het gebruik van de ruimte in Vlaanderen. 

De Vlaamse Regering heeft op 30/11/2016 het Witboek Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen goedgekeurd, waarin principes zijn opgenomen 

m.b.t. het verhogen van het ruimtelijk rendement, multifunctioneel 

ruimtegebruik en verweving, samenhangende veerkrachtige (open) 

ruimte, ….  

In de milieubeoordeling zal er een toetsing gebeuren t.o.v. de 

principes van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

Vlaams klimaatbeleidsplan Het Vlaams Klimaatbeleidsplan van 28 juni 2013 betreft een 

strategisch beleidsplan met acties in alle relevante Vlaamse 

bevoegdheidsdomeinen. 

 

 



 
 

ID 4246683005 | 16 

Juridisch en beleidsmatig 

kader  

Relevantie voor milieubeoordeling stroomgebiedbeheerplannen 

Het plan bestaat uit een overkoepelend luik en twee deelplannen: het 

Vlaams Mitigatieplan om de uitstoot van broeikasgassen te 

verminderen, en het Vlaams Adaptatieplan om de effecten van 

klimaatverandering op te vangen. 

Op 9 december 2019 heeft de Vlaamse Regering het Vlaams 

Klimaatbeleidsplan 2021-2030 definitief goedgekeurd.  

Provinciaal en gemeentelijk beleid 

Provinciale structuurplannen, 

milieubeleidsplannen en 

natuurontwikkelingsplannen  

Het voorstellen van acties voor lokale waterlichamen gebeurt in 

overleg met de lokale waterbeheerders, waaronder de provincies. 

Parallel gebeurt de afstemming met en toetsing aan de provinciale 

plannen. 

Bijgevolg zal er in de milieubeoordeling geen toetsing t.o.v. deze 

provinciale beleidsplannen gebeuren. 

Gemeentelijke 

structuurplannen, 

milieubeleidsplannen en 

natuurontwikkelingsplannen 

Het voorstellen van acties voor lokale waterlichamen gebeurt in 

overleg met de lokale waterbeheerders, waaronder de gemeenten. 

Parallel gebeurt de afstemming met en toetsing aan de gemeentelijke 

plannen. 

Bijgevolg zal er in de milieubeoordeling geen toetsing t.o.v. deze 

gemeentelijke beleidsplannen gebeuren. 
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 Aanpak van de milieueffectbeoordeling 

 Opbouw en uitgangspunten van de effectbeoordeling 

In een MER worden de effecten van het plan op de verschillende disciplines onderzocht. Voor de 

evaluatie van de mogelijke effecten die de stroomgebiedbeheerplannen kunnen teweegbrengen, 

worden volgende disciplines als relevant beschouwd: 

- water: grondwater en oppervlaktewater en klimaataspecten; 

- biodiversiteit; 

- bodem; 

- mens (gezondheid en veiligheid, ruimtelijke aspecten, socio-economische aspecten); 

- lucht, geluid en trillingen; 

- landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. 

Deze als relevant beschouwde disciplines zullen in het MER onderzocht worden. De disciplines water, 

bodem, biodiversiteit, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden hierbij als 

sleuteldisciplines behandeld door een erkend MER-deskundige. De relevante klimaataspecten worden 

besproken bij de discipline water. De effecten m.b.t. geluid en mobiliteit zijn in hoofdzaak gebonden 

aan de aanleg- of bouwfase en dus tijdelijk van aard. Gezien het strategisch planniveau worden deze 

disciplines net als discipline gezondheid onderzocht als optiediscipline onder discipline mens. De 

disciplines ‘lucht’, ‘licht’, ‘warmte en straling’ en ‘aanspraak op energie- of grondstoffenvoorraad’ 

worden niet weerhouden als relevante disciplines. 

De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 zullen een uitgebreide lijst van acties bevatten. Deze 

acties zijn deels nieuw, maar vloeien ook deels voort uit de huidige waterbeheerplannen  die nog in 

uitvoering zijn en uit andere plannen. Enkel de acties die nieuw zijn en waarover nog geen beslissing 

is genomen in een ander kaderstellend plan, de zogenaamde bijkomende acties, worden 

meegenomen in de milieubeoordeling.  Voor de besliste acties waarvoor reeds een m.e.r. werd 

uitgevoerd of in uitvoe-ring is (bv. lopende acties stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021, Sigmaplan, 

MAP 6, Kustveiligheidsplan) wordt verwezen naar het betreffende MER. 

 Het studiegebied 

Het studiegebied omvat het volledige plangebied (zijnde de Vlaamse delen van de 

stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas), uitgebreid met de gebieden waar zich 

grensoverschrijdende effecten kunnen voordoen (de aangrenzende gebieden in Nederland, Frankrijk, 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest). 

 Alternatieven 

Volgens de m.e.r.-regelgeving dient in een plan-MER een schets van de beschikbare alternatieven voor 

het voorgenomen plan of programma of onderdelen ervan weergegeven te worden. Het betreft 

alternatieven inzake doelstellingen, locaties en wijze van uitvoering of inzake de bescherming van het 

milieu. 
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Op basis van de doelstellingen en methodiek voor het opstellen van de stroomgebiedbeheerplannen 

mag er van uit gegaan worden dat het stroomgebiedbeheerplan voornamelijk milieuvriendelijke 

maatregelen en acties bevat. Bovendien kan er voor de meeste maatregelen/acties wel een 

alternatieve maatregel/actie bedacht worden, wat tot een zeer groot aantal planalternatieven zou 

leiden (en in de praktijk niet meer te overzien zou zijn). 

Tijdens de opmaak van het maatregelenprogramma en het plan-MER zullen de voorgestelde acties 

meermaals voorgelegd en besproken in de werkgroepen van de Coördinatiecommissie Integraal 

Waterbeleid en de bekken-overlegstructuren.  Indien blijkt dat een bepaalde actie significant 

negatieve milieueffecten kan veroorzaken, kan deze actie reeds bijgeschaafd worden. 

De milieubeoordeling is voornamelijk gericht op het signaleren van mogelijke negatieve 

milieueffecten. Indien van een in het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan voorgenomen actie in het 

kader van de milieubeoordeling of het openbaar onderzoek over het ontwerpplan duidelijk wordt dat 

er zeer waarschijnlijk significante negatieve milieueffecten te verwachten zijn, zal de initiatiefnemer 

zich op dat moment de principiële vraag stellen of er een milieuvriendelijker alternatief denkbaar en 

mogelijk is, dat kan voorgesteld worden in het definitieve ontwerp van stroomgebiedbeheerplan. 

Omwille van het grote aantal acties en het feit dat de maatregelen/acties meestal verder dienen 

geconcretiseerd te worden tot op een niveau dat in uitvoering kan worden gebracht, worden in de 

milieubeoordeling ook geen alternatieven op het vlak van locatie, wijze van uitvoering, … voor 

specifieke maatregelen/acties in beschouwing genomen. 

Het te beschouwen nulalternatief kan als volgt worden gedefinieerd: de stroomgebiedbeheerplannen 

voor Schelde en Maas worden niet uitgevoerd. Aangezien dat nulalternatief niet voldoet aan de 

doelstelling opgenomen in de relevante regelgeving inzake integraal waterbeleid, die volgt uit de 

Europese regelgeving, wordt dit niet als een reëel alternatief beschouwd maar als nulsituatie 

(referentiesituatie). 

Een milieubeoordeling van het nulalternatief als dusdanig wordt niet uitgevoerd. De 

milieubeoordeling zal de mogelijke gevolgen van de bijkomende acties t.o.v. de referentiesituatie 

beschrijven. 

 Referentiesituatie en geplande situatie 

In een plan-MER worden nieuwe ‘voorgenomen activiteiten’ van een plan beoordeeld ten opzichte 

van een referentiesituatie. 

De referentiesituatie kan in het kader van deze milieubeoordeling aanzien worden als zijnde de 

toestand van het stroomgebied waarbij de besliste acties reeds uitgevoerd zijn en/of 

geïmplementeerd zijn.  

De kaderrichtlijn Water stelt dat in de stroomgebiedbeheerplannen een beoordeling van de toestand 

van de waterlichamen moet opgenomen zijn. In het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan zal een 

beschrijving van de toestand van de watersystemen opgenomen worden op basis van de resultaten 

van de diverse meetnetten voor oppervlaktewater en grondwater (referentieperiode 2016-2018 (3-

jarengemiddelde) voor fysico-chemie, referentieperiode 2016-2018 voor biologie (3-jarige 

monitoringcyclus), referentieperiode 2013-2018 voor chemie (6-jarige monitoringcyclus) en 

referentieperiode 2013-2018 voor hydromorfologie (6-jarige monitoringcyclus)). Daarbij zijn ook 

fiches per waterlichaam beschikbaar met de resultaten op het vlak van toestand en drukken binnen 

het waterlichaam.  
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Daarnaast werd ter voorbereiding van de plannen ingeschat voor welke waterlichamen een goede 

toestand gehaald wordt in 2021 en voor welke waterlichamen een goede toestand haalbaar is in 2027 

(zgn. speerpuntgebieden).  

Verder werd in uitvoering van de Overstromingsrichtlijn het overstromingsgevaar en 

overstromingsrisico gedetailleerd in kaart gebracht. Daarbij is er aandacht voor fluviale 

overstromingen (overstromingen die plaatsvinden doordat rivieren buiten hun oevers treden , incl. 

kanalen met natuurlijke toevoer), pluviale overstromingen (overstromingen die ontstaan door intense 

neerslag die niet snel genoeg in de bodem kan intrekken of die de riolering en grachten niet 

aankunnen) en overstromingen vanuit zee. Overstromingsgevaarkaarten tonen de fysische 

eigenschappen van overstromingen, zoals de overstromingscontouren, de waterdiepte en de 

stroomsnelheden bij een kleine, middelgrote of grote kans op overstromen. 

Overstromingsrisicokaarten brengen de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen voor de 

mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid in kaart. De kaarten zijn 

beschikbaar via www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn.  

Voor de overige MER-disciplines wordt voor de beschrijving van de referentiesituatie gebruik gemaakt 

van de MIRA-rapporten die de toestand van het milieu in Vlaanderen beschrijven, analyseren en 

evalueren. Voor de discipline Biodiversiteit wordt ook het meest recente natuurindicatorrapport 

gebruikt. Voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt gebruik gemaakt 

van de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed. En voor de discipline Klimaat wordt gebruik 

gemaakt van informatie uit het Vlaams Klimaatplan. Hierbij worden de meest recente en beschikbare 

gegevens gehanteerd.  

De geplande situatie omvat de situatie tijdens en na de uitvoering van alle bijkomende acties van de 

stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. 

 Werkingssfeer van het MER 

Voor de milieubeoordeling zijn enkel de technische acties uit de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 

relevant. In de stroomgebiedbeheerplannen zullen ook studies, onderzoeken en administratieve 

maatregelen (vb. handhaving) opgenomen worden. Aangezien die geen fysieke effecten in het 

watersysteem teweeg brengen, worden die niet beoordeeld. 

Per maatregelengroep worden de acties eerst opgedeeld in ‘nieuwe’ acties en ‘voortgezette acties uit 

de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen’ en vervolgens in ‘administratieve’ acties en 

‘technische’ acties. Bij de technische acties wordt onderscheid gemaakt in: 

- acties die behoren tot bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit; 

- niet m.e.r-plichtige acties. 

Bijlage I, II en III acties worden individueel beoordeeld op hun milieueffecten.  De  overige acties (acties 

die niet m.e.r.-plichtig zijn) worden geclusterd per maatregel, waarna de effectbeoordeling per 

maatregel gebeurt. 

De beoordeling gebeurt telkens ten opzichte van de referentiesituatie. 
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In de milieubeoordeling zal per maatregel een overzicht gegeven worden van de acties die nadere 

invulling geven aan de maatregel, waarbij wordt aangegeven: 

- of het om een voortgezette actie gaat of een nieuwe actie; 

- of het om een administratieve actie gaat; 

- of het om een actie gaat die valt onder bijlage I, II of II van het project-m.e.r.-besluit; 

- of het om een andere actie gaat. 

 Overzicht van de mogelijke milieueffecten per discipline 

 Relevante disciplines per maatregel 

In onderstaande matrix wordt per maatregel en per discipline aangegeven of een relevant milieueffect 

te verwachten is. Enkel die verbanden worden aangegeven die van een rechtstreeks, waarschijnlijke 

en significante aard zijn. 

Daarnaast wordt in de matrix weergegeven of de maatregel al dan niet relevant is om verder mee te 

nemen bij de effectbespreking. Administratieve maatregelen (incl. onderzoeken en studies) worden, 

gezien het feit dat deze geen technische maatregelen betreffen en dus enkel indirecte milieueffecten 

kunnen teweegbrengen, niet verder in beschouwing genomen. Ook maatregelen i.v.m. de wet- en 

regelgeving zelf, dus niet de naleving en uitvoering ervan, worden als niet-relevant beschouwd om 

mee te nemen in de effectbeoordeling. 
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Tabel 4-1: Overzicht van de mogelijke milieueffecten per discipline 

MR 

Groep 

MR 

nr. 

Maatregel (MR) Relevantie 

(NR = niet 

relevant) 

Relevante disciplines 

W
at

e
r 

B
io

d
iv

e
rs

it
e

it
 

B
o

d
e

m
 

La
n

d
sc

h
ap

 

M
e

n
s 

G
e

lu
id

 

M
o

b
ili

te
it

 

1 Europese wetgeving NR        

2 kostenterugwinningsbeginsel en het “de vervuiler-betaalt” -principe NR        

3
 d

u
u

rz
aa

m
 

w
at

e
rg

e
b

ru
ik

 

3_A Optimaliseren van duurzaam watergebruik van alle bronnen van water bij alle sectoren  x (x)   x   

3_B Optimaliseren van het gebruik van alternatieve waterbronnen  x (x)   x   

3_C Optimaliseren van het distributienetwerk  x (x) x  x   

3_E Studies en onderzoeksopdrachten rond watergebruik en -behoeften ter ondersteuning van het 
duurzaam watergebruik 

 

NR        

4
A

 b
e

sc
h

e
rm

d
e

 g
e

b
ie

d
e

n
 e

n
 

w
at

e
rr

ijk
e

 g
e

b
ie

d
e

n
 

(g
ro

n
d

w
at

e
r)

 

4A_A Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones 

 x x  (x) x   

4A_B Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van andere beschermde 
gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van grondwater 

 x x  (x) x   

4A_C Studies en onderzoeksopdrachten rond beschermde gebieden (m.i.v. de aangeduide GWATE's) ter 
ondersteuning van het grondwaterspecifiek beheer en -beleid in deze gebieden 

NR        

4A_D Uitwerken en toepassen van een grondwaterspecifiek handhavingsbeleid voor de beschermde 
gebieden (m.i.v. de aangeduide GWATE's) 

 

 

NR        
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MR 

Groep 

MR 

nr. 

Maatregel (MR) Relevantie 

(NR = niet 

relevant) 

Relevante disciplines 

W
at

e
r 

B
io

d
iv

e
rs

it
e

it
 

B
o

d
e

m
 

La
n

d
sc

h
ap

 

M
e

n
s 

G
e

lu
id

 

M
o

b
ili

te
it

 

4
B

 b
e

sc
h

e
rm

d
e

 g
e

b
ie

d
e

n
 e

n
 w

at
e

rr
ijk

e
 g

e
b

ie
d

e
n

 

(o
p

p
e

rv
la

kt
e

w
at

e
r)

 

4B_A Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
drinkwaterbeschermingszones 

 x x x (x) x   

4B_B Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 
beschermde gebieden 

 x x x (x) x   

4B_C Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
drinkwaterbeschermingszones 

 x x  (x) x   

4B_D Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 
gebieden 

 x x  x    

4B_E Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde gebieden  x x x x (x)   

4B_F Studies en onderzoeksopdrachten m.b.t. de beschermde gebieden ter ondersteuning van het 
oppervlaktewaterspecifiek beheer en -beleid in deze gebieden 

NR        

4B_G Uitwerken en toepassen van een oppervlaktewaterspecifiek handhavingsbeleid voor de 
beschermde gebieden 

NR        

4B_I Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen  x x  (x) (x)   

4B_J Bestrijding van invasieve exoten  x x      

5
A

 k
w

an
ti

te
it

 

(g
ro

n
d

w
at

e
r)

 5A_A Beschermen en herstellen van de grondwatervoorraden (sluitend voorraadbeheer), rekening 
houdend met de impact van waterschaarste en droogte 

 x x (x)  x   

5A_B Uitwerken en toepassen van een GWL- en regiospecifiek vergunningenbeleid  x x   x   

5A_C Studies en onderzoeksopdrachten rond grondwaterkwantiteit ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid 

NR        
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MR 

Groep 

MR 

nr. 

Maatregel (MR) Relevantie 

(NR = niet 

relevant) 

Relevante disciplines 

W
at

e
r 

B
io

d
iv

e
rs

it
e

it
 

B
o

d
e

m
 

La
n

d
sc

h
ap

 

M
e

n
s 

G
e

lu
id

 

M
o

b
ili

te
it

 

5A_D Uitwerken en toepassen van een handhavingsbeleid gericht op het herstellen en beschermen van 
grondwatervoorraden 

NR        

5A_E Grensoverschrijdend geïntegreerd kwantitatief grondwaterbeheer NR        

5
B

 k
w

an
ti

te
it

 

(o
p

p
e

rv
la

kt
e

w
at

e
r)

 

5B_A Actief peilbeheer  x (x)   x   

5B_B Bij waterschaarste water vasthouden in de waterlopen  x (x)   X   

5B_C De waterbeschikbaarheid verhogen  x (x)   X   

5B_E Studies en onderzoeksopdrachten rond oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid 

NR        

5B_G De grensoverschrijdende kwantitatieve problematiek van de waterverdeling oplossen NR        

5B_I Een afgestemde crisiscoördinatie opbouwen en onderhouden NR        

6
 o

ve
rs

tr
o

m
in

ge
n

 

6_A Vermijden van nieuwe overstromingsgevoelige ontwikkelingen  x x (x) x x   

6_B Verwijderen van constructies en andere schadegevoelige ontwikkelingen in 
overstromingsgevoelige gebieden 

 x (x)  x X   

6_C Aanpassen van constructies en andere schadegevoelige ontwikkelingen in 
overstromingsgevoelige gebieden 

 x   x X   

6_D Andere preventieve maatregelen waaronder verzekeringen      X   

6_E Water vasthouden op het land  x x x x X   

6_F Water bergen  X x x x x   

6_G Beschermen van kust en overgangswater  x x x x x   
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MR 

Groep 

MR 

nr. 

Maatregel (MR) Relevantie 

(NR = niet 

relevant) 

Relevante disciplines 

W
at

e
r 

B
io

d
iv

e
rs

it
e

it
 

B
o

d
e

m
 

La
n

d
sc

h
ap

 

M
e

n
s 

G
e

lu
id

 

M
o

b
ili

te
it

 

6_H Beschermen tegen niet-tijgebonden water  x x x x x   

6_I Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren  x x x x X   

6_J Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen (baan)grachten  x x x x x   

6_K Uitbouwen en verbeteren van voorspellingssystemen en waarschuwingssystemen, inclusief crisis- 
en noodplanning 

     x   

6_L Verhogen van het bewustzijn en aanzetten tot actie van het publiek NR        

6_N Herstel en evaluatie na overstroming  x x x x x   

6_O Studies en onderzoeksopdrachten rond overstromingen ter ondersteuning van het waterbeheer 
en -beleid 

NR        

7
A

 

ve
ro

n
tr

e
in

ig
in

g 
(g

ro
n

d
w

at
e

r)
 7A_A Het terugdringen van de verontreiniging van grondwater door puntbronnen  x x x  (x)   

7A_D Het terugdringen van andere diffuse verontreiniging in grondwater   x x x  (x)   

7A_E Studies en onderzoeksopdrachten rond verontreiniging van grondwater ter ondersteuning van het 
grondwaterbeheer en –beleid 

NR        

7A_G Grensoverschrijdend integraal kwalitatief grondwaterbeheer  NR        

7
B

 v
e

ro
n

tr
e

in
ig

in
g 

(o
p

p
e

rv
la

kt
e

w
at

e
r)

 

7B_A  Het terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater door industriële puntbronnen  x x x  x   

7B_B Het terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater door industriële calamiteiten  x x x  (x)   

7B_C Het terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater - maatregelen specifiek gericht op 
gevaarlijke stoffen  

 x x x  (x)   

7B_D Het terugdringen van verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de land- en 
tuinbouwsector 

 x x x x (x)   
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MR 

Groep 

MR 

nr. 

Maatregel (MR) Relevantie 

(NR = niet 

relevant) 

Relevante disciplines 

W
at

e
r 

B
io

d
iv

e
rs

it
e

it
 

B
o

d
e

m
 

La
n

d
sc

h
ap

 

M
e

n
s 

G
e

lu
id

 

M
o

b
ili

te
it

 

7B_E Het terugdringen van verontreiniging van oppervlaktewater met pesticiden  door de land- en 
tuinbouwsector 

 x x x  (x)   

7B_F Het terugdringen van verontreiniging met pesticiden op terreinen beheerd voor openbare of 
commerciële activiteiten 

 x x x  x   

7B_G Het terugdringen van verontreiniging met pesticiden door minder privégebruik door burgers 

 

 x x x  x   

7B_H Het terugdringen van andere diffuse verontreiniging 

 

 x x x  (x)   

7B_I Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering) 

 

 x x x     

7B_J Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van zuiveringsrendement van 
de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

 

 x x x     

7B_K Studies en onderzoeksopdrachten rond verontreiniging van oppervlaktewater ter ondersteuning 
van het waterbeheer en –beleid 

 

NR        

7B_L Uitwerken en toepassen van een handhavingsbeleid gericht op het herstellen en beschermen van 
oppervlaktewater 

 

NR        

7B_M Grensoverschrijdend geïntegreerd kwalitatief oppervlaktewaterbeheer 

 

NR        
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MR 

Groep 

MR 

nr. 

Maatregel (MR) Relevantie 

(NR = niet 

relevant) 

Relevante disciplines 

W
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o
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8
A

 h
yd

ro
m

o
rf

o
lo

gi
e

 

 

8A_D Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers  x x x x (x)   

8A_E Realiseren van beek- en rivierherstel  x x x x (x)   

8A_G Studies en onderzoeksopdrachten rond hydromorfologie ter ondersteuning van de ecologische 
toestand van het watersysteem 

 

NR        

8A_J Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding 

 

 x (x)  (x) X   

8A_K Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

 

 x x  (x) (x)   

8A_L Bestrijding van invasieve exoten 

 

 x x      

8
B

 w
at

e
rb

o
d

e
m

 

8B_A Sedimentaanvoer reduceren, afgestemd op de draagkracht van het watersysteem  x x (x) (x) (x)   

8B_B Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de 
transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde 
sedimentruimingen en baggerwerken 

 x x x  x   

8B_C Ruimte voor sediment  x x x  x   

8B_D De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems  x x x     

8B_E Stimuleren van hergebruik en behandeling van bagger- en ruimingsspecie   x x  x   

8B_F Studies en onderzoeksopdrachten rond waterbodems en erosiebestrijding ter ondersteuning van 
het waterbeheer en -beleid 

NR        
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MR 

Groep 

MR 

nr. 

Maatregel (MR) Relevantie 

(NR = niet 

relevant) 

Relevante disciplines 
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e
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9
 a

n
d

e
re

 

m
aa

tr
e

ge
le

n
 9_A Kennis verder uitbouwen en draagvlakverbreding voor (de financiering van) het waterbeleid NR        

9_B Draagvlak creëren voor, faciliteren en stimuleren van de toepassing van blauwe diensten in het 
integraal waterbeleid op het terrein 

NR        

9_C Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten 

 

NR        
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 Specifieke aandachtspunten per discipline 

In onderstaande tabel worden een aantal specifieke aandachtspunten per discipline i.k.v. de 3de 

generatie stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas weergegeven. 

Tabel 4-2: Aandachtspunten en kwalitatieve beoordelingsmethode per discipline 

Discipline Beoordelingscriterium Kwalitatieve beoordelingsmethode In welke mate 

heeft het voorstel een potentiële impact op ... 

Water (incl. 
klimaataspecten) 

Oppervlaktewater: 

- waterhuishouding 

- waterkwaliteit 

- structuur waterlopen 

Grondwater: 

- grondwaterkwaliteit 

- grondwaterkwantiteit 

- verbetering van fysicochemische en 

chemische waterkwaliteit 

- verbetering van structuurkwaliteit van 

waterlopen 

- verbetering van de kwantitatieve toestand van 

water 

- bijdrage tot adaptatie aan klimaatverandering 

Biodiversiteit Beschermde soorten en 

ecosystemen 

- herstel en bescherming van beschermde 

gebieden (Habitatrichtlijn-, Vogelrichtlijn-, 

VEN-gebieden)  

 Biodiversiteit - afname van versnippering 

- ontwikkeling van natuur die kenmerkend is 

voor een gebied 

Bodem  Bodemstructuur - verbetering van bodemkwaliteit 

- afname van erosie 

- verbetering (water)bodemkwaliteit 

 Grondverzet  

Mens Veiligheid - verhoging van veiligheid t.a.v. overstromingen 

 Gezondheid - bescherming van zwemwateren en 

drinkwaterwingebieden 

 Gebruiksfuncties 

- watergebruik door 

sectoren, scheep-

vaart en  recreatie 

- inperking van het watergebruik door sectoren 

- nieuwe mogelijkheden voor (zachte) recreatie 

/ belevingswaarde van water 

- kansen/belemmering voor 

beroepsscheepvaart 

 Ruimtelijke aspecten - impact op bodemgebruik (vb. grondinname) 

- impact op bebouwde omgeving (vb. 

bouwbeperkingen) 

 Socio-economische 

aspecten 

- hinder voor mobiliteit, landbouw en 

huishoudens 

 Geluid en trillingen - hinder voor omwonenden 

- verstoring van natuurgebieden 
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Discipline Beoordelingscriterium Kwalitatieve beoordelingsmethode In welke mate 

heeft het voorstel een potentiële impact op ... 

Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie 

Bouwkundig erfgoed - al dan niet beschermd bouwkundig erfgoed 

Landschap - landschappelijke kwaliteit 

- kenmerken en waarden van landschap 

 Archeologie - archeologisch erfgoed 

 

 Methodologie effectbeschrijving en –beoordeling 

In de milieubeoordeling bespreekt, beoordeelt en evalueert mogelijke effecten van de bijkomende 

voorgestelde acties voor de planperiode 2022-2027 uit de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen en 

dit voor de relevant geachte disciplines. 

De milieubeoordeling is voornamelijk gericht op het signaleren van mogelijke negatieve 

milieueffecten. Indien van een in het stroomgebiedbeheerplan voorgenomen actie een significant 

negatief milieueffect verwacht wordt, wordt op dit abstractieniveau de principiële vraag gesteld of er 

een alternatief denkbaar en mogelijk is. (zie § 4.1.2 Alternatieven) 

De beschrijving en beoordeling van de te verwachten milieueffecten gebeurt per maatregel of actie. 

(zie §4.1.4 Werkingssfeer van het MER) 

Per discipline wordt aangegeven of de maatregel/actie een positieve of negatieve invloed kan/zal 

hebben. Gezien het hoge abstractieniveau is gekozen voor een kwalitatieve beoordeling op basis van 

een 5-delige schaal2: 

- groot negatief effect (--): negatieve effecten die permanent en groot in omvang zijn 

- klein negatief effect (-): negatieve effecten die permanent maar klein in omvang zijn of 

effecten die tijdelijk van aard zijn en klein/groot in omvang zijn 

- geen effect (0) 

- klein positief effect (+): positieve effecten die permanent maar klein in omvang zijn of 

effecten die tijdelijk van aard zijn en klein/groot in omvang zijn 

- groot positief effect (++): positieve effecten die permanent en groot in omvang zijn. 

Naast het effectenoordeel volgens de 5-punten waardeschaal, wordt ook een beknopte beschrijving 

van de mogelijke effecten (aan de hand van sleutelwoorden) voor de MER-disciplines weergegeven. 

Voor de acties die op maatregelniveau beoordeeld worden, wordt de effectbeoordeling voorgesteld 

in tabelvorm met de maatregelen/acties in de rijen en de MER-disciplines in de kolommen en waarbij 

de toegekende scores worden aangevuld met een (zeer) beknopte effectbeschrijving. 

Voor de bijlage I, II of III-acties van het project-MER-besluit, die individueel en daardoor meer 

uitgebreid beoordeeld worden, wordt de milieubeoordeling weergegeven in fichevorm. 

                                                                 

2 Algemeen wordt in milieueffectrapporten een 7-delige schaal gehanteerd. Maar gezien het hoge abstractie-
niveau (weinig gedetailleerde informatie beschikbaar) en de onzekerheidsfactor werd hier geopteerd om een 5-
delige schaal te hanteren 
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Tevens wordt voorgesteld om een screening te doen naar de Verscherpte natuurtoets en de Passende 

beoordeling en aan te geven of de kans bestaat dat deze in een latere fase vermoedelijk zullen moeten 

uitgevoerd worden, volgens de gangbare werkwijze. Deze screening wordt weergegeven in de tabellen 

en fiches. 

Onder de discipline water gebeurt ook een screening in functie van het behalen van de doelstellingen 

van de Europese kaderrichtlijn Water. Wanneer een overheid een vergunning voor een project of 

lozing wil verlenen, dan moet deze getoetst worden aan de waterkwaliteitseisen van de kaderrichtlijn 

Water. Dat bepaalde het Europese Hof in zijn uitspraak van 1 juli 2015, het zogenaamde Wezer-arrest. 

Een procedure voor de toepassing van dit arrest binnen Vlaanderen is in voorbereiding en zal 

gekoppeld worden aan de m.e.r.-procedures. Daarbij is voorzien dat ook plannen en programma’s 

worden gescreend, omdat ze (indirect) aanleiding kunnen geven tot een achteruitgang, bijv. omdat ze 

het kader vormen voor projecten met een belangrijke impact op het watersysteem. Voor de screening 

zal gebruikt gemaakt worden van de handleiding voor initiatiefnemers, adviserende instanties en 

vergunningverleners die binnen de CIW is voorbereid.  

 Milderende maatregelen 

In het kader van het plan-MER zullen eerder algemene aanbevelingen (milderende maatregelen) 

geformuleerd worden, die aansluiten bij het abstractieniveau van het stroomgebiedbeheerplan. De 

milderende maatregelen worden mee opgenomen in de beoordelingstabellen en –fiches. De 

detailleringsgraad van de milderende maatregelen zal logischerwijs in verhouding zijn met de 

detailleringsgraad van de milieubeoordeling van de maatregel of actie in kwestie.  

Na goedkeuring van de stroomgebiedbeheerplannen worden de acties verder uitgewerkt tot een 

niveau dat tot uitvoering kan gebracht worden. In het kader hiervan zal voor een aantal acties een 

plan-MER of project-MER moeten opgemaakt worden. Op dat moment gebeurt een uitgebreidere 

milieubeoordeling met meer aandacht voor mogelijke milderende maatregelen.  

 Cumulatieve effecten 

Ook de cumulatieve effecten van individuele acties op het niveau van het stroomgebied zullen 

beschreven worden op een abstractieniveau dat aansluit bij het abstractieniveau van de 

stroomgebiedbeheerplannen. Van een groot aantal maatregelen/acties zal de exacte uitvoeringswijze 

en locatie nog niet gekend zijn waardoor het moeilijk is om de cumulatieve effecten in te schatten. 

Daarom zullen enkel algemene effecten besproken worden en dit op het niveau van Vlaanderen. Zo 

kan een overzichtsbeeld van de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen geschetst worden. 

Indien mogelijk zal een opsplitsing gemaakt worden per bekken/grondwatersysteem, beoordelingen 

per bekken/grondwatersysteem zullen echter enkel kwalitatief kunnen gebeuren.  

In de beschrijving zal vooral aandacht gaan naar de thema’s water, natuur, mens en klimaat. Door het 

grote schaalniveau waarop de effectbeschrijving plaatsvindt, is het mogelijk dat lokaal significante 

effecten op grote schaal nauwelijks effect opleveren. 
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 Ontwikkelingsscenario’s 

Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan: de ontwikkeling die het studiegebied zou doormaken 

waarbij geen juridische en beleidsmatige belangrijke randvoorwaarden meespelen en waarbij het 

gebied dus enkel gebonden is aan het normale sociaaleconomisch gedrag van de mens. 

Klimaatverandering wordt i.k.v. dit strategisch plan-MER als autonome ontwikkeling beschouwd.  

Ontwikkelingsscenario’s zijn stedenbouwkundige, infrastructurele en beleidsmatige ontwikkelingen 

die zich in de nabije toekomst onafhankelijk van het programma zullen voordoen, maar wel impact 

hebben op het plangebied en/of de potentiële effecten van het programma. Aangezien het plangebied 

heel Vlaanderen omvat, zijn er duizenden ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de Vlaamse 

stroomgebieden. Hier kan in het bestek van dit plan-MER geen rekening mee gehouden worden. Wel 

kan in het bijzonder gewezen worden op de lopende acties uit de vorige stroomgebiedbeheerplannen. 

Door de verdere uitvoering van deze acties wordt verwacht dat voor bepaalde waterlichamen de 

goede toestand bereikt zal worden in 2021. Voorlopig is dit enkel het geval voor het waterlichaam 

Eisden Mijn (A0_VL05_193). De lopende acties uit de vorige stroomgebiedbeheerplannen die worden 

voortgezet in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. De stand van zaken is toegelicht in de tabel 

in bijlage2. 

 (Gewest)grensoverschrijdende effecten 

In overeenstemming met het verdrag van Espoo (Finland, 25 februari 1991, B.S. 21/12/1999) en de EG 

Richtlijn 97/11/EG van 3 maart 1997 dienen de grensoverschrijdende milieueffecten van de 

stroomgebiedbeheerplannen geëvalueerd te worden. 

Het stroomgebiedsdistrict Schelde strekt zich uit over Frankrijk, België en Nederland. Het Vlaamse 

gedeelte van dit stroomgebiedsdistrict grenst aan Nederland, Frankrijk, het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en het Waals Gewest. 

Het stroomgebiedsdistrict Maas strekt zich uit over België, Nederland, Groothertogdom Luxemburg, 

Frankrijk en Duitsland. Het Vlaams gedeelte van het stroomgebiedsdistrict Maas grenst aan Nederland 

en het Waals Gewest. 

Bijgevolg zijn er grensoverschrijdende effecten te verwachten, in het bijzonder voor grensvormende 

of grensoverschrijdende waterlichamen. Over het algemeen zijn effecten te verwachten in 

stroomafwaarts gelegen gebieden van maatregelen/acties die zullen worden uitgevoerd in 

stroomopwaarts gelegen gebieden. In het Vlaamse Gewest kunnen vooral effecten worden verwacht 

van maatregelen/acties die zullen uitgevoerd worden in Frankrijk, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

en het Waalse Gewest. 

 Monitoring en evaluatie 

Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet in verschillende programma’s voor de permanente 

monitoring van de watertoestand in de stroomgebieddistricten van de Schelde en de Maas. Deze zijn 

operationeel sinds begin 2007. De programma’s brengen een samenhangend en breed overzicht van 

de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater in de stroomgebieddistricten.  

De resultaten van de monitoring worden opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen en in de 

waterlichaamfiches en vormen mee de basis voor het formuleren van acties. 
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 Leemten in de kennis 

In dit hoofdstuk worden volgende zaken beschreven: 

- welke aspecten van het stroomgebiedbeheerplan bij de effectbeoordeling nog niet 

éénduidig bepaald zijn; 

- voor welke aspecten geen volledig inzicht beschikbaar is in de bestaande milieutoestand; 

- waar er onzekerheden zijn m.b.t. de effectinschatting. 
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 Milieubeoordeling van de 3de generatie 

stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 

 Referentiesituatie: milieutoestand in Vlaanderen 

 Geografische situering 

Het plangebied bestrijkt het volledige Vlaamse Gewest. Vlaanderen maakt deel uit van vier 

internationale stroomgebieden: het stroomgebied van de Schelde, van de Maas, van de IJzer en van 

de Brugse Polders. Die stroomgebieden behoren op hun beurt tot twee internationale 

stroomgebiedsdistricten: het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde – dat het 

stroomgebied van de Schelde en de kleinere stroomgebieden van de IJzer en de Brugse Polders omvat 

– en het internationale stroomgebiedsdistrict van de Maas. 

Binnen Vlaanderen zijn deze stroomgebiedsdistricten op basis van hydrografische en 

hydrogeologische criteria verder opgedeeld in 11 bekkens en 6 grondwatersystemen. 

 

Figuur 5-1: 11 bekkens en voornaamste waterlopen in Vlaanderen (bron: VMM) 
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 Stroomgebiedsdistrict Schelde 

Het internationale stroomgebiedsdistrict Schelde heeft een oppervlakte van bijna 36.500 km², 

waarvan ongeveer een derde in Vlaanderen ligt. 

Het stroomgebiedsdistrict van de Schelde wordt in Vlaanderen gevormd door de rivieren de Schelde, 

de IJzer en hun zijrivieren en de Brugse Polders, samen met het bijbehorende grondwater en het 

kustwater. 

Het Vlaamse deel van het stroomgebiedsdistrict beslaat de provincies West-Vlaanderen, Oost-

Vlaanderen en Vlaams-Brabant en een deel van de provincies Antwerpen en Limburg. Van de 308 

Vlaamse gemeenten liggen er 270 volledig en 24 gedeeltelijk binnen het stroomgebiedsdistrict 

Schelde. 

Tien van de elf bekkens behoren tot het stroomgebiedsdistrict Schelde, namelijk de bekkens van IJzer, 

Brugse Polders, Gentse Kanalen, Benedenschelde, Leie, Bovenschelde, Dender, Dijle & Zenne, Demer 

en Nete (Figuur 5-1).  

Door het overwegend vlakke reliëf zijn de rivieren laaglandwaterlopen met brede valleien en geringe 

stroomsnelheden en afvoer. Het Scheldestroomgebiedsdistrict is zeer dicht bevolkt en sterk 

verstedelijkt. Het gebied wordt verder gekenmerkt door een zeer dicht netwerk van transportwegen. 

Dit zorgt, bovenop de verstedelijking voor een sterke versnippering. In het district bevinden zich een 

grote aantal industriegebieden, waaronder de havens van Antwerpen, één van de belangrijkste havens 

ter wereld, Gent en Zeebrugge. Ook landbouw is prominent aanwezig en maakt iets minder dan de 

helft van het grondgebruik uit. Daartegenover zijn natuurgebieden schaars. 

 Stroomgebiedsdistrict Maas 

Het internationale stroomgebiedsdistrict Maas heeft een oppervlakte van ongeveer 34.500 km², 

waarvan slechts 1.600 km² in Vlaanderen ligt. 

Het stroomgebiedsdistrict van de Maas wordt in Vlaanderen gevormd door de Maas en zijn zijrivieren, 

samen met het bijbehorende grondwater.  

Het district vormt in Vlaanderen geen aaneengesloten geheel: een deel ligt in het noorden van de 

provincie Antwerpen, een tweede deel in het oosten van de provincie Limburg en een derde deel in 

Voeren. Van de 308 Vlaamse gemeenten liggen er 14 volledig en 24 gedeeltelijk binnen het 

stroomgebiedsdistrict Maas. 

Van de elf bekkens behoort enkel het Maasbekken tot het stroomgebiedsdistrict Maas (Figuur 5-1).  

Het reliëf in het Maasstroomgebiedsdistrict is overwegend vlak. Het district heeft een lagere 

bevolkingsdichtheid dan de rest van Vlaanderen. Ook het netwerk van transportwegen is er minder 

dicht. De belangrijkste industriegebieden zijn gelegen langs de kanalen. Iets minder dan de helft van 

het grondgebied is in gebruik voor de landbouw. 

 Grondwatersystemen 

Op basis van de regionale grondwaterstroming worden verschillende zones afgebakend die als één 

geïsoleerd geheel beschouwd worden: dit zijn de grondwatersystemen. Naast enkele pragmatische 

grenzen in de vorm van gewest- en landsgrenzen, is de indeling gebaseerd op de fysische kenmerken 

van het grondwaterreservoir: duidelijke barrières voor de grondwaterstroming zoals dikke kleilagen, 

geologische begrenzingen, grondwaterscheidingen, sterk drainerende rivieren, verziltingsgrenzen enz. 

begrenzen de verschillende grondwatersystemen. De verschillende grondwatersystemen staan dus 

onderling nauwelijks met elkaar in verbinding. 
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Het Vlaams Gewest kent zes grondwatersystemen, die op verschillende dieptes boven en naast elkaar 

voorkomen (Figuur 5-2). In het westen vindt men van ondiep naar diep: 

 Het Kust- en Poldersysteem 

 Het Centraal Vlaams Systeem 

 Het Sokkelsysteem 

In het oosten vindt men van ondiep naar diep: 

 Het Maassysteem 

 Het Centraal Kempisch Systeem 

 Het Brulandkrijtsysteem 

Vijf van de genoemde grondwatersystemen behoren tot het stroomgebiedsdistrict van de Schelde. 

Enkel het volledige Maassysteem, een klein oostelijk deel van het Brulandkrijtsysteem en het 

noordelijk deel van het Centraal Kempisch Systeem behoren tot het stroomgebiedsdistrict van de 

Maas. 

 

 

Figuur 5-2: Grondwatersystemen in Vlaanderen (Bron: VMM) 
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 Gebiedsgerichte prioritering 

5.1.1.4.1 Speerpuntgebieden en aandachtsgebieden oppervlaktewater 

Omdat het niet mogelijk is om in alle waterlichamen tegelijk de goede watertoestand te realiseren, 

werd in de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 gekozen voor een gebiedsgerichte prioritering via 

de aanduiding van speerpuntgebieden en aandachtsgebieden. 

Speerpuntgebieden waren oppervlaktewaterlichamen waarvan de goede toestand in 2021 haalbaar 

werd geacht, mits de nodige inspanningen worden gedaan in het kader van de tweede generatie 

stroomgebiedbeheerplannen.  

Aandachtsgebieden waren oppervlaktewaterlichamen waar ofwel in een latere fase (tegen 2027) de 

goede toestand haalbaar geacht werd of waar een sterke lokale dynamiek aanwezig is om acties uit te 

voeren die in aanzienlijke mate bijdragen aan een verbetering van de toestand. De situering van deze 

gebieden is weergegeven in Figuur 5-3.  

 

Figuur 5-3: Situering speerpuntgebieden en aandachtsgebieden opgesteld i.k.v. 2de generatie 
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (Bron: VMM) 

Ter voorbereiding van het maatregelenprogramma voor de periode 2022-2027 werd deze 

gebiedsgerichte prioritering geëvalueerd in functie van het gerealiseerde doelbereik en de resterende 

doelafstand. Daarbij worden 6 klassen onderscheiden. 

 Klasse 1: Voor waterlichamen waar de goede ecologische toestand bereikt is, of 

waarvoor verwacht wordt dat met de in uitvoering zijnde acties de goede ecologische 

toestand bereikt zal zijn in 2027 (eventueel met inachtneming van natuurlijk herstel na 

2027), worden in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 geen extra acties 

opgenomen in functie van de kaderrichtlijn Water. 

 Klasse 2 + 3: Waterlichamen waar de goede ecologische toestand nog niet bereikt is, 

maar waarvoor het mogelijk is om de nodige acties voor het bereiken van de goede 
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watertoestand op te nemen in het maatregelenprogramma 2022-2027, krijgen het 

statuut van speerpuntgebied. Voor deze waterlichamen zullen waterlichaamspecifieke 

acties voorgesteld worden in het maatregelenprogramma 2022-2027. 

 Klasse 4: Waterlichamen waar de goede ecologische toestand nog niet bereikt is, maar 

waarvan verwacht wordt dat de goede ecologische toestand bereikbaar is tegen 2033 

(dit is binnen 2 planperiodes) krijgen het statuut van aandachtsgebied. Voor deze 

waterlichamen zullen de waterlichaamspecifieke acties gespreid worden over 2 

planperioden (2022-2027 en 2027-2033). 

 Klasse 5: Waterlichamen waar een goede ecologische toestand pas na 2033 haalbaar is, 

maar met een potentieel voor vooruitgang op basis van win-wins met andere 

doelstellingen (bv. op het vlak van overstromingen of natuur). Voor deze waterlichamen 

kunnen waterlichaamspecifieke acties opgenomen worden. 

 Klasse 6: Waterlichamen waar een goede ecologische toestand pas na 2033 haalbaar is, 

en waarvoor op korte termijn ook geen win-wins gezien worden. Voor deze 

waterlichamen worden nauwelijks waterlichaamspecifieke acties voorzien. 

Tabel 5-1: Gebiedsgerichte prioritering voor oppervlaktewaterlichamen i.f.v. de kaderrichtlijn Water 

Klasse  GET/GEP 

in … 

Acties in 

maatregelenprogramma? 

Doel-

afstand 
Motivering van afwijking in 

stroomgebiedbeheerplan  

1 2027 of 
eerder 

/ Geen  / 

2 2027 Ja  Klein  / 

3 Na 2027, 
van 
zodra 
natuurlijk 
hersteld 

Ja  Klein  Termijnverlenging, natuurlijke omstandigheden 

4 2033 Deels (gespreid over 2 
planperioden) 

Matig  Termijnverlenging (technische onhaalbaarheid, 
disproportionele kosten)   

5 Na 2033 Enkele ifv win-wins Groot  Termijnverlenging (technische onhaalbaarheid, 
disproportionele kosten)   

6 Na 2033 Zeer beperkt Groot  Termijnverlenging (technische onhaalbaarheid, 
disproportionele kosten)   

 

De indeling van de 195 Vlaamse oppervlaktewaterlichamen in de 6 gebiedsklassen gebeurde op basis 

van verschillende criteria: huidige toestand (fysisch-chemisch en biologisch) en doelafstand, trend, 

aanwezige drukken, aanwezigheid van beschermde gebieden, potenties voor het realiseren van win-

wins, aanwezigheid van waardevolle lokale waterlichamen, terreinkennis, lopende en geplande 

projecten (saneringsinfrastructuur en andere), lokale dynamiek binnen het gebied, 

modelleringsresultaten, … .De resulterende verdeling over de 6 gebiedsklassen is als volgt: 

 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 

Aantal OWL 1 14 51 52 34 43 
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De waterlichamen in klasse 1, 2 en 3 worden de nieuwe ‘speerpuntgebieden’ voor de planperiode 

2022-2027 en de waterlichamen in klasse 4 en 5 de nieuwe ‘aandachtsgebieden’ voor de planperiode. 

 

Figuur 5-4: Gebiedsgerichte prioritering stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 

Reductiedoelen voor stikstof en fosfor 

63% van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen haalt de norm niet voor totaal stikstof, 90% niet voor 

totaal fosfor. 

Voor de waterlichamen die de norm niet halen, bevatten de plannen reductiedoelen voor stikstof en 

fosfor per waterlichaam, met een verdeling ervan over de sectoren: de huishoudens (te realiseren via 

de uitbouw van de saneringsinfrastructuur), de landbouw en de industrie. 

• Voor de waterlichamen van klasse 2 en 3, de speerpuntgebieden, wordt een volledige realisatie 

van het reductiedoel tegen 2027 beoogt. 

• Voor de waterlichamen van klasse 4 tot 6 wordt het te realiseren reductiedoel over een langere 

periode gespreid. De ontwerpplannen bevatten aangepaste reductiedoelen voor de periode tot 

2027, die overeenkomen met een 1/2de of een 1/3de van het totaal te realiseren reductiedoel. 

5.1.1.4.2 Prioritering overstromingen 

Voor de gebiedsgerichte prioritering van overstromingsacties vormt het maximaliseren van de sociale 

baten een belangrijk criterium. Hierbij werd gekozen voor het potentieel aantal getroffen inwoners 

per afstroomzone. De verschillende afstroomzones werden gerangschikt volgens het potentieel aantal 

getroffen inwoners bij grote, middelgrote en kleine kans op overstromen. Het aantal potentieel 

getroffen inwoners is afgeleid uit de overstromingsrisicokaart. 
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51 afstroomzones hebben geen sociaal risico (geen getroffen inwoners), 140 afstroomzones hebben 

een laag sociaal risico en 75 afstroomzones hebben een hoog sociaal risico. 

De 75 afstroomzones met een hoog sociaal risico omvatten 85% van het totale risico in Vlaanderen. 

Voor de waterschaarste- en droogteacties is er geen specifieke gebiedsprioritering gebeurd. 

 

Figuur 5-5: Inschatting sociaal risico op basis van potentieel getroffen inwoners van de afstroomzones 

5.1.1.4.3 Waakgebieden en actiegebieden grondwater 

Voor een betere afstemming van de vraag naar grondwater op het aanbod werd in de 

stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 een gedifferentieerd grondwaterbeleid uitgewerkt in functie 

van de toestand van de grondwaterlichamen. Voor grondwaterlichamen in een ontoereikende 

kwantitatieve toestand werden  actiegebieden en waakgebieden afgebakend waar 

herstelprogramma’s grondwater uitgevoerd worden. 

 Discipline water 

 Oppervlaktewater 

5.1.2.1.1 Oppervlaktewaterkwaliteit 

Bronnen van verontreiniging 

De VMM gebruikt de emissie-inventaris WEISS om alle gekende bronnen in kaart te brengen. In de 

emissie-inventaris worden de vrachten vanuit het integraal milieujaarverslag en de metingen van het 

afvalwatermeetnet gecombineerd met berekeningen voor niet bemeten industrie en diffuse bronnen. 

De bronnen zijn opgedeeld in de sectoren ‘bedrijven’, ‘depositie’, ‘gezinnen’ (huishoudens), 

‘landbouw’ en ‘rioolwaterzuiveringsinstallaties’ (RWZI’s). Verder kunnen ook nog incidentele 

verontreinigingen beschouwd worden. 

Aan de hand van de parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), chemisch zuurstofverbruik (CZV), 

totaal fosfor (P t) en totaal stikstof (N t) is de totale belasting van het oppervlaktewater door VMM 

geëvalueerd. Voor alle 4 parameters is de belasting t.o.v. 2010 gedaald met 18 % (BZV), 15 % (CZV), 

12 % (N t) en 16 % (P t). 
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De belangrijkste bronnen van verontreiniging in 2018 zijn: 

- de niet-gekoppelde en niet-gerioleerde gezinnen voor BZV (71 %), CZV (43 %) en P t (30 %); 

- de landbouwsector voor de nutriënten N t (58 %) en P t (33 %).3 

De lozing van huishoudelijk afvalwater verlaagt de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit 

kwaliteitsverlies uit zich o.a. in een lage zuurstofconcentratie en een hoge concentratie aan stikstof en 

fosfor (voedingsstoffen). De belasting van het oppervlaktewater door huishoudens wordt uitgedrukt 

aan de hand van de vuilvrachten die, al dan niet na zuivering op een openbare 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. De belasting 

van het oppervlaktewater wordt ook wel  de netto-emissie genoemd. De nadruk ligt hier op de 

zuurstofbindende stoffen, biochemisch (BZV) en chemisch zuurstofverbruik (CZV) en de nutriënten, 

stikstof (N) en fosfor (P).  

  

Figuur 5-6: Evolutie belasting van oppervlaktewater met BZV, CZV, N en P door huishoudens  

(Bron: www.milieurapport.be) 

Ondanks het toenemende aantal inwoners in Vlaanderen is de huishoudelijke belasting van het 

oppervlaktewater in de periode 2000-2018 sterk afgenomen. Die daling varieert van 47 % voor fosfor 

tot 63 % voor biochemisch zuurstofverbruik. Ze mag toegeschreven worden aan het gevoerde 

waterzuiveringsbeleid. Het percentage inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt op een 

openbare RWZI (zuiveringsgraad) is immers sterk toegenomen. Bovendien zijn ook de 

zuiveringsrendementen van de RWZI's verbeterd en steeds meer woningen die niet op de riolering 

aangesloten worden, hebben een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. De snelheid 

waarmee de zuiveringsgraad stijgt, begint echter af te nemen. Wellicht speelt hier vooral de wet van 

                                                                 

3 Bron: Waterverontreiniging in Vlaanderen in 2018, VMM, 2019 
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de afnemende meeropbrengsten en wordt het resultaat dat met een gelijkaardige inspanning bereikt 

kan worden steeds kleiner. 

Ondanks de positieve evoluties hebben de huishoudens nog steeds een groot aandeel in de totale 

belasting van het oppervlaktewater in Vlaanderen. In 2018 was dat aandeel  20 % voor stikstof en 53 % 

voor fosfor. 

Voor de bedrijven worden de lozingen van industrieel afvalwater in beeld gebracht. Het gaat met 

name om biochemisch zuurstofverbruik (BZV), chemisch zuurstofverbruik (CZV), zwevende stoffen 

(ZS), stikstof (N) en fosfor (P). Het betreft hier lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein, er wordt dus 

geen rekening gehouden met eventuele zuivering op een openbare RWZI. Die lozingen worden ook 

wel bruto-emissies genoemd. 

 

Figuur 5-7: Evolutie vuilvracht in industrieel afvalwater 

(Bron: www.milieurapport.be) 

Over de hele periode 2000-2018 bekeken, vertonen de industriële lozingen van BZV, CZV, ZS, N en P 

een dalende trend. Die daling varieert tussen 46 % voor ZS en 67 % voor P en dit ondanks een toename 

van de bruto toegevoegde waarde van de industriële activiteiten die in 2017 bijna 20 % hoger lag dan 

in 2003. Mee onder invloed van beleidsmaatregelen (bv. lozingsnormen, milieuheffing op afvalwater) 

hebben heel wat bedrijven forse inspanningen geleverd om hun lozingen te reduceren. Sinds 2015 

heeft de daling van de industriële lozingen zich echter niet doorgezet. 

Voor landbouw zijn voornamelijk de diffuse verliezen van N en P naar het oppervlaktewater van 

belang. De VMM beheert een model voor de nutriëntenemissies vanuit de landbouw naar het 

oppervlaktewater: NEMO (NutriëntenEmissieMOdel). NEMO is een ruimtelijk gedistribueerd, 

mechanistisch model dat de verliezen van totaal stikstof (N t) en totaal fosfor (P t) naar het 

oppervlaktewater door bemesting in de landbouw berekent.  
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De gesimuleerde stikstofvracht en het relatieve aandeel van de verschillende deelstromen voor 

Vlaanderen in de periode 2010-2017 is voorgesteld in Figuur 5-8. Gesimuleerde emissies zijn het 

grootst in 2012 en 2016 door de hoge neerslag in deze jaren. Hoge neerslag leidt tot hogere uitspoeling 

van nitraat en dus hogere emissies door drainage en grondwaterstroming. In drogere jaren zijn de 

gesimuleerde vrachten lager, maar lagere vrachten betekenen niet automatisch lagere concentraties 

aangezien het debiet in rekening gebracht moet worden. Trends in mestgebruik hebben ook een 

invloed op de emissies. Het totale gebruik van stikstofbemesting daalde van 2010-2012 met 8 %, maar 

steeg opnieuw van 2012 tot 2017 met 7 %. Deze toename in het N-gebruik heeft een onderliggende 

invloed op de N-vrachten onafhankelijk van de jaarlijkse variatie door neerslag. Voor de 

landbouwpercelen in Vlaanderen zijn de emissies van nitraat via drainage (49-54 %) en grondwater 

(41-43 %) de grootste deelstromen. Erosie van organische stikstof en directe verliezen hebben elk een 

beperkt aandeel (< 5 %). 

 

Figuur 5-8: Gesimuleerde stikstofvracht per deelstroom voor landbouwpercelen in Vlaanderen voor 2010-2017 
(Bron: VMM) 

De gesimuleerde fosforvracht met de verschillende deelstromen over de periode 2010-2017 wordt 

weergegeven in Figuur 5-9. De gesimuleerde fosforvrachten zijn het hoogst in de jaren met hogere 

neerslag zoals 2010, 2012 en 2016. In drogere jaren zijn de emissies kleiner door lagere drainage en 

grondwateruitstroom. Het gebruik van fosforbemesting daalt zowel voor kunstmest (-47 % tussen 

2007-2017) als voor dierlijke mest (-19 %). Dit heeft vooral een effect op de directe verliezen met een 

daling van 23 % tussen 2010 en 2017. 

De vrachten van fosfaat via drainage komt uit op 28-38 % van de totale vracht en het aandeel van de 

grondwaterstroming is 26-30 %. Fosfor in het grondwater in landbouwgebied is het resultaat van 

uitspoeling van fosfor uit landbouwbodems door overbemesting en natuurlijke 

achtergrondconcentraties van fosfor in het grondwater. Erosie van aan bodemdeeltjes gebonden P en 

organische P is een belangrijke deelstroom van P en heeft een gemiddeld aandeel van 19-25 %. Dit is 

gemiddeld zo voor Vlaanderen. Erosie is belangrijker in de heuvelachtige bekkens in het zuiden van 
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Vlaanderen met een veel hoger aandeel van erosie in de totale P-emissies (>50 %). De directe verliezen 

van minerale en organische P is een belangrijke deelstroom met een gemiddeld aandeel van 13-20 % 

voor Vlaanderen. Uitspoeling van P door de bodem en het grondwater is een traag proces en 

verhouding tussen het gebruik van P als mest en de P-emissies is lager dan voor N. Hierdoor hebben 

directe verliezen van meststoffen rechtstreeks naar de waterlopen een zeer grote impact op de totale 

P-emissies en de P-concentraties in het oppervlaktewater. 

 

 

Figuur 5-9: Gesimuleerde fosforvracht per deelstroom voor landbouwpercelen in Vlaanderen voor 2010-2017 
(Bron: VMM) 

Rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven die in de 

riolering lozen. Sinds 2010 zijn er 87 nieuwe installaties opgestart, op 2 na allemaal met een capaciteit 

kleiner dan 10.000 IE. Het aantal IE dat is aangesloten op een RWZI stijgt daardoor de laatste jaren 

logischerwijs minder sterk in vergelijking met de toename van het aantal RWZI’s. Dit wordt voorgesteld 

in Figuur 5-10. In de figuur wordt het totaal aantal inwoners in Vlaanderen voorgesteld, maar voor 2 

% ervan zal er geen collectieve zuivering worden uitgebouwd. 
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Figuur 5-10: Evolutie uitbouw RWZI's en aantal IE aangesloten (Bron: VMM) 

De influentvracht is de vracht van een verontreinigende stof die toekomt op een RWZI. De 

influentvracht is voornamelijk samengesteld uit huishoudelijke en industriële vrachten. Daarnaast 

kunnen ook diffuse bronnen, zoals bv. landbouw, via parasitaire aansluitingen bijdragen tot de 

influentvracht. 

De effluentvracht is de restvracht na zuivering van het afvalwater, die door een RWZI in 

oppervlaktewater wordt geloosd. De effluentvracht belast dus het oppervlaktewater. De algemene 

evolutie van influent en effluent wordt opgevolgd op basis van de volgende parameters: 

- het biochemisch zuurstofverbruik (BZV); 

- het chemisch zuurstofverbruik (CZV); 

- totaal stikstof (N t); 

- totaal fosfor (P t) en 

- zwevende stof (ZS). 

Het afvalwater dat op een RWZI wordt gezuiverd, moet voldoen aan een vergunning. In die vergunning 

zijn concentratienormen en verwijderingspercentages opgenomen. Er moet voor de opgevolgde 

parameters dus ook een minimumpercentage van de vuilvracht verwijderd worden. 

De VMM meet de prestaties van de zuiveringsinstallaties en toetst de resultaten aan de voorwaarden 

uit de vergunning en aan de doelstellingen uit VLAREM. De opgelegde vergunningsvoorwaarden van 

de installaties van de nv Aquafin, zijn in bepaalde gevallen soepeler dan de doelstellingen uit VLAREM. 

De wetgeving biedt de mogelijkheid om, met motivatie, een versoepeling te krijgen van de normen. 

Hierbij streven we altijd naar het ecologisch-economisch optimum. Deze versoepelingen worden per 
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RWZI bepaald in functie van de mogelijkheden van de RWZI en de samenstelling van het influent. Vaak 

stelt de VMM vast dat de verdunning van het influent de belangrijkste oorzaak is voor het niet halen 

van de VLAREM-doelstellingen. Dat leidt dus tot grotere restlozingen in de waterloop, door het niet 

halen van de opgelegde verwijderingsrendementen. 

In 2018 voldeden 310 van de 314 geëvalueerde RWZI’s aan alle voorwaarden van hun vergunning, 40 

van de 314 geëvalueerde RWZI’s behaalden de VLAREM-doelstellingen niet. Vooral voor het 

verwijderingsrendement van stikstof en fosfor is er een groot verschil tussen de vergunningstoetsing 

en de toetsing aan de VLAREM-doelstellingen. 

 

Figuur 5-11: Toetsing aan de vergunning en aan de VLAREM-doelstellingen voor 2018 (Bron: VMM) 

Naast de gekende bronnen van waterverontreiniging hebben ook incidentele verontreinigingen een 

belangrijke impact op de kwaliteit van oppervlaktewater. In 2018 verwerkte de milieu-

incidentenwerking van VMM 973 meldingen. Daarbij waren 254 incidenten het gevolg van falende 

zuiveringsinfrastructuur, 282 overstorten, 81 mestlozingen, 85 incidenten met olie, 39 incidenten met 

silo- en/of erfsappen, 47 vissterftes en 52 sluikstorten. 
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Fysico-chemische toestand 

De fysisch-chemische toestand van oppervlaktewateren wordt gekenmerkt door parameters zoals 

zuurstof, zoutgehalte, zuurtegraad, nutriënten (stikstof, fosfor) en micropolluenten.  

Opgeloste zuurstof 

De concentratie van opgeloste zuurstof is bepalend voor de aanwezigheid van hoger leven in het 

oppervlaktewater. Door de saneringsinspanningen van de overheid en het bedrijfsleven inzake 

afvalwater is de gemiddelde zuurstofconcentratie in het oppervlaktewater tijdens het laatste 

decennium beduidend toegenomen. De laatste 4 jaar stellen we echter geen significante verbetering 

meer vast. Het percentage van de waterlichamen dat voldoet aan de type-specifieke norm voor 

opgeloste zuurstof stijgt van 38 % in 2007 naar 62,6 % in 2018. Hiermee wordt het beste resultaat 

gehaald in de periode 2007-2018. De gemiddelde zuurstofconcentratie bedraagt 8,4 mg/l en is quasi 

gelijk aan die van 2017 (8,5 mg/l). Na de daling van de gemiddelde zuurstofconcentratie tot 8 mg/l in 

2014 is er de laatste jaren opnieuw een lichte stijging van de gemiddelde zuurstofconcentratie. 

 

Figuur 5-12: Evolutie van de opgeloste zuurstof in het oppervlaktewater 

(Bron: www.milieurapport.be) 

Geleidbaarheid 

De geleidbaarheid van het water is een maat voor de aanwezige hoeveelheid opgeloste zouten en kan 

daardoor ook een beeld geven van de mate van vervuiling. Wanneer het gehalte aan ionen stijgt, 

neemt de geleidbaarheid toe. Ook de weersomstandigheden hebben een impact op de 

geleidbaarheid: in droge periodes met beperkte waterafvoeren neemt de geleidbaarheid toe. Dit duidt 

ook op verzilting. 
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De norm voor geleidbaarheid is typespecifiek: de norm verschilt naargelang het type 

oppervlaktewater. Bij de toetsing van de meetresultaten aan die waarden moet 90% van de waarden 

onder de norm liggen.  

De gemiddelde geleidbaarheid in 2018 bedraagt 1.249 µS/cm en is het hoogst in de periode 2007-

2018. De verklaring ligt in het feite dat zowel 2017 als 2018 bijzonder droge jaren waren. Het 

percentage van de waterlichamen dat voldoet aan de typespecifieke norm voor geleidbaarheid 

bedraagt 40,5% in 2018 en scoort daarbij lager in vergelijking met de 5 vorige jaren. 

 

Figuur 5-13 Evolutie van de geleidbaarheid in het oppervlaktewater, gemiddeld percentage waterlichamen dat 
voldoet aan de norm (bron: VMM) 

Zuurtegraad 

De zuurtegraad (pH) is een maat voor de verzuringstoestand van het water. Een te hoge of te lage 

zuurtegraad is schadelijk voor het leven in het water.  

De basiskwaliteitsnorm voor de zuurtegraad is voor de meeste beken in Vlaanderen wettelijk 

vastgelegd tussen 6,5 en 8,5. De zuurtegraad is een parameter die bijna altijd aan de norm voldoet. 

Wierbloei, ontstaan als gevolg van de rijkdom aan plantenvoedende bestanddelen (stikstof, fosfor), 

kan een hoge pH veroorzaken in stilstaand water (bron: VMM).  

Over de laatste 12 jaar is de pH gemiddeld 7,7 of 7,8. In 2018 voldoet ongeveer 70% van de 

waterlichamen aan de typespecifieke norm (Bron: VMM).  
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Nutriënten 

Nutriënten zoals nitraat en fosfaat zijn noodzakelijk voor het leven in het water, maar bij te hoge 

concentraties kunnen ze het ecosysteem ernstig ontwrichten. Eutrofiëring betekent dat er overmatig 

veel nutriënten aanwezig zijn, waardoor het plantaardig leven (waterplanten en vooral microscopische 

wieren) in een waterloop zich explosief kan ontwikkelen. Vooral stikstof- en fosforverbindingen spelen 

een belangrijke rol in dat primaire productieproces. In de meeste rivieren is fosfor hierbij de meest 

sturende variabele. 

Totaal fosfor 

Fosfor komt in het water voor als organisch gebonden fosfor en als het door planten opneembare 

fosfaat. Het organisch fosfor kan door mineralisatie omgezet worden tot fosfaat. Beide componenten 

samen worden het ‘totaal fosfor’ genoemd. 

De gemiddelde concentratie aan totaal fosfor in 2018 bedraagt 0,48 mg P/l. Deze concentratie is de 

laagste gemiddelde concentratie over de periode 2007-2018. Het percentage waterlichamen dat aan 

de type-specifieke norm voldoet is zeer laag en varieert tussen 0,5 en 8,2 %. De laatste twee jaren 

scoren duidelijk beter met respectievelijk 7,2 % in 2017 en 8,2 % in 2018. Toch blijft de aanwezigheid 

van fosfor in het overgrote deel van de Vlaamse waterlichamen problematisch. 

 

Figuur 5-14: Totaal fosfor in oppervlaktewater, gemiddelde concentratie en percentage waterlichamen dat 
voldoet aan de norm 

(Bron: www.milieurapport.be) 
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Orthofosfaat 

Te veel fosfaat draagt bij tot de eutrofiëring of overbemesting van de waterlopen. Fosfaten zijn 

hoofdzakelijk afkomstig van afvalwaterlozingen en van uitspoeling en erosie van landbouwgronden. 

De gemiddelde concentratie van orthofosfaat (o-PO4
3-) in het oppervlaktewater vertoont geen 

duidelijke trend in de periode 2007-2018. In 2018 is de gemiddelde concentratie 0,28 mg P/l en is 

daarmee – net zoals in 2012 – de laagst gemeten gemiddelde concentratie over de periode 2007-2018. 

Het percentage van de waterlichamen dat in 2018 voldoet aan de type-specifieke norm voor 

orthofosfaat bedraagt ca. 27%. Dit is een stijging van 4,5% ten opzichte van 2017 en het beste resultaat 

sinds 2007. Toch blijft orthofosfaat in het merendeel van de Vlaamse waterlichamen problematisch. 

 

Figuur 5-15: Orthofosfaat in oppervlaktewater, gemiddelde concentratie en percentage waterlichamen dat 
voldoet aan de norm (Bron: VMM) 

Totaal stikstof 

Voor zoete oppervlaktewateren wordt de parameter totaal stikstof geanalyseerd. Voor brakke en 

zoute overgangswateren wordt niet het totaal stikstof beoordeeld, maar de som van de parameters 

‘nitraat + nitriet + ammonium’. Dit omdat totaal stikstof moeilijk betrouwbaar te meten is in zoute 

wateren. Voor deze waterlichamen worden de resultaten voor deze parameter mee verwerkt in de 

hieronder getoonde resultaten voor totaal stikstof, zowel voor de gemiddelde concentratie als voor 

het percentage waterlichamen dat voldoet aan de norm. 

De gemiddelde concentratie aan totaal stikstof daalt van 7 mg N/l in 2007 naar 4,5 mg N/l in 2018. In 

2018 wordt de laagste gemiddelde concentratie gemeten over de periode 2007-2018. Het percentage 

meetplaatsen dat voldoet, neemt toe van 14% in 2007 tot ca 39% in 2018. Ook dit is het beste resultaat 

sinds 2007. 
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Figuur 5-16: Totaal stikstof in oppervlaktewater, gemiddelde concentratie en percentage waterlichamen dat 
voldoet aan de norm (Bron: VMM) 

Nitraat 

Nitraten komen vooral via de landbouwgronden in de waterlopen terecht. De mate van uitspoeling is 

evenwel niet alleen afhankelijk van de bemestingspraktijken. Ook de weersomstandigheden, vooral 

de neerslag, beïnvloeden deze uitspoeling in sterke mate, maar door de toepassing van de 

meerjarenstatistiek worden de effecten van natte en droge jaren gedeeltelijk afgevlakt. Naast 

(ortho)fosfaat speelt nitraat een belangrijke rol in de eutrofiëring van oppervlaktewater. 

De gemiddelde nitraatconcentratie in de Vlaamse waterlichamen is ca. 20% lager dan 2007, maar 

vertoont geen duidelijke trend meer over de laatste 6 jaar. In 2018 bedraagt de gemiddelde 

concentratie ca. 3,4 mg N/l. Deze ligt in lijn met de gemiddelden van de periode 2013-2017. In 2016 

was de gemiddelde concentratie met 3,7 mg N/l iets hoger. 

Het percentage waterlichamen dat in 2018 voldoet aan de norm bedraagt 64,6%. In 2017 voldeden 

64,1% van de waterlichamen aan de norm. Beide jaren zijn op vlak van nitraat dus zeer goed 

vergelijkbaar. 
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Figuur 5-17: Nitraat in het oppervlaktewater, gemiddelde concentratie en percentage waterlichamen dat voldoet 
aan de norm 

(Bron: www.milieurapport.be) 

Metalen 

Metalen zijn per definitie niet afbreekbaar en (bio)accumuleren in het aquatisch milieu. Een aantal 

ervan is essentieel voor diverse biochemische processen in organismen. Bij hogere concentraties 

kunnen ze toxisch worden voor waterorganismen. Metalen komen in oppervlaktewater in opgeloste 

en in gebonden vorm voor. De opgeloste concentraties zijn ecologisch relevanter want in die vorm 

worden ze gemakkelijker opgenomen door aquatische organismen. Vandaar dat sinds 2010 de 

opgeloste concentraties gemeten worden en dat de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater 

voor de opgeloste vorm gelden.  

In 2017 werd de norm voor kobalt, uranium, arseen en nikkel in respectievelijk 50, 20, 18 en 11 % van 

de Vlaamse waterlichamen overschreden. Van de door de KRW aangeduide prioritaire stoffen wordt 

opgelost cadmium aangetroffen in te hoge concentraties in 2 % van de meetplaatsen. De sterke stijging 

voor nikkel vanaf 2016  kan verklaard worden door een nieuwe, strengere norm die sindsdien van 

kracht is. Tussen 2016 en 2017 daalde het aantal overschrijdingen voor nikkel terug licht. Verder 

tekenen zich weinig of geen opvallende evoluties af. 
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Figuur 5-18: Normoverschrijding voor zware metalen in het oppervlaktewater  

(Bron: www.milieurapport.be) 

Pesticiden 

Pesticiden en hun afbraakproducten kunnen toxisch zijn voor waterorganismen. De VMM meet de 

concentratie van bestrijdingsmiddelen en bepaalde afbraakproducten in oppervlaktewater, in influent 

en effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties en in bedrijfslozingen. 

De meetresultaten tonen aan dat pesticiden nog steeds voor een significante belasting van het 

oppervlaktewater in Vlaanderen zorgen en dat de effluenten van RWZI’s voor deze pesticiden lokaal 

mogelijk een belangrijk aandeel hebben in de belasting van het oppervlaktewater. 

In oppervlaktewater zorgt een beperkt aantal pesticiden voor heel wat overschrijdingen van de MKN, 

PNEC of MAC. In 2016 waren de gemiddelde concentraties van imidacloprid, flufenacet en diflufenican 

in respectievelijk 74 %, 43 % en 42 % van de meetplaatsen te hoog. De maximale concentraties van 

diflufenican en flufenacet waren in respectievelijk 60 % en 42 % van de meetplaatsen te hoog. Voor 

pesticiden waarvoor gebruiksbeperkingen en/of verbodsbepalingen zijn ingevoerd, daalt de 

gemiddelde concentratie in oppervlaktewater. Voor de meeste erkende pesticiden schommelen de 

laatste jaren de gemiddelde concentraties rond dezelfde waarde of zijn ze voor sommige pesticiden 

gedaald. 
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Figuur 5-19: aantal pesticiden vastgesteld per meetplaats (Bron: VMM) 

De analysecampagne van de VMM gebeurde in 2016 ook op de 10 locaties waar in Vlaanderen het 

oppervlaktewater gebruikt wordt voor de productie van drinkwater. Dit oppervlaktewater ondergaat 

een doorgedreven zuivering vooraleer het in het drinkwaternet gepompt wordt. 

Uit de meetresultaten van 2016 blijkt dat 57 pesticiden (op 112 opgevolgde pesticiden) werden 

vastgesteld in het oppervlaktewater ter hoogte van de innamepunten voor drinkwater. 

In 2016 is de maximaal gemeten concentratie van 38 pesticiden op één of meerdere locaties groter 

dan de drinkwaternorm (0,1 µg/l). Voor 18 pesticiden is de maximaal gemeten concentratie op één of 

meerdere locaties zelfs groter dan 1 µg/l (10 keer de drinkwaternorm). 

Ook de drinkwatermaatschappijen volgen de kwaliteit op van het water dat zij gebruiken voor de 

productie van drinkwater. In 2016 is de maximaal gemeten concentratie van 57 pesticiden (op 160 

opgevolgde pesticiden) op één of meerdere locaties groter dan de drinkwaternorm (0,1 µg/l). 

Voor 32 pesticiden wordt door de VMM of de drinkwatermaatschappijen op één of meerdere locaties 

een concentratie gemeten boven 1 µg/l. Vooral de innamepunten gelegen in het IJzerbekken hebben 

een hoge pesticidedruk. Zo worden ter hoogte van het innamepunt van Zillebeke 28 pesticiden 

vastgesteld met een concentratie boven 1 µg/l. 

Als het gehalte aan pesticiden in het oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater te 

hoog is, wordt er geen oppervlaktewater ingenomen in de spaarbekkens. 
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Figuur 5-20: aantal pesticiden vastgesteld per meetplaats aan de drinkwaterinnamepunten – 2016 (Bron: VMM) 

Waterbodem 

De kwaliteit van de Vlaamse waterbodems wordt al geruime tijd opgevolgd met de triademethode. 

Die methode integreert de resultaten van chemische, biologische en ecotoxicologische analyses en 

laat toe waterbodems in te delen in kwaliteitsklassen, gaande van niet verontreinigd tot sterk 

verontreinigd. Verontreinigende stoffen in waterbodems kunnen terug in oplossing komen waardoor 

de waterbodem een belangrijke potentiële bron van verontreiniging van oppervlaktewater blijft. Deze 

stoffen kunnen toxisch zijn voor fauna en flora. 

In de periode 2016-2019 was in het stroomgebied van de Schelde 16 % van de bemonsterde 

waterbodems niet verontreinigd t.o.v. 11% in de periode 2012-2015. Ook het percentage licht 

verontreinigde waterbodems steeg van 37 % naar 43 %. De percentages verontreinigde en sterk 

verontreinigde waterbodems daalde van respectievelijk 39 en 13 % in 2012-2015 naar 31 en 9% in 

2016-2019. 

In de periode 2016-2019 was in het stroomgebied van de Maas 25 % van de bemonsterde 

waterbodems niet verontreinigd t.o.v. 6 % in de periode 2012-2015. Het percentage licht 

verontreinigde bodems voor beide periodes is ongeveer gelijk, nl. respectievelijk 50 en 47 %. Het 

percentage verontreinigde bodems nam af van 42 % in 2012-2015 naar 19 % in 2016-2019. Het 

percentage sterk verontreinigde bodems bleeft gelijk, nl. 6%. 
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Figuur 5-21: Vergelijking van de triadekwaliteitsbeoordeling van waterbodems zowel bemonsterd in 2000-2003, 
2004-2007, 2008-2011 als 2012-2015 (Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas) 

(Bron: VMM)  
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De verbetering op verscheidene waterlopen kan te danken zijn aan het uitvoeren van bagger- en 

ruimingswerken. Verder onderzoek heeft wel aangetoond dat de waterbodemkwaliteit niet bij alle 

saneringen verbetert, omdat de historische verontreiniging soms tot diep in de waterbodem 

doorgedrongen is. Het is bijgevolg niet altijd zinvol om dieper te ruimen, omdat daardoor andere 

problemen aan het oppervlak kunnen komen. Het is duidelijk dat een degelijk oriënterend 

waterbodemonderzoek nodig is, vooraleer beslist wordt om tot een effectieve sanering van de 

waterbodem over te gaan. Andere factoren die een positieve invloed kunnen hebben zijn de 

verminderde lozingen van milieugevaarlijke en toxische stoffen, waardoor de nieuwgevormde 

waterbodem minder vervuild is alsook de gewijzigde fysisch-chemische kwaliteit van de waterbodem. 

Door hogere zuurstofconcentraties kan bijvoorbeeld uitloging van toxische stoffen vanuit de 

waterbodem naar de waterkolom optreden. 

Chemische beoordeling 

Polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) en apolaire koolwaterstoffen (KWS) vormen een zeer 

algemeen verspreid en ernstig probleem in waterbodems. Veel PAK hechten zich gemakkelijk aan 

deeltjes en zijn daarom vaak in te hoge concentraties aanwezig in de waterbodem. De vetoplosbare 

PAK wijken in de voorgaande meetcampagnes in meer dan 70% van de meetplaatsen af van de 

referentiewaarde4. In de periode 2008-2011 was er bij 20% van de meetplaatsen een sterke afwijking. 

In de laatste campagne is dit percentage sterk gedaald (<10%). Ook het aandeel niet verontreinigde 

waterbodems met PAK’s is de laatste jaren sterk gestegen van 25% naar 60%. 

 

Figuur 5-22: Evolutie van PAK-concentraties in waterbodems in Vlaanderen 

(Bron: www.milieurapport.be) 

  

                                                                 

4 De referentieconcentratie is 0,22 mg/kg droge stof voor de som van de zes ‘PAK van Borneff’ (d.i. benzo(a)pyreen, benzo(b)fluoranteen, 
benzo(ghi)peryleen, benzo(k)fluoranteen, fluoranteen, indeno(1, 2, 3-cd)pyreen) 
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Hoewel olieverontreiniging (KWS) algemeen verspreid is in waterbodems, blijkt uit een vergelijking 

van de kwaliteit van de onderzochte waterbodems een positieve evolutie tot 2011. De sterke toename 

van het percentage niet verontreinigde waterbodems (van 7 % naar 18 %) en de afname van het 

percentage sterk met olie verontreinigde bodems (van 33 % naar 25 %) illustreren die verbetering. 

Deze evolutie zet zich duidelijk niet door in de laatste meetperiode (2012-2015). Alle waterbodems 

hebben een verhoogde olieconcentratie. Slechts 3 van de 228 onderzochte waterbodems zijn niet 

verontreinigd met olie. De niet verontreinigde waterbodems met olie zijn de laatste vier jaar nagenoeg 

verdwenen. De precieze oorzaak hiervan wordt nog verder onderzocht. 

Uit de analyse van de zware metalen blijkt dat gemiddeld 10% van de onderzochte waterbodems voor 

metalen verontreinigd tot sterk verontreinigd zijn. In iets meer dan 80% van de onderzochte 

waterbodems blijft het gehalte aan chroom beneden de triade referentiewaarde5. Een decennium 

geleden was dit slechts 65%. De evolutie voor lood, arseen, koper en zink is minder uitgesproken: voor 

lood zijn nog steeds 40% van de waterbodems verontreinigd. Voor arseen is dit nog steeds 10%. Koper 

en zink worden in ongeveer de helft van de onderzochte waterbodems in een verhoogde concentratie 

teruggevonden. 

De concentraties voor cadmium, kwik en nikkel kennen de beste evolutie. Cadmium wordt nu nog in 

slechts 20% van de onderzochte bodems in verhoogde concentraties teruggevonden, terwijl dit in de 

eerste tweemeetcampagnes nog op 30% tot 40% van de meetplaatsen het geval was. Het aantal 

waterbodems waar kwik wordt teruggevonden, is gehalveerd. Het aantal meetplaatsen met nikkel is 

met meer dan een derde gedaald. 

 

                                                                 

5 De referentietoestand wordt aangegeven als het gemiddelde van de concentraties van 12 referentiewaterbodems. Dit zijn bodems van 
biologisch waardevolle waterlopen.  



 
 

ID 4246683005 | 58 

 

Figuur 5-23: Evolutie van zware metalen in waterbodems in Vlaanderen 

(Bron: www.milieurapport.be) 

Organochloorpesticiden (meestal insecticiden), hebben de neiging te binden aan zwevende deeltjes 

in de waterkolom. Als deze deeltjes bezinken, komen de eraan vastgehechte polluenten in de 

waterbodem terecht. Daar kunnen ze nog lange tijd aanwezig blijven. Bijna 80% van alle meetplaatsen, 

bemonsterd in de eerste 3 meetcampagnes, vertoonde geen afwijking ten opzichte van de 

referentiewaarde voor organochloorpesticiden (OCP’s)6. Deze meetplaatsen worden in deze 

beoordeling als niet verontreinigd beschouwd. De laatste jaren (2012-2015) is het aandeel van niet 

verontreinigde waterbodems met OCP’s echter gedaald van 80% naar 65%. Niet verontreinigd werd 

licht verontreinigd (klasse 2) en verontreinigd (klasse 3). 

                                                                 

6 De meetresultaten worden op basis van de vergelijking met de referentiewaarde (3,9 µg/kg ds) voor het geheel van de OCP’s in 

kwaliteitsklassen ingedeeld. 
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Figuur 5-24: Evolutie van pesticiden in waterbodems in Vlaanderen 

(Bron: www.milieurapport.be) 

Ecologische beoordeling 

Bij de ecologische kwaliteitsbeoordeling van een waterbodem worden simultaan een chemische, een 

ecotoxicologische en een biologische beoordeling uitgevoerd. Elke component afzonderlijk geeft 

informatie over een specifiek aspect van de toestand van de waterbodem (aanwezigheid van bepaalde 

stoffen, potentiële effecten, actuele kwaliteit), maar iedere component afzonderlijk geeft 

onvoldoende informatie voor een integrale beoordeling van de waterbodemkwaliteit.  

Uit de triadekwaliteitsbeoordeling die een (fysisch-) chemische, een ecotoxicologische en een 

biologische analyse integreert, blijkt dat de triade-kwaliteit niet verder verbetert zoals we tussen 2000 

en 2011 gekend hebben. In de laatste meetcampagne tussen 2012 en 2015 is het aandeel van de 

waterbodems met een goede of zeer goede kwaliteit (groen resp. blauw) ongeveer gehalveerd van 

36% naar 17% ten opzichte van de vorige meetcyclus. Het aandeel waterbodems met een matige 

triadekwaliteit (geel) is toegenomen van 40% naar 60%. Wel is het aandeel van waterbodems met een 

slechte kwaliteit (rood) sterk gedaald van 50% naar iets meer dan 20%. 

Uit de cijfers blijkt vooral een achteruitgang van de kwaliteit van de waterbodems als gevolg van en 

slechtere fysisch-chemische kwaliteit in de laatste jaren. Mogelijk heeft de verhoogde concentratie 

aan olie hier iets mee te maken. Olie in waterbodems is echter niet steeds biobeschikbaar en kan zelfs 

van biogene oorsprong zijn. In situ blijkt dat 70% van de waterbodems een zeer goede biologische 

kwaliteit hebben. Olie kan ook ecotoxicologische effecten veroorzaken. De laatste jaren nam het 

percentage waterbodems met een licht acuut effect zeer sterk toe van 30% naar 80%. Het aandeel 

waterbodems dat sterk acute effecten vertoonde in het labo nam af van 35% in het begin van het 

meetnet naar 5% nu. 
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Figuur 5-25: Evolutie van de beoordeling van de waterbodemkwaliteit volgens triade (TKB), fysisch-chemisch (FC), 
ecotoxicologie (E) en biologie (b). Blauw = niet verontreinigd, groen = licht verontreinigd, geel = verontreinigd en 
rood = sterk verontreinigd. (Bron: VMM) 

Tevens vergeleek de VMM ook de kwaliteit van de waterbodems over de verschillende bekkens. 

Hieruit blijken de volgende elementen : 

 Het percentage waterbodems met een zeer goede kwaliteit is in de meeste bekkens 

gedaald. In het bekken van de Nete is dit zelfs gedaald van 20% naar geen enkele 

meetplaats nog met een zeer goede kwaliteit. Het percentage waterbodems met een 

zeer goede kwaliteit is in de bekkens van de Demer, Dender, IJzer en Leie gestegen. Het 

percentage waterbodems met een zeer goede kwaliteit is in het bekken van de Maas 

gelijk gebleven; 

 In alle bekkens, behalve in het bekken van de Nete, is het percentage waterbodems met 

een slechte kwaliteit sterk gedaald. Opvallende dalingen worden gevonden in het bekken 

van de Bovenschelde, Dijle-Zenne, Gentse Kanalen, IJzer en Leie. In het bekken van de 

Nete is het percentage waterbodems met een slechte kwaliteit gestegen van 20% naar 

25%; 

 In het bekken van de Nete is eveneens het percentage waterbodems met een goede 

kwaliteit (klasse 2) sterk afgenomen van 40% naar slechts 5% in de laatste 

meetcampagne. In dit bekken is het aandeel waterbodems met een matige kwaliteit zeer 

sterk toegenomen van 30% in de voorlaatste campagne naar 70% in de laatste 

campagne;  

 Vroeger kenden het bekken van de Maas en het bekken van de Nete de beste kwaliteit. 

Nu scoort het bekken van de Demer het best, gevolgd door het bekken van de Dender. 

Ook het bekken van de IJzer doet het goed wat betreft waterbodemkwaliteit. 
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Figuur 5-26 Beoordeling per bekken van de ecologische waterbodemkwaliteit (bron: VMM) 
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Biologische toestand 

Om de ecologische toestand van een oppervlaktewaterlichaam te beoordelen volgens de 

voorschriften van de Europese kaderrichtlijn Water (KRW), worden meerdere kwaliteitselementen in 

rekening gebracht. Van doorslaggevend belang daarbij zijn de biologische kwaliteitselementen. Voor 

kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen spreken we van ecologisch potentieel in de plaats 

van toestand. 

De Europese kaderrichtlijn Water voorziet in een beoordeling van de volgende biologische 

kwaliteitselementen: fytoplankton, overige waterflora (fytobenthos en macrofyten), macro-

invertebraten en vissen. 

De beoordeling moet voor elk biologisch kwaliteitselement worden uitgedrukt in de vorm van een 

Ecologische Kwaliteitscoëfficiënt (EKC) die een waarde tussen 0 en 1 kan aannemen, waarbij 1 een 

zeer goede ecologische toestand vertegenwoordigt en 0 een zeer slechte ecologische toestand. Deze 

EKC wordt bij natuurlijke waterlichamen opgedeeld in 5 kwaliteitsklassen (zeer goed, goed, matig, 

ontoereikend of slecht). 

Kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen krijgen een aangepaste beoordelingsschaal waarbij 

de twee beste klassen samengenomen worden tot goed of hoger. Voor elk kwaliteitselement moet 

een beoordeling goed of zeer goed (respectievelijk goed of hoger) gehaald worden. Voor de 

leesbaarheid worden de klassen goed en goed en hoger samengevoegd tot een klasse, namelijk goed. 

De biologische kwaliteitselementen macro-invertebraten, macrofyten, diatomeeën en fytoplankton 

worden sinds 2007 door de VMM gemonitord voor de KRW. Voor de macro-invertebraten betreft het 

een aanpassing van het al veel eerder bestaande meetnet aan de vereisten van de KRW. 

Geen enkel van de 195 beoordeelde Vlaamse waterlichamen haalt de goede ecologische toestand (of 

potentieel) en 23 % haalt een matige ecologische toestand (metingen 2010-2015). De afstand tot de 

doelstelling van de kaderrichtlijn Water is dus nog erg groot. 7 van de 195 Vlaamse waterlichamen 

behalen minstens de beoordeling “goed” voor alle algemene fysisch-chemische parameters. De 

globale beoordeling voor fysico-chemie is gebaseerd op vijf “gidsparameters”: totaal fosfor, totaal 

stikstof, geleidbaarheid, zuurtegraad en concentratie opgeloste zuurstof. Van de algemene fysisch-

chemische parameters is fosfor totaal het vaakst problematisch.  
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Figuur 5-27: Fysisch-chemische toestand Vlaamse waterlichamen (2010-2015) 

Van de biologische kwaliteitselementen halen fytoplankton, macro-invertebraten en fytobenthos 

relatief het vaakst de doelstelling, dat is in respectievelijk 48, 28 en 23 % van de beoordeelde 

waterlichamen het geval. Het percentage dat de doelstelling haalt voor vissen ligt erg laag (9 %). 

 

Figuur 5-28: Ecologische toestand Vlaamse waterlichamen (2010-2015) 

Het algemeen beeld van de ecologische toestand (of potentieel) van de lokale waterlichamen van de 

eerste orde lijkt erg op dat van de Vlaamse waterlichamen. Toch is er één lokaal waterlichaam dat het 

goed ecologisch potentieel haalt. Merk op dat de percentages niet-beoordeelde waterlichamen hier 

meestal gevoelig hoger liggen dan bij de Vlaamse waterlichamen en dat fytoplankton voor geen enkel 

lokaal waterlichaam van de eerste orde relevant is. 
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Figuur 5-29: Ecologische toestand lokale waterlichamen eerste orde (2010-2015) 

Van de 501 waterlichamen, Vlaamse en lokale eerste orde samen, bevindt 80 % zich in een slechte of 

ontoereikende ecologische toestand, bijna 20 % scoort matig. 

Bekijken we enkel de waterlichamen die zowel in de periode 2007-2009 als in de periode 2010-2015 

beoordeeld werden, dan blijken de resultaten voor de biologische kwaliteitselementen te zijn 

verbeterd. Zo is het percentage waterlichamen met een slechte toestand voor alle biologische 

kwaliteitselementen gedaald en is het percentage in een goede toestand duidelijk toegenomen. De 

snelheid waarmee de verbetering zich voltrekt, lijkt echter ruim onvoldoende om alle waterlichamen 

tegen 2027 in een goede toestand te brengen. 
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Figuur 5-30: Evolutie biologische kwaliteitselementen Vlaamse waterlichamen (2007-2009 tot 2010-2015) 

Om de doelafstand te verkleinen zal Vlaanderen nog forse inspanningen moeten leveren, vooral inzake 

de aanpak van de stikstof- en fosforverliezen uit de landbouw, de verdere uitbouw en verbetering van 

de openbare waterzuivering en de verbetering van de hydromorfologische kwaliteitselementen. 

In principe moesten de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water gehaald worden in 2015. 

Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarbij afwijkingen van de doelstelling mogelijk zijn. Zo 

motiveren de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen (2010-2015) van Schelde en Maas voor 

de meeste waterlichamen een termijnverlenging wegens technische onhaalbaarheid. Ook in de 

stroomgebiedbeheerplannen van de tweede generatie (2016-2021) wordt voor de meeste 

waterlichamen termijnverlenging gemotiveerd wegens technische onhaalbaarheid, disproportionele 

kosten en/of natuurlijke omstandigheden. Strikt genomen is een achteruitgang van de toestand niet 

toegestaan. Er zijn echter een aantal gevallen van overmacht (bv. calamiteiten) mogelijk waarbinnen 

een tijdelijke achteruitgang van de toestand kan, mits de nodige milderende acties en bijkomende 

monitoring voorzien worden. Ook lagere doelstellingen zijn mogelijk, maar in de eerste en tweede 

generatie stroomgebiedbeheerplannen werd hier nog geen gebruik van gemaakt. Aan alle afwijkingen 

zijn evenwel strikte voorwaarden gekoppeld. 

(Bron: www.milieurapport.be) 

Macro-invertebraten 

In de meetcyclus 2016-2018 werden 185 Vlaamse waterlichamen beoordeeld voor het 

kwaliteitselement macro-invertebraten. Dit gebeurt aan de hand van de Multimetrische Macro-

invertebratenindex Vlaanderen (MMIF), de door VMM gebruikte EKC voor dit kwaliteitselement. Als 

meerdere resultaten beschikbaar zijn, wordt bij de verdere bespreking in dit rapport enkel het meest 

recente resultaat in beschouwing genomen. 
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34% van de Vlaamse waterlichamen behaalt de vooropgestelde doelstelling voor het 

kwaliteitselement macro-invertebraten (en scoort dus goed). Een evenredig deel van de 

waterlichamen (32%) scoort matig. 23% wordt ontoereikend beoordeeld en 9% van de waterlichamen 

scoren slecht voor macro-invertebraten. Voor het eerst halen waterlichamen (2%) de score zeer goed 

(de Berwijn, de Warmbeek en de Grote Nete I). 

De verdeling van de verschillende beoordelingsklassen voor macro-invertebraten over de 

verschillende cycli heen vertoont een aanhoudende positieve evolutie. Het aantal waterlichamen dat 

goed scoort neemt elke cyclus toe. In de laatste meetcyclus scoorden enkele waterlichamen zelfs zeer 

goed. De als ontoereikend  beoordeelde waterlichamen nemen in aantal af, de slecht beoordeelde 

lijken te stagneren t.o.v. de meetcyclus 2013-2015. 

 

Figuur 5-31: Evolutie van de MMIF-score tussen de vier laatste 3-jarige cycli, uitgedrukt in % (Bron: VMM) 

Onderstaande figuur toont de klassenverdeling voor de MMIF per bekken (Vlaamse waterlichamen en 

lokale waterlichamen van eerste orde), voor de periode 2016-2018 (Figuur 5-32).  

Het best scorende bekken is het Maasbekken. Hier wordt 11% van de Vlaamse waterlichamen als zeer 

goed en 56 % als goed beschouwd. Slechts 6 % scoort ontoereikend en geen enkel waterlichaam slecht. 

Het Netebekken, waar 6% van de Vlaamse waterlichamen zeer goed en 63 % goed scoort, kan 

aangeduid worden als het tweede beste bekken. 13% krijgt hier wel ook ‘ontoereikend’ als eindscore 

en een even groot aandeel scoort er zelfs nog slecht. Het bekken van de Gentse kanalen (53 % goed, 

24 % matig en 24 % ontoereikend) vervolledigt de top drie van best scorende bekkens voor macro-

invertebraten. Er is geen enkel waterlichaam dat slecht scoort.  

Het Leiebekken scoort het slechtst: 8% van de Vlaamse waterlichamen in dit bekken wordt goed 

bevonden. 31 % van deze waterlichamen wordt als ontoereikend en 38 % als slecht beoordeeld. In het 

bekken van de Brugse Polders scoort 54% van de waterlichamen ontoereikend of slecht. (bron: VMM). 
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Figuur 5-32 Klassenverdeling over de verschillende bekkens voor de MMIF voor de periode 2016-2018 (bron: 
VMM) 

Macrofyten 

Tot de macrofyten rekent men alle met het blote oog zichtbare planten die leven onder water, op het 

wateroppervlak of langs de oever. Daaronder vallen zowel macroalgen, mossen en varens als hogere 

planten. Meestal wordt een onderscheid gemaakt tussen water- en oeverplanten. Macrofyten spelen 

een belangrijke rol in het aquatisch ecosysteem en verschaffen veel informatie over de waterkwaliteit, 

maar ook over de hydromorfologische kwaliteit van een waterloop. 

In 2018 haalt 20 % van de Vlaamse waterlichamen de goede ecologische toestand voor het biologische 

kwaliteitselement macrofyten. Geen enkel waterlichaam haalt de zeer goede toestand. Daarnaast 

scoren 53 waterlichamen matig (36%), 32 waterlichamen ontoereikend (20%) en 38 waterlichamen 

slecht (25%).  

Uit de evolutie van de macrofyten tussen de vier laatste 3-jarige meetcycli blijkt dat er een toename 

is van het aantal Vlaamse waterlichamen dat de goede toestand haalt, namelijk van 15% tijdens de 

laatste meetcyclus 2013-2015 naar 20% tijdens de cyclus 2016-2018.  Het aandeel van de 

waterlichamen dat matig scoort, daalt voor het eerst, en dit van 40 % tijdens de twee vorige cycli naar 

35 % tijdens de laatste cyclus. Het aantal waterlichamen in de toestand ontoereikend of slecht  blijft 

tijdens de laatste cyclus status quo, nadat de voorbije cycli steeds een daling werd vastgesteld. (Bron: 

VMM) 
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Figuur 5-33: Evolutie van de macrofytenindex tussen de vier laatste 3-jarige cycli, uitgedrukt in % (Bron: VMM) 

De bekkens met de beste kwaliteit voor macrofyten zijn Dijle-Zenne, Maas, Demer en Nete, waar 

respectievelijk 84%, 77%, 68% en 64% van de waterlichamen minstens matig scoren. Het bekken van 

Dijle-Zenne heeft in absolute cijfers de meeste waterlichamen met een goede toestand, namelijk de 

IJse, de Vrouwvliet, de Weesbeek, Dijle III + IV, Voer, Grote vijver en de Nethen. Opvallend is dat geen 

enkel Vlaams waterlichaam in het Dijle-Zennebekken en het Maasbekken slecht scoort voor de 

macrofytenindex. In het Demerbekken scoren Zwartebeek, Mangelbeek, Velpe, Demer III + IV en de 

Begijnenbeek goed. In het Maasbekken halen de Mark, Weerijsebeek, Eisden Mijn en de Dommel de 

goede toestand. In het Netebekken is dit Kleine Nete I, Molse Neet, Wimp, Aa I en Aa II. In de andere 

bekkens  wordt de goede toestand gehaald op Blokkersdijk, Hazewinkel en de Zielbeek-Bosbeek 

(Beneden-Schelde), het Zuidervaartje en de Rivierbeek-Hertsbergebeek (Brugse Polders, de 

Isabellawatering (Gentse kanalen) en de Gavers (Leie).  

Het IJzerbekken, de bekkens van de Beneden- en Boven-Schelde en het Leiebekken scoren het slechtst 

voor macrofyten. Meer dan 50 % van de waterlichamen in deze bekkens bevinden zich momenteel 

nog in de slechte toestand. De bekkens van de Boven-Schelde, IJzer en de Dender hebben momenteel 

geen enkel waterlichaam met een goede toestand voor macrofyten. (Bron: VMM) 

 

Figuur 5-34 Klassenverdeling van de waterlichamen voor de macrofytenindex per bekken (bron: VMM) 
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Groen en gearceerd: goed en hoger (sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen); Groen: goed (natuurlijke 

waterlichamen); Geel: matig; Oranje: ontoereikend; Rood: slecht. 

Fytoplankton 

In het fytoplankton vindt men vertegenwoordigers van een groot aantal taxonomische klassen. 

Traditioneel maakt men onderscheid tussen vier groepen: 

 blauwalgen of cyanobacteriën; 

 groenalgen; 

 kiezelalgen of diatomeeën (die tevens sterk vertegenwoordigd zijn in het fytobenthos); 

 overige algen. 

Fytoplankton speelt een belangrijke rol in de aquatische voedselketen. Als primaire producent vormen 

ze het voedsel voor andere organismen. Bij overmatige aanwezigheid van nutriënten in het water 

kunnen de algen zich onder bepaalde omstandigheden explosief ontwikkelen, wat dan weer 

aanleiding kan geven tot zuurstofgebrek. 

Als maat voor de biomassa van fytoplankton wordt het chlorofyl a-gehalte in het oppervlaktewater 

bepaald.  

Niet alle Vlaamse waterlichamen zijn relevant voor het kwaliteitselement fytoplankton. Enkel de 

traagstromende benedenlopen van de verschillende riviertypes komen hiervoor in aanmerking. Voor 

de riviertypes Kleine beek (Bk), Kleine beek Kempen (BkK), Grote beek (Bg), Grote beek Kempen (BgK) 

en kleine rivier (Rk) wordt in principe geen beoordeling op basis van fytoplankton uitgevoerd. Enkel 

meren, grote rivieren, zeer grote rivier, polderwaterlopen en overgangswateren werden weerhouden. 

Ook kanalen die aansluiten bij het type grote rivier of grote beek worden als relevant beschouwd voor 

dit kwaliteitselement. 

Van de 100 waterlichamen die relevant zijn voor het biologisch kwaliteitselement fytoplankton 

behoren 3% van de waterlichamen tot de klasse zeer goed; 39% van de beoordeelde Vlaamse 

waterlichamen behoort tot de klasse goed; 32% behoort tot de klasse matig; 15% tot de klasse 

ontoereikend en 11% van de waterlichamen scoren slecht. Drie van de 4 natuurlijke waterlichamen 

scoren zeer goed (Dijle I en II en Dommel).  

Drie van de 4 natuurlijke waterlichamen blijven van zeer goede kwaliteit gedurende de vier laatste 

driejarige meetcycli. Allen de Grote Nete III balanceert tussen goed en matig over de verschillende 

cycli.  

De positieve trend voor de klasse goed in de meetcyclus 2009-2013 wordt in de meetcyclus 2016-2018 

niet behouden. Het aantal waterlichamen dat voldoet aan de klasse goed, zakt van 51 % in 2012 terug 

naar 45 % in 2015 naar 39% in 2018. Dit resulteert in een toename voor de klasse matig van 27 % in 

meetcyclus 2013-2015 naar 32 % in de meetcyclus 2016-2018. Wat mogelijk aan de oorzaak hiervan 

ligt zijn de warme en droge zomerperiodes van 2017 en 2018. Hierdoor stijgt de temperatuur van het 

water en zien we een lagere waterstand. Dit in combinatie met weinig water verversing/doorstroming 

kan tot algenbloei leiden.  

Het aantal waterlichamen dat tot de klasse ontoereikend en slecht behoort, blijft ongeveer gelijk. Er 

wordt dus geen positieve trend waargenomen. In de meetcyclus 2016-2018 behoren nog 15 % van de 

bemonsterde waterlichamen tot de klasse ontoereikend en 11 % slecht. (Bron: VMM). 
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Figuur 5-35: evolutie van het percentage waterlichamen per beoordelingsklasse voor fytoplankton tussen de vier 
laatste 3-jarige cycli. Telkens wordt de meest recente EKC-waarde genomen. (Bron: VMM) 

Figuur 5-36 toont de klassenverdeling voor het biologisch kwaliteitselement fytoplankton per bekken 

in de laatste beoordelingscyclus (2016-2018). Het aantal relevante waterlichamen per bekken is vrij 

klein (tussen 4 en 16), waardoor de percentages een vertekend beeld kunnen geven. 

De bekkens met de grootste aandeel relevante waterlichamen die zeer goed en goed scoren voor het 

kwaliteitselement fytoplankton zijn de Dijle & Zenne, Maas, Benedenschelde en Demer, met 

respectievelijk 73%, 71%, 67% en 66%. In deze rivierbekkens zijn vooral waterlopen met sterke 

stroming aanwezig. Daarentegen, in het westen van Vlaanderen is vooral de combinatie van aan 

landbouw gerelateerde activiteiten en meer nutriënteninbreng belangrijk. Dit geldt in het bijzonder 

voor de polderwaterlopen, waar de stroomsnelheid traag tot stilstaand is. De bekkens met de meeste 

slechte en ontoereikende waterlichamen zijn de Dender, IIzer en Brugse polders (respectievelijk 75%, 

47% en 40%). 

In het Maasbekken scoort de Dommel zeer goed; de Mark en de meren Eisden Mijn en 

Spanjaard/Herenlaak scoren goed. De Maas, het Zuidwillemsvaart en de Grindplas Kessenich scoren 

matig. In het bekken van de Dijle & Zenne behoren 8 van de 11 waterlichamen tot de klasse zeer goed 

of goed. In 2015 behoorde enkel het waterlichaam Getijdedijle en -Zenne tot de klasse matig, in 2018 

behoort ook het meest stroom afwaartse deel van de Dijle en het Kanaal Brussel Charleroi tot deze 

klasse.  

In het bekken van de Demer scoort het Vinne slecht. Het Vinne is een ondiepe meer met veel organisch 

materiaal op de bodem. Door oplossing van het organische materiaal naar de waterkolom toe vormt 

dit voedingsstoffen voor de algen. Door de groei van de algen gebruikten ze het aanwezige zuurstof. 

In 2019 startten grootschalige onderhoudswerken om dit te verhelpen. Het Schulensmeer scoort voor 

fytoplankton ontoereikend. De andere vier waterlichamen scoren goed. 

In het Netebekken scoort het waterlichaam de Getijdenetes ontoereikend. Het meer ‘Desselse 

Zandputten’ te Mol scoort matig. De andere vier waterlichamen scoren goed. 
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In het bekken van de Benedenschelde blijven de Noord-Zuidverbinding en de Zeeschelde I (traject 

Gent-Dendermonde) van slechte kwaliteit. De Lede evolueert van goed naar slecht. Het Donkmeer 

gaat er dan weer licht op vooruit en stijgt van slecht naar ontoereikend; de waterloop van de Hoge 

Landen kan de matige kwaliteit niet behouden en zakt terug naar een ontoereikende toestand. De 

andere 10 waterlichamen scoren goed. 

Van de 4 waterlichamen van de Dender scoort Dender V (= meest stroom afwaartse deel) en scoren 

Dender I, IV en Dender II+III en Dender IV ontoereikend. 

Het bekken van de Gentse kanalen heeft het grootste aantal relevante waterlichamen (16) voor dit 

kwaliteitselement. In dit bekken scoort het waterlichaam de Zuidlede als enige in 2018 ontoereikend; 

6 waterlichamen scoren goed. De Zwartesluisbeek die in 2015 nog een slechte beoordeling had, scoort 

terug matig. Drie waterlichamen stijgen een klasse van ontoereikend naar matig (De Averijvaart + 

Sleidingsvaardeke, de Gentse Binnenwateren en het Lokanaal I). Twee waterlichamen dalen een klasse 

van goed naar matig (Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal I en het Kanaal Gent-Oostende II). 

In het Leiebekken scoren de Leie en de Toeristische Leie matig, het Kanaal Roeselare-Leie 

ontoereikend, en de Gavers van Harelbeke goed. 

Drie waterlichamen van het bekken van de Bovenschelde scoren matig. Het meest stroom afwaartse 

deel van de Schelde scoort goed. 

In het IJzerbekken scoort in de periode 2016-2018 de Blankaart goed, 5 waterlichamen scoren matig, 

4 ontoereikend en 4 slecht. De slechtste waterlichamen zijn de IJzer (II en III),Zarrenbeek en het Kanaal 

Ieper-IJzer. 

In het bekken van de Brugse Polders scoren 5 waterlichamen goed. Het Kanaal Gent-Oostende III 

evolueert positief van matig (in 2015) naar goed (in 2018). Het Afleidingskanaal van de Leie II + Kanaal 

van Eeklo scoort matig. De 2 ontoereikende waterlichamen zijn de Zwinnevaart en de Brugse Reien; 

de 3 slechte waterlichamen zijn de Blankenbergse Vaart + Noordede, Oostends Krekengebied en een 

deel van het Leopoldkanaal II. (Bron: VMM) 

 

Figuur 5-36: percentage waterlichamen per kwaliteitsklasse voor fytoplankton per bekken (Bron: VMM) 
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Fytobenthos 

Met de term fytobenthos worden de microscopische algen bedoeld die vastgehecht leven op de 

bodem, op de oever of op waterplanten. Net als het fytoplankton bestaat ook het fytobenthos uit 

primaire producenten die het voedsel vormen voor andere organismen. Voor de kwaliteitsbeoordeling 

op basis van fytobenthos wordt in Vlaanderen (net zoals in de meeste van onze buurlanden) gebruik 

gemaakt van de diatomeeën (kiezelwieren); zij vormen immers vaak de meest voorkomende en meest 

diverse groep binnen het fytobenthos en ze staan bekend als een goede indicator voor waterkwaliteit. 

In 2018 haalt 31 % (52) van de Vlaamse waterlichamen de goede kwaliteit. Geen enkel waterlichaam 

haalt de zeer goede toestand. Verder scoren 75 waterlichamen (44%) matig, 30 (18%) ontoereikend 

en 12 waterlichamen (7%) slecht. (Bron: VMM).  

Wanneer de evolutie van de waterkwaliteit op basis van fytobenthos monitoring tussen de vier laatste 

3-jarige meetcycli bekeken wordt, kan een toename van het aantal Vlaamse waterlichamen met een 

goede beoordeling van 24% in de cyclus 2013-2015 tot 31% in de cyclus 2016-2018 opgetekend 

worden. Er is weinig verschil tussen de eerste twee cycli. Globaal gesproken is er een verbetering in 

de laatste cyclus door het beduidend lager percentage waterlichamen met een klasse ontoereikend of 

slecht en het hoger percentage waterlichamen dat matig of goed scoort. 

 

Figuur 5-37: evolutie van het percentage waterlichamen per beoordelingsklasse voor fytobenthos tussen de vier 
laatste 3-jarige cycli. (Bron: VMM). 

Figuur 5-38 toont de klassenverdeling voor het biologisch kwaliteitselement fytobenthos per bekken. 

Per waterlichaam werd telkens de laatste beschikbare EKC genomen. 

In 8 van de 11 bekkens scoort minstens 71% van de waterlichamen matig, meer specifiek in de Gentse 

Kanalen (94 %), Dender (89 %), Maas (89 %), Brugse Polders (86 %), Demer (83 %), Nete (80%), 

Beneden-Schelde (78%) en Dijle-Zenne (71%). 
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De bekkens van de Gentse Kanalen, Maas en Beneden-Schelde hebben in absolute cijfers het meeste 

waterlichamen met een goede kwaliteit (acht waterlichamen in elk bekken): 

- Bekken van de Gentse Kanalen: Afleidingskanaal v/d Leie/Schipdonkkanaal I, Avrijevaart 

+ Sleidingsvaardeke, Nieuwe Kale, Merebeek + Borisgracht + Lieve, Isabellawatering, 

Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal, Brakeleieken + Lieve, en de 

Gentse Binnenwateren. 

- Maasbekken : Itterbeek II, Eisden Mijn en Spanjaard + Heerenlaak, alsook vijf natuurlijke 

waterlichamen (Berwijn, Bosbeek, Dommel, Abeek, Warmbeek) goed. 

- Bekken van de Beneden-Schelde : Lede, Donkmeer, Zeekanaal Brussel-Schelde, 

Albertkanaal, Hazewinkel, Benedenvliet, Kanaal Dessel-Kwaadmechelen + Kanaal Dessel-

Schoten + Kanaal Bocholt-Herentals (deels), en Antwerpse Havendokken + Schelde-

Rijnverbinding. 

Wat de andere bekkens betreft wordt een goede kwaliteit gehaald op Dender IV, Molenbeek – 

Pachtbosbeek en Ter Erpenbeek en Mark (Dender), Afleidingskanaal van de Leie II + Kanaal van Eeklo 

en Kanaal Gent-Oostende III) (Brugse Polders), Demer I, Demer VI, Demer VII, Munsterbeek, Vinne, 

Schulensmeer en Mombeek (natuurlijk waterlichaam)(Demer), Wamp, Kanaal van Beverlo, Desselse 

Zandputten, Netekanaal, Kleine Nete II (Nete), Grote Vijver Mechelen, Voer (Leuven), Nethen 

(natuurlijk waterlichaam) en Laan (natuurlijk waterlichaam) (Dijle-Zenne). 

De bekkens van de IJzer, Leie en Boven-Schelde scoren het minst goed voor fytobenthos, met 

respectievelijk 53%, 50% en 44% van de waterlichamen die minstens matig scoren. Waterlichamen die 

een goede kwaliteit hebben zijn Ijzer II en Kanaal Plassendale – Nieuwpoort (Ijzerbekken), alsook 

Kanaal Bossuit-Kortrijk, Gavers Harelbeke en Leie I (Leie bekken). Voor Boven-Schelde scoort Zwalm 

(natuurlijk waterlichaam) goed. 

 

Figuur 5-38 percentage waterlichamen per kwaliteitsklasse voor fytobenthos per bekken (bron: VMM) 

Vissen 

De aanwezige visfauna is een belangrijke indicator voor de toestand van het oppervlaktewater. Een 

ontoereikend gehalte aan opgeloste zuurstof in het water maakt visleven onmogelijk. Ook allerlei 

toxische stoffen kunnen nefast zijn voor de aanwezige soorten vissen. Een te beperkt doorzicht kan er 

dan weer voor zorgen dat visueel jagende roofvissen geen prooien meer kunnen vinden. Bovendien 

moeten vissen ook kunnen migreren en de juiste habitat vinden om te paaien. Daarvoor is een goede 

structuurkwaliteit (hydromorfologie) van de waterlopen noodzakelijk; er mogen ook geen 
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migratieobstakels aanwezig zijn. Tot slot kan ook de aanwezigheid van invasieve soorten een 

bedreiging vormen voor de inheemse soorten. In de Europese kaderrichtlijn Water is vis dan ook 

opgenomen als biologisch kwaliteitselement voor de beoordeling van de ecologische toestand.  

In Vlaanderen doet het INBO monsternemingen van visfauna en beoordeelt het die aan de hand van 

de visindex. De visindex is een instrument dat toelaat de toestand van een visgemeenschap kwalitatief 

te evalueren. Verschillende aspecten van de visgemeenschap, zoals het aantal soorten en het 

percentage roofvissen, worden daarbij in rekening gebracht.  

In de periode 2009-2014 had geen enkele van de 813 onderzochte meetplaatsen een uitstekende 

kwaliteit volgens de visindex en slechts 7 % had een goede kwaliteit. Het merendeel van de 

meetplaatsen had een ontoereikende (42 %), matige (29 %) of slechte (22 %) kwaliteit.  

Voor 415 meetplaatsen kon een vergelijking gemaakt worden tussen de resultaten van 1997-2002, 

2003-2008 en 2009-2014. De toestand is langzaam verbeterd: het percentage meetplaatsen met een 

goede kwaliteit is licht gestegen en het percentage meetplaatsen met een slechte kwaliteit is duidelijk 

gedaald. 

Op de resultaten van 88 meetplaatsen kon een statistische trendanalyse uitgevoerd worden over de 

periode 1997-2014. Het merendeel van die meetplaatsen (74) vertoonde geen statistisch aantoonbare 

trend, 13 meetplaatsen zijn significant verbeterd en 1 meetplaats ging significant achteruit. De lichte 

verbetering van de algemene toestand in Vlaanderen doet zich dus lang niet op alle meetplaatsen voor 

en lijkt eerder het gevolg van een gevoelige verbetering op een beperkt aantal meetplaatsen. 

 

Figuur 5-39 Visindex voor periodes 1997-2002, 2003-2008 en 2009-2014  

(Bron: www.milieurapport.be) 

  

http://www.milieurapport.be/
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Structuurkwaliteit 

De hydromorfologie van de waterloop bepaalt mee de ecologische toestand van een waterlichaam. 

Deze omvat aspecten zoals stromingspatroon, meandering en oeverstructuur. Een waterlichaam met 

een natuurlijke hydromorfologie biedt een grote variatie aan biotopen en dus meer mogelijkheden 

voor biodiversiteit. Bovendien verhoogt een goede hydromorfologie het zelfzuiverend vermogen en 

dus ook de waterkwaliteit. 

Per waterlichaam wordt een analyse gemaakt van een brede waaier aan hydromorfologische 

kenmerken: variabiliteit in breedte en diepte, kwantiteit en dynamiek van de waterstroming, 

interactie met het grondwater, structuur en materiaal van de bedding en de oevers, aanwezigheid van 

migratiebarrières (bv. stuwen), relatie met de omliggende vallei, mate van meanderen, landgebruik in 

de onmiddellijke omgeving...   

De hier gepresenteerde gegevens slaan enkel op de waterlichamen van de categorie rivieren. 

Daaronder vallen bijvoorbeeld grote en kleine rivieren, grote en kleine beken en polderwaterlopen. 

De gegevens werden verzameld in de periode 2000-2019. 

Het merendeel van de waterlichamen kreeg een matige of ontoereikende eindbeoordeling voor 

hydromorfologische kwaliteit. 7 % van de waterlichamen heeft een goede hydromorfologische 

kwaliteit. Het percentage waterlichamen met een zeer goede of slechte kwaliteit is bijzonder klein. 

De Vlaamse waterlichamen (grotere rivieren en kanalen zoals IJzer, Demer, Albertkanaal) scoren over 

het algemeen wat minder goed dan de lokale waterlichamen van 1e orde (wat kleinere waterlopen). 

Een ontoereikende of slechte score wijst meestal op (gedeeltelijk) rechtgetrokken, ingebuisde, 

verbrede en/of verdiepte waterlopen; ingrepen uit het verleden met als doel het water zo snel 

mogelijk af te voeren en/of de bevaarbaarheid te bevorderen. 

Een matige hydromorfologische kwaliteit wijst eerder op kleinere ingrepen zoals oeververdediging of  

het ontbreken van waardevolle elementen zoals vegetatie of dood hout binnen de bedding als gevolg 

van een intensief onderhoudsbeheer. Oevers  werden verstevigd en stuwen werden geïnstalleerd om 

het waterpeil te regelen. 
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Figuur 5-40: Hydromorfologische kwaliteit van de waterlichamen in Vlaanderen (periode 2000-2019) 

(Bron: www.milieurapport.be) 

5.1.2.1.2 Oppervlaktewaterkwantiteit 

Overstromingsrisico 

Recent overstroomde gebieden 

De totale oppervlakte van de recent overstroomde gebieden bedraagt ongeveer 5% van het Vlaamse 

Gewest. De kaart met aanduiding van de recent overstroomde gebieden is opgenomen in Figuur 5-41. 

 

 

Figuur 5-41: Recent overstroomde gebieden (Vlaanderen, 1988-2016) 

(Bron: www.milieurapport.be) 
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Overstromingskaarten 

In uitvoering van de Overstromingsrichtlijn werd het overstromingsgevaar en overstromingsrisico 

gedetailleerd in kaart gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen fluviale overstromingen 

(overstromingen die plaatsvinden doordat rivieren buiten hun oevers treden , incl. kanalen met 

natuurlijke toevoer), pluviale overstromingen (overstromingen die ontstaan door intense neerslag die 

niet snel genoeg in de bodem kan intrekken of die de riolering en grachten niet aankunnen) en 

overstromingen vanuit zee. De overstromingsgevaarkaarten tonen de fysische eigenschappen van 

overstromingen, zoals de overstromingscontouren, de waterdiepte en de stroomsnelheden bij een 

kleine, middelgrote of grote kans op overstromen. Overstromingsrisicokaarten brengen de potentiële 

negatieve gevolgen van overstromingen voor de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de 

economische bedrijvigheid in kaart. 

 

Figuur 5-42: Overstromingsgevaarkaart voor overstromingen vanuit de zee 

 

Figuur 5-43: Fluviale overstromingsgevaarkaart 
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Figuur 5-44: Pluviale overstromingsgevaarkaart 

Deze kaarten kunnen in detail geraadpleegd worden op 

https://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Loketten/overstromingsrichtlijn. 

Aantal overstromingen per decennium 

Hoewel overstromingen positieve effecten kunnen hebben op ecosystemen en kunnen zorgen voor 

de aanvulling van watervoorraden en van nutriënten, gaan ze vaak ook gepaard met menselijk leed en 

economische schade. Overstromingen kunnen onmiddellijke gevolgen hebben voor de slachtoffers 

(bv. verdrinking) maar ook nadien kunnen de gevolgen nog voelbaar zijn (bv. beschadiging van huizen, 

financiële verliezen, psychische problemen). Ook schade aan bruggen, wegen, rioleringsinfrastructuur, 

elektriciteits- en drinkwatervoorziening … is mogelijk. Er kan ook milieuverontreiniging ontstaan 

wanneer rioolwaterzuiveringsinstallaties of bedrijven met grote hoeveelheden chemicaliën 

overstroomd worden. In de landbouw kunnen overstromingen het land tijdelijk onbewerkbaar maken 

en oogsten vernielen. 

Het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters houdt een databank bij met informatie over 

het wereldwijde voorkomen van rampen waaronder overstromingen. Om opgenomen te worden in 

de databank moet een ramp voldoen aan minstens een van volgende criteria: 

 tien of meer doden; 

 honderd of meer slachtoffers; 

 noodtoestand uitgeroepen; 

 internationale hulp gevraagd. 

Het aantal geregistreerde overstromingen fluctueert sterk van jaar tot jaar. Daarom wordt het jaarlijks 

aantal overstromingen gemiddeld per decennium. 

Sinds 1970 is het aantal geregistreerde overstromingen per decennium merkelijk toegenomen, zowel 

in België, in (West-)Europa als in de wereld. 

Voor België rapporteert het Europees Milieuagentschap voor de periode 1980-2017 22 

overstromingen in haar databank, waarbij 9 dodelijke slachtoffers vielen en de totale schade op bijna 

260 miljoen euro geschat wordt. De beschikbare studies voor economische verliezen door 

rivieroverstromingen en stormen in Europa suggereren dat de geobserveerde toename van de 

verliezen vooral veroorzaakt wordt door de toename van de bevolking, de economische welvaart en 

https://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Loketten/overstromingsrichtlijn
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ontwikkeling in overstromingsgevoelige gebieden. De geobserveerde toename van de zware neerslag 

in delen van Europa kan echter ook een rol gespeeld hebben. Er zijn ook aanduidingen dat de 

verbeterde protectie en preventie in een aantal gevallen bijgedragen heeft tot afnemende verliezen. 

 

Figuur 5-45: gemiddeld aantal overstromingen per jaar per decennium 

(Bron: www.milieurapport.be) 

Waterschaarste- en droogterisico  

2017, 2018 en 2019 werden gekenmerkt door droge zomers met waterschaarste tot gevolg.  

Wanneer er een tekort is aan neerslag spreken we van meteorologische droogte. Meteorologische 

droogte gaat vaak over in agrarische droogte, welke gekenmerkt wordt door een te beperkte 

aanvulling van bodemvocht en grondwater, en gevolgen heeft voor de groei van vegetatie en 

gewassen. Meteorologische droogte kan ook leiden tot verlaagde afvoeren naar en in de waterlopen, 

hetgeen als hydrologische droogte gedefinieerd wordt. 

In droge periodes daalt het peil en debiet van de waterlopen. De afvoeren op de onbevaarbare 

waterlopen waren als gevolg van de droogte in 2018 gedurende de hele winter 2018-2019 sterk 

afhankelijk van recente neerslag en de basisdebietvoeding bleef voor veel waterlopen gedurende de 

hele winter laag. Vanaf eind juni tot eind september 2019 deden zich weinig perioden voor met 

aanhoudende neerslag. In combinatie met de normale afname van de debieten in de zomer en de 

reeds lage basisdebieten leidde dat op veel locaties in Vlaanderen tot historisch lage waterstanden en 

debieten in de onbevaarbare waterlopen, of droogval van waterlopen die afhankelijk zijn van een 

brondebiet waar zich normaal geen droogval voordoet. Na regenbuien stegen de debieten slechts 

korstondig en de regen had nauwelijks effect op het basisdebiet. Vanaf eind september begonnen de 

basisdebieten opnieuw te stijgen en hoewel eind december bijna nergens meer zeer lage debieten 

voor de tijd van het jaar werden waargenomen blijven de debieten op veel locaties lager dan normaal 

voor de tijd van het jaar. De situatie voor de onbevaarbare waterlopen is begin 2020 vergelijkbaar met 

http://www.milieurapport.be/
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begin 2019 en het risico op snelle afname en problematisch lage debieten bij perioden van 

verminderde neerslag blijft bestaan.  

De afvoeren op de waterwegen in het laagwaterseizoen van 2019 waren (heel) laag. In april 2019 lagen 

de afvoeren op de waterwegen grosso modo tussen de P10 en de P25. Tijdens de zomer kon het 

opgelopen afvoertekort niet worden opgehaald. Tegen het einde van het groeiseizoen (eind 

september) waren voor een heel aantal locaties de afvoeren dan ook lager dan ooit sinds het begin 

van de metingen, met de nodige effecten hiervan. Voor de onverdeelde Maasafvoer is vast te stellen 

dat in 2019 de afvoer in heel de maand september (tot aan de laatste week, wanneer er neerslag viel), 

lager was dan 50 m³/s. Dat was niet voorgevallen in 2017 of 2018. (Bron: Evaluatierapport 

waterschaarste en droogte 2019). 

Als het peil en debiet in de waterloop dalen neemt de waterkwaliteit af: de soms vervuilde 

waterbodem wordt meer omgewoeld, er ontstaat een grotere concentratie nutriënten, …. Dit water 

is meer vatbaar voor de groei van algen en cyanobacteriën (blauwalgen), dat een daling van het 

zuurstofgehalte tot gevolg kan hebben met problemen voor plant en dier. In droge periodes neemt 

het aantal vissterftes toe. Blauwalgen kunnen leiden tot gezondheidsklachten bij de mens bij inname 

via de mond, de huid en bij inademing, zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en 

hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reactie en astma. Doordat bepaalde (polder)waterlopen van 

nature zout grondwater draineren, kunnen deze waterlopen tijdens droge zomermaanden verzilten. 

Er is immers geen zoet water beschikbaar om het zoute kwelwater uit te spoelen en de waterpeilen 

staan te laag om de kweldruk tegen te houden. Door de stijging van de zoutconcentraties in de 

waterloop, kan het water niet meer gebruikt worden voor beregening of als drinkwater voor vee. 

 Grondwater 

5.1.2.2.1 Grondwaterkwaliteit 

Nutriënten 

Nitraat komt in het grondwater terecht door (over)bemesting en insijpeling van stikstofhoudend 

water. Te hoge nitraatconcentraties bemoeilijken bepaalde gebruikstoepassingen van grondwater 

zoals de productie van drinkwater. Bovendien kan nitraatrijk grondwater dat aan de oppervlakte komt, 

aanleiding geven tot eutrofiëring en dus verstoring van natuurwaarden, zowel bij aquatische als 

terrestrische ecosystemen. 

Inzake grondwater wordt de geografische basiseenheid gevormd door de zgn. HHZ (hydrogeologisch 

homogene zones). Dit zijn zones waarbinnen een vergelijkbare manier van transport en afbraak van 

nitraat in de aanwezige bovenste watervoerende lagen wordt verwacht. Het MAP-meetnet 

grondwater is sinds 2004 volledig operationeel en bestaat uit ongeveer 2.100 multilevel-putten. De 

putten zijn gebiedsdekkend over het landbouwgebied van heel Vlaanderen verspreid. 

Verhoudingsgewijs zijn meer putten in kwetsbare zones geplaatst. 

De recente input van nitraat naar het grondwater heeft hoofdzakelijk impact op de zone van de 

bovenste putfilter (filter 1). In de periode 2007-2014 is de gewogen gemiddelde nitraatconcentratie 

van filter 1 gedaald. Het doel voor 2014 (maximaal 36 mg nitraat per liter) werd  gehaald, maar 

sindsdien heeft die daling zich niet doorgezet. De doelstelling van MAP5 (maximaal 32 mg nitraat per 

liter in 2018) is duidelijk niet gehaald. De oorzaak van de recente stagnatie of zelfs lichte toename is 

minder duidelijk, waarbij effecten van gewijzigde klimatologische omstandigheden niet uit te sluiten 

zijn. De vastgestelde evolutie verloopt wel bij benadering parallel met deze van het MAP-meetnet 

oppervlaktewater en de nitraatresiduen in de bodemlagen. 
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In de periode 2010-2014 is de gemiddelde concentratie voor het tweede filterniveau eveneens 

gedaald, maar sinds 2015 zet die daling zich niet meer door. Omwille van de grotere reis- en 

verblijftijden van het grondwater worden de diepere delen van de bemonsterde, freatische 

watervoerende lagen minder snel bereikt. De evoluties voor filter 3 zijn dan ook minder uitgesproken. 

Na een tussentijdse lichte toename  is er ook hier een daling merkbaar sinds 2009, die zich sinds 2015 

echter evenmin heeft doorgezet. 

 

Figuur 5-46: Evolutie nitraat in landbouwgebied in freatisch grondwater (2004-2018) 

Het percentage meetlocaties dat de nitraatnorm overschrijdt, vertoont een vergelijkbare evolutie als 

bij de gewogen gemiddelde concentratie voor filterniveau 1  met een duidelijke daling tot en met 2014 

die zich nadien evenmin doorzet. Sinds 2014 schommelt het overschrijdingspercentage rond 34 %. 

Tijdens de laatste campagne van 2018 is het overschrijdingspercentage gedaald naar het op een na 

laagste percentage (32,5%) sinds de start van de metingen. 
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Figuur 5-47: Evolutie normoverschrijdingen voor nitraat in het grondwater (2004-2018) 

Per HHZ wordt de recente trend bepaald met een lineaire regressie op de meetgegevens van de 

periode 2015-2018 voor filterniveau 1. Bij de interpretatie van die trends wordt het criterium van MAP 

6 (verbetering van 3 mg NO3
-/l) gehanteerd Dat levert een heterogeen beeld op. Er blijkt een duidelijke 

afname (>3 mg NO3
-/l) bij 12 van de 38 HHZ’s, overeenkomend met 27 % van het landbouwareaal. Een 

kleine verbetering (tussen 1 en 3 mg NO3
-/l) wordt vastgesteld voor 5 zones, goed voor ongeveer 27 

% landbouwgebied. Een status quo is in 3 zones opgetreden. Ongeveer 5 % van het landbouwgebied 

ligt in deze 3 zones. Een lichte toename (tussen 1 en 3 mg NO3
-/l) blijkt in 2 van de 38 HHZ’s, 

overeenkomend met 5,6 % van het landbouwareaal. Een duidelijke toename (> 3 mg NO3
-/l) is dan 

weer vastgesteld voor 16 HHZ’s, die ongeveer 34 % van het Vlaamse landbouwgebied bestrijken. 
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Figuur 5-48: Evolutie van de nitraatconcentratie op filterniveau 1 van het freatische grondwatermeetnet per HHZ 
(2015-2018) 

(Bron: www.milieurapport.be) 

Het hoofdprobleem van fosfaat in het grondwater focust zich vooral op de mogelijke impact van deze 

parameter op de grondwaterafhankelijke terrestrische en aquatische ecosystemen. Er bestaat immers 

een kans op eutrofiëring. Om dergelijke effecten te voorkomen, is een grondwaterkwaliteitsnorm 

vastgelegd van 1,34 mg o-PO4/l . 

Hoge fosfaatgehalten in het grondwater zijn in hoofdzaak te wijten aan natuurlijke processen. Zo 

worden maximale natuurlijke concentraties tot boven de grondwaterkwaliteitsnorm gemeten in het 

verzilte grondwater van de watervoerende lagen van de kuststreek (Polders – HHZ 00). Ook 

aanpalende stukken van de noordwestelijke Vlaamse Vallei (HHZ 21) en de quartaire afzettingen in de 

IJzervlakte (HHZ 32) tonen soms licht verhoogde fosfaatconcentraties. De hier aanwezige lagen zijn 

rijk aan organisch materiaal. Buiten de kustgebieden kunnen iets hogere fosfaatconcentraties vooral 

in de zone van het Diestiaan (HHZ 63 met inbegrip van delen van HHZ 63h) worden verwacht. Ook hier 

is de oorzaak eerder aan natuurlijke processen te wijten door de aanwezigheid van fosfaatnodules in 

de sedimenten. Deze nodules bestaan in de eerste plaats uit het fosfaathoudende mineraal vivianiet, 

dat onder sterker gereduceerde condities gedeeltelijk in oplossing gaat. Bijgevolg kan het vrijgekomen 

fosfaat in ondiep sterker gereduceerd grondwater gemakkelijker transportprocessen ondergaan. 

Omwille van de hogere achtergrondniveaus in het grondwater voor fosfaat zijn voor sommige 

grondwaterlichamen dan ook de milieukwaliteitsnormen gelijkgesteld aan het achtergrondniveau om 

zo geen slechte toestand van het grondwater te moeten constateren, terwijl dit aan natuurlijke 

processen te wijten is. Dit is bijvoorbeeld voor de grondwaterlichamen van het Kust- en Poldersysteem 

het geval. 
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In het algemeen is er aan het verspreidingspatroon van orhtofosfaat in het grondwater, omwille van 

de vrij trage processen in vergelijking met nitraat, niets gewijzigd. Hoge concentraties in de Polders 

worden ook in 2018 opnieuw bevestigd, de natuurlijke aanwezigheid in de zone van het Diestiaan 

komt minder tot uiting, wat vermoedelijk met de gekozen concentratieklassen/concentratieniveaus 

en de meetdiepte te maken heeft. Opvallend is ook dat in Oost- en West-Vlaanderen gemiddeld 

hogere fosfaatconcentraties in het grondwater te vinden zijn dan in de rest van Vlaanderen. Naast het 

voorkomen van sterkere organische afzettingen in de jonge sedimenten (bijv. veenlagen) heeft dit 

waarschijnlijk te maken met relatief ondiepe grondwatertafels en ondiepe reductieniveaus, zodat 

fosfaat hier sneller gemobiliseerd geraakt. De situatie met betrekking tot ondiepe grondwaterstanden 

bestaat ook voor de Noorderkempen, maar hier komt het blijkbaar niet tot een aanrijking van fosfaat 

in het grondwater door de massale aanwezigheid van fosfaatbindende ijzer- en aluminiumhydroxiden. 

Rechtstreekse baseflow met concentraties boven 0,3 mg o-PO4/l zal tot eutrofiëringsverschijnsel in 

het oppervlaktewater kunnen leiden, onder voorwaarde dat het niet tot een verdere precipitatie van 

fosfaat in het oxisch milieu komt (bijv. neerslag als ijzerfosfaat). 

(Bron: Mestrapport 2019, VLM) 

Zware metalen 

Vervuiling met zware metalen kan van industriële, huishoudelijke of agrarische activiteiten afkomstig 

zijn. Bovendien kunnen natuurlijk voorkomende zware metaalhoudende mineralen en stoffen in de 

ondergrond verhoogde achtergrondwaarden veroorzaken. De aanwezigheid van zware metalen in het 

Vlaamse grondwater werd onderzocht voor arseen-, nikkel-, zink-, cadmium-, chroom-, kwik-, lood-, 

koper- , en kobaltionen. De analyseresultaten zijn afkomstig van de putten van het freatisch 

grondwatermeetnet en het primair grondwatermeetnet. Ze worden getoetst aan de 

grondwaterkwaliteitsnormen (Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010). Verder worden de 

gegevens aan de achtergrondniveaus gekoppeld, die via hetzelfde besluit zijn vastgelegd. 

In totaal werd in 2011 voor ongeveer 16 % van de meetlocaties een slechte grondwaterkwaliteit voor 

zware metalen waargenomen. Nikkel zorgt hierbij op bijna 9 % van de meetlocaties voor een 

overschrijding. Voor arseen is dat iets meer dan 5 % en voor zink ongeveer 2,8 %. Cadmium kan lokaal 

voor problemen zorgen (ca. 1,4 % overschrijding). Chroom, lood, koper en kwik zorgen bijna nooit voor 

overschrijdingen. Figuur 5-49 geeft de gedetecteerde zware metalen in filterputten over Vlaanderen 

tijdens de meetcampagne in 2011 weer. 
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Figuur 5-49: Zware metalen in grondwater, meetcampagne 2011 

(Bron: www.milieurapport.be) 

Pesticiden 

Bij het gebruik van sommige pesticiden bestaat het gevaar dat zij of hun afbraakproducten in het 

grondwater terechtkomen. Daar kunnen ze nog lange tijd voor verontreiniging zorgen. Vooral moeilijk 

afbreekbare middelen die een grote mobiliteit vertonen omwille van een goede wateroplosbaarheid 

en een lage adsorptiecapaciteit aan bodemdeeltjes, vormen een potentieel gevaar voor het 

grondwater. Verder wordt de verspreiding van pesticiden bepaald door de kenmerken van de 

aanwezige watervoerende lagen, zoals de doorlatendheid, de hydraulische gradiënt en de aan-

/afwezigheid van adsorberende stoffen. Pesticiden en hun metabolieten worden omwille van hun 

milieuvreemde externe afkomst en recente toepassing bijna uitsluitend in de freatische (ondiepe) 

watervoerende lagen aangetroffen. 

De grondwaterkwaliteit kan op eenzelfde locatie sterk verschillen naargelang de diepte. Daarom wordt 

de kwaliteit meestal op meerdere dieptes (‘filters’) bepaald. 

Voor pesticiden geldt de norm van 0,1 µg/l per individuele parameter en 0,5 µg/l voor de som van de 

parameters. 
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Figuur 5-50: Verspreiding van pesticiden in grondwater in Vlaanderen (2015) 

In 71 % van de onderzochte meetfilters van het freatisch grondwatermeetnet is in 2015 een 

overschrijding van de kwaliteitsnorm vastgesteld voor één of meer (afbraakproducten van) pesticiden. 

Dit wil zeggen dat de concentratie voor één stof groter is dan 0,1 µg per liter of dat de totale 

concentratie van alle gemeten stoffen samen meer dan 0,5 µg per liter bedraagt. Bovendien zijn op 17 

% van de bemeten filters pesticiden of afbraakproducten van pesticiden teruggevonden in een 

concentratie lager dan de wettelijke norm. Dit impliceert dat slechts in 12 % van de gevallen geen 

pesticiden of afbraakproducten voorkomen. Worden de meetresultaten geaggregeerd per 

meetplaats, dan blijkt dat op ongeveer 8 % van de meetplaatsen geen enkele pesticide aangetroffen 

werd, op 16 % van de meetplaatsen werd minstens 1 pesticide aangetroffen maar werd geen enkele 

norm overschreden en in 76 % van de meetplaatsen werd er minimaal één norm overschreden. 

De normoverschrijdingen doen zich zowat overal in Vlaanderen voor. Dit wil niet zeggen dat de 

problematiek van pesticiden overal van dezelfde aard is. Welke stoffen aangetroffen worden, verschilt 

van plaats tot plaats, afhankelijk van het landgebruik. Dat landgebruik bepaalt immers welke 

pesticiden potentieel worden toegepast in een bepaald gebied. Daarnaast spelen de kenmerken van 

de ondergrond een belangrijke rol. 

Het aantal onderzochte pesticiden is de jongste jaren sterk toegenomen, van een tiental in 2004 tot 

meer dan 40 in 2015. Daardoor is het niet mogelijk een degelijk beeld te schetsen van de evolutie van 

de algemene toestand m.b.t. de aanwezigheid van pesticiden in het grondwater. Voor 15 stoffen kon 

wel een statistische trendanalyse gemaakt worden van het percentage normoverschrijdingen per jaar. 

Voor 8 van die 15 stoffen is geen statistisch significante trend waarneembaar. 6 stoffen vertonen een 

significante daling van het percentage normoverschrijdingen, m.n. AMPA (afbraakproduct van het 

herbicide glyfosaat), atrazine (verboden herbicide), desethylatrazine (afbraakproduct atrazine), 

chloortoluron (herbicide, voor o.a. granen en aardappelen), diuron (verboden herbicide) en 

isoproturon (herbicide, voor granen). Alleen voor 2,6-dichlorobenzamide (BAM, afbraakproduct van 

het verboden herbicide dichlobenil) steeg het percentage normoverschrijdingen significant. Voor 

eenzelfde stof kunnen de trends echter sterk verschillen van plaats tot plaats. Het percentage 

normoverschrijdingen voor bentazon (herbicide voor o.a. uien, erwten en maïs) vertoont bijvoorbeeld 

geen statistisch significante trend, maar 45 van de 211 geanalyseerde meetfilters vertoonden een 

significante stijging van de bentazonconcentraties terwijl er 16 significant daalden. Voor AMPA blijkt 
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dan weer dat, hoewel het percentage normoverschrijdingen significant gedaald is, de concentraties 

gestegen zijn op 15 van de 118 geanalyseerde meetfilters. 

De frequenties van voorkomen en normoverschrijding verschillen van stof tot stof. Deze verschillen 

zijn tot op zekere hoogte te verklaren via de fysico-chemische karakteristieken van deze stoffen. Zo is 

het veelvuldig voorkomen van VIS-01 (afbraakproduct van het fungicide chloortalonil) en BAM 

(afbraakproduct van het herbicide dichlobenil) te begrijpen in het licht van de grote mobiliteit van 

deze stoffen. In veel gevallen is de frequentie van voorkomen echter niet in overeenstemming met de 

fysico-chemie van een stof zolang abstractie gemaakt wordt van de mate waarin de stof wordt 

toegepast. Zo behoort atrazine (herbicide), hoewel erg mobiel, niet tot de meest aangetroffen 

pesticiden. Deze stof mag immers niet meer gebruikt worden sinds 2004. De lange halfwaardetijd van 

atrazine verklaart waarom het jaren na het verbod toch nog altijd terug te vinden is in het grondwater. 

Tabel 5-2: Trends voor het percentage normoverschrijdingen per pesticide in Vlaanderen (2004-2015) 

 

(Bron: www.milieurapport.be) 

5.1.2.2.2 Grondwaterkwantiteit 

Grondwaterstand 

De VMM beschikt over een uitgebreid net van meetfilters waar de grondwaterstand regelmatig 

opgevolgd wordt, zowel in freatische als niet-freatische watervoerende lagen. De meetresultaten van 

827 meetfilters werden individueel statistisch geanalyseerd voor de periode 2012-2018. Voor de 

periode 2000-2018 werden 856 meetfilters geanalyseerd. Telkens werd eerst nagegaan of een 

meetreeks een statistisch significante trend vertoont, met name of er sprake is van een monotone 

trend in een bepaalde richting. Als dat het geval was, werd de grootte van de trend berekend (in meter 

per jaar) en in klassen ingedeeld: 

 0-0,05 m/j = kleine daling/stijging 

 0,05-0,1 m/j = matige daling/stijging 

 0,1-0,5 m/j = grote daling/stijging 

 > 0,5 m/j = zeer grote daling/stijging 
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Zowel uit de analyse voor de korte termijn (2012-2018) als voor de lange termijn (2000-2018) blijkt 

dat freatische grondwaterlagen vaker geen statistisch significante trend vertonen. In tegenstelling tot 

de diepere, niet-freatische meetfilters, reageren freatische meetfilters snel op de 

weersomstandigheden die vaak een wisselend karakter hebben. Bovendien zijn er geen uitgesproken 

stijgende of dalende trends in de onttrekkingen uit de freatische grondwaterlagen vast te stellen, 

terwijl dat in sommige niet-freatische lagen wel het geval is. Beide factoren verklaren waarom de 

grondwaterstanden van freatische lagen minder vaak een uitgesproken trend vertonen. 

Zowel uit de analyse voor de korte termijn (2012-2018) als voor de lange termijn (2000-2018) blijkt 

dat de freatische grondwaterlagen veel vaker een statistisch significante daling dan een stijging 

vertonen. De effecten van de recente droogteperiodes worden hier dus duidelijk zichtbaar. De 

aanvulling van het grondwater gebeurt vooral in de winter, maar is ook afhankelijk van de neerslag en 

de hoeveelheid water die verdampt gedurende het hele jaar. De winterneerslag vertoont de recente 

decennia dan wel een stijging, maar dat wordt gecompenseerd door de algemene toename van de 

temperaturen en dus ook van de verdamping. Daar bovenop komen nog eens de uitzonderlijke 

droogteperiodes van 2017 en 2018. 

Bij de meetfilters in niet-freatische waterlagen worden ongeveer evenveel stijgingen als dalingen 

vastgesteld. De waargenomen trends zijn grotendeels te verklaren door grondwaterwinning, nu en in 

het verleden. Klimatologische variatie kan voelbaar zijn in niet-freatische lagen, maar het effect van 

die variatie is klein in vergelijking met de antropogene beïnvloeding door waterwinning. Bij de niet-

freatische grondwaterlagen worden op meerdere plaatsen (zeer) grote stijgende trends vastgesteld. 

Die zijn waarschijnlijk het gevolg van lokale of regionale maatregelen om de afbouw van 

grondwaterwinningen te stimuleren. Er zijn echter ook meetfilters met dalende trends, wat doet 

vermoeden dat er plaatselijk uit sommige lagen nog steeds te veel grondwater opgepompt wordt. 
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Figuur 5-51: Evolutie grondwaterstanden voor korte en lange termijn ingedeeld naar freatische en niet-freatische 
grondwaterlagen 

Alle 26 freatische grondwaterlichamen, waarvan 8 in stroomgebieddistrict (SGD) Maas en 18 in 

stroomgebieddistrict (SGD) Schelde, hadden in 2012 een goede kwantitatieve toestand.  

Voor de 8 grondwaterlichamen in SGD Maas blijft dit ook in 2018 zo. Wel worden in een groot aantal 

meetpunten over de periode 2012-2018 dalende peiltrends waargenomen. In een aantal meetpunten 

worden ook over een langere termijn (2000-2018) dalende peiltrends waargenomen. Van de 18 

freatische grondwaterlichamen in SGD Schelde die in 2012 een goede kwantitatieve toestand hadden, 

blijft dit in 2018 voor 16 grondwaterlichamen nog steeds zo. In 13 waterlichamen worden wel dalende 

peiltrends waargenomen. Twee grondwaterlichamen hebben in 2018 een ontoereikende toestand. 

(Bron: www.milieurapport.be en VMM) 

Grondwaterwinning 

Grondwater is kwalitatief hoogwaardig water met een veel stabielere samenstelling dan 

oppervlaktewater. Dit maakt grondwater aantrekkelijk voor o.a. de drinkwatervoorziening en voor 

industrieel gebruik. In de landbouw wordt grondwater ook gebruikt als drinkwater voor vee en in het 

groeiseizoen voor de beregening van gewassen. Om grondwater op te pompen is een vergunning 

nodig. De indicator geeft de vergunde debieten per grondwatersysteem en per sector. Meestal wordt 

echter slechts een deel van het vergund debiet ook effectief opgepompt. Bedrijven (bv. 

drinkwaterproducenten) nemen immers vaak een marge om de bedrijfszekerheid veilig te stellen. 

Naast de gekende zijn er vermoedelijk nog veel niet gekende winningen. Het gaat dan over kleine 

winningen (< 500 m³/j en niet-ingedeelde), maar ook over illegale vergunningsplichtige winningen. 
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Eind 2018 bedroeg het totale vergunde debiet voor de winning van grondwater 377 miljoen m³ per 

jaar. Dit is 133 miljoen m³ of 26 % lager dan eind 2000. In absolute termen was de daling het grootst 

bij de industrie (68 miljoen m³) en bij de drinkwaterproductie (64 miljoen m³). Bij de landbouw was er 

een toename met 11 miljoen m³. Met 65 % had de drinkwatersector ook in 2018 het grootste aandeel 

in het vergunde debiet. 

De vergunde debieten zijn in alle grondwatersystemen gedaald. In relatieve termen is de daling het 

grootst in het Sokkelsysteem (-66 % t.o.v. 2000). Om op lange termijn een stabilisatie en stijging van 

de grondwaterpeilen en aldus een herstel van de diepe watervoerende lagen in het Sokkelsysteem te 

bekomen, is een daling van 75 % t.o.v. 2000 vooropgesteld. 

Eind 2018 bedroeg het vergunde debiet voor de drinkwaterproductie 243 miljoen m³. Daarin heeft het 

Centraal Kempisch Systeem het grootste aandeel (37 %), gevolgd door het Brulandkrijtsysteem (30 %) 

en het Maassysteem (20 %). Op Vlaams niveau staat het Sokkelsysteem in voor 4 % van de productie 

van drinkwater uit grondwater. Dit is schijnbaar onbelangrijk, maar in Oost- en West-Vlaanderen staat 

het Sokkelsysteem wel in voor een belangrijk deel van het totaal vergund debiet voor 

grondwaterwinning ten behoeve van drinkwaterproductie. 

Het aandeel van de landbouw in de vergunde debieten van 2018 varieert van 6 % in het 

Brulandkrijtsysteem en het Sokkelsysteem tot 45 % in het Centraal Vlaams Systeem. Het aandeel van 

de industrie in het vergunde debiet per grondwatersysteem varieert tussen 7 % in het Maassysteem 

en 26 % in het Centraal Vlaams Systeem. In het Sokkelsysteem daalden de vergunde debieten voor de 

industrie in de periode 2000-2018 met ongeveer een factor 10. 

 

Figuur 5-52: Evolutie grondwaterwinningen per grondwatersysteem (2000-2018) 

(Bron: www.milieurapport.be) 
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Waterschaarste- en droogterisico  

Zoals reeds vermeld werden 2017, 2018 en 2019 gekenmerkt door droge zomers met waterschaarste 

tot gevolg.  

Figuur 5-53 geeft de relatieve en absolute freatische grondwaterstand van december 2018 tot begin 

januari 2019 weer. Bij de relatieve situering (linkse deel figuur) wordt de gemeten grondwaterstand 

vergeleken met de grondwaterstanden op dezelfde dag van het jaar in de afgelopen 30 jaar. Deze 

indicator geeft aan wat de toestand is voor de tijd van het jaar. Daarnaast wordt ook de absolute 

situering van de grondwaterstand geëvalueerd (rechtse deel figuur), waarbij de grondwaterstand 

vergeleken wordt met alle grondwaterstanden van de afgelopen 30 jaar, ongeacht de tijd van het jaar, 

m.a.w. “historisch gezien” 

Eind 2018 bleef de grondwaterstand op ongeveer 80% van de meetlocaties zeer laag en op nog eens 

15% van de locaties laag voor de tijd van het jaar. Een afname van het aandeel zeer lage of lage 

relatieve grondwaterstanden en een toename van het aandeel hoge of zeer hoge relatieve 

grondwaterstanden geeft aan dat het grondwaterpeil sneller stijgt dan gewoonlijk voor de tijd van het 

jaar. Hoewel van eind januari tot eind juni de grondwaterstanden dus wel een deel van de tijdens de 

droogte van 2018 opgelopen achterstand konden goedmaken bleef de grondwaterstand steeds op 

minstens 25% van de locaties zeer laag en op nog eens 10% van de locaties laag voor de tijd van het 

jaar. Eind februari en in april en mei waren er verder ook duidelijke onderbrekingen in het herstel van 

de grondwaterstanden waarbij het aandeel zeer lage en lage grondwaterstanden op nieuw toenam. 

Vanaf half juni tot half september deed zich een continue toename van het aandeel zeer lage en 

relatieve grondwaterstanden voor tot 80% zeer lage en nog eens 15% lage relatieve 

grondwaterstanden. Deze terugval in de relatieve grondwaterstanden vertoont duidelijk correlaties 

met de periode waarin zich problemen met de debieten en waterstanden in de waterlopen 

voordeden. 

Vanaf half september tot eind oktober deed zich weer een snellere aanvulling van het grondwater 

voor en daalde het aandeel zeer lage en lage grondwaterstanden. Sinds half oktober varieert het 

aandeel zeer lage relatieve grondwaterstanden tussen 40% en 55% en het aandeel lage 

grondwaterstanden tussen 20 en 35%. 

Het gebrek aan grondwateraanvulling in de winter van 2018 – 2019 toont zich ook in de absolute 

grondwaterstanden. Begin 2019 staat het grondwater op nog iets meer dan 60% van de locaties zeer 

laag of laag (i.e. nog op een niveau dat normaal in zomer voorkomt) en eind maart wanneer de meeste 

absolute grondwaterpeilen hoog of zeer hoog zouden moeten zijn, doen zich nog steeds zeer lage 

grondwaterstanden voor op 5% van de locaties en lage grondwaterstanden op nog eens 10% van de 

locaties. 

Begin 2019 werden ook nauwelijks hoge en zeer hoge grondwaterpeilen waargenomen, terwijl 

grondwaterpeilen in de winter normaalgezien hun hoogste peil bereiken. Vanaf april neemt het 

aandeel zeer lage en lage grondwaterstanden snel toe tot eind september 90% van de absolute 

grondwaterstanden zeer laag zijn en bijna alle andere absolute grondwaterstanden laag. Vanaf 

oktober wordt weer een afname van het aandeel zeer lage en lage grondwaterpeilen waargenomen 

(i.e. het grondwater stijgt weer). Hoewel begin 2020 met nog ongeveer 15% zeer lage en 20% lage 

absolute grondwaterstanden een betere situatie waargenomen dan begin 2019 blijft de situatie met 

betrekking tot de grondwaterstanden begin 2020 slechter dan in een normaal jaar. 
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Figuur 5-53: Relatieve (linkse figuur) en absolute (rechtse figuur) toestand van de freatische grondwaterstand: % 
van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand 

(Bron: Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2019) 

Een daling van het ondiepe grondwater kan negatieve gevolgen hebben voor natuur en landbouw. 

Verder wordt grondwater ook opgepompt en gebruikt in verschillende sectoren (zie verder).  

5.1.2.2.3 Waterverbruik 

Huishoudens, industrie, energie en landbouw verbruiken belangrijke hoeveelheden water. Het 

verbruik van water voor menselijke activiteiten oefent een aanzienlijke druk uit op de grond- en 

oppervlaktewatervoorraden en kan leiden tot een daling van de watervoorraad en van de kwaliteit 

van het beschikbare water voor mens en natuur. 

Om dubbeltellingen te vermijden, zit het water gebruikt voor de productie van leidingwater niet in 

deze cijfers. 

Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) vertoonde in de periode 2000-2006 weinig of geen evolutie. 

In de periode 2006-2009 was er een duidelijke daling. Tussen 2009 en 2015 tekent zich eerder een 

licht stijgende trend af. De stijging sinds 2012 kan vooral toegeschreven worden aan een nieuwe 

installatie voor vloeibaar gas in Zeebrugge en betreft oppervlaktewater. In 2016 en 2017 zette die 

stijging zich niet verder door. 

In de periode 2000-2017 vertoonde zowel het leiding- als het grondwaterverbruik een daling. In 2017 

lag het grondwaterverbruik 31 % lager dan in 2000, voor leidingwater gaat het over een daling van 

8 %. Ook het verbruik van koelwater is afgenomen. Het verbruik van regenwater neemt toe, net zoals 

dat van ‘ander water’ (water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of 

(drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt). 

De huishoudens hebben het grootste aandeel in het verbruik van leidingwater en regenwater. De 

industrie heeft het grootste aandeel in het verbruik van oppervlaktewater (exclusief koelwater) en 

ander water, de energiesector is de grootste verbruiker van koelwater en de landbouw is dan weer de 

grootste verbruiker van grondwater 
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Figuur 5-54: Evolutie van het waterverbruik in Vlaanderen (2000-2017) 

 

 Klimaat 

De klimaatscenario’s waarnaar in dit hoofdstuk wordt verwezen, zijn de scenario’s zoals beschreven 

in het MIRA Klimaatrapport 20157 en het Klimaatportaal Vlaanderen (https://klimaat.vmm.be/). Het 

klimaatportaal toont tal van klimaatindicatoren onder het huidig klimaat en een hoog-impactscenario 

tot 2100. Zo wordt de volledige bandbreedte van mogelijke klimaatverandering beschouwd, en dit niet 

alleen naar het einde van de eeuw toe maar ook voor de periodes rond 2030, 2050 en 2075. 

5.1.2.3.1 Temperatuur 

Metingen in België (Ukkel) geven een significant stijgende trend van de temperatuur aan sinds eind 

19de eeuw. Halverwege de 20ste eeuw valt de temperatuursstijging quasi stil, maar sinds de jaren 60 

van vorige eeuw ging de temperatuur steeds sneller stijgen, tot wel +0,4° per decennium. Sinds eind 

jaren 90 neemt de snelheid van de stijging niet langer toe: de trendlijn van de jaargemiddelde 

temperatuur blijft sindsdien verder stijgen aan een tempo van bijna +0,4° per decennium. De trendlijn 

van de jaargemiddelde temperatuur geeft aan dat het in Ukkel ondertussen gemiddeld bijna 2,56 °C 

warmer is dan in de pre-industriële periode. Deze trend is waar te nemen in onderstaande figuur. 

                                                                 

7 https://www.milieurapport.be/publicaties/2015/klimaatrapport-2015-over-waargenomen-en-toekomstige-
klimaatveranderingen 

https://klimaat.vmm.be/
https://www.milieurapport.be/publicaties/2015/klimaatrapport-2015-over-waargenomen-en-toekomstige-klimaatveranderingen
https://www.milieurapport.be/publicaties/2015/klimaatrapport-2015-over-waargenomen-en-toekomstige-klimaatveranderingen
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Figuur 5-55: Jaargemiddelde temperatuur in Ukkel: temperatuursafwijking t.o.v. de gemiddelde jaartemperatuur 
in de periode 1850-1899 

Er wordt verwacht dat de jaargemiddelde temperatuur tegen 2100 tussen de 0,7 (laag 

klimaatscenario) en 7,2°C (hoog klimaatscenario) hoger zal liggen dan in de referentieperiode rond 

2000. In december-januari-februari schommelt deze stijging tussen 0,9°C en 6,2°C. In juni-juli-augustus 

tussen 0,2 en 8,9°C. De toename in seizoengemiddelden kan hoger zijn dan de jaargemiddelde 

stijgingen. 

Het aantal extreem warme dagen (daggemiddelde temperatuur > 25 °C) kan stijgen van slechts enkele 

dagen nu tot 74 dagen tegen 2100. Het aantal extreem koude dagen (daggemiddelde temperatuur < 

0 °C) zou weer kunnen terugvallen tot 0 per jaar. In deze scenario’s krijgen we ook vaker te maken met 

hittestress. Hittegolven zullen langer aanslepen en zwaarder doorwegen, vooral in steden. In steden 

is het sowieso al warmer tijdens hittegolven en de steden zullen uitbreiden. 

In alle klimaatscenario’s neemt het aantal hittegolfdagen en het aantal hittegolfgraaddagen (een maat 

voor de hittestress waaraan inwoners worden blootgesteld) overal in Vlaanderen toe ten opzichte van 

het huidige klimaat. Onder het hoge impactscenario kan in 2050 zelfs overal in Vlaanderen sprake zijn 

van ernstige overlast door hitte. Gemiddeld zou een jaar dan 18 hittegolfdagen kunnen tellen en naar 

2100 toe zelfs 50, te vergelijken met de huidige 4 hittegolfdagen.  
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5.1.2.3.2 Neerslag en evapotranspiratie 

Onderstaande figuur toont de afwijking van de jaarlijkse neerslaghoeveelheid vergeleken met het 

gemiddelde van 758 mm/jaar in de referentieperiode 1850-1899. De trend naar nattere jaren wordt 

vooral duidelijk bij de lijn die de gecumuleerde afwijking weergeeft. In de 19de eeuw bleef deze lijn 

rond het nulpunt schommelen. Maar sinds het begin van de 20ste eeuw zien we een duidelijke 

toename, die nog versterkt vanaf de jaren ’70.  

 

Figuur 5-56 Neerslag per jaar en per decennium 1833 - 2018  

De veranderingen in neerslag kunnen zich niet enkel tonen door veranderende jaargemiddelden. 

Belangrijker nog met het oog op de mogelijke impact, zijn de verschuivingen per seizoen. In België 

wordt enkel tijdens de winter en winterjaarhelft een duidelijke toename van de neerslaghoeveelheid 

waargenomen. De trendlijn ligt er inmiddels respectievelijk 32 % en 16 % boven het niveau van bij het 

begin van de metingen. De neerslaghoeveelheid in de andere seizoenen verandert niet, nauwelijks of 

vertoont een eerder golvend patroon. 
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Figuur 5-57 Neerslaghoeveelheid per half kalenderjaar 1833 - 2018  

Verder wordt ook een toename van extreme neerslag vastgesteld. Inmiddels telt een jaar gemiddeld 

5 à 6 dagen met zware neerslag (minstens 20 mm/dag), daar waar dit begin jaren 1950 nog maar 3 

betrof. Intense neerslag komt meestal voor in de zomer omwille van intense onweersbuien die vallen 

in een tijdsspanne van enkele uren. 

Ook door per jaar de maximaal gemeten neerslag op 1 dag of in een aaneensluitende periode van 5, 

10 of 15 dagen te beschouwen, kunnen wijzigingen in extreme neerslag opgespoord worden. Analyse 

voor de meetreeks 1880-2018 geeft aan dat de trendlijnen langzaam oplopen. Door de grotere 

variantie in een kleine periode, is die stijging voor een periode van 1 dag niet significant, maar voor 

aaneensluitende periodes van 5, 10 en 15 dagen blijkt de trendlijn voor maximale hoeveelheid 

neerslag die daarbinnen valt wel telkens significant hoger te liggen in 2018 vergeleken met 1880: 

respectievelijk +16 %, +20 % en +24 %. Het KMI stelde eerder al vast dat de natste periodes langer dan 

een week meestal in de winter voor komen, en dat de hoeveelheid neerslag in de winter die minstens 

valt in enkele dagen de neiging heeft toe te nemen. 
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Figuur 5-58 Maximale hoeveelheid neerslag gevallen op 1 dag of in een aaneensluitende periode van 5, 10 of 
15 dagen (1880-2018) 

Naast de neerslag wordt de waterbeschikbaarheid voor mensen, dieren en planten ook bepaald door 

de evapotranspiratie. Die evapotranspiratie is een verzamelterm voor de waterafgifte door de bodem 

en de vegetatie aan de atmosfeer. Dit omvat alle neerslag die rechtstreeks in de atmosfeer komt door 

verdamping of onrechtstreeks via ecosystemen. 

De ‘potentiële evapotranspiratie’ of PET wordt uitgedrukt in mm neerslag per jaar. Dit is de maximaal 

mogelijke evapotranspiratie die optreedt indien er steeds voldoende water beschikbaar zou zijn aan 

de oppervlakte of in de bodem. Indien dit laatste niet het geval is, zoals tijdens droge zomerperiodes, 

is de werkelijk optredende evapotranspiratie lager dan de potentiële. Toch beschrijft deze indicator 

de potentiële en niet de werkelijke evapotranspiratie omdat deze laatste erg moeilijk te kwantificeren 

is. Redenen daarvoor zijn dat de evapotranspiratie sterk gebiedsafhankelijk is en functie is van de 

waterbeschikbaarheid aan de oppervlakte en in de bodem. Een bosgebied of een sterk verstedelijkt 

gebied hebben daardoor een sterk verschillende evapotranspiratie. 

Tussen het begin van de metingen in 1901 en eind jaren '70 vertoont de meetreeks van de jaartotalen 

geen duidelijke trend. Maar sinds begin jaren '80 loopt de trendlijn voor de jaarlijkse PET duidelijk op 

(zie figuur). Die stijging is ook significant. Anno 2018 ligt de trendlijn 153 mm hoger dan in 1901, wat 

overeenkomt met een stijging van ruim 30 %. 
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Figuur 5-59 Evolutie van de jaarlijkse potentiële evapotranspiratie 

(Bron: www.milieurapport.be) 

Er wordt verwacht dat de seizoensneerslag in de winter kan dalen met 1% (laag klimaatscenario) tot 

stijgen mijn 38% (hoog klimaatscenario) in 2100. Voor de zomer is dit een daling met 52% (laag 

klimaatscenario) tot een stijging met 18% (hoog klimaatscenario). Het aantal natte dagen kan in de 

winter dalen met 5% (laag klimaatscenario) tot stijgen met 8% (hoog klimaatscenario) en in de zomer 

dalen met 41% (laag klimaatscenario) tot stijgen met 4% (hoog klimaatscenario). Het aantal droge 

dagen kan in de winter dalen met 44% (laag klimaatscenario) tot stijgen met 42% (hoog 

klimaatscenario) en in de zomer dalen met 6 % (laag klimaatscenario) tot stijgen met 90% (hoog 

klimaatscenario). Voor wat betreft de neerslagextremen geeft het midden en hoog klimaatscenario 

een systematische toename van het % neerslagverandering i.f.v. de terugkeerperiode. Dit betekent 

dat zomeronweders heviger kunnen zijn en vaker kunnen voorkomen. De potentiële evapotranspiratie 

ten slotte kan in de winter stijgen met 2% (laag klimaatscenario) tot 35% (hoog klimaatscenario) en in 

de zomer met 2% tot 47% in 2100. 

5.1.2.3.3 Zeespiegelstijging 

Het jaargemiddelde zeeniveau steeg de voorbije eeuw wereldwijd met 1,7 mm/j en 3,0 mm/j sinds 

begin jaren ’90. Hierdoor is ook in de Noordzee het zeeniveau al 20 cm hoger dan in 1925. 

Zeespiegelstijging is een relatief langzaam proces omdat het reageert op o.a. afsmelten van ijskappen 

en gletsjers en de opwarming van de zeeën. Daardoor zal die stijging zelfs nog aanhouden tot lang na 

de stabilisatie van de temperatuur op aarde. 

Door de zeespiegelstijging nemen ook de hoogste waterstanden toe die optreden bij stormvloed. Dit 

kan leiden tot meer kusterosie en zelfs het onderlopen van laaggelegen gebieden door de zee wanneer 

de zeewering onvoldoende bestand is. De overstromingsrisico's worden dus groter door 

klimaatverandering. 



 
 

ID 4246683005 | 99 

Om de kust te beschermen wordt gekeken naar het stormvloedniveau van een 1000-jarige storm. Dat 

is de hoogste waterstand van een storm, waarvan er elk jaar één kans op 1000 is dat deze zich 

voordoet. In het huidige klimaat kan zo’n stormvloed een waterpeil bereiken van 7,0 m TAW. In een 

midden-scenario voor onze kust zou het stormvloedniveau toenemen met 30 cm tegen 2050 en 80 cm 

tegen 2100. Met de huidige kustverdediging zou het aandeel gebouwen in kust- en poldergemeenten 

dat geconfronteerd kan worden met 70 cm of meer water voor de deur, oplopen van 9% nu naar 15% 

in 2075 en 25% in 2115. We zien erg vergelijkbare percentages voor kwetsbare instellingen. Daarom 

wordt via het Masterplan Kustveiligheid en het Complex Project Kustvisie gewerkt om de volledige 

kustzone te beschermen tegen de impact van een 1000-jarige stormvloed tot respectievelijk 2050 en 

2100. 

5.1.2.3.4 Overstromingen 

Overstromingen vanuit rivieren of door intense neerslag veroorzaken geregeld schade in 

dichtbebouwd Vlaanderen. Door klimaatverandering kunnen er vaker overstromingen voorkomen, 

ook op plaatsen die tot nog toe niet overstroomden. Meer gebouwen en kwetsbare instellingen 

kunnen dan overstromen. Er worden ook hogere overstromingspeilen en dus ook meer schade 

verwacht. 

De nattere winters kunnen leiden tot frequentere en meer omvangrijke rivieroverstromingen. 

Hevigere zomeronweders die vaker voorkomen, kunnen zorgen voor een toename van voornamelijk 

stedelijke wateroverlast, en meer erosie en modderstromen.  

Het hoog-impactscenario toont dat de kans op overstromingen in Vlaanderen tegen 2100 kan stijgen 

met een factor 5-10.  

 Concreet betekent dit dat gebieden die momenteel overstromen met een middelgrote 

kans (honderdjaarlijks), naar de toekomst toe tot tienjaarlijks kunnen overstromen.  

 Gebieden die nu al eens in de tien jaar overstromen, kunnen dan bijna jaarlijks 

overstromen.  

 Overstromingen kunnen ook extremer worden omdat de hogere afvoer ervoor zorgt dat 

de piekwaterstanden toenemen. Gemiddeld wordt in Vlaanderen een toename van de 

maximale overstromingspeilen van 22 cm verwacht. Lokaal kunnen die zelfs oplopen tot 

iets meer dan 1 m. Vooral gebieden met bv. sterk hellende stroomopwaartse valleien of 

dichte stedelijke afvoerstelsels reageren het gevoeligst. 

Figuur 5-60 geeft een overzicht van het landgebruik binnen het overstroombaar gebied per 

kansscenario per bron van overstroming. Bij fluviale overstromingen met grote kans is de helft 

weiland, een kwart is natuur en zowat 12% is akkerland. Residentieel en industrieel gebied samen 

beslaan iets meer dan 2%. Bij het scenario van overstromingen met middelgrote en kleine kans nemen 

de aandelen van weiland en natuur af en nemen de aandelen van de meer schadegevoelige 

landgebruiken (residentieel en industrieel gebied, infrastructuur, recreatie en akkerland) toe tot bijna 

een derde. Bij pluviale overstromingen is dit al bij het scenario met grote kans zo en neemt het aandeel 

van de meer schadegevoelige landgebruiken nog toe tot meer dan 40% bij het scenario met kleine 

kans. Vooral een aanzienlijk groter aandeel van residentieel (15%) en industrieel (6%) gebied valt 

hierbij op. Ook bij de kustoverstromingen met middelgrote kans is meer dan 15% van het 

overstroombaar gebied residentieel of industrieel gebied. Het grootste aandeel overstroombaar 

gebied bij overstromingen uit zee is akkerland, tot zelfs bijna 50% bij het scenario met kleine kans.  

(Bron: ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen) 
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Figuur 5-60: Landgebruiksverdeling binnen het overstroombaar gebied in Vlaanderen per kansscenario per bron 
van overstroming. 

5.1.2.3.5 Droogte 

Het neerslagtekort is het verschil tussen de neerslag en de potentiële evapotranspiratie (verdamping). 

Dit tekort wordt per dag bepaald en maakt een vergelijking tussen de hoeveelheid beschikbaar water 

(de neerslag) en de dagelijkse potentiële watervraag o.a. door planten (de potentiële 

evapotranspiratie). Hierdoor kan de indicator ook gebruikt worden als een benadering van de 

droogtestress bij planten. 

Hoewel het neerslagtekort per dag bepaald wordt, is het maar zinvol deze indicator over langere 

periodes te bekijken. Stress bij planten door te lage waterbeschikbaarheid treedt immers pas op over 

langere periodes. Daarom wordt het neerslagtekort cumulatief uitgerekend als de som van het 

dagelijks neerslagtekort berekend over het volledig groeiseizoen in een jaar. Wanneer die som kleiner 

of gelijk aan nul wordt gedurende de berekeningsperiode, blijft het cumulatief neerslagtekort nul. 

Problemen met waterbeschikbaarheid in een groeiseizoen met een hoog neerslagtekort kunnen 

versterkt worden als de voorgaande groeiseizoenen ook al een hoog neerslagtekort kenden en dit 

tekort niet volledig aangevuld werd door neerslag in de herfst en winter. Vooral voor het freatische 

grondwater en voor de debieten in waterlopen kan dat belangrijk zijn. Daarom is het ook relevant om 

naar het neerslagtekort over een periode van meerdere jaren te kijken. Daartoe wordt de opbouw van 

het neerslagtekort doorheen het groeiseizoen bekeken als vijfjaarlijkse gemiddeldes. Voor elke 

periode van vijf jaar wordt dus per dag van het groeiseizoen de gemiddelde waarde van het cumulatief 

neerslagtekort bepaald. 
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De gemiddelde opbouw van het cumulatief neerslagtekort voor de periode 2015-2019 kende een 

verloop dat zich in de periode 1905-2014 nooit heeft voorgedaan. Terwijl voordien het 5-jaarlijkse 

gemiddelde neerslagtekort quasi nooit boven 150 mm ging, steeg het gemiddelde neerslagtekort voor 

2015-2019 vlot boven 200 mm. Dit illustreert het uitzonderlijke karakter van de voorbije vijf jaar wat 

betreft het neerslagtekort. 

Relatief hoge waarden komen in de laatste 25 jaar frequenter voor dan voordien. Omgekeerd komen 

relatief lage waarden minder frequent voor. Beide fenomenen dragen bij aan de waargenomen stijging 

van het cumulatief neerslagtekort. 

De dieperliggende oorzaak van deze trends is de toegenomen potentiële evapotranspiratie tijdens het 

groeiseizoen in combinatie met de neerslaghoeveelheid in het groeiseizoen die de laatste jaren is 

afgenomen. 

 

Figuur 5-61: opbouw cumulatief neerslagtekort (evolutie 1905-2019) 

Zoals reeds aangegeven in § 0 voorspellen de klimaatscenario’s dat het in de zomer minder zal 

regenen, terwijl door de hogere temperaturen ook meer neerslag zal verdampen. Hierdoor zal het 

gemiddelde neerslagtekort in een jaar kunnen oplopen tot 485 mm tegen 2100. Zulke extreme droogte 

kan dan 4 maal langer duren dan de extreme droogte van 1976 en 2018. Droogte kan in de toekomst 

ook vaker optreden. Het droogste jaar dat zich nu eens in de 20 jaar voordoet, kan zich tegen 2100 

eens in de twee jaar voordoen. Een heel extreme droogte (zoals in 1976 en 2018) kan eens in de 4 tot 

5 jaar voorkomen. 
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5.1.2.3.6 Hittestress 

Zoals reeds aangegeven in § 5.1.2.3.1 zal de temperatuur in Vlaanderen toenemen ten gevolge van de 

klimaatverandering. Niet alleen de gemiddelde temperaturen lopen op, we krijgen ook meer tropische 

dagen (warmer dan 30 °C) en hittegolven komen frequenter voor. In het verleden was er in Vlaanderen 

om de drie jaar een hittegolf, nu gebeurt dit jaarlijks. 

Hittestress door stijgende temperaturen zien we vooral in de bebouwde omgeving, minder in de 

landelijke omgeving. Vooral ’s nachts loopt het temperatuurverschil tussen een stad en haar landelijke 

omgeving op tot enkele graden, soms zelfs met uitschieters tot 7 à 8 °C en meer. Hittegolven treden 

daardoor frequenter én intenser op in steden. Hoe groter de stad, hoe groter het effect. Ook afstand 

tot de zee en bodemsamenstelling spelen een rol. 

In alle klimaatscenario’s neemt het aantal hittegolfdagen en het aantal hittegolfgraaddagen (een maat 

voor de hittestress waaraan inwoners worden blootgesteld) overal in Vlaanderen toe ten opzichte van 

het huidige klimaat. Nu zijn de gezondheidseffecten nog beperkt tot sporadische extreem warme 

perioden. In de (nabije) toekomst zullen er meer effecten zijn in grotere delen van Vlaanderen. Onder 

het niet langer uit te sluiten hoge impactscenario kan in 2050 zelfs overal in Vlaanderen sprake zijn 

van ernstige overlast door hitte. Gemiddeld zou een jaar dan 18 hittegolfdagen kunnen tellen en naar 

2100 toe zelfs 50, te vergelijken met de huidige 4 hittegolfdagen. Ook nagenoeg alle kwetsbare 

instellingen zoals scholen, ziekenhuizen en crèches krijgen dan jaarlijks te maken met beduidende 

hittestress. 

Hogere temperaturen kunnen een belangrijke gezondheidsimpact hebben, zeker in stedelijke 

agglomeraties die relatief veel warmte vasthouden. Het effect van extreme luchttemperaturen uit zich 

onder andere in hittestress. Vooral hittegevoelige bevolkingsgroepen, jonge kinderen en ouderen, 

ondervinden hier overlast en schadelijke gezondheidseffecten van. 

(Bron: https://klimaat.vmm.be/nl/web/guest/hittestress)  

 Overige disciplines 

 Bodem 

Vlaanderen is een regio met een hoge bebouwingsgraad. Het bouwen van woningen, wegen, 

openbare gebouwen, bedrijven en andere constructies sluit bodems af waardoor natuurlijke 

bodemfuncties zoals infiltratie en waterberging bemoeilijkt worden. Daarnaast zorgt bebouwing van 

het buitengebied voor een sterke druk op de open ruimte (zoals landbouw, bos, duinen,…) in 

Vlaanderen. Op 1 januari 2018 is ruim een kwart (28,3 % of 855 km²) van de oppervlakte in Vlaanderen 

bebouwd. Dit is een stijging van het percentage bebouwde percelen met bijna 30 % ten opzichte van 

1990.  

In Vlaanderen zijn naar schatting 85 000 risicogronden, gronden waar activiteiten werden of worden 

uitgevoerd die mogelijk bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Eind 2018 heeft de OVAM voor 

41.699 risicogronden (49 % van 85 000) oriënterende bodemonderzoeken (OBO) verwerkt. Voor een 

derde van deze onderzochte gronden werd een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd. Een 

BBO onderzoekt de omvang en de risico’s van de bodemverontreiniging en bepaalt de 

saneringsnoodzaak. Indien blijkt uit een beschrijvend bodemonderzoek dat een sanering noodzakelijk 

is, start de opmaak van een bodemsaneringsproject (BSP). In de periode 1997-2018 werden in totaal 

5 405 BSP’s ingediend en conform verklaard. 
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Eind 2018 zijn er 3 913 bodemsaneringswerken afgerond (BSW afgerond). Dit is ruim een derde (36 %) 

van het geschatte aantal noodzakelijke bodemsaneringsprojecten dat tegen 2036 opgestart zou 

moeten zijn. De oppervlakte van de reeds gesaneerde en nog te saneren gronden in Vlaanderen 

bedroeg 85 km² (0.63 % van Vlaanderen) en 120 km² (0,89 % van Vlaanderen) in 2017. Deze cijfers zijn 

ramingen gebaseerd op de oppervlakte waarvoor een bodemsaneringsproject nodig is gebleken (BSP 

nodig). 

De potentiële bodemerosiekaart (zie Figuur 5-62) geeft aan de hand van een klasse-indeling een 

schatting van de gemiddelde jaarlijkse bodemerosie in 2016. Er wordt rekening gehouden met het 

bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad. Parameters zoals het huidig landgebruik (grasland 

of akkerland), weersomstandigheden, aanwezigheid van groenbedekkers,… zijn niet in begrepen in de 

berekening.  

 

Figuur 5-62: Potentiële bodemerosiegevoeligheid in Vlaanderen (2016) 

Erosie is vooral een probleem is in het zuidelijke deel van Vlaanderen. De heuvelachtige streek met 

leem- en zandleembodems is veel gevoeliger voor bodemerosie dan de zandbodems in het vlakkere 

noorden van Vlaanderen. De grootste risico’s (hoog tot zeer hoog risico) op bodemerosie situeren zich 

hoofdzakelijk in Haspengouw, het Hageland, het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen. 

Jaarlijks wordt in Vlaanderen ongeveer twee miljoen ton bodemmateriaal door water geërodeerd. 

Ongeveer 20 % of 0,4 miljoen ton hiervan komt terecht in de waterlopen. Deze ramingen stoelen op 

modelberekeningen die rekening houden met de neerslag, het bodemtype en het reliëf in Vlaanderen. 

(Bron: www.milieurapport.be) 
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 Lucht 

Stikstofoxiden 

Stikstofoxiden (Nox) bestaan uit een mengsel van stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO). Bij 
verbrandingsprocessen op hoge temperaturen ontstaat in eerste instantie vooral NO. NO heeft een 
korte levensduur in de atmosfeer en is een kleur-, reuk- en smaakloos gas dat op zich weinig toxisch 
is. NO wordt door reacties met zuurstof en ozon omgezet tot NO2. NO2 heeft een langere levensduur 
in de atmosfeer en is schadelijk voor mens en ecosystemen. Het is een bruinrood gekleurd toxisch gas 
dat slecht ruikt en irritatie aan de luchtwegen kan veroorzaken. Een kwart van de jaarlijkse 
astmagevallen bij kinderen is te wijten aan NO2. Zowel korte episodes van hoge concentraties, als 
langdurige blootstelling aan lage concentraties zijn schadelijk voor de gezondheid. 

Nox draagt bij aan de vorming van secundair fijn stof. Verder speelt Nox een belangrijke rol in de 
verzurende en vermestende depositie en de fotochemische smogvorming (ozon). Nox kan over grote 
afstanden getransporteerd worden en kan dus effecten veroorzaken in ver gelegen gebieden. Het 
gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool, petroleumproducten en gas) is de belangrijkste bron van 
emissies van Nox (NO2). 

Om de schadelijke gevolgen van NO2 voor de menselijke gezondheid zoveel mogelijk te beperken, legt 

de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit (2008/50/EG) sinds 2010 een grenswaarde op van 40 µg/m3  voor 

het jaargemiddelde en van 200 µg/m3 voor het uurgemiddelde. Dit uurgemiddelde mag niet vaker dan 

18 keer per kalenderjaar overschreden worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) geeft als 

advieswaarde eenzelfde jaargemiddelde concentratie als de Europese Richtlijn, maar laat geen enkele 

overschrijding toe van het uurgemiddelde. De automatische monitoren in de vaste meetstations 

meten volgens de Europese referentiemethode. In 2018 werd de Europese jaargrenswaarde voor het 

eerst op alle vaste meetplaatsen gerespecteerd.  Ook de Europese uurgrenswaarde en WHO-

advieswaarden werden overal nageleefd. De hoogste jaar- en uurgemiddelden met automatische 

monitoren werden gemeten in meetstations in Antwerpen en bedroegen resp. 40 µg/m³ en 173 

µg/m³. Naast het automatische meetnet worden sinds 2017 ook  semi-automatische metingen 

uitgevoerd met passieve samplers. Op 7 van de 19 meetplaatsen in Antwerpen en op 2 van de 20 

meetplaatsen in Gent gaven indicatieve metingen met passieve samplers een overschrijding van de 

jaargrenswaarde aan in 2018. Hierbij ging het telkens om plaatsen in street canyons en/of locaties met 

veel verkeer. 

Op plaatsen waar er geen meetresultaten beschikbaar zijn, schat de VMM de concentraties in aan de 

hand van rekenkundige modellen. Voor NO2 gebruikt de VMM het ATMO-Street-model. Het ATMO-

Street-model is een combinatie van de RIO-interpolatietechniek, het IFDM-dispersiemodel en de 

straatmodule OSPM. ATMO-Street berekent de luchtkwaliteit op basis van de gemeten concentraties 

en het landgebruik (RIO), meteorologische gegevens en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen 

(IFDM) en houdt rekening met de effecten van street canyons (OSPM). 

De kaart toont dat de hoogste jaargemiddelde concentraties voorkomen in de steden, nabij druk 

wegverkeer en in industriële gebieden. Op een aantal locaties in Vlaanderen ligt de gemodelleerde 

jaargemiddelde concentratie boven de jaargrenswaarde van 40 µg/m³. Net als de indicatieve metingen 

met passieve samplers  tonen de modelberekeningen dus aan dat er nog steeds overschrijdingen van 

de Europese jaargrenswaarde zijn in Vlaanderen. 

Merk wel op dat de ruimtelijke weergave het resultaat is van modelleringen. Dit kan een over- of 

onderschatting geven op bepaalde plaatsen en geeft dus slechts een benaderend beeld van de 

luchtverontreiniging. 
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Figuur 5-63: Gemodelleerde NO2-gemiddelden in de lucht in 2018 

(Bron: www.milieurapport.be) 

PM10 en PM2,5 

Fijn stof (PM = Particulate Matter) is een mengsel van vloeibare of vaste deeltjes met uiteenlopende 

samenstelling en afmetingen. PM10-deeltjes hebben een diameter kleiner dan 10 µm, PM2,5 hebben 

een diameter kleiner dan 2,5 µm. 

Primaire PM10-stofdeeltjes worden rechtstreeks uitgestoten in de lucht door voornamelijk 

huishoudens (houtstook), verkeer, industrie en land- en tuinbouw. Primaire PM2,5-deeltjes worden 

rechtstreeks uitgestoten door voornamelijk huishoudens (houtstook), verkeer en industrie. Daarnaast 

kan er ook secundair stof gevormd worden uit voorloperstoffen. Samen resulteren ze in een bepaalde 

concentratie van PM10- en PM2,5-deeltjes in de lucht. Een gedeelte van de PM10- en PM2,5-deeltjes in 

Vlaanderen is afkomstig van het buitenland, want fijn stof kan zich over lange afstanden verplaatsen. 

Voor de bescherming van de menselijke gezondheid definieert de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit 

2008/50/EG grenswaarden voor de concentratie aan luchtpolluenten in de omgevingslucht. De 

jaargrenswaarde voor de PM10-concentratie bedraagt 40 µg/m³ en geldt sinds 2005. De 

daggrenswaarde schrijft voor dat een daggemiddelde hoger dan 50 µg/m³ maximaal 35 dagen per jaar 

mag voorkomen. De jaargrenswaarde voor het PM2,5-jaargemiddelde mag sinds 2015 maximaal 25 

µg/m³ bedragen. Vanaf 2020 geldt een strengere indicatieve jaargrenswaarde van 20 µg/m³ 

In de periode 1996-2015 was er een forse daling van het jaar- en daggemiddelde voor PM10. Vanaf 

2016 stagneerde deze trend. In 2018 was er zelfs sprake van een lichte stijging voor het 

jaargemiddelde. Het jaar 2018 was erg droog, wat waarschijnlijk voor minder uitwassing van fijn stof 

en meer resuspensie (heropwaaien) heeft gezorgd. Het jaar- en daggemiddelde is het hoogst op 

stedelijke locaties en het laagst in landelijke gebieden. De dalende trend t.e.m. 2015 houdt 

ongetwijfeld verband met de afnemende emissie van primaire PM10-deeltjes en van precursoren van 

secundair fijn stof. Ook die emissies vertonen de laatste jaren weinig tot geen verbetering. Daarnaast 

beïnvloeden de weersomstandigheden en buitenlandse bronnen de PM10-concentratie in 

Vlaanderen. 
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Sinds 2008 respecteren alle meetplaatsen de Europese PM10-jaargrenswaarde van 40 µg/m³; sinds 

2014 is dit ook het geval voor de daggrenswaarde (maximaal 35 dagen per jaar > 50 µg/m³).  

Op plaatsen waar er geen meetresultaten beschikbaar zijn, schat de Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM) de concentraties in aan de hand van rekenkundige modellen. Voor PM10 en PM2,5 gebruikt de 

VMM eveneens het ATMO-Street-model. 

Figuur 5-64 geeft weer dat in 2018 de jaargemiddelde PM10-concentratie het hoogst was in de Gentse 

kanaalzone, de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven. Nagenoeg in heel Vlaanderen werd 

de Europese jaargrenswaarde van 40 µg/m³ gerespecteerd, behalve nabij enkele industriële 

puntbronnen in de Gentse kanaalzone en de Antwerpse haven. Het model schat dan ook dat niemand 

in Vlaanderen in 2018 in een gebied woonde met PM10-concentraties hoger dan de Europese 

grenswaarde. 

 

Figuur 5-64: Gemodelleerd PM10-jaargemiddelde in 2018 

De jaargemiddelde PM2,5-concentratie is sinds 2004 sterk gedaald. De dalende trend houdt verband 

met de afnemende emissie van primaire PM2,5-deeltjes en van de precursoren van secundair fijn stof. 

Vanaf 2016 lijken de gunstige evoluties af te zwakken. Overeenkomstig hiermee vertonen ook de 

emissies recent maar weinig – of zelfs geen – verbetering meer. 

In 2018 bleven de jaargemiddelde PM2,5-concentratie in alle typegebieden ruim onder de EU-

jaargrenswaarde van 25 µg/m³. 

Figuur 5-65 toont dat in 2018 de PM2,5-concentraties in Vlaanderen weinig varieerden. In de 

Antwerpse haven en de Gentse kanaalzone komen de hoogste gemodelleerde jaargemiddelden voor. 

Ook nabij snelwegen is de PM2,5-concentratie wat verhoogd. In het zuidoosten van Limburg bevinden 

zich de grootste gebieden met lagere concentraties. De kaart toont dat heel Vlaanderen de Europese 

jaargrenswaarde van 25 µg/m³ haalt en dat dus geen enkele Vlaming in 2018 blootgesteld was aan 

PM2,5-jaarconcentraties hoger dan de grenswaarde. 
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Figuur 5-65: Gemodelleerd PM2,5-jaargemiddelde in 2018 

(Bron: www.milieurapport.be) 

Geurhinder 

De mate waarin inwoners van Vlaanderen hinder ervaren door geur kan worden weergegeven met de 

indicator gerapporteerde hinder. Op basis van de zogenaamde SLO-enquête van het departement 

Omgeving (Schriftelijk LeefOmgevingsonderzoek) wordt deze indicator ingevuld voor Vlaanderen. 

Deze enquête werd voor de eerste maal uitgevoerd in 2001, vervolgens in 2004, 2008, 2013 en 2018.  

Voor geurhinder geldt een doelstelling van niet meer dan 12 % gehinderden en niet meer dan 4,5 % 

ernstig gehinderden in 2020. 

Na een daling van het aandeel ernstig tot extreem gehinderden in de SLO-1-meting vergeleken met de 

SLO-0-meting, met name van 7 % naar 5 %, was er in de SLO-2-meting – met 6 % – opnieuw een 

stabilisering (die tevens niet meer significant afweek van de SLO0-meting). In de SLO-3-meting werd 

echter opnieuw een daling vastgesteld ten aanzien van zowel de SLO-2-meting als de SLO-0-meting, 

waarbij het aandeel ernstig tot extreem gehinderden door geur in het algemeen daalde van 7 % in 

SLO-0 en 6 % in SLO-2 tot 4 % in SLO-3. Deze daling wordt opnieuw ongedaan gemaakt in de SLO-4-

meting waarbij we ten aanzien van de SLO-3-meting een significante toename van het aandeel ernstig 

tot extreem gehinderden door geur vaststellen (nl. van 14 % naar 15 %). 

Voor wat betreft het aandeel tamelijk tot extreem gehinderden kon reeds een daling worden 

vastgesteld in de SLO-1-meting (van 19 % naar 15 %), met vervolgens een stabilisering in de SLO-2-

meting (15 %). In de SLO-3-meting zette de daling zich verder, waarbij het aandeel tamelijk tot extreem 

gehinderden op zijn laagste peil ooit kwam te liggen (13 %). Net zoals voor het aandeel ernstig tot 

extreem gehinderden het geval was, zien we in de SLO-4-meting voor het aandeel tamelijk tot extreem 

gehinderden opnieuw een toename ten aanzien van de SLO-3-meting, tot het niveau van SLO-1 en 

SLO-2. De geur afkomstig van buren blijft – sinds de SLO-1-meting – de belangrijkste hinderbron, met 

5 % van de respondenten die aangeven hier ernstig tot extreem door gehinderd te worden. Net als in 

de meting (i.c. SLO-3: 5%) is dit een significant hoger aandeel dan in de SLO-0-meting (3 %) en 

bijkomend tevens hoger dan in SLO-1 (4 %). Wanneer ook de respondenten die tamelijk tot extreem 

gehinderd worden in beschouwing worden genomen, blijven buren de belangrijkste hinderbron van 
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geur. Na een stijging in de SLO-2-meting ten aanzien van de SLO-0- en SLO-1-meting (resp. 13 % t.o.v. 

10 % en 11 %), zien we in de SLO-4-meting opnieuw een stijging ten aanzien van voorgaande SLO-3-

meting (resp. 14 % t.o.v. 12 %). 

 

Figuur 5-66 Gerapporteerde hinder door geur  

(Bron: www.milieurapport.be) 

Broeikasgassen – klimaatverandering 

Een verhoogde concentratie aan broeikasgassen zorgt voor een toename van de gemiddelde 

temperatuur op aarde met verschuiving van de klimaatgordels en wijzigingen in extreme 

weersfenomenen tot gevolg. En doordat de meeste broeikasgassen erg lang aanwezig blijven in de 

atmosfeer, zal de temperatuur op aarde zelfs nog blijven stijgen lange tijd na stabilisatie van de 

concentratie van broeikasgassen. Maar hoe lager het niveau waarop de concentraties gestabiliseerd 

worden, hoe lager de totale temperatuurstijging uiteindelijk zal zijn. 

Zowel op mondiaal vlak (Kopenhagen Akkoord van december 2009 in het kader van het 

Klimaatverdrag van de Verenigde Naties of UNFCCC, bevestigd tijdens de klimaattop in Cancun eind 

2010 en in het Klimaatakkoord van Parijs eind 2015) en binnen de EU (o.a. besluit Milieuraad van okt. 

2008) zijn beleidsmakers het er over eens dat de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging op 

langere termijn moet beperkt worden tot maximaal 2°C boven het pre-industriële niveau 

(referentiejaar 1750). Ook Vlaanderen heeft in haar Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 de 

doelstelling onderschreven om de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur niet boven de 2 °C 

te laten uitstijgen in 2050 ten opzichte van pre-industriële tijden. 

Om de kans op een mondiale temperatuurstijging boven die 2°C op 50 % of minder te houden, moet 

de CO2-concentratie stabiliseren beneden 400 ppmv, en de concentratie van alle Kyoto-gassen (CO2, 

CH4, N2O, SF6, PFK’s en HFK’s) samen onder de 480 ppmv CO2-eq. Voor alle broeikasgassen samen 

(met naast de Kyoto-gassen ook CFK’s, HCFK’s, ozon en aerosolen), wordt een plafond van 450 ppmv 
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CO2-eq naar voor geschoven. Dit ligt lager dan de 480 ppmv voor Kyoto-gassen door het afkoelend 

effect van de meeste aerosolen. Om een redelijke kans te hebben de temperatuurstijging verder te 

beperken tot 1,5°C, verlaagt het plafond van 450 naar 430 ppmv CO2-eq.  

Opdat deze plafonds tijdig zouden gerespecteerd worden, moet de mondiale emissie van 

broeikasgassen al binnen enkele jaren van een stijgende naar een sterk dalende trend worden 

omgebogen. 

Figuur 5-67 geeft een overzicht van de toename van de atmosferische concentratie van de 

belangrijkste langlevende broeikasgassen samen sinds 1750, herrekend naar de overeenkomstige 

stralingsforcering in W/m². Hieruit blijkt een duidelijke versnelling sinds het begin van de jaren ’50 

wanneer het energiegebruik sterk toenam en men stilaan CFK’s en aanverwante gassen (o.a. als 

koelmiddel en drijfgas) begon te gebruiken. De figuur maakt duidelijk dat de belangrijkste bijdrage aan 

de opwarming van de aarde komt van CO2, maar dat ook de bijdrage van de andere gassen niet 

verwaarloosbaar is. De 3 belangrijkste broeikasgassen staan samen in voor bijna 89 % van de toename 

inzake stralingsforcering sinds het begin van de industrialisatie (1750): 65,9 % voor CO2, 16,5 % voor 

CH4 en 6,4 % voor N20. Zelfs na 1990, het referentiejaar voor het Kyoto-protocol, nam het gezamenlijke 

opwarmend effect van de voornaamste broeikasgassen in onze atmosfeer nog toe met 43 %. Hiervan 

is 80 % voor rekening van CO2 zelf. 

In 2018 overschreed de jaargemiddelde atmosferische concentratie van CO2 de drempel van 

400 ppmv, Met 407,8 ppmv ligt die concentratie nu 47 % boven het pre-industriële niveau van 

278 ppmv. Het laatste jaar nam de concentratie nog met 2,3 ppmv toe, een groeiritme dat beduidend 

hoger ligt dan in de jaren 90 (gemiddeld 1,5 ppmv/jaar) en ook nog net boven het gemiddelde van het 

afgelopen decennium (2,2 ppmv/jaar). Het gros van de antropogene emissies van CO2 in de atmosfeer 

gedurende de laatste 25 jaar zijn het gevolg van de verbranding van fossiele brandstof en 

cementproductie. De rest is voornamelijk te wijten aan ontbossing en wijzigingen in landgebruik. 

Voor methaan (CH4) bedroeg de atmosferische concentratie in 2018 al 1 869 ppbv of meer dan het 

dubbele (+159 %) van de waarde van de pre-industriële periode (722 ppbv). Tussen begin jaren 80 en 

2006 nam de jaarlijkse toename af van 16 ppbv naar 0 ppbv of zelfs een lichte daling begin jaren 2000. 

Ondertussen nemen de concentraties opnieuw toe met circa 7 ppbv per jaar (zelfs 10 ppbv in 2018). 

De redenen voor de hernieuwde stijging zijn verhoogde emissies uit waterrijk natuurland (o.a. 

moerassen) door de toegenomen neerslag in de tropen en van antropogene emissiebronnen te 

midden het noordelijk halfrond. Zo’n 60 % van de methaanemissies zijn van antropogene oorsprong 

(onder meer de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen, veeteelt, rijstteelt en stortplaatsen). 

In 2018 bedroeg de atmosferische concentratie van lachgas (N2O) 331 ppbv, dit is bijna 23 % meer dan 

de concentratie gedurende de pre-industriële periode (270 ppbv). Slechts 40 % van de globale 

lachgasemissies is van antropogene oorsprong: vooral door gebruik van meststoffen en daarnaast ook 

bij industriële processen en bij de verbranding van biomassa. De toename in het laatste jaar (1,2 ppbv) 

ligt wat boven de gemiddelde jaarlijkse stijging in de laatste 10 jaar (0,95 ppbv/jaar). 
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Figuur 5-67: Toename van het opwarmend vermogen (stralingsforcering) van broeikasgassen in de mondiale 
atmosfeer sinds 1750 

(Bron: www.milieurapport.be) 

 Geluid 

De mate waarin inwoners van Vlaanderen hinder ervaren door geluid kan worden weergegeven met 

de indicator gerapporteerde hinder. Op basis van de zogenaamde SLO-enquête van het departement 

Omgeving (Schriftelijk LeefOmgevingsonderzoek) wordt deze indicator ingevuld voor Vlaanderen. 

Deze enquête werd voor de eerste maal uitgevoerd in 2001, vervolgens in 2004, 2008, 2013 en 2018.  

Het departement Omgeving citeert voor de opvolging van de doelstellingen van het MINA-plan 4 twee 

doelstellingen: ‘het aantal ernstig gehinderden door verkeerslawaai vermindert’ en ‘de akoestische 

kwaliteit in stedelijk gebied verbetert’. De zichtperiode voor het MINA-plan 4 (2011-2015) is 

verstreken. De milieudoelstellingen van de Vlaamse regering worden niet meer uitgewerkt onder de 

vorm van de MINA-plannen. Sinds het verstrijken van het MINA-plan 4 zijn er nog geen nieuwe formele 

doelstellingen vastgelegd voor het thema geluid. 

In de vorige SLO-meting (i.c. SLO-3) was het aandeel ernstig tot extreem gehinderden gedaald ten 

aanzien van de eerste twee SLO-metingen (i.c. SLO-0 en SLO-1), met name van 11 % - 12 % naar 9 %. 

In de huidige SLO-4-meting zien we opnieuw een toename ten aanzien van voorgaande SLO-3-meting 

(resp. 12 % t.o.v. 9 %), waardoor het aandeel ernstig tot extreem gehinderden weer op het niveau van 

SLO-0 tot en met SLO-2 komt te liggen (10 % tot 12 %). 

Eenzelfde vaststelling geldt wanneer bijkomend ook het aandeel tamelijk gehinderden in rekening 

wordt gebracht: na een daling in SLO-3 ten aanzien van de voorgaande SLO-metingen (resp. 24 % t.o.v. 

27 % tot 31 %), zien we in huidige SLO-4-meting opnieuw een stijging tot het niveau in eerdere SLO-

metingen (i.c. 29 %). 

We zien dat het aandeel ernstig tot extreem gehinderden door geluid van verkeer en vervoer – na 

twee eerdere dalingen in de SLO-2- en SLO-3-meting (tot resp. 13 % en 10 %) – opnieuw stijgt (naar 

http://www.milieurapport.be/
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14%); de stijging is enkel significant ten aanzien van de SLO-3-meting. Wanneer ook de respondenten 

die tamelijk gehinderd worden in rekening worden gebracht, blijft het geluid van verkeer en vervoer 

voor het grootste aandeel gehinderden zorgen. Na een eerdere daling in SLO-1 (van 35 % naar 32 %) 

was er een stabilisering in SLO-2 (30 %) en een verdere daling in SLO-3 (tot 26 %), Terwijl het aandeel 

tamelijk tot extreem gehinderden opnieuw stijgt in de SLO-4-meting naar 31 % (significant hoger ten 

opzichte van SLO-3). 

In de SLO-4-meting is het aandeel gehinderden door buren ook significant gestegen, zij het deze keer 

ten aanzien van alle voorgaande metingen (resp. 6 % t.o.v. 4 % - 5 %). Na een stijging in SLO-1 (van 3 

% naar 5 %) van het aandeel respondenten dat ernstig tot extreem gehinderd wordt door het geluid 

van recreatie en toerisme, en vervolgens een stabilisering in de SLO-2-meting (5 %), blijkt de SLO-4-

meting (net zoals de SLO-3-meting) met 4 % gehinderden niet af te wijken van voorgaande metingen. 

Ook voor wat betreft landbouw en buren blijft het aandeel ernstig tot extreem gehinderden stabiel 

over de verschillende SLO-metingen heen (resp. 1 % en 5 % - 6 %). Er kon reeds in de SLO-1-meting 

een toename worden vastgesteld van de geluidshinder afkomstig van buren (van 14 % naar 16 %), om 

vervolgens stabiel te blijven in de SLO-2-, SLO-3- en SLO-4-meting (16 % - 17 %).  

Hetzelfde gaat op voor de geluidshinder afkomstig van recreatie en toerisme: na een stijging in SLO-1 

(van 7 % naar 14 %) blijft het aandeel tamelijk tot extreem gehinderden stabiel in zowel de SLO-2-, 

SLO-3- als SLO-4-meting (13 % - 14 %). Tot en met SLO-3 was de geluidshinder (tamelijk tot extreem) 

van bedrijven en industrie enerzijds en landbouw anderzijds sinds het begin van de SLO-metingen 

onveranderd gebleven (resp. 11 % - 13 % en 3 % - 4 %). In de SLO-4-meting zien we voor beide 

hoofdcategorieën een significante stijging tot respectievelijk 15 % en 6 %. 

 

Figuur 5-68 Gerapporteerde hinder door geluid  

(Bron: www.milieurapport.be) 

http://www.milieurapport.be/
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 Biodiversiteit 

Ca. 166.000 ha of 12,3 % van het Vlaams grondgebied behoort tot het Natura 2000-netwerk, de 

speciale beschermingszones ter uitvoering van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De 24 

vogelrichtlijngebieden vertegenwoordigen 7,3 % van de oppervlakte, de 38 habitatrichtlijngebieden 

7,8 % (2,8% is dus zowel habitat- als vogelrichtlijngebied). Daarnaast – en in belangrijke mate 

overlappend met de Natura 2000-gebieden – telt Vlaanderen eind 2016 ca. 92.000 ha VEN (Vlaams 

Ecologisch Netwerk) en ca. 5.084 ha NVWG (natuurverwevingsgebied) (bron: INBO). 

In de speciale beschermingszones (SBZ) moeten maatregelen genomen worden om de aanwezige 

soorten en habitats te behouden of hun toestand te verbeteren. De Europese regelgeving bepaalt dat 

de EU-lidstaten instandhoudingsdoelstellingen moeten vastleggen voor deze gebieden. De 

doelstellingen worden bepaald op basis van ecologische overwegingen. Het instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek stelde hiervoor de zogenaamde LSVI-tabellen (lokale staat van instandhouding) op.  

Via deze tabellen kan op een wetenschappelijk objectieve wijze bepaald worden in welke toestand de 

habitats en soorten zich bevinden in het gebied. Op basis van het actuele voorkomen, de vereisten 

van deze habitats en soorten, de potenties in het gebied en de socio-economische overwegingen, 

worden vervolgens de doelstellingen opgesteld.  

De Habitatrichtlijn beoogt een gunstige staat van instandhouding van de habitattypen waarvoor 

Europa een belangrijke rol vervult. Het gaat hier meestal om zeer specifieke leefgebieden. In 

Vlaanderen is de toestand van 44 habitattypen beoordeeld. De staat van instandhouding van de 

habitattypen van de Habitatrichtlijn wordt geëvalueerd op basis van vier criteria: de oppervlakte van 

de habitat, het areaal, de kwaliteit en de toekomstverwachtingen. 

Voor 20 habitattypen (45%) verbetert de toestand van één of meer van die vier criteria in de periode 

2007 – 2018, en voor nog eens 8 habitattypen (18%) is de toestand stabiel. De verbetering voor 

minstens één criterium situeert zich vooral in de habitatgroepen kustduinen, venen, wateren en 

bossen. Voor drie habitattypen (7%) gaat de toestand van één of meer criteria evenwel achteruit. Voor 

13 habitattypen (30%) is de globale trend onbekend. 

Drie habitattypen zijn in een regionaal gunstige toestand, en drie in een matig ongunstige toestand. 

Het betreft kust- en rivierhabitats, en niet voor het publiek opengestelde grotten (mergelgroeven). 

Omdat de gunstige toestand van een habitat afhangt van een positieve score op alle criteria verkeren 

de overige habitattypen nog steeds in een regionaal zeer ongunstige toestand, hoewel er dus 

verbetering merkbaar is. Dit heeft vooral te maken met het feit dat veel habitats een lange 

ontwikkeltijd nodig hebben na het nemen van de nodige herstelmaatregelen en met aanhoudende 

(milieu)drukken, zoals stikstofdepositie, waterverontreiniging, versnippering, impact van invasieve 

exoten en klimaatwijziging. 

De Habitatrichtlijn beoogt een gunstige staat van instandhouding van een aantal soorten die mondiaal 

bedreigd zijn en waarvoor Europa een belangrijke rol vervult. Het gaat dikwijls om soorten van 

specifieke leefgebieden of soorten die bedreigd zijn of waren. De staat van instandhouding van de 

soorten van de Habitatrichtlijn wordt geëvalueerd op basis van vier criteria: de populatie van de soort, 

het areaal, het habitat en de toekomstverwachtingen. In totaal komen 69 soorten in Vlaanderen voor. 

Hiervan bevinden zich 18 soorten in een gunstige staat van instandhouding. Veertien soorten hebben 

een matig ongunstige staat van instandhouding. Acht van die 14 soorten vertonen een positieve trend 

over de laatste 12 jaar, twee soorten hebben een stabiele trend en van vier soorten kon de trend niet 

bepaald worden. 29 soorten (42%) hebben een zeer ongunstige staat van instandhouding. Zeven 

hiervan vertonen een positieve trend over de laatste 12 jaren, van 11 soorten is de trend stabiel, vier 

soorten gaan verder achteruit en van zeven soorten kon de trend niet bepaald worden. De soorten die 

verder achteruitgingen zijn knoflookpad, barbeel, vliegend hert en juchtleerkever. Van vijf soorten is 
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de staat van instandhouding onbekend en van nog eens drie soorten (wolf, lynx en tweekleurige 

vleermuis) is er slechts een gedeeltelijke rapportage omdat ze pas recent in Vlaanderen werden 

waargenomen. Ook deze drie soorten werden finaal als onbekend beoordeeld. 

Van de 2.624 soorten op de gevalideerde Rode Lijsten zijn 182 soorten, of 7%, in de loop van de 

voorbije eeuw uit Vlaanderen verdwenen. Van de overige geëvalueerde 2.442 soorten zijn bijna één 

op drie ‘Ernstig bedreigd’, ‘Bedreigd’ of ‘Kwetsbaar’. Hun populaties zijn over de onderzoeksperiode 

(verschillend volgens soortengroepen) sterk achteruitgegaan en/of hebben een kritisch niveau bereikt 

waardoor de soort op het punt staat te verdwijnen. Dit is onder andere het geval voor de 

aardbeivlinder, de hazelmuis, de knoflookpad en de grauwe gors. De Rode-Lijst status verschilt sterk 

tussen de verschillende soortengroepen. De categorie ‘Regionaal uitgestorven’ varieert van 27% bij de 

dagvlinders tot ca. 4% bij de broedvogels en 0% bij reptielen en hauwmossen. ‘Momenteel niet in 

gevaar’ varieert van 21% bij de Levermossen tot 61% bij de waterwantsen.  

Het verdwijnen of achteruitgaan van soorten is een gevolg van diverse factoren zoals de achteruitgang 

van de oppervlakte geschikt habitat, de versnippering van het leefgebied en een dalende 

habitatkwaliteit. Ook soorten uit het landbouwgebied komen steeds meer op de Rode Lijst terecht. 

In 2018 bedroeg de oppervlakte ‘natuurgebied met effectief natuurbeheer’ 89.202 ha. Dat is een 

toename met 4.748 ha t.o.v. 2017. De oppervlakte nam in 2018 toe bij de bossen in eigendom van 

derden met een goedgekeurd beheerplan (+ 2.097 ha) en de erkende natuurreservaten (+ 557 ha). 

Nieuw sinds 2018 zijn de gebieden met een natuurbeheerplan type 2 (+ 1312 ha), 3 (+ 696 ha) en 4 (+ 

382 ha). De afname van de oppervlakte Vlaams natuurreservaat (- 74 ha) en domeinbossen met 

uitgebreid bosbeheerplan (- 222 ha) is het gevolg van de omzetting ervan naar deze nieuwe 

gebiedscategorieën. Elk gebied opgenomen in deze indicator beschikt over een goedgekeurd 

beheerplan. De mate waarin het beheer er gericht is op het behalen van natuurdoelen kan echter sterk 

verschillen. In sommige gebieden met goedgekeurd beheerplan kan de natuurfunctie neven- of 

ondergeschikt zijn aan de economische of de sociale functie.  

De indicator ‘Oppervlakte bos volgens de Boswijzer’ is een meting van de bosoppervlakte op 

grondgebied Vlaanderen op basis van een instrument (de Boswijzer) dat gebruik maakt van hoge 

resolutie digitale luchtfoto’s. De Boswijzer geeft de bedekking van bomengroepen weer, wat 

resulteert in een hogere oppervlakte dan wat volgens het Bosdecreet als bos wordt beschouwd. 

Anderzijds geeft de Boswijzer terreinen zonder bomen, bijvoorbeeld een tijdelijke open plek in het bos 

na een kapping voorzien in het bosbeheerplan, niet als bos weer, terwijl deze oppervlakte volgens het 

Bosdecreet wel nog steeds bos is.  Op basis van de laatste meting (Boswijzer 2.0 ;2015) bedraagt de 

oppervlakte 164.263 ha (± 5.899) (Informatie Vlaanderen 2017). 

De index van de algemene broedvogels beschrijft de trend van een selectie van algemene 

vogelsoorten sinds de start van het Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV)-meetnet in 2007, waarbij 

het referentiejaar 2007 op 100% werd gezet. Er zijn drie categorieën: vogels van het landbouwgebied, 

vogels van het bosgebied en vogels die in diverse leefgebieden broeden, de generalisten. Sedert 2014 

wordt de index enkel berekend op de data bekomen via het speciaal ervoor ontworpen ABV-meetnet. 

Dit betekent dat de besproken trends betrekking hebben op de periode 2007-2016. De bosvogels 

fluctueren in de periode 2007-2015 met de hoogste aantallen in 2012. Nadien zien we een daling. De 

sterkste wijziging is de daling met 7,8% (-12.4%; -3.0%) van 2012 naar 2018.  De soorten van het 

landbouwgebied schommelden in de periode 2007-2012. Na een sterke daling in de periode 2013-

2015, lijken de aantallen op een nieuw en lager niveau te stabiliseren. Tussen de hoogste waarde in 

2011 en de laagste in 2019 vinden we een sterke daling van 19% (-24%; -13%).  De generalisten hadden 

de hoogste index in de periode 2008-2013. Nadien zien we een stelmatige daling tot ongeveer het 

niveau van 2007. Tussen 2007 en 2012 zien we de sterkste wijziging: een sterke toename met 12,5%. 

De gemiddelde aantallen liggen in 2019 0.7% (-2.3%; +3,7%) hoger dan in 2007. Voor de vogels van 



 
 

ID 4246683005 | 114 

het landbouwgebied zien we niet significante schommelingen tot 2012, gevolgd door een 

achteruitgang tussen 2012 en 2014. Vanaf 2014 lijken de aantallen op een nieuw niveau te stabiliseren. 

De aantallen van 2014 zijn significant lager dan de aantallen in 2007.  De bosvogels gaan mogelijk 

geleidelijk achteruit sinds 2007. Momenteel is er evenwel geen statistisch significant verschil met 

2007. Bijkomend onderzoek is nodig om na te gaan of er mogelijk een verschil is tussen standvogels 

en lange-afstandstrekkers in de bosgebieden. 

Anno 2019 worden de populatiedoelen bereikt voor acht watervogelsoorten: grauwe gans, kolgans, 

toendrarietgans, kleine zwaan, grote zilverreiger, krakeend, slobeend en wulp. Voor elf soorten is dat 

niet het geval en blijft de afstand tot de doelen vrij groot tot groot. Bij vijf daarvan is die afstand sinds 

2014 groter geworden. Bij tafeleend, pijlstaart, kemphaan en wintertaling wordt slechts de helft of 

minder van de vooropgestelde doelstellingen gehaald. 

 Bij een aantal soorten volgt de grootte van de Vlaamse winterpopulatie de algemene trend op 

Europees populatieniveau, zoals bij tafeleend (afname) en grote zilverreiger (toename). Ook 

grootschalige areaalverschuivingen binnen het Europese verspreidingsgebied kunnen een invloed 

hebben op de aantallen in Vlaanderen (zoals bij de afname van kleine rietgans). Daarnaast is er bij heel 

wat soorten ook een duidelijk verband tussen de vastgestelde trends in Vlaanderen en ecologische 

veranderingen in bepaalde waterrijke gebieden, zoals in het Zeeschelde-estuarium. Om de 

populatiedoelen te halen, zijn er in een groot aantal gebieden mogelijkheden om de draagkracht voor 

watervogels te verhogen via gepaste inrichtings- en beheermaatregelen (bv. vernatting en het 

beperken van verstoring). 

Van de 42 geëvalueerde zoetwatervissen en prikken worden 3 soorten als ‘Regionaal uitgestorven’ 

beschouwd terwijl 8 ‘Ernstig bedreigd’, 2 ‘Bedreigd’ en 8 ‘Kwetsbaar’ zijn. Daarnaast worden 5 soorten 

beoordeeld als ‘Bijna in gevaar’, 15 soorten als ‘Momenteel niet in gevaar’ en één soort komt terecht 

in de categorie ‘Onvoldoende data’ . In totaal wordt 62 % van de zoetwatervissen in Vlaanderen als 

bedreigd of uitgestorven beschouwd. 

Recent verbeterde rioolwaterzuivering heeft geleid tot de verbetering van de waterkwaliteit van het 

Schelde-estuarium waardoor enkele diadrome soorten zoals fint en zeeprik opnieuw in Vlaanderen 

voorkomen. Aldus verdwijnen ze uit de categorie ‘Regionaal uitgestorven’. Ten gevolge van enkele 

herintroductieprogramma’s doen serpeling en kopvoorn het opmerkelijk goed terwijl kwabaal 

hierdoor uit de categorie ‘Regionaal uitgestorven’ kon worden gehaald. Een opvallende achteruitgang 

kent de paling die in de categorie ‘Ernstig bedreigd’ komt ondanks de jaarlijkse bepotingen met glasaal. 

Het verdwijnen en achteruitgaan van soorten is een gevolg van de achteruitgang van de kwantiteit 

(oppervlakte geschikt habitat) en kwaliteit van de habitat van de soorten. 

De BENELUX-beschikking vismigratie stelt dat 90% van de hindernissen van eerste prioriteit op deze 

prioriteringskaart voor 31 december 2015 weggewerkt moesten worden (fase 1) en de hindernissen 

van tweede prioriteit voor 31 december 2021 (fase 2). Het netwerk van waterlopen van eerste 

prioriteit is ongeveer 800 km lang. Hierop bevinden zich 51 prioritaire vismigratieknelpunten, waarvan 

er 46 (90%) voor 31 december 2015 moesten weggewerkt zijn. Hierin zijn de 35 prioritaire 

migratieknelpunten van het palingbeheerplan vervat. Op 31 december 2018 waren in totaal 28 (55%) 

van de knelpunten van fase 1 opgelost. Er werd in 2018 enkel een knelpunt van het palingbeheerplan 

gesaneerd. Eind 2018 moesten dus nog 20 knelpunten van het palingbeheerplan en drie andere 

knelpunten op waterlopen van eerste prioriteit opgelost worden. De uitbreiding van een aangepast 

spuibeheer op een aantal spuischuiven aan de kust en de geplande oplossing van het migratieknelpunt 

van het sluizencomplex in Merelbeke zal met name voor paling een positief effect hebben. 
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Door de toenemende mobiliteit van mensen en goederen worden (al dan niet bewust) steeds meer 

soorten planten en dieren in- en uitgevoerd. Sommige uitheemse soorten worden na verloop van tijd 

invasief en verstoren de inheemse biodiversiteit. Het cumulatief aantal uitheemse diersoorten nam 

sinds 1800 steeds toe en vertoont een exponentiële groei. De snelste toename doet zich voor in 

zoetwater en mariene ecosystemen. Ook kustgebieden en estuaria zoals het Schelde-estuarium, waar 

havens, scheepvaart en transport van bijzonder belang zijn, zijn gevoelig voor biologische invasies en 

ontsnappen niet aan deze trend. Omdat de laatste jaren het aantal uitheemse planten- en diersoorten 

in de natuur in Vlaanderen sterk toenam, vergroot de kans op bijkomende problemen met invasieve 

soorten. Het aandeel uitheemse plantensoorten binnen de globale plantensamenstelling is sinds de 

jaren 70 verdubbeld van ongeveer 5% tot ca. 10 % en nam in de periode 1972-2018 significant toe. De 

toename van internationaal transport zorgt voor een permanent aanvoer van nieuwe plantensoorten. 

Een deel ervan slaagt erin zich te vestigen en breidt zich spontaan uit. Ontsnappingen van planten uit 

de horticultuur (b.v. via het storten van tuinafval) vormt één van de belangrijkste introductiewegen 

voor invasieve uitheemse planten. 

(Bron: https://www.inbo.be/nl/natuurindicatoren) 

 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Op dit ogenblik bepalen twee decreten de manier waarop iedereen in Vlaanderen met onroerend 

erfgoed en varend erfgoed moet omgaan: het Onroerenderfgoeddecreet en het 

Varenderfgoeddecreet. Het statuut van het erfgoed bepaalt welke rechten en plichten je hebt als 

eigenaar, beheerder of lokaal bestuur, maar ook welke financiële ondersteuning je kan aanvragen voor 

onderhoud, restauratie of herbestemming van het erfgoed. 

Op Vlaams niveau maken we een onderscheid tussen drie verschillende statuten met elk eigen 

juridische gevolgen: 

• Geïnventariseerd onroerend erfgoed 

• Vastgesteld onroerend erfgoed 

• Beschermd onroerend erfgoed 

Geïnventariseerd onroerend erfgoed 

Het inventariseren of in kaart brengen van erfgoed is een eerste stap in het naar waarde schatten en 

beheren ervan. Wanneer het onroerend goed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris, dan 

betekent dat enkel dat het goed beschreven en gedocumenteerd is. Er zijn geen rechten of plichten 

aan verbonden: geïnventariseerd erfgoed heeft geen juridische gevolgen. 

Vastgestelde onroerend erfgoed 

Een van de instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden, 

is de vaststelling van een inventaris. Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend 

erfgoed dat alle erfgoeditems op een vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard 

zijn. Erfgoedobjecten die waardevol zijn, maar niet beschermd, krijgen hierdoor toch een aantal 

rechtsgevolgen. Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet in totaal minstens vijf vastgestelde 

inventarissen: 

• De inventaris van het bouwkundig erfgoed 

• De landschapsatlas 

• De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde 

• De inventaris van historische tuinen en parken 

• De inventaris van de archeologische zones 

https://www.inbo.be/nl/natuurindicatoren
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In de inventaris van het bouwkundig erfgoed vind je gebouwen van alle mogelijke typologieën, 

gebouwengroepen, complexen, bijhorende interieurs en interieurelementen, infrastructuur, klein 

erfgoed, straatmeubilair, monumentale beeldhouwwerken, enz. De inventaris bevat ook 

beschrijvingen van gehelen zoals straten, gehuchten, stadswijken, maar ook arbeiderswijken, 

begijnhoven en steenkoolmijnen. De inventaris van het bouwkundig erfgoed bevat meer dan 80.000 

relicten met een erfgoedwaarde. 

De landschapsatlas is een wetenschappelijke inventaris van waardevolle landschappen in Vlaanderen. 

De inventaris geeft een overzicht van historische landschapselementen, structuren en gehelen. De 

relicten zijn afkomstig van verschillende periodes en geven aan hoe het landschap gegroeid is. 

Bomen en struiken die bijzonder oud, groot of zeldzaam zijn of die een historische betekenis hebben, 

kunnen een plaats krijgen in de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde.  

In de inventaris van historische tuinen en parken vind je zowel bescheiden voortuinen en villatuinen 

als stadsparken en kasteeldomeinen. Bij elk item wordt de aanleg en evolutie geschetst, aan de hand 

van kaarten, iconografisch materiaal, literatuur- en terreinonderzoek. 

De inventaris van archeologische zones brengt in kaart welke gebieden archeologische resten of 

sporen in de grond zitten. Bij de selectie van zones spelen twee elementen een belangrijke rol: er moet 

een goede aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed en er moet een goede 

aanwijzing zijn dat dit erfgoed nog voldoende goed bewaard is om archeologische waarde  te hebben. 

Beschermd onroerend erfgoed 

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd 

monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een 

beschermde archeologische site. 

Een beschermd monument is een onroerend goed dat van algemeen belang is vanwege zijn erfgoed-

waarde.  

De term stads- of dorpsgezicht is al decennialang ingeburgerd. De definitie ervan is in het 

Onroerenderfgoeddecreet beperkt tot een groepering van onroerende goederen met de omgevende 

bestanddelen die door hun erfgoedwaarde van algemeen belang zijn.  

Een cultuurhistorisch landschap is een gebied dat weinig bebouwd is en erfgoedwaarde bezit, 

waardoor het van algemeen belang is. Alleen dit soort landschappen kan beschermd worden. 

Op een archeologische site gaat het niet alleen om de sporen en restanten van menselijke activiteit 

uit het verleden, maar ook over de context waarin ze worden aangetroffen en de relaties tussen de 

objecten, sporen en vondsten. Dat geheel vrijwaren voor volgende generaties kan alleen door de site 

op de plek zelf te bewaren of op te graven volgens de regels van de kunst. 

Onroerenderfgoedrichtplannen 

Een onroerenderfgoedrichtplan laat toe om het behoud van onroerend erfgoed geïntegreerd te 

benaderen, vanuit een afgebakend gebied of een bepaald thema. 
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Erfgoedlandschappen 

Een erfgoedlandschap is een groter ruimtelijk geheel van erfgoedelementen en –waarden, ingebed in 

een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het behoud van het erfgoed is bepaald in de stedenbouwkundige 

voorschriften van zo’n RUP. De basis voor een erfgoedlandschap is een vastgestelde inventaris of een 

onroerenderfgoedrichtplan. 

De inventaris van archeologische zones 

De wetenschappelijke inventaris van archeologische zones geeft een overzicht van de gebieden waar 

met hoge waarschijnlijkheid archeologische resten of sporen in de grond zitten. Bij de selectie van 

zones spelen twee elementen een belangrijke rol: er moet een goede aanwijzing zijn voor de 

aanwezigheid van archeologisch erfgoed en er moet een gegronde aanwijzing zijn dat dit erfgoed nog 

voldoende goed bewaard is. Opname van een terrein in deze inventaris is zuiver van 

wetenschappelijke aard en heeft geen gevolgen voor eigenaars en gebruikers. 

De vastgestelde inventaris van archeologische zones 

De inventaris van archeologische zones (of delen ervan) kan vastgesteld worden. Hiermee bevestigt 

de minister bevoegd voor onroerend erfgoed dat alle archeologische zones op de vastgestelde lijst 

erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn. Bij vastgesteld erfgoed moet je als overheid, 

eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen. In vastgestelde archeologische 

zones zijn de oppervlaktes waarvoor een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is lager dan buiten 

zulke zones. 

Geïnventariseerd varend erfgoed 

Varend erfgoed is het nautisch erfgoed dat kan varen of drijven of dat in de vaart kan worden gebracht 

of drijvend kan worden gemaakt. Het gaat zowel om zeegaande vaartuigen als om binnenvaartuigen 

met diverse aandrijvingen, of zonder eigen aandrijving, die werden ingezet voor de pleziervaart of voor 

beroepsdoeleinden. Net zoals onroerend erfgoed, worden vaartuigen met erfgoedwaarde door het 

agentschap wetenschappelijk gedocumenteerd en geïnventariseerd. Er zijn geen juridische gevolgen 

gekoppeld aan opname in de wetenschappelijke inventaris. 

Vastgesteld varend erfgoed 

De minister bevoegd voor varend erfgoed kan de inventaris van het varend erfgoed geheel of 

gedeeltelijk vaststellen. Er zijn geen juridische gevolgen voor de overheid, eigenaar of beheerder 

verbonden aan opname in de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed. Wel koppelen sommige 

lokale overheden en verenigingen bepaalde voordelen aan dit statuut. 

Beschermd varend erfgoed 

De minister bevoegd voor varend erfgoed kan een vaartuig beschermen als het omwille van de 

erfgoedwaarden van algemeen belang is. De beschermingsprocedure verloopt ook in dit geval volgens 

twee stappen: een voorlopige en een definitieve bescherming. In dat geval gelden er verschillende 

juridische gevolgen om het behoud ervan te garanderen. 
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Werelderfgoed 

Werelderfgoed kan zowel cultureel als natuurlijk erfgoed zijn dat mondiaal gezien uitzonderlijk en 

onvervangbaar is. Alleen erfgoed dat ingeschreven is op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag de 

titel Werelderfgoed dragen. 

Om als Werelderfgoed erkend te kunnen worden, vraagt UNESCO dat een site op gepaste wijze 

beschermd wordt en dat er rond deze site een zogenaamde bufferzone wordt afgebakend. Dit zorgt 

er voor dat belangrijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de site worden opgevolgd. 

 Mens 

Onderstaande figuur geeft de landgebruikskaart van Vlaanderen (en Brussel) weer. Algemeen kan 

gesteld worden dat de oppervlakte open ruimte in Vlaanderen systematisch afneemt door bijkomende 

bebouwing en infrastructuren.
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Figuur 5-69: Landgebruikskaart 2014 (bron: Informatie Vlaanderen) 
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 Indeling actielijst 

Zoals in § 2.3 reeds uiteengezet, zijn de acties opgedeeld in verschillende maatregelengroepen. Onder 

iedere maatregelengroep bevinden zich een aantal maatregelen. Onder iedere maatregel bevinden 

zich vervolgens de verschillende acties die tot deze maatregel behoren.  

De verschillende maatregelgroepen en maatregelen zijn terug te vinden onder Bijlagen 1 en 2. In § 

4.1.5.1 werden de maatregelen die niet verder in beschouwing worden genomen bij de 

effectbeoordeling aangegeven.  

De tabel met de generieke acties, van toepassing op heel Vlaanderen, zijn opgenomen in bijlage 1. De 

lijst met waterlichaamspecifieke acties is weergegeven in bijlage 2. In deze lijsten worden het 

actienummer en de titel van iedere actie weergegeven. Daarnaast wordt per actie weergegeven of het 

een nieuwe actie is of een voortgezette actie uit de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen en tot 

welke maatregel de actie behoort.  

De nieuwe acties worden verder onderverdeeld in: 

- administratieve of technische actie 

- indien een technische actie:  

o actie die valt onder bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit;  

o actie die niet onder project-m.e.r.-besluit valt 

Zoals aangegeven in Tabel 4-1: Overzicht van de mogelijke milieueffecten per discipline worden de 

acties van maatregelengroepen 1, 2 en 9 niet relevant geacht qua milieueffecten. Ook administratieve 

maatregelen, zoals studies, onderzoek en overleg, worden in het kader van de milieubeoordeling als 

niet relevant geacht. Een overzicht van de acties met hun onderverdeling is opgenomen in bijlagen 1 

en 2. 

Net zoals bij de maatregelen worden de administratieve acties niet verder in beschouwing genomen 

bij de effectbeoordeling, gezien deze enkel een indirect effect kunnen teweegbrengen. 

Daarnaast zullen bij de effectenbeoordeling enkel de nieuwe acties besproken worden. Voor de 

voortgezette acties uit de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen waarvoor reeds een m.e.r. werd 

uitgevoerd, wordt in bijlage 2 verwezen naar het betreffende MER. 

Verder zullen de acties die onder bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit vallen, individueel 

beoordeeld worden. De overige acties worden zo veel mogelijk geclusterd in actiegroepen (vnl. acties 

met dezelfde uitvoeringsmethode) en zullen dus algemeen beoordeeld worden. 

 Inschatting van de potentiële milieueffecten van de derde generatie 

stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 

Bij de beoordeling van de acties wordt rekening gehouden met de referentiesituatie 2021. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de inschatting voor welke waterlichamen een goede toestand gehaald 

wordt in 2021. Zoals reeds vermeld in § 0 is dit voorlopig enkel het geval voor waterlichaam 

A0_VL05_193 Eisden Mijn. 

Hierbij dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat niet alle disciplines, die relevant geacht 

worden op het niveau van de maatregelen, ook relevant geacht worden op het niveau van de acties 

die tot de betreffende maatregel behoren. 
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Daarnaast kunnen niet alle acties ruimtelijk gesitueerd worden. Een aantal acties zijn bekkenbreed 

gesitueerd. Verder zijn nog een aantal acties niet gedetailleerd beschreven, waardoor de exacte 

locatie van de actie nog niet gekend is. Voor deze acties kan dan ook geen situering gebeuren, waarbij 

er daarnaast kan aangegeven worden indien de betreffende actie in of in de nabijheid van een relevant 

gebied/gebouw gelegen is. Een andere groep acties kan geografisch wel gesitueerd worden op 

waterloopniveau, maar niet verder gedetailleerd, waardoor niet gekend is waar de actie ter hoogte 

van de waterloop zal gebeuren. Voor deze acties werd de ganse waterloop in beschouwing genomen 

en cartografisch voorgesteld. Indien dit ook niet mogelijk is (b.v. generieke actie) zal in onderstaande 

fiches telkens worden aangegeven welke acties geografisch niet te situeren zijn. 

Vooraleer over te gaan naar de effectenbeoordeling dienen volgende zaken vermeld en benadrukt te 

worden: 

 De acties die (kunnen) vallen onder bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit worden 

meer in detail besproken (met benaming van alle aandachtspunten) dan de overige 

acties. 

 Voor de voortgezette acties wordt verwezen naar de reeds uitgevoerde 

milieubeoordeling in het plan-MER voor de tweede generatie 

stroomgebiedbeheerplannen. 

 Per besproken actiegroep wordt vermeld welke acties daarvan geografisch te situeren 

zijn en welke niet, en de te situeren acties worden op kaart voorgesteld, in de zin dat de 

waterloop of het waterlichaam wordt gesitueerd waarop de actie zal worden toegepast. 

De concrete locatie van de actie is evenwel nog niet bepaald. 

 Per actiegroep en discipline wordt een effectenbeoordeling gegeven op strategisch 

planniveau en vanuit expert judgement. Deze effectbeoordeling is indicatief, omdat 

locatiespecifieke effecten niet kunnen ingeschat worden in dit stadium en op dit niveau. 

Voor MER-(screenings)plichtige acties zal later op projectniveau een meer nauwkeurige 

effectbeoordeling moeten opgesteld worden. 

 De beoordeling per fiche geldt voor iedere actie opgenomen in deze fiche, en kan dus 

beschouwd worden als een ‘gemiddelde’ beoordeling van deze acties (abstractie 

gemaakt van locatiespecifieke verschillen). 

 De vermelde aandachtspunten inzake biodiversiteit (SBZ, VEN) en erfgoed 

(beschermingen, vastgestelde inventarissen, erfgoedlandschappen, …) zijn gebaseerd op 

de laatste versie van de digitale kaarten terzake van het Vlaams Gewest. 

 Bij de meeste maatregelen wordt uitgegaan van een hoge correlatie tussen ecologische 

en landschappelijke effecten. Alhoewel dit een plausibele aanname is, is het mogelijk dat 

deze correlatie moet afgezwakt/gerelativeerd worden indien de actie in kwestie meer in 

detail (exacte locatie, uit te voeren werken, …) wordt onderzocht op projectniveau. 

Hierbij wordt tevens abstractie genomen van de mogelijke impact op de erfgoedwaarde 

van het landschap. Een ecologische invulling is immers niet noodzakelijk in lijn met de 

bestaande erfgoedwaarden van b.v. een open akkerbouwlandschap. 

 Algemeen geldt ook dat elke overheid dient rekening te houden met de zorg- en 

motiveringsplicht uit de onroerenderfgoedregelgeving. Deze plicht is o.a. van toepassing 

op vastgestelde inventarisitems (vastgestelde landschapsatlas, archeologische zones, 

houtige beplantingen met erfgoedwaarde, historische tuinen en parken, bouwkundig 

erfgoed) en kan dus van toepassing zijn voor de acties die zich in of in de nabijheid van 
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deze items bevinden. Als er in het kader van een beslissing van de administratieve 

overheid een milieueffectrapport of een milieueffectbeoordeling van impact op 

erfgoedwaarden opgemaakt is, is automatisch voldaan aan de motiveringsplicht. 

Voorliggend plan-MER ontheft echter geenszins de afzonderlijke acties van deze 

motiveringsplicht. 

 Bepaalde ingrepen, zoals m.n. vergraving, kunnen mogelijk een impact hebben op 

archeologie. Bij acties waar deze ingrepen zeker verwacht worden, wordt dan ook een 

beoordeling vanuit de effectgroep archeologie toegevoegd. Voor acties waarvoor dit op 

dit strategisch niveau niet duidelijk is, worden geen significante effecten meegegeven op 

dit planniveau. Dit neemt echter niet weg dat op het niveau van een concreter plan of 

project wel kan blijken dat dergelijke ingreep voor deze acties nodig is en een impact op 

archeologie mogelijk is. In dat geval zal moeten voldaan worden aan de 

archeologiewetgeving, waarbij mogelijk de opmaak van een archeologienota 

noodzakelijk kan zijn indien een ingreep in de bodem gepland is.  

 Bij de acties waarvoor wordt aangegeven dat een VEN-toets of passende beoordeling 

dient opgesteld te worden, wordt er stilzwijgend vanuit gegaan dat deze nog dient 

uitgevoerd te worden, terwijl voor een aantal acties reeds een VEN-toets en/of PB 

opgesteld is. In ieder geval ontheft dit plan-MER geenszins de afzonderlijke acties van 

hun verplichting om een verscherpte natuurtoets en/of passende beoordeling uit te 

voeren bij mogelijke impact op VEN-gebied en/of speciale beschermingszones, noch van 

de aanvraag van andere machtigingen/ontheffingen/vergunningen o.b.v. de 

natuurwetgeving. 

 Om te bepalen of de acties kunnen vallen onder bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-

besluit werd gebruikt gemaakt van de beschikbare beschrijving van de acties i.k.v. de 

ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. Deze beschrijving geeft in het stadium van dit 

strategisch plan niet steeds alle concrete ingrepen die nodig zullen zijn voor het 

realiseren van de actie. Hierdoor is het steeds mogelijk dat acties op projectniveau alsnog 

onder een (andere) bijlage van het project-m.e.r.-besluit vallen. We denken hierbij b.v. 

aan ingrepen i.k.v. overstromingen, bemaling, aanleg van stuwen, e.d. Op het niveau van 

een omgevingsvergunning dient dan ook steeds nagegaan te worden of de 

desbetreffende ingrepen onder bijlage I, II of III van de project-m.e.r.-richtlijn vallen. 

Deze plan-MER ontheft geenszins de afzonderlijke acties van hun plan- en/of project-

m.e.r.-plicht en of m.e.r.-screeningsplicht. 
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Op de situeringskaartjes wordt telkens volgende legende gehanteerd: 

 

 

Voor alle acties geldt voor de discipline mens (veiligheid) dat er dient rekening gehouden te worden 

met de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen en ondergrondse kabels en pijpleidingen. Het is dan 

ook aanbevolen om het advies van de beheerder (Elia, Fluxys, …) in te winnen bij 

omgevingsvergunningsaanvragen en bij bouw-, graaf- en constructie-activiteiten, dit om na te gaan of 

er hoogspanningsleidingen of ondergrondse kabels of pijpleidingen aanwezig zijn in of in de nabijheid 

van het projectgebied en welke veiligheidsrichtlijnen dienen gevolgd te worden. 
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  Maatregelengroep 4A: beschermde en waterrijke gebieden (grondwater) 

4A_A – Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van de 

drinkwaterbeschermingszones 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 4A_A_0020 

Inventariseren, beoordelen, prioriteren van lozingen (huishoudelijk en bedrijven) in de prioritaire gebieden 

grondwaterwinning. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwaliteit: lagere concentratie nutriënten en andere 
verontreinigende stoffen (++) 

Oppervlaktewaterkwaliteit: lagere concentraties nutriënten en andere 
verontreinigende stoffen (+) 

Discipline biodiversiteit Geen direct effect. Mogelijk positieve effecten t.g.v. lagere concentratie 
nutriënten in grond- en oppervlaktewater (0/+) 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Noodzaak tot nemen van maatregelen aan de bron (IBA’s, aanpassing 
waterzuivering bedrijven, …) (-) 

Betere bescherming drinkwaterkwaliteit (+) 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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4A_B - Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van andere beschermde 

gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van grondwater 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

466, 480, 481, 482, 726 

466: Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het Kastanjebos 

480: Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen, als verwijderen en/of aanpassen oppervlakkige 

drainage ifv grondwaterafhankelijke natuurstreefbeelden / realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen 

in SBZ bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 

481: Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen, als verwijderen/aanpassen oppervlakkige drainage 

ifv grondwaterafhankelijke natuurstreefbeelden / realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in SBZ 

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei 

482: Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen, als verwijderen en/of aanpassen oppervlakkige 

drainage ifv grondwaterafhankelijke natuurstreefbeelden / realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen 

in SBZ overgang Kempen-Haspengouw 

726: Aanpakken van oppervlakkige drainage in het habitatrichtlijngebied: de vallei- en brongebieden van 

de Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterpeilen (++) 

Grondwaterkwaliteit zal verbeteren (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+): aandacht voor 
eventuele aanwezigheid van effectief  en potentieel overstromingsgevoelig 
gebied 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (++, zie grondwater) 

Discipline biodiversiteit Natte natuur wordt gecreëerd/ontwikkeld/realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten  

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door de betere ontwikkeling 
van natte natuur (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van beschermd en/of vastgesteld 
erfgoed  

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies voor de 
eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van gewijzigde grond- en 
oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ indien situatie 
verbetert, - indien situatie verslechtert) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur, verminderen hittestress (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VEN-gebied, 
dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere 
fase. 
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4A_B - Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van andere beschermde 

gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van grondwater 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

466, 480, 481, 482, 726 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VRL- of HRL-
gebied, dient er een passende beoordeling te worden uitgevoerd in een 
latere fase. 

 

 Maatregelengroep 4B: beschermde gebieden en waterrijke gebieden (oppervlaktewater) 

4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

88: Restauratie en beheer Blauwe Sluis en kreek in Lapscheure 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verbeterde oppervlaktewaterhuishouding 
(++) 

Wijziging waterbodemkwaliteit t.g.v. ruiming slib (+) 

Aandachtspunten: effectief overstromingsgevoelig gebied 

Discipline biodiversiteit Positieve effecten t.g.v. verbeterde oppervlaktewaterhuishouding en 
behoud van rietkragen (0/+) 

Aandachtspunten: erkend natuurreservaat Stadswallen van Damme 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Restauratie beschermd monument ‘Blauwe Sluis’ gelegen in beschermd 
landschap ‘omgeving Blauwe Sluis en kreek’ (++) 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke impact van gewijzigd oppervlaktewaterpeil 
op drainage landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert) 

Verhoging belevingswaarde/recreatie t.g.v. restauratie beschermd 
monument (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door beperken verdroging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets VEN-gebied ‘Het krekengebied van Lapscheure en Hoeke 

Passende beoordeling Een passende beoordeling dient uitgevoerd te worden in een latere fase: 
VRL Poldercomplex 
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4B_B – Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

118: Herstel hydrologie Heirnisse-Fondatie, Etbos en Puyenbroeck 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterpeilen (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: verbeterde oppervlaktewaterhuishouding 
(++): aandacht voor eventuele ligging in effectief of potentieel 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline biodiversiteit Natte natuur wordt gecreëerd/ontwikkeld/realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door de betere ontwikkeling 
van natte natuur (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van beschermd en/of vastgesteld 
erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies voor de 
eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van gewijzigde grond- en 
oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ indien situatie 
verbetert, - indien situatie verslechtert) 

Aandacht voor recreatieve functies in het gebied 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door beperken verdroging en vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VEN-gebied, 
dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere 
fase. 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VRL- of HRL-
gebied, dient er een passende beoordeling te worden uitgevoerd in een 
latere fase. 
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4B_B – Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 125 

 

Ecologisch en hydrologisch herstel van de Rode Geul: Rode Geul inzetten als waterretentiebekken, de 

aanwezige vistrap opnieuw doen werken, sedimentruiming 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: vertraagde afvoer t.g.v. inzet als 
waterretentiebekken (++) 

Oppervlaktewaterkwaliteit: mogelijke verbetering 
waterbodemkwaliteit t.g.v. sedimentruiming (+) 

Aandachtspunt: gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied 

Discipline biodiversiteit Positieve impact op vismigratie (++) 

Indirecte impact door verbetering waterhuishouding (+) 

Aandachtspunt: erkend natuurreservaat Meetjeslandse krekengebied 

Discipline bodem Mogelijk vergraving bij aanleg stuwen (-) 
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Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed aangetast 
wordt (-/--) 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke impact van gewijzigd 
oppervlaktewaterpeil op drainage landbouwgronden (+ indien situatie 
verbetert, - indien situatie verslechtert) 

Aandacht voor recreatieve functie krekengebied. 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door betere waterbeschikbaarheid door inrichting als 
waterretentiebekken (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets VEN-gebied ‘Het Meetjeslands krekengebied West’ 

Passende beoordeling Een passende beoordeling dient uitgevoerd te worden in een latere 
fase: VRL Krekengebied, HRL Polders 

Grensoverschrijdende effecten Ja, mogelijk met Nederland 
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4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 397 

 

Herstellen van de natuurlijke waterhuishouding in de Dijlevallei. In het natuurinrichtingsproject 

Dijlevallei worden de komgronden opnieuw vernat en verdere verdroging wordt tegengegaan. Hierdoor 

verhoogt het grondwater en wordt de relatie tussen de vallei en het plateau hersteld. Ook buiten het 

natuurinrichtingsproject plant ANB op enkele locaties de natuurlijke waterhuishouding te herstellen. 

Onder andere het aanpakken van oppervlakkige drainage in gebied Florival door middel van opstuwing 

leigrachten i.f.v. natuurdoelen en de optimalisatie van waterhuishouding in vijvercomplex Grootbroek 

ifv natuurdoelen voor waterhabitats en moerasvogels staan op het programma. Deze kaderen ook in 

het behalen van de IHD voor dit Natura 2000 gebied. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterpeilen (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Aandachtspunt: effectief en potentieel overstromingsgevoelig gebied 
aanwezig 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (++, zie grondwater) 

Discipline biodiversiteit Natte natuur wordt gecreëerd/ontwikkeld/realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen (++) 
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4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 397 

Aandachtspunten:  

 erkend natuurreservaat Doode Bemde 

 Vlaamse natuurreservaten Vijvers van Florival en vijvers van Oud-
Heverlee 

 bosreservaat Heverleebos: Kleine Moerassen 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door de betere ontwikkeling 
van natte natuur (++) 

Aandachtspunten: 

 Beschermde landschappen Grootbroek en Heverleebos en 
Meerdaalwoud 

 Beschermde archeologische zone: Middenneolithische site van 
Ottenburg in Huldenberg 

 Beschermde stad- en dorpsgezichten:  
o Dorpskern 
o Omgeving van de hoeves Hinnemeure en Celongaet met 

achterliggend broekgebied 
o Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Spui met haar omgeving en 

het kasteelpark van Overschie 
o Kardinaal Mercierlaan +  G. de Croylaan + Celestijnenlaan + 

Broekstraat: Arenbergpark met omgeving 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies voor de 
eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van gewijzigde grond- en 
oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ indien 
situatie verbetert, - indien situatie verslechtert), aandacht voor 
recreatieve functies 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur, verminderen hittestress (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets VEN-gebied De Dijlevallei en VEN-gebied Het Meerdaalwoud 

Passende beoordeling Een passende beoordeling dient uitgevoerd te worden in een latere 
fase: HRL Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en 
moerasgebieden en VRL De Dijlevallei, Natura2000-gebied ‘Vallée de la 
Dyle en aval d’Archennes (Wallonië) 

Grensoverschrijdende 
effecten 

Ja, mogelijk met Wallonië 
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4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

485, 486, 487, 491, 492, 494, 503, 505, 511, 514, 515, 516, 538  

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 513 

 

Beek- en valleiherstel voor de afstroomgebieden van Melsterbeek, Begijnenbeek, , Grote Gete, 

Herk/Kleine Herk, Kleine Gete, Winge, Zwarte Beek, Demer III, IV, V en VI, Gete I en II,  waterlopen 

2de en 3de categorie. Actie 513 omvat ondermeer de deelprojecten op waterlopen tweede en derde 

categorie, die ontwikkeld zullen worden in het kader van het integraal project Sigma Demervallei. Tot 

de scope van deze acties horen maatregelen inzake het opheffen van vismigratieknelpunten, 

verdroging, extensivering ruimingsbeheer, koolstofcaptatie, bevordering biodiversiteit, creatie van 

groenblauwe netwerken natuurlijke waterbergingscapaciteit. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterpeilen (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied (aanwezig t.h.v. actie 513) 

Verbetering structuurkwaliteit (++) 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (+, zie grondwater) 
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4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

485, 486, 487, 491, 492, 494, 503, 505, 511, 514, 515, 516, 538  

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 513 

Discipline biodiversiteit Natte natuur wordt gecreëerd/ontwikkeld/realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen (++) 

Opheffen van vismigratieknelpunten (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten. T.h.v. 
actie 513:  

 erkend natuurreservaat Demerbeemden 

 Vlaamse natuurreservaat Demerbroeken 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door de betere 
ontwikkeling van natte natuur (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en vastgesteld 
erfgoed. T.h.v. actie 513: 

 Vastgestelde archeologische zones: 
o Historische stadskern van Diest 
o Historische stadskern van Zichem 
o Historische stadskern van Aarschot 

 Vastgesteld landschapsrelict: 
o Demervallei tussen Aarschot en Diest 
o Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter 

 Beschermde landschappen  
o De Voortberg 
o Natuurgebied ‘Achter Schoonhoven’ 
o Meander van Vorsdonk – Turfputten 

 Beschermde archeologische site: Primitieve parochie van 
Weerde in Aarschot 

 Beschermde stad- en dorpsgezichten: De dorpskern van 
Langdorp 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van 
gewijzigde grond- en oppervlaktewaterpeilen op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert), verbetering belevingswaarde (+), creëren of 
verbeteren recreatieve mogelijkheden (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur, verminderen hittestress (++) 

Klimaatmitigatie door koolstofcaptatie (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 
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4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

485, 486, 487, 491, 492, 494, 503, 505, 511, 514, 515, 516, 538  

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 513 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase. T.h.v. actie 513 : VEN-gebied 
Demervallei ten oosten van Aarschot en VEN-gebied Demervallei 
ten westen van Aarschot aanwezig. 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden 
uitgevoerd in een latere fase. T.h.v. actie 513: HRL Demervallei en 
VRL De Demervallei 
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4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

548, 634, 745, 775, 919 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 631 

 

Uitvoeren van ecohydrologische herstelmaatregelen. Deze omvatten o.m. oplossen 

vismigratieknelpunten, aanpassing afwatering/drainage 

Actie 631: Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen in functie van alluviale bossen in de vallei 

van de Grote Caliebeek (SBZ) en de uitbreiding van beekhabitat en leefgebied van de kleine 

modderkruiper. Bijna 1,5 km stroomafwaarts ligt nog een heel grote stuw in de Grote Calie (opwaarts 

Tielensteenweg). Deze stuw zal aangepakt worden i.f.v. vrije vismigratie.  

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterpeilen (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Aandach voor eventuele aanwezigheid: effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied (aanwezig t.h.v. actie 631) 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (++, zie grondwater) 
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4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

548, 634, 745, 775, 919 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 631 

Discipline biodiversiteit Natte natuur wordt gecreëerd/ontwikkeld/realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen (++) 

Situatieafhankelijk: Opheffen van vismigratieknelpunten (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten. T.h.v. actie 
631:  

 erkend natuurreservaat Winkselsbroek – De Dongen 

 bosreservaat Sevendock 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door de betere 
ontwikkeling van natte natuur (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of vastgesteld 
erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies voor 
de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van gewijzigde 
grond- en oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ 
indien situatie verbetert, - indien situatie verslechtert) 

Aandacht voor eventuele recreatieve functie ter hoogte van de 
waterloop. 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur, verminderen hittestress (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VEN-
gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in 
een latere fase. T.h.v. actie 631: VEN-gebied De vallei van de Grote 
Kaliebeek 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VRL- of 
HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden uitgevoerd 
in een latere fase. T.h.v. actie 631: HRL Bos- en Heidegebieden ten 
oosten van Antwerpen 
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4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

554 

Herstel van een oude meander in de Stiemervallei,ter hoogte van het Sportin GenkPark, kaderend in 

Integraal Project De Wijers 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: tegengaan verdroging  (+) 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (+, zie grondwater) 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit en biodiversiteit in het gebied verbeteren (+) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij erkend natuurreservaat De 
Maten 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Verbetering landschappelijke kwaliteit door verbetering beleving 

aan water. 

Actie gelegen in/nabij beschermd landschap Natuurreservaat De 

Maten, beschermd stads- en dorpsgezicht ‘Onmiddellijke 

omgeving van de slagmolen alsook deel van Striemerbeek en 

deel van Slagmolenweg met brug’ 

Discipline mens mogelijke impact van gewijzigde grondwaterpeilen op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert) 

verbetering belevingswaarde meander (+) 

aandacht voor aanwezigheid recreatieve infrastructuur 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied  Het Vijvergebied Midden-
Limburg bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase 
zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er 
werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op het desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging in  VRL en HRL-gebied  De Maten bestaat de kans 
dat een passende beoordeling in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in SBZ 
(vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 
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4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

632 

Verleggen van de Lieremansloop, de Brakeleersloop en het Lieremansstaartje ikv natuurinrichting De 

Liereman (SBZ), inclusief de sanering van de resterende vismigratieknelpunten 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand door wijziging 
grond-/oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied  

Situatieafhankelijk: verbetering structuurkwaliteit door verleggen 
waterloop (+) 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Oplossen vismigratieknelpunten (++) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: de landschappelijke kwaliteit kan verbeteren 
door verbeterde structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed.  

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert), bescherming voor overstromingen (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase. 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden 
uitgevoerd in een latere fase. 
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4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

664, 718 

Aanpakken van oppervlakkige drainage in het Olens Broek (SBZ) en het Marum 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterpeilen (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied  

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (++, zie grondwater) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door verbeterde waterhuishouding 
(++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten. 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: de landschappelijke kwaliteit kan verbeteren 
door verbeterde habitatkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed.  

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke impact op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase. 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden 
uitgevoerd in een latere fase. 
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4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 710 

 

Realisatie van waterberging en nutriëntencaptatie op de Kleine Beek stroomafwaarts centrum 

Opglabbeek 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering grondwaterkwaliteit (+) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (++) 

Aandachtspunt: effectief en potentieel overstromingsgevoelig 
gebied aanwezig 

Discipline bodem Verbetering bodemkwaliteit (+) 

Discipline biodiversiteit Vermindering eutrofiëring (++) 

Aandachtspunten: erkend natuurreservaat Vallei van de Bosbeek 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Geen significante effecten 
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4B_B - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 710 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van 
gewijzigde oppervlaktewaterpeilen op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, verminderen 
hittestress (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets VEN-gebied De Bovenloop Bosbeek 

Passende beoordeling Een passende beoordeling dient uitgevoerd te worden in een 
latere fase: HRL Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en 
Heidegebieden te Opglabbeek-Maaseik 
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4B_C - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van de 

drinkwaterbeschermingszones 

Acties die vallen onder bijlage II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 4B_C_0008 

Inventariseren, beoordelen, prioriteren van lozingen (huishoudelijk en bedrijven) in de prioritaire 

gebieden oppervlaktewaterwinning. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwaliteit: lagere concentratie nutriënten en andere 
verontreinigende stoffen (+) 

Oppervlaktewaterkwaliteit: lagere concentraties nutriënten en andere 
verontreinigende stoffen (++) 

Discipline biodiversiteit Geen direct effect. Mogelijk positieve effecten t.g.v. lagere 
concentratie nutriënten in grond- en oppervlaktewater (0/+) 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Noodzaak tot nemen van maatregelen aan de bron (IBA’s, aanpassing 
waterzuivering bedrijven, …) (-) 

Betere bescherming drinkwaterkwaliteit (+) 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 

 

4B_C - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van de 

drinkwaterbeschermingszones 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

873 

Bouwen van een defosfatering op de inname naar de spaarbekkens van WPC Kluizen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (+/++) 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) 
omgeving van het gebied kunnen verbeteren (+) 

Discipline bodem Geen significante effecten  
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4B_C - Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van de 

drinkwaterbeschermingszones 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

873 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

 

Discipline mens Verbetering efficiëntie drinkwaterwinning (+)  

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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4B_D - Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

465, 773, 778, 779, 790, 792, 801 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 63, 398, 750, 755, 764, 771, 774 en 791 
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4B_D - Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

465, 773, 778, 779, 790, 792, 801 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 63, 398, 750, 755, 764, 771, 774 en 791 
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4B_D - Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

465, 773, 778, 779, 790, 792, 801 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 63, 398, 750, 755, 764, 771, 774 en 791 
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4B_D - Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

465, 773, 778, 779, 790, 792, 801 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 63, 398, 750, 755, 764, 771, 774 en 791 
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4B_D - Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

465, 773, 778, 779, 790, 792, 801 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 63, 398, 750, 755, 764, 771, 774 en 791 
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4B_D - Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

465, 773, 778, 779, 790, 792, 801 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 63, 398, 750, 755, 764, 771, 774 en 791 

 

Sanering van overstorten (b.v. aanleg bergbezinkingsbekken , voorzuivering, elimineren, 

optimaliseren van overstorten) 

Aanleg gescheiden riolering en oplossen lozingspunten 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (++), 

grondwaterkwaliteit (+) en sedimentkwaliteit (++) 

Aandachtspunten: Gelegen in/nabij  

63 – 755: mogelijk overstromingsgevoelig gebied 

398 – 750 – 764 – 774 -791: mogelijk en effectief 
overstromingsgevoelig gebied  

Discipline bodem Voor aanleg nieuwe riolering dienen graafwerken uitgevoerd te 
worden (-) 
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4B_D - Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

465, 773, 778, 779, 790, 792, 801 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 63, 398, 750, 755, 764, 771, 774 en 791 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) 
omgeving van het gebied verbeteren (+) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij 

398: erkend natuurreservaat Doode bemde 

764 -771: erkend natuurreservaat De Maten 

774: Vlaamse natuurreservaten Ten Haagdoornheide, De Teut en 
Platweyers 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 

aangetast worden (-). 

Acties gelegen in/nabij :  

63: beschermd landschap: 'Kraenepoel' en Markettebossen, 

beschermd monument Park van het kasteel van Bellem met 

grachten, vijver en ijskelder 

764 – 771: beschermd landschap Natuurreservaat De Maten, 

beschermd stads- en dorpsgezicht ‘Onmiddellijke omgeving van 

de slagmolen alsook deel van Striemerbeek en deel van 

Slagmolenweg met brug’ 

774: vastgestelde landschapsrelicten ‘Vijver- en heidegebied 

rond de bovenbeek van de Laambeek, Roosterbeek en 

Slangebeek’ en ‘Vijvergebied tussen Laambeek en Slangebeek’, 

beschermde landschappen Militair domein Molenheide, De 

Holsteen, Ballewijers-Slangebeekbronnen, beschermd stads- en 

dorpsgezicht Omgeving van de Vranckenschans 

Discipline mens Geen significante effecten  

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase  

Acties gelegen in/nabij: 

63: VEN De Kraenepoel en Markettebossen 

398, 750: VEN De Dijlevallei 
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4B_D - Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

465, 773, 778, 779, 790, 792, 801 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 63, 398, 750, 755, 764, 771, 774 en 791 

764 – 771: VEN Het Vijvergebied Midden-Limburg 

774 : VEN De Teut – Tenhaagdoornheide en Het Vijvergebied 
Midden-Limburg 

791: VEN Middenloop Demer 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te 
worden uitgevoerd in een latere fase. 

Acties gelegen in/nabij:  

63: HRL Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: 
westelijk deel 

398, 750: VRL De Dijlevallei, HRL Valleien van de Dijle, Laan en 
IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden 

764 – 771: VRL en HRL De Maten 

774: VRL Het Vijvercomplex van Midden-Limburg en HRL Valleien 
van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek 
met vijvergebieden en heiden  

791: VRL De Demervallei 
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4B_D - Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

65, 807 

65: Ruimen van sediment van de Kraenepoel in Aalter 

807: verbetering  structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding in de Vallei van de Drie Beken 

(afwerken/nazorg saneringsproject Winterbeek) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verhoogde waterberging (++) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (++) 

Verbetering sedimentkwaliteit en –kwantiteit (++) 

Verbetering structuurkwaliteit (++) 

Aandacht voor in eventuele ligging in effectief en/of potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door betere oppervlaktewater- en 
waterbodemkwaliteit en verbeterde structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe door verbeterde 

habitatkwaliteit en structuurkwaliteit (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 

aangetast worden (-/--). 

Aandacht voor de eventuele aanwezigheid van beschermd en 

vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Geen significante effecten 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase. 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te 
worden uitgevoerd in een latere fase. 
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4B_D - Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

112, 113, 114, 128, 754, 766, 767, 768, 769, 777, 786 

Gebiedsgerichte projecten ter bevordering van waterconservering en verdroging, uitvoeren 

inrichtingsmaatregelen vanuit ecohydrologische studies, ecologische inrichtingsmaatregelen  

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterpeilen (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (+) 

Verbetering structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid: effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (+, zie grondwater) 

Discipline biodiversiteit Betere habitatkwaliteit t.g.v. verbeterde waterhuishouding, 
oppervlaktewaterkwaliteit en structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten.  

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit kan toenemen door de verbeterde 
habitatkwaliteit en structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of vastgesteld 
erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies voor 
de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van gewijzigde 
grond- en oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ 
indien situatie verbetert, - indien situatie verslechtert) 

Aandacht voor eventuele recreatieve mogelijkheden in betrokken 
gebieden. 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VEN-
gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in 
een latere fase.  

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VRL- of 
HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden uitgevoerd 
in een latere fase. 
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4B_D - Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

285, 286, 311, 312, 330 

Maatregelen om beschermde vissoorten te vrijwaren (b.v. aanleggen van 

stroomdeflectoren.grindbanken i.f;v. visbestand, dood hout), herintroductie van de beekprik in een 

aantal waterlopen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (+) 

Verbetering structuurkwaliteit (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid: effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied  

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Betere habitatkwaliteit voor beschermde vissoorten (++) 

Verbetering biodiversiteit: vispopulatie en daaraan gerelateerde 
soorten (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten.  

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit kan toenemen door de verbeterde 
habitatkwaliteit en structuurkwaliteit waterlopen (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of vastgesteld 
erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke impact van gewijzigde 
oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ indien 
situatie verbetert, - indien situatie verslechtert) 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VEN-
gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in 
een latere fase.  

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VRL- of 
HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden uitgevoerd 
in een latere fase. 
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4B_D – Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

588 

Afgraven historisch huishoudelijk stort t.h.v. de Lokkerse Dammen te Arendonk 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verbetering waterberging (++) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (++) 

Verbetering structuurkwaliteit (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid: effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Verbeterde bodemkwaliteit (++) 

Discipline biodiversiteit Betere habitatkwaliteit t.g.v. verbeterde waterhuishouding en 
oppervlaktewaterkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten.  

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit kan toenemen door de verbeterde 
habitatkwaliteit en structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of vastgesteld 
erfgoed 

Discipline mens Geen significante effecten 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VEN-
gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in 
een latere fase.  

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VRL- of 
HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden uitgevoerd 
in een latere fase. 
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4B_D – Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 743 

 

In situ-zuivering van het water dat via de zuidelijke gracht wordt afgevoerd van de Steertse Heide 

naar de Groote Meer 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (++), en 

grondwaterkwaliteit (+) 

Aandachtspunten: Gelegen in/nabij mogelijk en effectief 

overstromingsgevoelig gebied  

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit verbeteren (+) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij erkend natuurreservaat 
Stappersven, gelegen in RAMSAR-gebied 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 

aangetast worden (-). 

Gelegen in/nabij beschermd landschap ‘Kalmthoutse heide’. 
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4B_D – Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere beschermde 

gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 743 

Discipline mens Geen significante effecten  

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Gezien de ligging in VEN-gebied ‘De Kalmthoutse heide’  bestaat 
de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-
gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Gezien de ligging in VRL en HRL Kalmthoutse heide en nabij 
Natura 2000-gebied Brabantse Wal in Nederland bestaat de kans 
dat een passende beoordeling in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in SBZ 
(vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 

Grensoverschrijdende effecten Ja, mogelijk met Nederland 
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4B_E - Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

280, 301, 302, 303, 304, 305 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 446, 454 
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4B_E - Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

280, 301, 302, 303, 304, 305 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 446, 454 

 

Wegwerken vismigratieknelpunten 

446: Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Molenbeek in Sint-Genesius-Rode en Beersel 

(Habitatrichtlijngebied Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden) 

454: Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (werkingsgebied watering) (Valleigebied tussen 

Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: betere waterberging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: vertraagde afvoer (++), tegengaan 

verdroging (+) 

Verbetering van de structuurkwaliteit (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij mogelijk en/of effectief 

overstromingsgevoelig gebied. Actie 446 is gelegen in/nabij 

mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied, actie 454 in 

mogelijk overstromingsgevoelig gebied  
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4B_E - Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

280, 301, 302, 303, 304, 305 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 446, 454 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit verbeteren (+) 

Verbeteren vismigratie (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten. Actie 
446 is gelegen nabij erkend natuurreservaat Steenputbeek, 454 
nabij erkend natuurreservaat Hellebos-Rotbos 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Verbeteren landschappelijke kwaliteit door betere 

hydromorfologische kwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij beschermd en/of 

vastgesteld erfgoed. Actie 446 is gelegen in/nabij beschermd 

landschap ‘Onmiddellijke omgeving van de hoeve ‘Rood 

Kloosterken’, beschermd monument ‘Alpiene tuin Bloemendal’, 

beschermde stads- en dorpsgezichten ‘Onmiddellijke omgeving 

van Het Stenen Hof’, ‘De dorpskern van Alsemberg’ en ‘Hof te 

Landsrode en Sint-Annahoeve met omgeving’, vastgesteld 

landschapsrelict ‘Hallerbos –Lembeekbos-Maasdalbos’. 

Discipline mens Geen significante effecten  

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur, verminderen hittestress (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase.  

446: ligging nabij en/of in VEN-gebieden ‘Het Hallerbos en 
omgeving’ en ‘De Bossen en beekvalleien te Beersel en Sint-
Genesius-Rode’.  

454: ligging in VEN-gebieden ‘Het Hellebos - Snijsselsbos’  

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te 
worden uitgevoerd in een latere fase. 

446: ligging nabij HRL Hallerbos en nabije boscomplexen met 
brongebieden en heiden en nabij Natura 2000-gebied Affluents 
brabançons de la Senne in Wallonië  
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4B_E - Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

280, 301, 302, 303, 304, 305 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 446, 454 

454: ligging in HRL Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, 
Kortenberg en Veltem  

Grensoverschrijdende effecten Ja, actie 446 mogelijk met Wallonië 
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4B_E - Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

297, 642 

Structuurherstel waterlopen, aanleg nieuwe meanders 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verbetering waterberging (+)  

Verbetering van de structuurkwaliteit (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij mogelijk en/of effectief 

overstromingsgevoelig gebied.  

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Bij ecologische inrichting kan de habitatkwaliteit verbeteren (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten.  

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Verbeteren landschappelijke kwaliteit door betere 

hydromorfologische kwaliteit (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 

aangetast worden (-). 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij beschermd en/of 

vastgesteld erfgoed. 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-) 

Aandacht voor eventuele recreatieve functie t.h.v. de waterloop 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase.   

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te 
worden uitgevoerd in een latere fase. 
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4B_E - Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 

gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 637 

 

Structuurherstel Grote Nete vanaf Balen tot Albertkanaal 

Aansluitend op de meanders die recent werden aangelegd ikv het oplossen van de laatste 

vismigratieknelpunten op de Grote Nete (1ste cat), wordt verder werk gemaakt van een ruimere 

hermeandering van de waterloop tussen de watermolen van Meerhout en de monding van de Molse 

Nete (SBZ Bels Broek en Malesbroek). Daarnaast wordt er ook naar het opwaartse en meest 

afwaarste deel van de Molse Nete (1ste cat) gekeken: Tussen beginpunt 1ste categorie en Meerhout 

hinderen weekendhuisjes en de er naartoe leidende wegen een spontane ontwikkeling. Plaatselijk 

grenzen nog akkers en bemeste graslanden aan de waterloop. Een oeverzone of gezamenlijke 

projecten met Natuurpunt kunnen hier nuttig zijn. Tussen Molse Nete en Albertkanaal wil VMM de 

mogelijkheid bekijken om dijken te verplaatsen en spontane meandering te versnellen. Ook hier 

hangt veel af van de eigendomssituatie van Natuurpunt. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verbetering waterberging (+)  

Verbetering van de structuurkwaliteit (++) 

Aandachtspunt: actie gelegen ter hoogte van effectief en 

mogelijk overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 
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4B_E - Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 

gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 637 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit verbeteren (+) 

Mogelijk biotoopverlies door verplaatsen dijken (0/-) 

Verbeteren vismigratie (++) 

Aandachtspunt: gelegen in/nabij erkende natuurreservaten 
Griesbroek, Bels broek en heide en Malesbroek 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Meer natuurlijk overstromingsregime en overstromingsgebied (+) 

Verbeteren landschappelijke kwaliteit door betere 

hydromorfologische kwaliteit (+) 

Verplaatsen dijken kan voor een visuele verstoring zorgen met 

een negatief effect op de structuurkenmerken en waarden van 

het landschap (-) 

Aandachtspunt: gelegen in/nabij beschermde stads- en 

dorpsgezichten Omgeving Hoolstmolen, Omgeving Straalmolen 

(watermolen), beschermde landschappen Grote Hoeve en 

omgeving, Landschap van Bel met het Belsveld, de Belseheide, de 

duinen en een deel van het Belsbroek, Malesbroek 

Scherpenbergen, vastgesteld bouwkundig erfgoed Heilige 

Odradakapel, Villa, Watermolen op de Grote Nete, Grote hoeve, 

Kanunnikhoeve, Langgestrekte hoeve 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-),  

Aandacht voor recreatieve functies op en langs de waterloop 
(o.a. weekendhuisjes) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebieden De Vallei van de Grote 
Nete bovenstrooms en De Gebroekten Grote Nete bestaat de 
kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen uitgevoerd 
te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-gebied 
worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 
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4B_E - Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 

gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 637 

Passende beoordeling Wegens ligging in/nabij HRL-gebied Bovenloop van de Grote Nete 
met Zammelsbroek, Langdonken en Goor bestaat de kans dat 
een passende beoordeling in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in SBZ 
(vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 

 

4B_E - Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

306, 307, 308, 633 

Aanleg van paaiplaatsen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering structuurkwaliteit door creëren paaiplaats (+) 

Aandacht voor eventuele ligging ter hoogte van potentieel  en/of 

effectief overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Herstel vispopulaties door aanleg paaiplaats (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten. 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Als indirect effect kan de aanleg van paaiplaatsen zorgen voor 

een versterking van landschappelijke structuurkwaliteit (0/+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-) 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase.   

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te 
worden uitgevoerd in een latere fase. 
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4B_E - Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

306, 307, 308, 633 

4B_E - Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

585, 589, 639 

Uitvoeren beekherstel en uitbreiding beekhabitat voor (beschermde) soorten 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verbetering waterberging (+) 

Verbetering structuurkwaliteit waterlopen (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen mogelijk graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit verbeteren (+) 

Verbeteren vismigratie (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten.  

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit kan toenemen door de betere 
habitatkwaliteit en structuurkwaliteit (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-). 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of vastgesteld 
erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke impact van gewijzigde 
oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ indien 
situatie verbetert, - indien situatie verslechtert) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VEN-
gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in 
een latere fase.  

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VRL- of 
HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden uitgevoerd 
in een latere fase. 
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4B_E - Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 

gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

661, 691, 692, 709, 720, 721, 929 

Ecologisch beekherstel, verbetering zelfzuiverend vermogen en waterberging (o.a. sedimentruiming, 

verondieping, oplossen vismigratieknelpunten, wegvangen nutriënten) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verbeterde waterberging (++) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (++) 

Verbetering sedimentkwaliteit en –kwantiteit (++) 

Verbetering structuurkwaliteit (++) 

Aandacht voor in eventuele ligging in effectief en/of potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door betere oppervlaktewater- en 
waterbodemkwaliteit en verbeterde structuurkwaliteit (+) 

Verbetering vismigratie (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe door verbeterde 

habitatkwaliteit en structuurkwaliteit (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 

aangetast worden (-/--). 

Aandacht voor de eventuele aanwezigheid van beschermd en 

vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Geen significante effecten 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase. 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te 
worden uitgevoerd in een latere fase. 
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4B_I - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

64 

Plaatsen van stuwen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand door stuwen 
oppervlaktewater, tegengaan verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij effectief en/of potentieel 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Situatieafhankelijk: vergraving (-) 

Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Mogelijk biotoopverlies door aanleg stuwen (-)  

Stuwen kunnen vismigratieknelpunten met zich mee brengen (0/-) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: stuwen kunnen zorgen voor lokale visuele 
verstoring (0/-) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed 
aangetast wordt (-/--) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: bescherming voor/vermindering van risico’s 
voor overstromingen (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, beperken 
overstromingsrisico (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase. 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden 
uitgevoerd in een latere fase. 
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4B_I - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 75  

 

Extra buffering creëren op de Paulusvaart 

Doel is het ophouden water in droge periodes voor maximale infiltratie en voor optimale werking van 

de aanzuigplaats (watercaptatie voor beregening en voor spuittoestellen 

gewasbeschermingsmiddelen  antiverzilting Zwin). Daarnaast ifv het bufferen van het hemelwater 

afkomstig van RWA Knokke (o.m. gebied Zoutelaan). 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: betere waterberging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: vertraagde afvoer (++), tegengaan 

verdroging (+) 

Aandachtspunten: gelegen in effectief overstromingsgevoelig 

gebied  

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit Zwin (+) 

Aandachtspunten: gelegen ter hoogte van beschermde gebieden 
Duinendecreet (Beschermd duingebied en voor duingebied 
belangrijk landbouwgebied) 
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4B_I - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 75  

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Geen significante effecten 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij beschermd stads- en 

Dorpsgezicht Hazegrasstraat, beschermde landschappen 

Hazegraspolder, gedeelte Graaf Jansdijk en Cantelmolinie en 

beschermd monument site van oud fort Isabelle en Hazegrasfort 

Discipline mens Verbetering watercaptatiemogelijkheden voor landbouw (+)  

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor landbouw en natuur (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Gezien de ligging in VEN-gebied ‘Zwinpolders’ bestaat de kans 
dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen uitgevoerd te 
worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-gebied worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op het desbetreffende 
VEN-gebied. 

Passende beoordeling Gezien de ligging in VRL Het Zwin en HRL Duingebieden inclusief 
IJzermonding en Zwin en Polders en nabij Natura 2000-gebied 
Zwin en Kievitpolder bestaat de kans dat een passende 
beoordeling in een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. 
Dit is het geval indien er werken in SBZ (vogel- of 
habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op de desbetreffende SBZ. 

Grensoverschrijdende effecten Ja, mogelijk met Nederland 
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4B_I - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

542, 787, 794, 800 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 541 en 808 

 

Maatregelen actieplan Drijvende waterweegbree, maatregelen vismigratie, maatregelen i.k.v. IP 

Demer Limburg 

541: Uitvoering van het SBP Grote modderkruiper in Sigma Demervallei tussen Diest en Werchter, 

met  herstel van het grondwaterpeil en start inrichting van de vallei ifv de natuurdoelen voor habitats 

en soort 

808: Waterberging en natuurherstel in de Demervallei tussen Diest en Werchter ikv Sigma Demer en 

IP Demervallei 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterpeilen (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Aandachtspunt: effectief en potentieel overstromingsgevoelig 
gebied aanwezig 

Verbetering structuurkwaliteit (++) 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (+, zie grondwater) 
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4B_I - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

542, 787, 794, 800 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 541 en 808 

Discipline biodiversiteit Natte natuur wordt gecreëerd/ontwikkeld/realisatie van 
instandhoudingsdoelstellingen (++) 

Opheffen van vismigratieknelpunten (++) 

Aandachtspunten:  

 erkend natuurreservaat Demerbeemden 

Vlaamse natuurreservaat Demerbroeken 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door de betere 
ontwikkeling van natte natuur (++) 

Aandachtspunten: 

 Vastgestelde archeologische zones: 
o Historische stadskern van Diest 
o Historische stadskern van Zichem 
o Historische stadskern van Aarschot 

 Vastgesteld landschapsrelict: 
o Demervallei tussen Aarschot en Diest 
o Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter 

 Beschermde landschappen  
o De Voortberg 
o Natuurgebied ‘Achter Schoonhoven’ 
o Meander van Vorsdonk – Turfputten 

 Beschermde archeologische site: Primitieve parochie van 
Weerde in Aarschot 

 Beschermde stad- en dorpsgezichten: De dorpskern van 
Langdorp 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van 
gewijzigde grond- en oppervlaktewaterpeilen op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert), aandacht voor recreatieve functie van de 
waterlopen 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets VEN-gebied Demervallei ten oosten van Aarschot en VEN-gebied 
Demervallei ten westen van Aarschot 

Passende beoordeling Een passende beoordeling dient uitgevoerd te worden in een 
latere fase: HRL Demervallei en VRL De Demervallei 
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4B_I - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

550, 552, 557, 781 

Maatregelen/afspraken m.b.t. bemesting, drainerende maatregelen en beheer (waterpeilen, 

zuivering e.d.) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterpeil (++), tegengaan 
verdroging (+) 

Verbetering grondwaterkwaliteit door beperken bemesting (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit door beperken bemesting 
en zuivering (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij effectief en/of potentieel 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door verbetering waterhuishouding 
en -kwaliteit 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Verbetering landschappelijke kwaliteit door verbetering 
habitatkwaliteit is mogelijk (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: beperking mogelijkheden bemesting/drainage 
op landbouwgronden (-) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur en landbouw (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets / 

Passende beoordeling / 

 

4B_I - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

555 

Herstel waterstructuren d.m.v. sedimentbeheer (ruiming) 
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4B_I - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

555 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verbeterde waterberging (++) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (++) 

Verbetering sedimentkwaliteit en –kwantiteit (++) 

Verbetering structuurkwaliteit (++) 

Aandacht voor in eventuele ligging in effectief en/of potentieel 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door betere oppervlaktewater- en 
waterbodemkwaliteit en verbeterde structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe door verbeterde 

habitatkwaliteit en structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor de eventuele aanwezigheid van beschermd en 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Geen significante effecten 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase. 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden 
uitgevoerd in een latere fase. 
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4B_I - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 556 

 

556: bewaren en versterken van de ecologisch- hydrologische waarde van de Slagmolen 

(Stiemervallei), kaderend in Integraal Project De Wijers 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: betere waterberging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: vertraagde afvoer (++)  

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (+, zie grondwater) 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) 
omgeving van het gebied verbeteren (+) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij erkend natuurreservaat De 
Maten 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Instandhouding erfgoedwaarde slagmolen (+) 

Verbetering landschappelijke kwaliteit door creëren ruimte voor 

water 

Actie gelegen in/nabij beschermd landschap Natuurreservaat De 

Maten, beschermd stads- en dorpsgezicht ‘Onmiddellijke 

omgeving van de slagmolen alsook deel van Striemerbeek en 
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4B_I - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 556 

deel van Slagmolenweg met brug’ 

Discipline mens mogelijke impact van gewijzigde grond- en 
oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ indien 
situatie verbetert, - indien situatie verslechtert) 

verbetering belevingswaarde/recreatieve waarde erfgoed (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied  Het Vijvergebied Midden-
Limburg bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase 
zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er 
werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op het desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging in  VRL en HRL-gebied  De Maten bestaat de kans 
dat een passende beoordeling in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in SBZ 
(vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 
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4B_I - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

770, 772, 776, 782, 918, 920, 933 

Uitvoeren inrichtingsmaatregelen vanuit ecohydrologische studies en maatregelen i.f.v. specifieke 

soorten 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterpeilen (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (+) 

Verbetering structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid: effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (+, zie grondwater) 

Discipline biodiversiteit Betere habitatkwaliteit t.g.v. verbeterde waterhuishouding, 
oppervlaktewaterkwaliteit en structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten.  

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit kan toenemen door de verbeterde 
habitatkwaliteit en structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of vastgesteld 
erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies voor 
de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van gewijzigde 
grond- en oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ 
indien situatie verbetert, - indien situatie verslechtert) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door tegengaan verdroging, vergroten 
waterbeschikbaarheid voor natuur (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VEN-
gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in 
een latere fase.  

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VRL- of 
HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden uitgevoerd 
in een latere fase. 

 



 
 

ID 4246683005 | 178 

4B_I - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

894, 895 

Aanpassen/plaatsen van pompen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Situatieafhankelijk: 

Oppervlaktewaterkwantiteit: wijziging afvoer (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij effectief en/of 
potentieel overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Pompen kunnen vismigratieknelpunten met zich mee brengen 
(0/-) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: pompen kunnen zorgen voor lokale visuele 
verstoring (0/-) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: bescherming voor/vermindering van risico’s 
voor overstromingen (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptatie door verminderen overstromingsrisico (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase. 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te 
worden uitgevoerd in een latere fase. 

 

  



 
 

ID 4246683005 | 179 

4B_J – Bestrijding van invasieve exoten 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

641 

Uitvoeren van de beheerstrategie voor stierkikker in de vallei van de Grote Nete (SBZ) – sterile male 

release 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Geen significante effecten 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Meer kansen voor inheemse soorten door verkleinen populatie 
stierkikker (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Geen significante effecten 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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 Maatregelengroep 5A: kwantiteit (grondwater) 

5A_A – beschermen en herstellen van de grondwatervoorraden (sluitend voorraadbeheer) rekening 

houdend met de impact van waterschaarste en droogte 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

408, 414, 418, 428 

Uitvoering van de acties uit hemelwaterplannen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: aanvulling grondwatertafel, beperken 
verdroging (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (++), beperking 
overstromingen (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid: effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied 

Mogelijke verbetering structuurkwaliteit door 
herinrichting/openlegging waterlopen/grachten (+) 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (+, zie grondwater) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Beperken verharding of ecologische inrichting waterbuffers, grachten, 
e.d. kan habitatkwaliteit verbeteren (+) 

Verbetering migratiemogelijkheden door aanleg groen-blauwe 
netwerken (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten.  

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit kan toenemen door de verbeterde 
habitatkwaliteit en structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of vastgesteld 
erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies voor 
de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van gewijzigde 
grond- en oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ 
indien situatie verbetert, - indien situatie verslechtert), vermindering 
overstromingsrisico’s (++), verbetering waterbeschikbaarheid (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door beperken verdroging en overstromingsrisico’s, 
verbetering waterbeschikbaarheid, tegengaan hittestress door 
aanwezigheid groen-blauwe netwerken (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VEN-
gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in 
een latere fase.  
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5A_A – beschermen en herstellen van de grondwatervoorraden (sluitend voorraadbeheer) rekening 

houdend met de impact van waterschaarste en droogte 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

408, 414, 418, 428 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VRL- of 
HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden uitgevoerd 
in een latere fase. 

 

 Maatregelengroep 5B: kwantiteit (oppervlaktewater) 

5B_A - Actief peilbeheer 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

5B_A_0018 

Opmaken van peilafspraken in vlakke gebieden 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: tegengaan verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: optimalisatie oppervlaktewaterpeilen 
i.f.v. doelstellingen Kaderrichtlijn Water (++) 

Discipline biodiversiteit Geen direct effect. Mogelijk positieve effecten t.g.v. betere grond- en 
oppervlaktewaterhuishouding t.h.v. waardevolle natuur (0/+) 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (+, zie grondwater) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Situatieafhankelijk: door betere peilafspraken kan het watergebruik 
voor de verschillende functies geoptimaliseerd worden (0/+)  

Discipline klimaat Klimaatadaptie door beperken verdroging en verbetering 
waterbeschikbaarheid (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 

 



 
 

ID 4246683005 | 182 

5B_A - Actief peilbeheer 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

66 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 108 

 

66: herstel en moderniseren van het captatiepunt op de Brugse Ringvaart t.h.v. Dampoort 

108: Uitvoeren van het project "Stadsvaart Brugge": vernieuwen van de Dampoortsluis 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: impact op grondwaterstand door nieuwe 
sluis en verbeterde werking van het captatiepunt voor bevloeiing 
Dudzeelse Polder (+) 

Verbetering grondwaterkwaliteit door onderdrukken zoute kwel 
door bevloeiiging Dudzeelse Polder (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: wijziging debiet/afvoerregime door 
nieuwe sluis (+) 

Aandachtspunt: gelegen ter hoogte van potentieel en effectief 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 
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5B_A - Actief peilbeheer 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

66 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 108 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: mogelijk biotoopverlies door bijkomende 
terreininname van nieuwe sluis (-) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk:  

 mogelijke rechtstreekse aantasting of aantasting van de 
contextwaarde van bouwkundig erfgoed 

 bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch 
erfgoed kan aangetast worden (-/--) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij 

 UNESCO Werelderfgoed Historisch stadscentrum van 

Brugge 

 Beschermd stads- en dorpsgezicht ‘Brugse stadsvesten’ 

 Meerdere elementen uit de vastgestelde inventaris 

bouwkundig erfgoed 

 vastgestelde archeologische zone Historische stadskern 

van Brugge 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact op 
(auto)verkeer omwille van gewijzigde stadstoegang (-), 
verbetering bevaarbaarheid waterloop stimuleert transport via 
scheepvaart (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door beperken verdroging en verbetering 
waterbeschikbaarheid (+) 

Klimaatmitigatie: stimuleren van transport via scheepvaart 
vermindert het aantal tonkilometers dat vervoerd wordt over de 
weg (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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5B_A - Actief peilbeheer 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 258 

 

Doortocht op de Leie in Wervik uitvoeren. Verbreden en verdiepen van de vaarweg ifv binnenvaart. 

Franse zijde dient nog te worden gedaan; verbreden vaarweg. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: bijkomende ruimte voor water door 

verbreden en verdiepen (+) 

Aandachtspunt: gelegen in potentieel overstromingsgevoelig 

gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Biotoopverlies op land t.g.v. verbreding (--) 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Aandachtspunten:  

 bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch 

erfgoed kan aangetast worden (-/--), deze actie is 

gelegen in/nabij de vastgestelde archeologische zone 

Historische stadskern van Wervik,  

 verder bevindt zich vastgesteld bouwkundig erfgoed 

t.h.v. deze stadskern en nabij de Leie, waardoor er 

impact mogelijk is door rechtstreekse aantasting of 

wijziging contextwaarde van dit bouwkundig erfgoed 
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5B_A - Actief peilbeheer 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 258 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering bevaarbaarheid 
waterloop stimuleert transport via scheepvaart (+), aandacht 
voor recreatieve functie (pleziervaart) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verbeteren waterberging (+) 

Klimaatmitigatie: stimuleren van transport via scheepvaart 
vermindert het aantal tonkilometers dat vervoerd wordt via de 
weg (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied West-Vlaamse Leievallei 
bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-
gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling / 
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5B_A - Actief peilbeheer 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 378 

 

Opwaardering van de Dender tussen Aalst en Dendermonde van een klasse II vaarweg naar een klasse 

IV vaarweg. Vervanging van de sluis van Denderbelle door een klasse IV sluis, inclusief de vervanging 

van de stuw en omgevingsaanleg zoals de realisatie van een vispassage (vispassage wordt als aparte 

actie opgenomen). Aanpassing van de sectie van de vaarweg in functie van de opwaardering. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: wijziging debiet/afvoerregime door 

aanpassing sectie en vervanging sluis (+) 

Aandachtspunt: gelegen in potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: mogelijk biotoopverlies op land t.g.v. 
aanpassing vaarweg (--) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij erkende natuurreservaten 
Hogedonk, Beneden-Dender en Sint-Onolfspolder  
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5B_A - Actief peilbeheer 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 378 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Aandachtspunten:  

 bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch 

erfgoed kan aangetast worden (-/--), deze actie is 

gelegen in/nabij de vastgestelde archeologische zones 

Historische stadskern van Aalst en Historische stadskern 

van Dendermonde,  

 verder bevindt zich vastgesteld bouwkundig erfgoed 

t.h.v. deze stadskernen en langs de Dender, waardoor er 

impact mogelijk is door rechtstreekse aantasting of 

wijziging contextwaarde van dit bouwkundig erfgoed 

 gelegen in/nabij beschermd landschap ‘Oude 

Denderloop’ 

 gelegen in vastgesteld landschapsrelict Bellebroek en 

Dendermeersen tussen Oudegem en Wieze 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering bevaarbaarheid 
waterloop stimuleert transport via scheepvaart (+),aandacht voor 
recreatieve functie (pleziervaart, recreatie langs oevers) 

Discipline klimaat Door vergroten sluis mogelijk ook vergroten van de 
waterverliezen door versassen schepen (-) 

Klimaatmitigatie: stimuleren van transport via scheepvaart 
vermindert het aantal tonkilometers dat vervoerd wordt via de 
weg (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied Vallei van de de Boven 
Zeeschelde van Kalkense Meersen tot Sint-Onolfspolder bestaat 
de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-
gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Gezien de ligging nabij VRL-gebied ‘Durme en Middenloop van de 
Schelde’ bestaat de kans dat een passende beoordeling in een 
latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval 
indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende 
SBZ. 
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5B_A - Actief peilbeheer 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

623 

Reduceren van overstromingsschade voor landbouwbedrijven, tegengaan van verdroging en 

verbeteren waterkwaliteit door kleinschalige maatregelen (b.v plaatsen stuwtjes in perceelsgrachten, 

andere gewassen, grachten op een andere manier ruimen, …) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: aanvulling grondwatertafel (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (++), beperking 
overstromingen (++) 

Verbetering grond- en oppervlaktewaterkwaliteit door b.v. andere 
keuze voor gewassen/bemesting (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid: effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied 

Mogelijke verbetering structuurkwaliteit door herinrichting grachten 
(+) 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (+, zie grondwater) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door verbetering waterhuishouding en - 
kwaliteit 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten.  

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit kan toenemen door de verbeterde 
habitatkwaliteit en structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of vastgesteld 
erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke impact van gewijzigde grond- en 
oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ gezien 
maatregelen i.f.v. landbouw gebeuren), vermindering 
overstromingsrisico’s (++),verbetering waterbeschikbaarheid (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door tegengaan verdroging en overstromingsrisico’s, 
verbeteren waterbeschikbaarheid voor landbouw en natuur (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VEN-
gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in 
een latere fase.  

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VRL- of 
HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden uitgevoerd 
in een latere fase. 
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5B_A - Actief peilbeheer 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 749 

 

Bouw van pompgemaal. De sluizencomplexen in Ham, Olen en Hasselt zijn uitgerust met speciale 

pompinstallaties die het Albertkanaal op peil houden bij waterschaarste en groene stroom genereren 

bij wateroverschot.  In deze planperiode wordt de bouw en een pompgemaal op de sluis van 

Diepenbeek en Genk uitgevoerd. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verzekeren waterpeil op 

Albertkanaal (++) 

Aandachtspunt: ter hoogte van Diepenbeek gelegen in potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Vismigratie kan in gedrang komen door plaatsen v.e. pomp (-) 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Geen significante effecten 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij beschermd landschap 

natuurreservaat De Maten en vastgesteld bouwkundig erfgoed 

‘Drie bunkers aan de sluis van het Albertkanaal’ 
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5B_A - Actief peilbeheer 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 749 

Discipline mens Situatieafhankelijk: verbetering bevaarbaarheid Albertkanaal 

stimuleert transport via scheepvaart (+),medegebruik 

overgepompt water voor productie van groene stroom (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verbeteren waterberging (+) 

Klimaatmitigatie: productie groene stroom en stimuleren van 

transport via scheepvaart vermindert het aantal tonkilometers 

dat vervoerd wordt via de weg (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied Het vijvergebied van 
Midden-Limburg bestaat de kans dat een natuurtoets in een 
latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval 
indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Gezien de ligging nabij HRL- en VRL-gebied ‘De Maten’ bestaat de 
kans dat een passende beoordeling in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in SBZ 
(vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 
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5B_A - Actief peilbeheer 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

917 

Klimaatadapteief peilbeheer in de Kalkense Meersen (beperken gebruik pompgemaal, tegengaan 

verdroging, vertraagde afvoer bij extreme neerslag) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: aanvulling grondwatertafel, beperken 
verdroging (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (++), beperking 
overstromingen (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (+, zie grondwater) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door verbetering waterhuishouding (+) 

Verbetering vismigratie door prioritaire uitwatering via vistrappen (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten.  

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke impact van gewijzigde grond- en 
oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ indien 
situatie verbetert, - indien situatie verslechtert), vermindering 
overstromingsrisico’s (++), verbetering waterbeschikbaarheid (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en overstromingsrisico, 
verbetering waterbeschikbaarheid voor natuur en landbouw (++) 

Klimaatmitigatie: beperken elektriciteitsverbruik door pomp (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VEN-
gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in 
een latere fase.  

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op VRL- of 
HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden uitgevoerd 
in een latere fase. 
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5B_B - Bij waterschaarste water vasthouden in de waterlopen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 95 

 

Verbreding van de Zijdelingsevaart in Dudzele over 1,8 km. Doel is om bijkomende ruimte voor water 

te creëren in het gebied zowel voor ophouden water bij droogte als voor buffer bij hevige neerslag.  

Daarnaast wordt de aanvoer naar het pompgemaal Ronselaere vergroot zodat bij overvloedige regen 

en hoge waterstanden het effect van pompen verder stroomopwaarts doorwerkt en de kans op 

wateroverlast daalt. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: bijkomende ruimte voor water door 

verbreden (++), tegengaan verdroging (+) 

Aandachtspunt: gelegen nabij effectief overstromingsgevoelig 

gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Biotoopverlies op land t.g.v. verbreding (--) 

Aandachtspunt: gelegen nabij erkend natuurreservaat Ter Doest 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 

aangetast worden (-/--) 
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5B_B - Bij waterschaarste water vasthouden in de waterlopen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 95 

Situatieafhankelijk: rechtstreekse aantasting of wijziging 

contextwaarde van bouwkundig erfgoed (-/--) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij vastgesteld bouwkundig 

erfgoed Kasteel Ten Berge, Hoeve Rood huis, Ter Bollekasteel 

met achterliggende hoeve, 4 hoeves met losse bestanddelen, 

lage boerenarbeiderswoning, Herdersbrug en nabij beschermd 

stads- en dorpsgezicht ‘omgeving hoeve de Rozeblomme’ en 

beschermd landschap ‘Groot Ter Doest’ 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering bescherming 
tegen overstromingen (+)  

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging nabij VEN-gebied De Polders Boudewijnkanaal 
bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-
gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Gezien de ligging in/nabij VRL-gebied ‘Poldercomplex’ en HRL 
‘Polders’ bestaat de kans dat een passende beoordeling in een 
latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval 
indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende 
SBZ. 
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5B_B - Bij waterschaarste water vasthouden in de waterlopen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

96, 99, 101, 315 

Plaatsen van stuwen, drempels, knijpen, beekbegeleidende vegetatie om water opwaarts te bufferen 

en te infiltreren 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand door stuwen 
oppervlaktewater, tegengaan verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij effectief en/of potentieel 
overstromingsgevoelig gebied 

Situatieafhankelijk; verbetering structuurkwaliteit (+) 

Discipline bodem Situatieafhankelijk: vergraving (-) 

Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Mogelijk biotoopverlies door aanleg stuwen, drempels en knijpen 
(-), biotoopwinst door aanleg beekbegeleidende vegetatie (+) 

Maatregelen kunnen vismigratieknelpunten met zich mee brengen 
(0/-) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: maatregelen kunnen zorgen voor lokale 
visuele verstoring (0/-) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed 
aangetast wordt (-/--) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: verbetering waterbeschikbaarheid (++), 
beperken overstromingsrisico’s (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door tegengaan verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging en -
beschikbaarheid (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase. 
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5B_B - Bij waterschaarste water vasthouden in de waterlopen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

96, 99, 101, 315 

Plaatsen van stuwen, drempels, knijpen, beekbegeleidende vegetatie om water opwaarts te bufferen 

en te infiltreren 

Milieubeoordeling 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te worden 
uitgevoerd in een latere fase. 

 

5B_B - Bij waterschaarste water vasthouden in de waterlopen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 915 

 

Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond domein Schemelbert langsheen de 

Kleine Molenbeek. Het geplande project situeert zich op het grondgebied van de gemeente Puurs-

Sint-Amands Liezele langsheen de Wolfstraat en is gelegen naast de Kleine Molenbeek provincie 

Antwerpen. Historisch werd de vijver Schemelbert bijgevuld door een verbindingsgoot, welke na 

opstuwing door de sluizen van de Schemelbertmolen,  water naar de vijver van het domein 

Schemelbert voerde. Deze historische structuur is verloren gegaan. De polder zal deze historische 

structuur herstellen zodanig dat er extra ruimte voor water wordt bekomen en de verdroging van dit 

domein wordt geremedieerd. 

Milieubeoordeling 
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5B_B - Bij waterschaarste water vasthouden in de waterlopen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 915 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: bijkomende ruimte voor water (++), 
tegengaan verdroging (+) 

Aandachtspunt: effectief overstromingsgevoelig gebied aanwezig 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Biotoopverlies door aanleg verbindingsgracht (-) 

Verbetering habitatkwaliteit door tegengaan verdroging (+) 

Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Aandachtspunten: erkend natuurreservaat vallei van de 
Molenbeek 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Herstel historische structuur (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-). 

Aandachtspunten: gelegen in beschermd landschap Liezelebroek 
en beschermd stads- en dorpsgezicht omgeving van de 
Schemelbertmolen 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering bescherming 
voor overstromingen (+) 

Aandacht voor de recreatieve functie van het erfgoed. 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied Demervallei ten westen van 
Aarschot bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase 
zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken 
in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben 
op het desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging in/nabij HRL-gebied Demervallei bestaat de kans 
dat een passende beoordeling in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in SBZ 
(vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 
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5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

5B_C_0017 

Inzetten van instrumenten (uit nieuw GLB) om organisch stofgehalte in de bodem te verhogen. 

Het verhogen van het organisch koolstofgehalte in de bodem verbetert de bodemstructuur en zo het 

waterbergend vermogen en de waterinfiltratiecapaciteit van de bodem. Het instrument Agromilieu- 

en klimaatmaatregelen (AMKM) en/of ecoregelingen uit het nieuw GLB post 2020 inzetten met 

betrekking tot o.a. het verhogen van het organisch koolstofgehalte in de bodem met tot doel het 

verminderen van de waterschaarsterisico's. Hierdoor vermindert ook het overstromingsrisico. 

Ecogewassen zijn gericht op ondermeer het verbeteren van de bodemkwaliteit en bodemstructuur, 

het verminderen van erosie, en het beter aangepast zijn aan wateroverlast/waterschaarste. De actie 

heeft tot doel het vochthoudend vermogen van de bodem te verbeteren. Mogelijke voorstellen in 

kader van het nieuw GLB zijn: ecoregeling voor "Verhogen van het organische stofgehalte in de 

bodem",  ecoregeling of AMKM voor "Eco-gewassen",  ecoregeling of AMKM voor "Erosiebestrijding" 

en dit onder voorbehoud gelet op het nog lopende goedkeuringsproces nieuw GLB (en de 

daaropvolgende goedkeuring van het Vlaams GLB strategisch plan). 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: bevordering waterinfiltratiecapaciteit en 
waterbergend vermogen bodem (++), tegengaan verdroging (++) 

Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit: verminder uitspoeling 
nutriënten door bevordering waterbergend vermogen bodem (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: verminderde waterafvoer door 
verhoogde infiltratie (+) 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, ++) 

Vermindering bodemerosie (+) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: verbetering habitatkwaliteit t.g.v. verbetering 
grondwaterhuishouding en waterkwaliteit (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Situatieafhankelijk: verbetering waterbeschikbaarheid (+), 
vermindering overstromingsrisico’s (+)  

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterbeschikbaarheid voor 
landbouw (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

5B_C_0018 

Afdoende bescherming van de (belangrijkste) infiltratiegebieden en waterconserveringsgebieden via 

een aangepast bodemgebruik. 

Om de grondwatervoorraden voldoende te kunnen aanvullen, dienen de infiltratiegebieden beter 

beschermd te worden tegen bodemgebruik dat afbreuk doet aan de infiltratiecapaciteit. Naar 

analogie met het recent ontwikkelde beleid voor de watergevoelige openruimtegebieden dient een 

specifiek ruimtelijk beleid ontwikkeld te worden ter bescherming van de belangrijkste infiltratie- en 

waterconserveringsgebieden in Vlaanderen. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: vrijwaren waterinfiltratiecapaciteit en 
waterbergend vermogen bodem (+), tegengaan verdroging (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: verminderde waterafvoer door 
verhoogde infiltratie (+) 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, ++) 

Vermindering bodemerosie (+) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: behoud/verbetering habitatkwaliteit t.g.v. 
vrijwaren gebieden voor infiltratie en mogelijke verbetering 
grondwaterhuishouding (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: vrijwaren openruimtegebieden van verharding 
zorgt over het algemeen voor een behoud/versterking van de 
landschappelijke kwaliteit (0/+) 

Discipline mens Situatieafhankelijk: beperken bodemgebruiksmogelijkheden (-/--), 
verbetering waterbeschikbaarheid (+), vermindering 
overstromingsrisico’s (+)  

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterbeschikbaarheid door 
aanvulling grondwater (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

5B_C_0019 

Opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor vallei- en wetlandherstel. 

De actie betreft de opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor vallei- en 

wetlandherstel in uitvoering van de beleidsnota van de minister van Omgeving. Het programma 

wordt opgemaakt vanuit een systeemvisie waarbij in principe gestart wordt in de bovenstroomse 

gebieden. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het herstel en de bescherming van veengebieden 

(laagveen, hoogveen, veenbossen) die de grootste hoeveelheid water kunnen vasthouden en ook veel 

koolstof opslaan. Heel wat van die veengebieden zijn momenteel in landbouwgebruik. Ook het 

herstel van historische vloeiweidensystemen en hermeandering kunnen deel uitmaken van dit 

programma. Daarnaast vallen ook vochtige graslanden binnen de scope van deze actie. Vochtige 

graslanden houden water langer vast dan akkerland en zijn ook een hotspot voor koolstof.  Daarom 

dient in de valleien en de polders ingezet te worden op het herstel en de bescherming van vochtige 

graslanden. De nog aanwezige permanente graslanden moeten afdoende beschermd worden 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: verhogen waterbergend vermogen bodem 
(++), tegengaan verdroging (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: verminderde waterafvoer door 
verhoogde infiltratie (+) 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, ++) 

Vermindering bodemerosie (+) 

Discipline biodiversiteit Behoud en herstel van natte natuur (++) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: wetlands en graslanden dragen n het 
algemeen bij tot de landschappelijke kwaliteit van een gebied 
(0/+) 

Aandacht voor de eventuele aanwezigheid van beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed.  

Discipline mens Situatieafhankelijk: beperken van de mogelijkheden voor 
landbouw (-/--), verbetering waterbeschikbaarheid (+), 
vermindering overstromingsrisico’s (+)  

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterbeschikbaarheid voor 
natuur (++) 

Klimaatmitigatie door koolstofopslag t.g.v. wijziging landgebruik 
(++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

5B_C_0020 

Het instrument VLIF uit het GLB inzetten om land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren om 

investeringen uit te voeren  die de overstromingsrisico’s en risico's op waterschaarste kunnen 

verminderen. 

Het instrument VLIF uit het GLB inzetten en in kader van het nieuw GLB post 2020 bijsturen om land- 

en tuinbouwbedrijven te stimuleren om investeringen uit te voeren  die de overstromingsrisico’s en 

risico's op waterschaarste kunnen verminderen door ondermeer uitvoering te geven aan het nieuw 

Vlaams regeerakkoord om 10% van de VLIF middelen in te zetten voor niet productieve investeringen 

in o.a. water- en bodembeheer. Op deze manier willen we ook de gerichte aanleg of omschakeling 

naar peilgestuurde drainage stimuleren. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: tegengaan verdroging door beperken 
grondwatergebruik (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: verminderde waterafvoer door 
optimaliseren drainage (+) 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, ++) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: verbetering habitatkwaliteit t.g.v. verbetering 
grondwaterhuishouding (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Situatieafhankelijk: vermindering watergebruik (+), verbetering 
waterbeschikbaarheid (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen watergebruik en tegengaan 
verdroging (++)  

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 5B_C_0022 

Bosuitbreiding en de omvorming van naaldbos naar (gemengd) loofbos of heide- en 

landduinvegetaties.  

Bossen, met name loofbossen, hebben een koeler microklimaat en houden daarom water langer vast 

dan open vegetaties. Bosuitbreiding is ook belangrijk in het ruimer klimaatbeleid en is een taakstelling 

van het Natura 2000-beleid. Specifiek in kader van droogte is bijzondere aandacht voor loofbossen op 

infiltratiegronden (droge bossen) nodig.  Naaldbos heeft een veel grotere evapotranspiratie dan 

loofbos. Bovendien is de brandgevoeligheid van loofbos normaal gesproken lager dan die van 

naaldbos. De omvorming van naaldbos naar (gemengd) loofbos is dus een goede maatregel om water 

langer ter plaatse vast te houden. Bosomvorming is ook een taakstelling van het Natura 2000-beleid.                                   

Heide en landduinvegetaties hebben een zeer hoge infiltratiecapaciteit. Omvorming van naaldbos 

naar deze open vegetaties betekent dus een grote winst in de grondwatervoeding. De keuze voor 

loofbos of open vegetaties hangt af van de lokale gebiedspotenties die vertaald werden in het 

natuurstreefbeeld. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: bevordering infiltratie/aanvullen 
grondwaterlagen (++), vermindering evapotranspiratie (+),  
tegengaan verdroging (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: verminderde waterafvoer door 
verhoogde infiltratie (+) 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, ++) 

Discipline biodiversiteit Biotoopverlies door kappen/omvormen bossen (-) 

Biotoopwinst door aanplanten/omvormen bossen en creëren 
duin- en heidevegetaties (++) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: kappen/aanplanten bossen kan een negatieve 
impact hebben op het landschapsbeeld (-/--) en erfgoedwaarde 
van het landschap (-) 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen (b.v. 
productiebossen) wat grondverlies voor de eigenaar kan 
betekenen (-)  

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen evapotranspiratie en 
verbeteren waterberging door infiltratie (+) 

Klimaatmitigatie: verhogen koolstofopslag door bosuitbreiding 
(++), verminderen koolstofopslag door kappen bossen (-) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 
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5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 5B_C_0022 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende 
SBZ dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 

 

5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

198, 200, 209, 553 

Remediëren van verdroging en eventueel bijkomende ruimte voor water t.h.v. erfgoed 

(kasteeldomeinen, Antitankgracht) en natuur (vijvercomplex Bokrijk-Kiewit) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: wijziging waterpeilen 
vijvers/grachten (+), tegengaan verdroging (++), vermindering 
overstromingsrisico’s door buffering (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid potentieel en/of effectief 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door tegengaan verdroging (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten. 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Herstel erfgoedwaarden en verbetering landschapskwaliteit door 
tegengaan verdroging (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--) 

Aandacht voor de aanwezigheid van beschermd en/of vastgesteld 
erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-),mogelijke impact van 
gewijzigde grond- en oppervlaktewaterpeilen op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert), verminderen overstromingsrisico’s (+) 

Aandacht voor eventuele recreatieve functie van of ter hoogte 
van het erfgoed. 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 



 
 

ID 4246683005 | 203 

5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

198, 200, 209, 553 

Verscherpte natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende 
SBZ dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 

 

5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

595 

Klimaatplassen: verhogen waterbeschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van water in de 

Kempense Meren 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: tegengaan verdroging (++), vermindering 
grondwaterverbruik door bestaand drainagewater te gebruiken 
i.p.v. extra op te pompen (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: vertragen/beperken afvoer door 
drainagewater te gebruiken i.p.v. rechtstreeks te lozen (+) 

Aandacht voor de eventuele aanwezigheid van potentieel en 
effectief overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, ++) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Beperken basisafvoer waterlopen kan leiden tot verdroging 
natuurwaarden en dus verminderde habitatkwaliteit (-/--) 

Beperken grondwaterverbruik kan leiden tot grotere 
waterbeschikbaarheid voor natuur en verbetering habitatkwaliteit 
(+/++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: verbeterde habitatkwaliteit kan een bijdragen 
tot een betere landschappelijke kwaliteit (0/+), verminderde 
habitatkwaliteit kan een vermindering van de landschappelijke 
kwaliteit inhouden (0/-) 

Aandacht voor eventueel beschermd en/of vastgesteld erfgoed. 
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5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

595 

Discipline mens Situatieafhankelijk: verbetering waterbeschikbaarheid (+), 
beperken overstromingsrisico’s (+) 

Aandacht voor aanwezige recreatieve activiteiten in deze zone. 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterbeschikbaarheid voor 
verschillende functies (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 

 

5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 688 
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5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 688 

Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het afstroomgebied van de Lossing door 

implementeren van verschillende maatregelen. Water vasthouden in de bodem gaat lokale 

waterschaarste tegen (zowel in de waterlopen als de watervoorraad voor de landbouw). Daarnaast 

draagt dit bij tot voeding van de diepere grondwaterlagen. Waterconservering en bevorderen 

infiltratie gebeurt door verschillende maatregelen o.a. het plaatsen van stuwtjes, klassieke drainage 

omvormen naar peilgestuurd, inbreng organisch materiaal in bodem, verruwen waterlopen, niet-

kerende bodembewerking, grachten dempen, verminderd grondwaterverbruik, uitbreiding 

irrigatiesysteem en bufferbekken ...De acties zullen onder meer uitgevoerd worden in het kader van 

het lopende waterlandschapsproject, ruilverkaveling Molenbeersel, project ECO2, en het realiseren 

van de hemelwaterplannen (o.a. Bree) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: bevordering infiltratie/aanvullen 
grondwaterlagen (++), tegengaan verdroging (++), vermindering 
grondwaterverbruik (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: stijging waterpeilen door plaatsen 
stuwen (+),tegengaan verdroging door buffering (++) 

Verbetering structuurkwaliteit door verruwing waterlopen (+)  

Aandachtspunt: potentieel en effectief overstromingsgevoelig 
gebied aanwezig 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, ++) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door tegengaan verdroging (+) 

Aandachtspunten: bosreservaat Grootbroek en erkend 
natuurreservaat Sint-Maartensheide – De Luysen 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Verbetering landschapskwaliteit door verbeterde habitatkwaliteit  
en structuurkwaliteit waterlopen (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--) 

Situatieafhankelijk: bufferbekken kan negatieve impact hebben 
op het landschapsbeeld (-/--) 

Aandachtspunten: verschillende elementen uit de inventaris 
bouwkundig erfgoed gelegen ter hoogte van deze actie, alsook 
het beschermd stads- en dorpsgezicht omgeving Keyersmolen en 
beschermd landschap Stamprooyerbroek 
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5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 688 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering 
grondwaterbeschikbaarheid (+), verbetering drainage 
landbouwgronden (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en verbeteren 
waterbeschikbaarheid (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied Het Stamprooierbroek, Sint-
Maartensheide en omgeving bestaat de kans dat een natuurtoets 
in een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval 
indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging in/nabij VRL-gebied Hamonterheide, Hageven, 
Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof, HRL-gebied Abeek 
met aangrenzende moerasgebieden en Natura 2000-gebied 
Weerter- en Bundelerbergen en Ringselven (Nederland) bestaat 
de kans dat een passende beoordeling in een latere fase zal 
dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in 
SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig 
effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 

Grensoverschrijdende effecten Ja, mogelijk met Nederland 
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5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

717 

Behouden van de waterconserveringsfunctie van de Brechtse Heide + herwaarderen grachtenstelsel 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: verbetering infiltratie (+), tegengaan 
verdroging (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: vertragen afvoer door verbeterde 
infiltratie en herwaardering grachtenstelsel (+) 

Aandacht voor de eventuele aanwezigheid van potentieel en 
effectief overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, ++) 

Discipline biodiversiteit Verbeteren habitatkwaliteit door verbeteren waterhuishouding 
(+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: verbeterde habitatkwaliteit kan een bijdragen 
tot een betere landschappelijke kwaliteit (0/+)  

Aandacht voor eventueel beschermd en/of vastgesteld erfgoed. 

Discipline mens Situatieafhankelijk: beperken verdroging landbouwgronden (+), 
beperken overstromingsrisico’s (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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 Maatregelengroep 6: overstromingen 

6_A - Vermijden van nieuwe overstromingsgevoelige ontwikkelingen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 6_A_0022 

Te situeren acties: 177 

 

6_A_0022: Gevolg geven aan de startbeslissingen van de Vlaamse Regering inzake signaalgebieden 

door herbestemming van de noodzakelijke deelgebieden via de aanduiding van watergevoelige 

openruimtegebieden of via ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

177: Herbestemmen van het signaalgebied Benedenvliet via GRUP vallei Benedenvliet/Grote 

Struisbeek. De Vlaamse Regering keurde op 6 juli 2018 een start- en procesnota goed voor de opmaak 

van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Benedenvliet en Grote Struisbeek 

tussen de E19 en A12 op het grondgebied van de gemeenten Aartselaar, Kontich en Antwerpen. 

Hiermee wordt één van de grootste signaalgebieden in het Benedenscheldebekken aangepakt. Doel is 

om de nog onbebouwde, overstromingsgevoelige open ruimte in de vallei te vrijwaren van verdere 

verharding en bebouwing. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal daarvoor de bestemmingen van het 

huidige gewestplan wijzigen. Al enkele jaren organiseert het bekkensecretariaat overleg om de 

waterkwaliteits- en kwantiteitsproblematiek in het gebied op elkaar af te stemmen. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: bijkomende ruimte voor water door 

vrijwaren overstromingsgevoelige open ruimte (+) 
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6_A - Vermijden van nieuwe overstromingsgevoelige ontwikkelingen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 6_A_0022 

Te situeren acties: 177 

Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit: mogelijk verontreiniging 

door overstroming met verontreinigd oppervlaktewater (-/--) 

Aandachtspunt: actie 177 gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem mogelijk verontreiniging door overstroming met verontreinigd 
oppervlaktewater (-/--) 

Discipline biodiversiteit Behoud open ruimte kan meerwaarde bieden voor 
natuurontwikkeling (+) 

Behoud open ruimte bevordert migratiemogelijkheden voor 
soorten (++) 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Situatieafhankelijk: behoud van open ruimte verhoogt de 

landschappelijke kwaliteit (+), aanleg van b.v. dijken kan een 

negatieve impact hebben op het landschapsbeeld (-), bijkomende 

waterberging kan een negatieve impact hebben op erfgoed (-) 

Aandachtspunten: actie 177 gelegen in/nabij vastgesteld 

bouwkundig erfgoed Nijverheidsgebouwen, hoeve met 

losstaande bestanddelen en Vuile Plashoeve 

Discipline mens Situatieafhankelijk: herbestemming percelen wat waardeverlies 
van de grond voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering 
bescherming tegen overstromingen (+) 

Aandacht voor eventuele recreatieve functies van waterlopen of 
oeverzones. 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging, vermindering 
risico op hittestress door behoud open ruimte (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Indien er herbestemmingen worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op VEN-gebied, dient een verscherpte 
natuurtoets te worden uitgevoerd in een latere fase. De 
herbestemming biedt anderzijds ook kansen om bijkomend VEN-
gebied af te bakenen. 

Wegens ligging van actie 177 nabij VEN-gebied Het Kleidaal 
bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden.  

Passende beoordeling Indien er herbestemmingen worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op de SBZ, dient een passende beoordeling te 
worden uitgevoerd in een latere fase. 
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6_B – Verwijderen van constructies en andere schadegevoelige ontwikkelingen in 

overstromingsgevoelige gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 961 

 

Gedeeltelijke openlegging/herleggen van de Eindergatloop met aanleg van een buffervoorziening 

ten voordele van de Fabrieksstraat (Lommel-Barrier).  Het RUP is enkel vastgesteld voor dit gedeelte 

van de Nyrstarterreinen. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand t.g.v. 
waterberging, tegengaan verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), 
vermindering van overstromingsrisico’s (++) 

Verbetering structuurkwaliteit door openleggen waterloop (+) 

Aandachtspunt: potentieel en effectief overstromingsgevoelig 
gebied aanwezig 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: verbetering habitatkwaliteit/ontsnippering 
bij ecologische inrichting (+) 
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6_B – Verwijderen van constructies en andere schadegevoelige ontwikkelingen in 

overstromingsgevoelige gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 961 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed 
aangetast wordt (-/--) 

Impact op contextwaarde bouwkundig erfgoed (-) 

Situatieafhankelijk:  

Overstromingsgebied van de waterloop kan wijzigen (0/+) 

De landschappelijke kwaliteit kan toenemen door verbetering 
structuurkwaliteit waterlopen (+) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij vastgesteld bouwkundig 
erfgoed ‘Metaalfabriek van Overpelt’, ‘Servische 
arbeidershuizen’, ‘gekoppelde arbeiderswoningen’ en ‘vrijstaand 
café 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen (++) 

Aandacht voor recreatieve functie (park) t.h.v. de waterloop 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging, verminderen 
risico op hittestress door aanwezigheid blauw netwerk (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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6_C – Aanpassen van constructies en andere schadegevoelige ontwikkelingen in 

overstromingsgevoelige gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

6_C_0017 

Uitrol van het resiliënt verbouwen van bestaande overstromingsgevoelige gebouwen faciliteren en 

concretiseren. 

Er wordt verder versterkt ingezet op individuele beschermingsmaatregelen voor bestaande 

woningen. Mensen worden gemotiveerd en begeleid om hun woningen beter te beschermen. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Geen significante effecten 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Geen significante effecten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: aanpassingen aan woningen kunnen impact 
hebben op de architecturale kwaliteit (0/-) 

Aandacht voor de eventuele aanwezigheid van beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Beperken overstromingrisico’s/schade (++)  

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s/schade 
bij overstromingen 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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6_C – Aanpassen van constructies en andere schadegevoelige ontwikkelingen in 

overstromingsgevoelige gebieden 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

216 

Optimalisatiewerken op de Hoge Plankenbeek uitvoeren 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), 
vermindering van overstromingsrisico’s (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid potentieel en effectief 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Mogelijk zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door optimalisatiewerken (-)  

Verbetering habitatkwaliteit bij ecologische inrichting (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: mogelijke impact op de landschappelijke 
kwaliteit (0/-); bij vergravingen kan archeologisch erfgoed 
aangetast worden (-). 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 
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6_C – Aanpassen van constructies en andere schadegevoelige ontwikkelingen in 

overstromingsgevoelige gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 221 

 

Uitbreiding bestaande GOG op de Krommebeek ter hoogte van de Heirweg 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand aanpassing 
GOG, tegengaan verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), 
vermindering van overstromingsrisico’s (++) 

Aandachtspunt: potentieel overstromingsgevoelig gebied 
aanwezig 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 

Discipline biodiversiteit Biotoopverlies door uitbreiding overstromingsgebied (-)  

Verbetering habitatkwaliteit bij ecologische inrichting (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: Indien de uitbreiding goed wordt ingericht, kan 
dit een meerwaarde in de landschapsstructuur creëren (0/+). 
Zoniet kan dit een negatieve impact hebben op de 
landschappelijke waarde van een traditioneel cultuurlandschap 
(0/-/--).  
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6_C – Aanpassen van constructies en andere schadegevoelige ontwikkelingen in 

overstromingsgevoelige gebieden 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 221 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert), bescherming voor/vermindering van risico’s voor 
overstromingen (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets / 

Passende beoordeling / 

 

5B_C - De waterbeschikbaarheid verhogen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

6E_0055 en 6E_0056 

Zie acties 5B_C_0017 en 5B_C_0020 
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6_E - Water vasthouden op het land 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

6E_0057 

Stimuleren om in reeds ingerichte gebieden aanwezige opportuniteiten voor ruimte voor water te 

creëren: op bestaande bedrijventerreinen en in tuinen, met de aanleg van groendaken, wadis, 

ontharding, enz 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: verbetering infiltratie (+), tegengaan 

verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), beperken 

overstromingsrisico’s (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid effectief en/of potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 

Mogelijk zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: Algemeen verhoging biodiversiteit door 
aanleg groen en verbetering migratiemogelijkheden soorten (+)  

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Situatieafhankelijk: algemeen verhoging landschappelijke 

kwaliteit door meer groenvoorzieningen (+) 

Bij vergravingen kan archeologisch erfgoed aangetast worden (-). 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 

vastgesteld erfgoed. 

Discipline mens Situatieafhankelijk: bescherming voor/vermindering van risico’s 
voor overstromingen (++), verhoging belevingswaarde door 
aanwezigheid groen (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging, vermindering 
hittestress door aanwezigheid groen en water in bebouwde 
omgeving (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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6_E - Water vasthouden op het land 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

683 

Aanleg van waterberging en infiltratievoorzieningen binnen de vliegbasis Kleine Brogel 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: verbetering infiltratie (++), tegengaan 

verdroging (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), beperken 

overstromingsrisico’s (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid effectief en/of potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 

Mogelijk zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door betere waterhuishouding (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten. 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Situatieafhankelijk: lokaal mogelijke impact op landschapsbeeld 

en (contextwaarde) erfgoed door inpassen waterbuffers (-) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 

aangetast worden (-/--). 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 

vastgesteld erfgoed. 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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6_E - Water vasthouden op het land 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 927 

 

Realiseren van bovenstroomse buffering op Itterbeek op grens Sint-Katelijne-Waver & Lier 

Een baangracht langs de Berlaarbaan, waarin ook een serrecomplex afwatert, zorgt t.h.v. een 

overwelving voor wateroverlast (aan het kruispunt van de Berlaarbaan en de Beukheuvel). Het is het 

laagste punt uit de omgeving. De gracht zelf watert af naar de Itterbeek die regelmatig buiten haar 

oevers treedt. De Itterbeek wordt ook afwaarts de Mechelbaan, jaarlijks geruimd door de provincie 

Antwerpen. Het overstromingsrisico in dit gebied is al sterk gereduceerd door de aanleg van het 

provinciaal overstromingsgebied Jutse Plassen. Met deze actie worden bijkomende gemeentelijke 

initiatieven beoogd om in het brongebied het hemelwater zoveel mogelijk op te houden.-opleggen 

van plaatselijke opvang én vertraagde afvoer van het regenwater (regenwaterputten, hergebruik van 

regenwater, plaatselijk infiltreren indien dat kan, )-voorzien van meer bufferingsmogelijkheden ter 

plaatse zodat het water vertraagd kan afgevoerd worden-zuiveren van het afvalwater van de 

woningen in deze zone(Cfr. DB 10-01_6 deelbekkenbeheerplan Beneden Nete). 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), beperken 

overstromingsrisico’s (++) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit door zuiveren afvalwater 

woningen (++) 

Aandachtspunt: gelegen ter hoogte van effectief 

overstromingsgevoelig gebied 
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6_E - Water vasthouden op het land 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 927 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door zuiveren afvalwater (+) 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Situatieafhankelijk: lokaal mogelijke impact op landschapsbeeld 

en (contextwaarde) bouwkundig erfgoed door inpassen 

waterbuffers (-) 

Aandachtspunten: verschillende elementen uit de vastgestelde 

inventaris bouwkundig erfgoed gelegen in het studiegebied 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact op 
drainage landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien 
situatie verslechtert), bescherming voor/vermindering van 
risico’s voor overstromingen (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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6_E - Water vasthouden op het land 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

928 

Herwaarderen Wuytsbergenloop en bufferend en infiltrerend inrichten nieuw stationsterrein 

Herentals 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: verbetering infiltratie (++), tegengaan 

verdroging (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), beperken 

overstromingsrisico’s (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid effectief en/of potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Verbetering structuurkwaliteit waterloop (+) 

Discipline bodem Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 

Mogelijk zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door betere waterhuishouding en 
structuurkwaliteit (+) 

Verbetering migratiemogelijkheden door groen-blauw netwerk 
(0/+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid natuurreservaten. 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Situatieafhankelijk: herwaarderen waterloop en bufferend en 

infiltrerend inrichten verhoogt de landschappelijke kwaliteit (0/+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 

aangetast worden (-/--). 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 

vastgesteld erfgoed. 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging, verminderen 
risico op hittestress door aanwezigheid groen-blauw netwerk (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 



 
 

ID 4246683005 | 221 

6_E - Water vasthouden op het land 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

928 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende 
SBZ dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 

 

 

6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 

 

Aanleg (of uitbreiden) van gecontroleerd overstromingsgebied 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand door 
aanleg/uitbreiding GOG, tegengaan verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), 
vermindering van overstromingsrisico’s (++) 

Situatieafhankelijk: verbetering structuurkwaliteit waterloop (+) 

Aandachtspunt: effectief overstromingsgevoelig gebied t.h.v. 
acties 4, 70, 151, 219, 220, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 
922; 

potentieel overstromingsgevoelig gebied t.h.v. acties 4, 70, 181, 
219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 

Discipline bodem Situatieafhankelijk: vergraving (-) 

Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

898 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 4, 70, 151, 181, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921, 922 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door aanleg dijken overstromingsgebied (-)  

Verbetering habitatkwaliteit bij ecologische inrichting (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: Indien het overstromingsgebied goed wordt 
ingericht, kan dit een meerwaarde in de landschapsstructuur 
creëren (0/+). Zoniet kan dit een negatieve impact hebben op de 
landschappelijke waarde van een traditioneel cultuurlandschap 
(0/-/--).  

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed 
aangetast wordt (-/--) 

Aandachtspunten:  

 Vastgesteld bouwkundig erfgoed gelegen in/nabij acties 
4, 151, 219, 220, 222, 226, 227, 321, 331, 393, 731, 921 

 Beschermd landschap nabij acties 151, 226, 921 

 Beschermd stads- en dorpsgezicht nabij actie 331 

 Erfgoedlandschap Hotondberg – Bois Joly tot Kuithol ter 
hoogte van actie 331 

 Vastgestelde archeologische zones ter hoogte van actie 
331, 393 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert), bescherming voor/vermindering van risico’s voor 
overstromingen (++) 

Aandacht voor recreatieve functies t.h.v. acties 219, 223, 226, 227, 
321, 331, 393, 731, 921, 922 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Wegens ligging van actie 226 in/nabij VEN-gebied West-Vlaamse 
Leievallei en actie 151 in/nabij VEN-gebied Het Leefdaalbos – De 
Vlieten – Velaartbos bestaat de kans dat een natuurtoets in een 
latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien 
er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op het desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling / 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

320 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 97, 122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

320 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 97, 122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

320 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 97, 122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

320 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 97, 122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

320 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 97, 122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

320 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 97, 122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

320 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 97, 122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

320 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 97, 122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

320 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 97, 122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

320 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 97, 122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 

 

Aanleg (of uitbreiden) van bufferbekkens 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand door 
aanleg/uitbreiding bufferbekken, tegengaan verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), vermindering 
van overstromingsrisico’s (++) 

Aandachtspunt: effectief overstromingsgevoelig gebied t.h.v. acties 
97, 122, 154, 217, 218, 224, 319, 389, 926; 

potentieel overstromingsgevoelig gebied t.h.v. acties 97, 122, 154, 
217, 218, 319, 389, 926 

Discipline bodem Situatieafhankelijk: vergraving (-) 

Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

320 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 97, 122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door aanleg dijken bufferbekken (-)  

Verbetering habitatkwaliteit bij ecologische inrichting (+) 

Aandachtspunten:  

erkend natuurreservaat Leiemeersen gelegen in/nabij actie 97, 319, 
389 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: Indien het bufferbekken goed wordt ingericht, 
kan dit een meerwaarde in de landschapsstructuur creëren (0/+). 
Zoniet kan dit een negatieve impact hebben op de landschappelijke 
waarde van een traditioneel cultuurlandschap (0/-/--).  

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed 
aangetast wordt (-/--) 

Aandachtspunten:  

 Vastgesteld bouwkundig erfgoed gelegen in/nabij acties 97, 
122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 

 Vastgesteld landschapsrelict gelegen in actie 97 

 Beschermd monument gelegen in/nabij acties 97, 154, 926 

 Beschermd landschap nabij acties 319 

 Beschermd stads- en dorpsgezicht nabij acties 122, 154, 
224, 389, 926 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen (++), 
verbetering waterbeschikbaarheid bij gebruik gebufferd water voor 
landbouw, recreatie (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging en 
waterbeschikbaarheid (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Wegens ligging van actie 97 in/nabij VEN-gebied De Valleien, bossen 
en heiderelicten van de oostelijke Brugse veldzone en actie 389 
in/nabij VEN-gebied De vallei van de Beverbeek (Mullem) & 
Duivenbos bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal 
dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in 
VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

320 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 97, 122, 154, 217, 218, 224, 228, 319, 389, 926 

Passende beoordeling Wegens ligging van actie 97 in/nabij HRL-gebied Bossen, heiden en 
valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel bestaat de 
kans dat een passende beoordeling in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in SBZ 
(vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 

Grensoverschrijdende effecten Ja, actie 218 mogelijk met Wallonië 

 

6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

186, 207 

Structuurherstel en openleggen waterloop 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), 
vermindering overstromingsrisico’s (++) 

Verbetering structuurkwaliteit (++) 

Aandacht voor aanwezigheid potentieel en effectief 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door ecologische inrichting (+) 

Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door verbetering 
structuurkwaliteit waterlopen (+) 

bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed. 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
tegen/vermindering van overstromingen (++), verbetering 
belevingswaarde (+) 

Aandacht voor eventuele recreatieve functie van oeverzone. 
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6_F – Water bergen 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

186, 207 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s, 
vermindering risico op hittestress door aanwezigheid open 
waterloop (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 

 

6_F – Water bergen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 229, 232  
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6_F – Water bergen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 229, 232  

 

Waterbeheersingswerken (o.a.. stuwen) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand door stuwen 
oppervlaktewater, tegengaan verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), 
vermindering van overstromingsrisico’s (++) 

Aandachtspunt: potentieel overstromingsgevoelig gebied t.h.v. 
actie 232 

Discipline bodem Situatieafhankelijk: vergraving (-) 

Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Mogelijk biotoopverlies door aanleg stuwen (-)  

Stuwen kunnen vismigratieknelpunten met zich mee brengen (0/-) 
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6_F – Water bergen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 229, 232  

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: stuwen kunnen zorgen voor lokale visuele 
verstoring (0/-) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed 
aangetast wordt (-/--) 

Aandachtspunten: Vastgesteld bouwkundig erfgoed gelegen 
in/nabij acties 229 en 232 

Discipline mens Situatieafhankelijk: bescherming voor/vermindering van risico’s 
voor overstromingen (++) 

Aandacht voor recreatieve functies langs de waterloop 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Wegens ligging van actie 229 nabij VEN-gebied De Mandelhoek 
bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-
gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling / 
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6_F – Water bergen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 740 

 

Realisatie van een overstromingszone op de Vloedgracht in Riemst, i.s.m. Fluvius.  

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand door periodieke 
overstromingen, tegengaan verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), vermindering 
van overstromingsrisico’s (++) 

Situatieafhankelijk: verbetering structuurkwaliteit waterloop (+) 

Aandachtspunt: effectief en potentieel overstromingsgevoelig 
gebied aanwezig 

Discipline bodem Mogelijk: vergraving (-) 

Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door aanleg overstromingsgebied en wijziging 
overstromingsfrequentie (-)  

Verbetering habitatkwaliteit bij ecologische inrichting (+) 
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6_F – Water bergen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 740 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: Indien het overstromingsgebied goed wordt 
ingericht, kan dit een meerwaarde in de landschapsstructuur 
creëren (0/+). Zoniet kan dit een negatieve impact hebben op de 
landschappelijke waarde van een traditioneel cultuurlandschap (0/-
/--).  

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed 
aangetast wordt (-/--) 

Aandachtspunten: gelegen nabij beschermd stads- en dorpsgezicht 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert), bescherming voor/vermindering van risico’s voor 
overstromingen (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

938, 939, 940, 941 

Uitvoeren van onderhoudssuppleties om het veiligheidsniveau terug op peil te brengen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: vermindering van 
overstromingsrisico’s vanuit de zee (++) 

Discipline bodem Watererosie van zandsuppletie (-) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: Biotoopverlies door aanbrengen 
zandsuppleties (--) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: mogelijke impact van zanderosie door 
opwaaiend zand op erfgoed (0/-) 

Discipline mens Situatieafhankelijk: bescherming voor/vermindering van risico’s 
voor overstromingen (++), beperkt negatief effect op beleving 
t.g.v. hinder door opwaaiend zand, beperken zichten door 
ophogen strandinfrastructuur (-), beperkt negatief effect voor 
bepaalde vormen van recreatie, b.v. ter hoogte van strandhoofden 
(-) en beperkt positief effect t.g.v. bijkomende recreatieve 
mogelijkheden door bijkomend strand (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s 
waterberging (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 943, 944 

 

943: Middelkerke - Zeedijk GDU. Bouwen van een nieuwe zeewerende dijk met golfdempende uitbouw 

en duin voor dijk-principe 

944: Mariakerke – Raversijde. Renovatie van zeewerende dijk en duin voor dijk-principe  

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: vermindering van 
overstromingsrisico’s vanuit de zee (++), mogelijk bemoeilijken 
afvoer van waterlopen naar de zee (-) 

Discipline bodem Winderosie van zandsuppletie wordt beperkt door begroeiing duin 
(+) 

Watererosie van zandsuppletie (-) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door aanbrengen zandsuppleties (--) 

Biotoopwinst en creëren van bijkomende migratiemogelijkheden 
door voorzien duinen voor dijk (+)  

Aandachtspunt: gelegen in/nabij RAMSAR-gebied, erkend 
natuurreservaat Warandeduinen, beschermd duingebied 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 943, 944 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Het duin-voor-dijk-principe leidt tot een dijk-strand-overgang met 
een natuurlijker uitzicht (+) 

Aandachtspunten: gelegen nabij beschermde stads- en 
dorpsgezichten, beschermde monumenten, beschermd landschap 
en verschillende elementen uit de vastgestelde inventaris 
bouwkundig erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen (++), verhogen 
van de visuele beleving (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied De Middenkust bestaat de kans 
dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen uitgevoerd te 
worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-gebied worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op het desbetreffende 
VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging in/nabij HRL-gebied Duingebieden inclusief 
IJzermonding en Zwin bestaat de kans dat een passende 
beoordeling in een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit 
is het geval indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) 
worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op de 
desbetreffende SBZ. 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 945, 946 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 945, 946 

 

945: De Haan - Wenduine - onderhoudsbeperkende maatregel. Bouwen van een strandhoofdenveld. 

946: Blankenberge - onderhoudsbeperkende maatregel. Bouwen van een westelijke strekdam om de 

verzanding van de havengeul te voorkomen en het gesuppleerde strand vast te houden. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: vermindering van 
overstromingsrisico’s vanuit de zee door vermindering stranderosie 
(++) 

Discipline bodem Vermindering stranderosie (++) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door aanbrengen strandhoofden en strekdam (--) 

Biotoopwinst op het strandhoofd na aanleg (+)  

Creëren van een migratiebarrière (-) 

Aandachtspunt: gelegen in/nabij RAMSAR-gebied, erkend 
natuurreservaat Warandeduinen, beschermd duingebied 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Gezien strandhoofden op deze locatie steeds aanwezig zijn geweest, 
eerder neutraal effect op landschapsbeeld (0). De aanwezigheid van 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 945, 946 

de strekdam kan wel een negatief effect hebben op het 
landschapsbeeld (--) 

Mogelijke aantasting van archeologisch erfgoed bij aanleg (-/--) 

Aandachtspunten: actie 945 gelegen nabij beschermd stads- en 
dorpsgezicht, actie 946 ter hoogte van vastgesteld bouwkundig 
erfgoed en beide acties ter hoogte van vastgesteld landschapsrelict 

Discipline mens Situatieafhankelijk: bescherming voor/vermindering van risico’s 
voor overstromingen (++), neutraal effect op visuele beleving (0), 
beperkt negatief effect voor bepaalde vormen van recreatie (-) en 
beperkt positief effect t.g.v. bijkomende recreatieve mogelijkheden 
(+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied De Middenkust bestaat de kans 
dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen uitgevoerd te 
worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-gebied worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op het desbetreffende 
VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging in/nabij HRL-gebied Duingebieden inclusief 
IJzermonding en Zwin bestaat de kans dat een passende 
beoordeling in een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit 
is het geval indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) 
worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op de 
desbetreffende SBZ. 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 947 

 

947: Blankenberge oostzijde maatregelen. Bouwen van stormwerende maatregelen op de zeedijk aan de 

oostzijde van de havengeul. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: vermindering van overstromingsrisico’s 
vanuit de zee (++) 

Discipline bodem Geen significante impact 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door aanbrengen stormwerende maatregelen (-) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: harde maatregelen kunnen een negatieve impact 
hebben op het landschapsbeeld en erfgoedwaarde (-/--) 

Aandachtspunten: gelegen nabij beschermde monumenten en 
verschillende elementen uit de vastgestelde inventaris bouwkundig 
erfgoed 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 947 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies voor 
de eigenaar kan betekenen (-), bescherming voor/vermindering van 
risico’s voor overstromingen (++), mogelijk negatieve impact op 
visuele beleving en recreatie (-) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied De Fonteintjes en 
Oudemaarspolder bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere 
fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er 
werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op het desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging in/nabij HRL-gebied Duingebieden inclusief 
IJzermonding en Zwin en VRL-gebied Poldercomplex bestaat de kans 
dat een passende beoordeling in een latere fase zal dienen uitgevoerd 
te worden. Dit is het geval indien er werken in SBZ (vogel- of 
habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op de desbetreffende SBZ. 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 948, 949, 950, 951 

 

948: Oostende Montgomerydok overstromingmaatregelen. Aanpassen van de kaaimuren van het 

Montgomerydok om een verhoogde veiligheid tegen overstroming te voorkomen. 

949: Oostende zone Station - Demeysluis + tunnel. Bouwen van stormmuren om overstromingen te 

voorkomen. 

950: Oostende uitwatering Camerlinckgeleed. Opwaardering van de kerende installatie om het 

veiligheidsniveau op peil te brengen. 

951: Oostende Demeysluis. Opwaardering van de kerende installatie om het veiligheidsniveau op peil 

te brengen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: vermindering van 
overstromingsrisico’s (++) 

Discipline bodem Mogelijk vergraving (-) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door aanpassen kaaimuren en bouw stormmuren (-) 

Aandachtspunt: actie 948 gelegen nabij RAMSAR-gebied 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 948, 949, 950, 951 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Mogelijke impact op landschapsbeeld en erfgoedwaarde dok, 
station en sluis (-/--) 

Vergraving kan aantasting van archeologisch erfgoed met zich 
meebrengen (-/--) 

Aandachtspunten: gelegen in en nabij beschermde monumenten 
(acties 949, 950 en 951), vastgesteld bouwkundig erfgoed en 
vastgestelde archeologische zone (alle acties) 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen (++), mogelijk 
negatieve impact op visuele beleving en recreatie (-) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

952 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 953, 954, 955 

 

952: Oostende mobiele keringen in de stormmuren Slijkensesteenweg en Vismijnlaan 

953: Oostende achterhaven (Spuikom - Kanaal GBO - Noordede). Bouwen van een nieuwe kerende 

installatie om overstroming via de Spuikom, Noordede en Kanaal Brugge-Oostende te voorkomen. 

954: Oostende Visserijsluis. Opwaardering van de kerende installatie om het veiligheidsniveau op peil 

te brengen. 

955: Oostende aansluitingen Visserijsluis incl mobiele keringen. Bouwen van een stormmuur vanaf de 

Wandelaarkaai tot aan de Visserijsluis 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: vermindering van 
overstromingsrisico’s (++) 

Discipline bodem Mogelijk vergraving (-) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door aanpassen kerende installaties en bouw 
stormmuren (-) 

Aandachtspunt: acties 954 en 955 gelegen nabij RAMSAR-gebied 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

952 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 953, 954, 955 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Mogelijke impact op landschapsbeeld en erfgoedwaarden 
spuikom, dok en sluis (-/--) 

Vergraving kan aantasting van archeologisch erfgoed met zich 
meebrengen (-/--) 

Aandachtspunten: gelegen in en nabij beschermde monumenten 
en beschermd landschap(acties 954 en 955) en vastgesteld 
bouwkundig erfgoed (alle acties) 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen (++), mogelijk 
negatieve impact op visuele beleving (-) 

Aandacht voor recreatieve functies t.h.v. de waterlopen en 
omgeving 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied De Middenkust bestaat de 
kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen uitgevoerd 
te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-gebied worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op het desbetreffende 
VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging in/nabij HRL-gebied Duingebieden inclusief 
IJzermonding en Zwin bestaat de kans dat een passende 
beoordeling in een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. 
Dit is het geval indien er werken in SBZ (vogel- of 
habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op de desbetreffende SBZ. 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 956, 957, 958, 959, 960 

 

956: Zeebrugge Mobiele keringen thv spoorwegtunnels onder N34. Bouwen van een nieuwe kerende 

installatie ter hoogte van de spoorwegtunnels onder de kustbaan. 

957: Zeebrugge zone Visartsluis – Kielbankstraat. Eerste fase van de stormmuren in de haven 

Zeebrugge. 

958: Zeebrugge Oude Vissershaven. Tweede fase overstromingsmaatregelen rond de oude 

Vissershaven. 

959: Zeebrugge Vandammesluis. Opwaardering van de kerende installatie om het veiligheidsniveau op 

peil te brengen. 

960: Zeebrugge Uitwatering Leopold- en Schipdonkkanaal. Opwaardering van de kerende installatie om 

het veiligheidsniveau op peil te brengen. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: vermindering van 
overstromingsrisico’s (++) 

Discipline bodem Mogelijk vergraving (-) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door aanpassen en bouw kerende installaties en 
bouw stormmuren (-) 

Aandachtspunt: acties 954 en 955 gelegen nabij RAMSAR-gebied 
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6_G – Beschermen van kust en overgangswater 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 956, 957, 958, 959, 960 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Mogelijke impact op landschapsbeeld en erfgoedwaarden 
Visartsluis, Vandammesluis en bouwkundig erfgoed in de oude 
vissershaven (-/--) 

Vergraving kan aantasting van archeologisch erfgoed met zich 
meebrengen (-/--) 

Aandachtspunten: gelegen in en nabij vastgesteld bouwkundig 
erfgoed (alle acties) 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen (++), mogelijk 
negatieve impact op visuele beleving (-) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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6_H - Beschermen tegen niet-tijgebonden water 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 92, 153, 314 
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6_H - Beschermen tegen niet-tijgebonden water 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 92, 153, 314 

 

92: Aanleggen van een bedijking op de rechteroever van de Noordede ter bescherming van de 

Nukkerwijk in Bredene. De Nukkerwijk in Bredene situeert zich ter hoogte van het Maartensas aan de 

Noordede. Bredene is een belangrijk afwateringspunt vanuit de Noordede naar zee en kende in het 

verleden al meermaals wateroverlastproblemen. Om  de wijk beter te beschermen  worden 

verhoogde dijklichamen aangelegd langs de Noordede. 

153: Aanleg van een beschermdijk ter vrijwaring van Sneppelaar. 

314:  Voorbereiding aanleg van beschermingsdijken langs de Zwalm, Zwalmbeek en Peerdestokbeek 

met maximale behoud van bergingscapaciteit in het valleigebied van de Zwalm. Definitieve 

maatregelen worden onderzocht binnen het lopende participatietraject Zwalm. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: beperken overstromingsrisico’s (++) 

Situatieafhankelijk: bij de aanleg van een aarden dijk kan de 

structuurkwaliteit verbeteren (+) 

Aandachtspunt: alle acties gelegen ter hoogte van effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Situatieafhankelijk: vergraven (-) 

 



 
 

ID 4246683005 | 270 

6_H - Beschermen tegen niet-tijgebonden water 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 92, 153, 314 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: biotoopverlies (0/-/--) 

Situatieafhankelijk: bij de aanleg van een aarden dijk wordt het 
natuurlijk karakter behouden en wordt hierbij extra ruimte voor 
natuurontwikkeling gecreëerd (+/++)  

Aandachtspunt: actie 314 gelegen in/nabij erkend 
natuurreservaat Middenloop Zwalm 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Natuurlijk overstromingsregime en het overstromingsgebied van 

de waterloop kan wijzigen (0/-) 

Dijken kunnen voor een visuele verstoring zorgen met een 

negatief effect op de structuurkenmerken en waarden van het 

landschap (-) 

Aandachtspunt: gelegen in/nabij 

92: vastgesteld bouwkundig erfgoed Spuikom, Europaschool en 

stadswoningen 

153: vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Drie Torens 

314: beschermd stads- en dorpsgezichten ‘Onmiddellijke 

omgeving van de Bostmolen’ en ‘Kasteeldomein Norman tot en 

met de omwalling en met inbegrip van de bomendreef’, 

vastgesteld landschapsrelict Zwalmvallei tussen Nederbrakel en 

Nederzwalm en diverse elementen uit de vastgestelde inventaris 

bouwkundig erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen (++) 

Aandacht voor recreatieve functies langs de waterloop t.h.v. 
actie 314 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s, (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging van actie 314 in/nabij VEN-gebied De Midden- en 
Benedenloop van de Zwalm bestaat de kans dat een natuurtoets 
in een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het 
geval indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig 
effect kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging van actie 314 in/nabij HRL-gebied Bossen van de 
Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen bestaat de 
kans dat een passende beoordeling in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in SBZ 
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6_H - Beschermen tegen niet-tijgebonden water 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 92, 153, 314 

(vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 

 

6_H - Beschermen tegen niet-tijgebonden water 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

964 

Aanleg van een nieuw tracé voor de Hoeikensloop vanaf de Boomsesteenweg te Willebroek tot aan 

de A12. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand door wijziging 
oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit: bijkomende waterberging (++) 

Aandachtspunt: effectief en potentieel overstromingsgevoelig 
gebied aanwezig 

Verbetering structuurkwaliteit bij natuurlijke inrichting en beheer 
van oevers (+) 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit bij natuurlijke inrichting en beheer 
van oevers (+) 

Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal verbeteren door verbeterde 
structuurkwaliteit en aanwezigheid open waterloop (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--). 

Aandacht voor aanwezig beschermd en/of vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van nieuw 
tracé waterloop op drainage landbouwgronden (+ indien situatie 
verbetert, - indien situatie verslechtert), bescherming voor 
overstromingen (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging, vermindering 
risico op hittestress door aanwezigheid open waterloop (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 
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6_H - Beschermen tegen niet-tijgebonden water 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

964 

Natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 

 

 

6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 53 

 

Optimaliseren van het waterbeheer rond Ieper door herinrichting van de oostelijke stadsgrachten 

(Kasteelgracht, Wieltjesgracht) in functie van waterafvoer. Inschakelen van de oostelijke stadgrachten 

in het beheer van de waterafvoer rond Ieper - verbinding Kasteelgracht, Wieltjesgracht, Ieperlee 

(tussen Lange Torhoutstraat en Minneplein). 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 53 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: bijkomende ruimte voor water (++), 
vermindering overstromingsrisico’s 

Mogelijke impact op structuurkwaliteit door herinrichten 
stadsgrachten (-) 

Aandachtspunt: potentieel en effectief overstromingsgevoelig 
gebied aanwezig 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: mogelijk biotoopverlies door herinrichten 
grachten (-), biotoopwinst bij ecologische herinrichting (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: mogelijke impact op landschapskwaliteit en 
erfgoed door herinrichten grachten (-) 

Aandachtspunten: gelegen ter hoogte van beschermd monument 
‘Vestingen’, vastgesteld landschapsrelict ‘Ieperse vestingen en 
omgeving bossen ten zuiden en heuvelrug Wijtschate-Mesen’, 
vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Ieper’, 
verder nog diverse elementen uit de vastgestelde inventaris 
bouwkundig erfgoed in de omgeving 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering bescherming voor 
overstromingen (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 61 

 

Herbouwen sifons Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. De huidige projectscope omvat het uitvoeren van 

studies en werken i.f.v.: 

- Het vernieuwen van sifon nr. 4 conform een vergrote doorvoersectie; 

- Het supprimeren (dichten) van sifon nr. 5; 

- Het vernieuwen van sifon nr. 6   

In de studiefase wordt bovenstaande projectscope nog preciezer getoetst om na te gaan of het al dan 

niet mogelijk is om een sifon (nr. 4 of 5) te supprimeren. Sifon nr. 4 en 5 liggen slechts 500 m van 

elkaar (te Leffinge) en verbinden dezelfde waterlopen. Sifon nr. 4 en 5 hebben betrekking op de 

doorvoer van het Provinciegeleed onder het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort; sifon nr. 6 (te Slijpe) op 

deze van de Ieperleed onder hetzelfde kanaal. Na de werken dient de totale doorvoercapaciteit  van 

de sifons te stroken met de huidige capaciteit (per waterloop beschouwd) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: aanpassing afvoercapaciteit 
waterlopen (+), waarbij verkleinen van de doorvoersectie t.g;v. 
het supprimeren van een sifon een negatieve impact kan hebben 
op het overstromingsrisico opwaarts (-), maar een positieve 
impact op het overstromingsrisico afwaarts (+) 

Discipline bodem Situatieafhankelijk: vergraven (-) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: biotoopverlies (0/-/--), zowel rechtstreeks als 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 61 

t.g.v. wijziging van het overstromingsregime 

Situatieafhankelijk: constructies kunnen vismigratieknelpunten 
teweeg brengen (0/-); aanpassingen aan de constructies kunnen 
vismigratieknelpunten dan weer oplossen (0/+) 

Aandachtspunten: gelegen nabij voor het duingebied belangrijk 
landbouwgebied (duinendecreet) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed 
aangetast wordt (-/--) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij beschermd stads- en 
dorpsgezicht ‘omgeving hoeve De Kleine Bamburg’ en vastgesteld 
bouwkundig erfgoed ‘Villa Zoutbedrij Quatannens’, ‘Twee 
arbeiderswoningen’ 

Discipline mens Situatieafhankelijk:  verbetering bescherming voor 
overstromingen (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied De Middenkust bestaat de 
kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen uitgevoerd 
te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-gebied 
worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging in/nabij HRL-gebied Duingebieden inclusief 
IJzermonding en Zwin bestaat de kans dat een passende 
beoordeling in een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. 
Dit is het geval indien er werken in SBZ (vogel- of 
habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op de desbetreffende SBZ. 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

94, 677, 908, 909, 911, 912, 913 

Vervangen en eventueel vergroten diameter doorstroming bestaande infrastructuur (duikers, 

kleppen, uitwateringsconstructies…) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: vermindering overstromingsrisico’s 
door snellere afvoer bij piekdebieten (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van effectief en/of 
potentieel overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Geen significante effecten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Bescherming voor overstromingen (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 100 

 

Omlegging en herwaardering van de Begijnewatergang. Omlegging van de Begijnewatergang en het 

terug in open bedding brengen van de waterloop rondom de kleine woonkern Kwezelweg - 

Rapenbrugstraat in Maldegem. Omlegging is nodig ter voorkoming van overstroming ter hoogte van 

de woningen. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand t.g.v. 
openleggen waterloop (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), 
vermindering van overstromingsrisico’s (++) 

Verbetering structuurkwaliteit door openleggen waterloop (+) 

Aandachtspunt: effectief overstromingsgevoelig gebied aanwezig 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Verbetering bodemvochtregime (zie grondwater, +) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: verbetering habitatkwaliteit/ontsnippering bij 
ecologische inrichting omgelegde waterloop (+) 



 
 

ID 4246683005 | 278 

6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 100 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed 
aangetast wordt (-/--) 

De landschappelijke kwaliteit kan toenemen door verbetering 
structuurkwaliteit waterlopen (+) 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s, 
verminderen van risico op hittestrese door aanwezigheid open 
waterloop (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets / 

Passende beoordeling / 

 

6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 109 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 109 

Renovatie van het Sas-Slijkens op het Kanaal Gent-Oostende. De projectscope omvat: 

- waar gewenst of noodzakelijk, de renovatie van de infrastructuur van Sas Slijkens in functie van 

functionaliteit, functionaliteit, levensduur of verfraaiing. 

- het maken van formele afspraken met derde partijen over de toekomstige waterbeheersing door 

Sas Slijkens. 

De focus van het renovatieproject ligt evenwel op de vrijwaring van de beveiligingsfuncties van Sas 

Slijkens inzake waterbeheersing, met name de realisatie van: 

- een bedrijfszekere waterafvoer van Kanaal Gent Oostende door Sas Slijkens 

- een afdoende bescherming tegen lokale (i.e. ter hoogte van Sas Slijkens) wateroverlast vanuit zee (in 

combinatie met de geplande stormvloedkering in de haven van Oostende). 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: beperken overstromingsrisico’s (++) 

Discipline bodem Situatieafhankelijk: vergraven (-) 

Discipline biodiversiteit Geen significante effecten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Renovatie vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Sluizencomplex Sas-
Slijkens’ (++) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed 
aangetast wordt (-/--) 

Discipline mens bescherming voor/vermindering van risico’s voor overstromingen 
(++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

130, 156 

Vervangen van pompgemalen door alternatieve oplossingen (stuw, gravitaire uitwatering) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: behoud bestaande veiligheid voor 
overstromingen (0) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van effectief en/of 
potentieel overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er dienen graafwerkzaamheden uitgevoerd te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Een stuw kan een vismigratieknelpunt veroorzaken. Geen impact 
gezien visdoorgang voorzien wordt (0) 

Gravitaire uitwatering lost vismigratieknelpunt op (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--). 

Discipline mens Bescherming voor overstromingen blijft gelijk (0), mogelijke 
inname van percelen wat grondverlies betekent voor de eigenaar 
(-) 

Aandacht voor eventuele recreatieve functie van de waterloop of 
oeverzone. 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

180, 325 

Plaatsen van pompen, stuwen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Situatieafhankelijk: 

Oppervlaktewaterkwantiteit: wijziging afvoer (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij effectief en/of 
potentieel overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Pompen en stuwen kunnen vismigratieknelpunten met zich mee 
brengen (-) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: pompen en stuwen kunnen zorgen voor 
lokale visuele verstoring (0/-) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: bescherming voor/vermindering van risico’s 
voor overstromingen (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase. 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te 
worden uitgevoerd in een latere fase. 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

184 

Sedimentruiming om waterafvoer te verbeteren 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verhoogde waterberging (++) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (++) 

Verbetering sedimentkwaliteit en –kwantiteit (++) 

Aandacht voor in eventuele ligging in effectief en/of potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door betere oppervlaktewater- en 
waterbodemkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe door verbeterde 

habitatkwaliteit (+) 

Aandacht voor de eventuele aanwezigheid van beschermd en 

vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Vermindering overstromingsrisico’s (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s, 
verbeteren waterberging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase. 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te 
worden uitgevoerd in een latere fase. 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 225 

 

Aanleggen van een nieuwe waterloop als bovenloop van de Loverbeek 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: versnelde afvoer door aanleg 
bijkomende waterloop zal overstromingsrisico opwaarts 
verkleinen (++), maar kan overstromingsrisico afwaarts vergroten 
(-) 

Positief effect voor structuurkwaliteit door ecologische inrichting 
structuurkwaliteit 

Aandachtspunt: potentieel overstromingsgevoelig gebied 
aanwezig 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door ecologische inrichting (+) 

Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

 



 
 

ID 4246683005 | 284 

6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 225 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed 
aangetast wordt (-/--) 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen bij ecologische 
inrichting nieuwe waterloop (+) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij vastgesteld bouwkundig 
erfgoed Hoeve Goet te Hooghcamere en 
Boerenarbeiderswoningen 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert), bescherming voor overstromingen (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s, 
vermindering risico op hittestress door aanwezigheid open 
waterloop (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

332, 650 

Omleggen waterlopen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand door wijziging 
grond-/oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied  

Situatieafhankelijk: verbetering structuurkwaliteit door verleggen 

waterloop (+) 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: verbetering habitatkwaliteit bij ecologische 
inrichting waterloop (+) 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Situatieafhankelijk: de landschappelijke kwaliteit kan verbeteren 
door verbeterde habitatkwaliteit en structuurkwaliteit (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--). 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 

vastgesteld erfgoed.  

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact op 
drainage landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien 
situatie verslechtert), bescherming voor overstromingen (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s, 
verbeteren waterberging en verminderen risico op hittestress 
door aanwezigheid open waterloop (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase. 

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te 
worden uitgevoerd in een latere fase. 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

893, 896, 897, 901, 902, 903, 906, 907, 910, 914 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 900, 904 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

893, 896, 897, 901, 902, 903, 906, 907, 910, 914 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 900, 904 

 

Optimaliseren/onderhoud/vervangen pompen 

900: Avrijevaart vervanging van gemaal aan uitstroom naar kanaal (bouwkunde en 

elektromechanica). Oud gemaal is te laag ingeplant waardoor regelmatig acuut gevaar op 

overstroming bij hoge afvoer; bouwkundige constructie begint leeftijdsgebonden slijtage te vertonen; 

het gemaal is absoluut niet visvriendelijk. Om de veiligheid tegen wateroverlast te garanderen, de 

energiezuinigheid en visvriendelijkheid te verbeteren is vervanging van het gemaal door een nieuwe 

installatie nodig. 

904: Kalkenvaart gemaal Wichelen vervanging van het gemaal. Gemaal in huidige vorm dateert van 

de jaren '70 van vorige eeuw is een klassiek en sterk verouderd poldergemaal, geoptimaliseerd voor 

drooglegging van landbouwpercelen. Landgebruik is in belangrijke mate gewijzigd waarbij 

natuurdoelstellingen ook belangrijk zijn. Ook visveiligheid is een belangrijk thema geworden. Afvoer 

van debiet blijft echter een aandachtspunt. Het bestaande gemaal vertoont belangrijke gebreken in 

dat opzicht: te laag ingeplant, grote en oude pompen, absoluut niet visveilig. 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

893, 896, 897, 901, 902, 903, 906, 907, 910, 914 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 900, 904 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: beperken overstromingsrisico’s (++) 

Aandachtspunten: gelegen ter hoogte van potentieel en effectief 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Verbeteren vismigratie bij acties 900, 904 en 910 (++) 

Aandachtspunten: actie 904 gelegen in/nabij erkend 
natuurreservaat Kalkense Meersen 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens verbetering bescherming voor overstromingen (+) 

Aandacht voor recreatieve functies t.h.v. actie 900 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging van actie 904 in/nabij VEN-gebied Vallei van de 
Boven Zeeschelde van Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder 
bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-
gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging van actie 904 in/nabij VRL-gebied Durme en 
Middenloop van de Schelde en HRL-gebied Schelde- en Durme-
estuarium van de Nederlandse grens tot Gent bestaat de kans dat 
een passende beoordeling in een latere fase zal dienen uitgevoerd 
te worden. Dit is het geval indien er werken in SBZ (vogel- of 
habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op de desbetreffende SBZ. 
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6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

6J_0014, 187 

Lokale overheden stimuleren om grachten met een belangrijke functie voor de waterhuishouding 

(publieke grachten) in hun oorspronkelijke staat te herstellen 

187: Verbeteren afwatering Rotbeek in Zwijndrecht (vervangen of verwijderen inbuizingen) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), 
vermindering overstromingsrisico’s (++) 

Verbetering structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor aanwezigheid potentieel en effectief 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: mogelijke verbetering migratiemogelijkheden 
door creëren groen-blauw netwerk (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door verbetering 
structuurkwaliteit waterlopen (0/+) 

Bij vergravingen kan archeologisch erfgoed aangetast worden (-). 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed. 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
tegen/vermindering van overstromingen (++), verbetering visuele 
beleving (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s, 
vermindering risico op hittestress door aanwezigheid open 
grachten (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 
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 Maatregelengroep 7A: verontreiniging grondwater 

7A_A - Het terugdringen van de verontreiniging van grondwater door puntbronnen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7A_A_0002  

Sanering en beheersing verontreiniging door grondwater door puntbronnen 

1) Fabrieksterreinen: verderzetting en uitvoering bodemsaneringen 

2) Overige omgeving: opvolgen natuurlijke evolutie en impact maatregelen m.b.v. bijkomende 

monitoring 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water De grondwaterkwaliteit zal verbeteren (+/++) 

Discipline bodem Verbetering bodemkwaliteit door het saneren van 
grondwaterverontreinigingen (0/+) 

Discipline biodiversiteit Geen significante effecten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Geen significante effecten 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 

 

  



 
 

ID 4246683005 | 291 

 Maatregelengroep 7B: verontreiniging oppervlaktewater 

7B_B - Het terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater door industriële calamiteiten 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_B_0017  

Via omgevingsvergunningen of andere instrumenten preventieve maatregelen opleggen voor het 

vermijden van calamiteiten bij bedrijven en het beperken van de gevolgen. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water De oppervlaktewaterkwaliteit en waterbodemkwaliteit zal verbeteren 
(+/++) 

Discipline bodem Mogelijk vergraving bij voorzien bufferbekkens op bedrijventerrein (0/-) 

Discipline biodiversiteit Geen significante effecten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Mogelijke impact van bufferbekkens op landschapsbeeld (0/-) 

Mogelijke impact op archeologisch erfgoed bij vergraving (-/--) 

Discipline mens Geen significante effecten 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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7B_C – Het terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater - maatregelen specifiek 

gericht op gevaarlijke stoffen 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

7B_C_0008 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_C_0006, 7B_C_0007 

7B_C_0006: Beperken van emissies van bepaalde probleemstoffen door andere bronnen dan 

industrie. 

7B_C_0007: Beperken van emissies van bepaalde probleemstoffen door industriële puntbronnen. 

7B_C_0008: Beperken van emissies bij calamiteiten met minerale olie 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water De oppervlaktewaterkwaliteit en waterbodemkwaliteit zal verbeteren 
(+/++) 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Geen significante effecten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Geen significante effecten 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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7B_D - Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de 

land- en tuinbouwsector  

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

7B_D_0064, 7B_D_0067, 7B_D_0070, 7B_D_0071, 7B_D_0072, 7B_D_0073, 7B_D_0074, 7B_D_0075, 

739 

Bronmaatregelen om emissie van nutriënten vanuit de landbouw te beperken. 

7B_D_0064: Het instrument ecoregelingen inzetten om de emissies van nutriënten vanuit de landbouw 

naar oppervlaktewater en grondwater te beperken. We stellen volgende ecoregelingen voor die zich 

richten op bodembescherming en koolstofopslag; instandhouden graslanden; niet-productief areaal en 

kleine landschapselementen; precisietechnieken; vanggewas in mais door onderzaai gras. 

7B_D_0067: Het instrument investeringen (VLIF) bijsturen waarbij land- en tuinbouwers aangemoedigd 

worden om hun bedrijfsstructuren te verduurzamen zodat ze hun bijdrage leveren aan de 

doelstellingen om de emissie van nutriënten te beperken. Precisietechnieken inzake nutriënten 

(monitoring, toediening, etc.), kringloopsluiting inzake gebruik dierlijke mest, teeltrotaties en 

oogstresten. 

7B_D_0070: Aanpassing van de bemestingsregels in functie van de doelstellingen voor de landbouw 

inzake de beperking van de emissie van nutriënten. Het mestbeleid stimuleert goede 

bemestingspraktijken volgens het principe van de 4 J's, wat betekent dat de bemesting uitgevoerd 

wordt met de juiste mestsoort en juiste dosis, op het juiste tijdstip, met de juiste bemestingstechniek. 

7B_D_0071: Aanpassen en uitvoeren van gebiedsgerichte maatregelen in kader van het mestbeleid en 

het waterbeleid voor de realisatie van de doelstellingen voor de landbouw inzake de beperking van de 

emissie van nutriënten.  

7B_D_0072: Uitbreiden van de bestaande regelgeving om puntlozingen van erf- en silosappen te 

voorkomen. 

7B_D_0073: Maatregelen voor de beperking van de directe verliezen naar oppervlaktewater tijdens 

bemesting van percelen langs waterlopen 

7B_D_0074: Beheersen van de dierlijke mestproductie voor de realisatie van de doelstellingen voor de 

landbouw inzake de beperking van de emissie van nutriënten 

7B_D_0075: Landbouwbodemkwaliteit verbeteren ten einde de nutriëntenverliezen door uitspoeling 

en erosie te verminderen 

739: terugdringen van diffuse verontreiniging van nutriënten uit de landbouwsector via KLE en behoud 

beschermde landschappen in Voeren 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (++), 

grondwaterkwaliteit (++) en sedimentkwaliteit (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in effectief en/of mogelijk  

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) 
omgeving van het gebied zullen verbeteren (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten 

Discipline bodem Verbetering van de bodemkwaliteit door beperken inbreng 
nutriënten en verbeteren landbouwbodemkwaliteit (++) 
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7B_D - Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de 

land- en tuinbouwsector  

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

7B_D_0064, 7B_D_0067, 7B_D_0070, 7B_D_0071, 7B_D_0072, 7B_D_0073, 7B_D_0074, 7B_D_0075, 

739 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Maatregelen die inzetten op kleine landschapselementen, 
instandhouding van grasland verhogen de landschappelijke kwaliteit 
(+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: gebruiksbeperkingen percelen (-), maatregelen 
die de landschappelijke kwaliteit verhogen, kunnen tevens een 
positieve impact hebben op de belevingswaarde (0/+) 

Discipline klimaat Klimaatmitigatie door verminderen gebruik meststoffen en 
mestproductie, vergroten koolstofopslag (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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7B_D - Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de 

land- en tuinbouwsector  

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

7B_D_0065, 7B_D_0066, 7B_D_0067, 119, 278, 336, 361, 374, 410, 413, 924 

aanleggen van bufferstroken, oeverzones om inspoeling van nutriënten in de waterloop te 

verminderen 

7B_D_0065: Het instrument Agromilieu- en klimaatmaatregelen uit het GLB inzetten  om de emissies 

van nutriënten naar oppervlaktewater en grondwater te beperken. Omvat de beheerovereenkomsten 

beheerd door de VLM en de agromilieumaatregelen beheerd door departement L&V in het huidig 

landbouwbeleid en ook de beheerovereenkomsten en agromilieu- en klimaatmaatregelen voorgesteld 

onder het GLB post 2020. 

7B_D_0066: Het instrument “betalingen toekennen voor gebiedsspecifieke nadelen” uit het GLB 

inzetten om een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen voor landbouw inzake de 

beperking van de emissie van nutriënten. 

7B_D_0067: Het instrument investeringen (VLIF) bijsturen waarbij land- en tuinbouwers aangemoedigd 

worden om hun bedrijfsstructuren te verduurzamen zodat ze hun bijdrage leveren aan de 

doelstellingen om de emissie van nutriënten te beperken. Niet-productieve investeringen (waterlopen- 

en grachtenbeheer, oeverzones, wetlands etc.) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (++), 

grondwaterkwaliteit (+) en sedimentkwaliteit (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in effectief en/of mogelijk  

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) 
omgeving van het gebied zullen verbeteren (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten 

Discipline bodem Geen significante effecten, indirect effect is dat de bodemkwaliteit 
kan verbeteren door een betere kwaliteit van sediment 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke gebruiksbeperkingen 
indien bufferzones wel in eigendom blijven (-) 

Aandacht voor eventuele recreatieve functies van de 
waterlopen/oeverzones. 

Discipline klimaat Klimaatmitigatie door verbeteren koolstofopslag (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 
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7B_D - Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de 

land- en tuinbouwsector  

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

7B_D_0065, 7B_D_0066, 7B_D_0067, 119, 278, 336, 361, 374, 410, 413, 924 

Verscherpte natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een latere 
fase. 
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7B_D - Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de 

land- en tuinbouwsector  

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

73 

Aanleg helofytenfilter t.h.v. samenvloeiing Hertsbergebeek -Ringbeek 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (++) en 

sedimentkwaliteit (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in effectief en/of mogelijk  

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) 
omgeving van het gebied zullen verbeteren (++) 

Beperkte natuurwaarde van de helofytenfilter zelf (0/+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten 

Discipline bodem Er zal vergraving nodig zijn voor de aanleg van de helofytenfilter (-) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk: de helofytenfilter zelf kan, indien goed ingepast 
in het landschap, lokaal de landschappelijke kwaliteit verhogen (0/+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--). 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-) 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een latere 
fase. 
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7B_E - Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met pesticiden door de 

land- en tuinbouwsector  

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

7B_E_0020, 7B_E_0021, 7B_E_0024, 7B_E_0025, 7B_E_0027 

Bronmaatregelen om emissie van pesticiden vanuit de landbouw te beperken. 

7B_E_0020: Aanpassing en actualisatie conditionaliteit gekoppeld aan basisinkomenssteun uit het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid, inzake pesticiden. Actualisatie verplichting driftreducerende 

sproeidoppen (zie NAPAN), in vergelijking met het huidig systeem wordt het duurzaam gebruik van 

pesticiden toegevoegd als RBE (de richtlijn gewasbeschermingsmiddelen maakt wel al deel uit van de 

randvoorwaarden). Dit betekent dat bv. het verbod op gebruik van GBM in drinkwaterzones en opslag 

van GBM ook onderdeel worden van de conditionaliteit, naast de voorwaarden aangaande verbod op 

niet-erkende GBM, keuring spuittoestellen en bezitten fytolicentie die wel al opgenomen werden. 

7B_E_0021: Het instrument ecoregelingen wordt ingezet voor de realisatie van de doelstellingen van 

het integraal waterbeleid inzake pesticiden. We voorzien bij voorkeur meerjaren-ecoregelingen die zich 

richten op: niet-productief areaal en kleine landschapselementen, precisietechnieken, mechanische 

onkruidbestrijding, biologische gewasbescherming. 

7B_E_0024: Het instrument VLIF inzetten ter realisatie van doelstellingen van het integraal waterbeleid 

inzake pesticiden. Precisietechnieken inzake pesticiden (monitoring, toediening, etc.), mechanische 

onkruidbestrijding, investeringssteun voor de aanleg van een vul- of spoelplaats of een 

zuiveringssysteem 

7B_E_0025: Het instrument geïntegreerde gewasbescherming (IPM) verder aanpassen om de 

doelstellingen waterkwaliteit te behalen. Aanpassing in kader van het waterbeleid kan inhouden: 

verplichtingen omtrent gebruik van  driftreducerende sproeidoppen, die verder gaan dan 50% 

driftreductie. 

7B_E_0027: Wetgevende initiatieven ontplooien om puntvervuilingen door het gebruik van pesticiden 

te voorkomen. Omvat: het oplijsten van toegelaten technieken voor de behandeling van 

restvloeistoffen van gewasbescherming; regels betreffende het gebruik van behandelingssystemen en 

de verwerking van afvalstoffen hieruit; het verbod op vullen en spoelen van spuittoestellen op 

verharde oppervlakte zonder een systeem voor verzameling van restvloeistoffen en spoelwater en 

zuivering van restvloeistoffen. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (++), 

grondwaterkwaliteit (++) en sedimentkwaliteit (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in effectief en/of mogelijk  

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) 
omgeving van het gebied zullen verbeteren (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten 

Discipline bodem Verbetering van de bodemkwaliteit door beperken inbreng 
pesticiden (++) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Maatregelen die inzetten op kleine landschapselementen verhogen 
de landschappelijke kwaliteit (+) 
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7B_E - Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met pesticiden door de 

land- en tuinbouwsector  

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

7B_E_0020, 7B_E_0021, 7B_E_0024, 7B_E_0025, 7B_E_0027 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: gebruiksbeperkingen percelen (-), maatregelen 
die de landschappelijke kwaliteit verhogen, kunnen tevens een 
positieve impact hebben op de belevingswaarde (0/+) 

Discipline klimaat Klimaatmitigatie door beperken gebruik van pesticiden (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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7B_E - Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met pesticiden door de 

land- en tuinbouwsector  

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

7B_E_0022, 7B_E_0023, 7B_E_0024 

aanleggen van bufferstroken, oeverzones om inspoeling van pesticiden in de waterloop te verminderen 

7B_E_0022: Het instrument Agromilieu- en klimaatmaatregelen uit het GLB wordt verder ingezet met 

betrekking tot beperking van emissies van pesticiden. Omvat de beheerovereenkomsten beheerd door 

de VLM en de agromilieumaatregelen beheerd door departement L&V in het huidig landbouwbeleid 

dan wel de agromilieu- en klimaatmaatregelen voorgesteld onder het GLB post 2020: de interventie 

“perceelsranden” speelt een vooraanstaande rol. 

7B_E_0023: Het instrument “betalingen toekennen voor gebiedsspecifieke nadelen” uit het GLB 

inzetten voor de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid inzake pesticiden. Er 

kunnen 2 types vergoeding onderzocht en uitgewerkt worden: vergoedingen in kader van de realisatie 

van oeverzones en vergoedingen voor bredere bufferzones in drinkwater-ontrekkingsgebieden. 

7B_E_0024: Het instrument VLIF inzetten ter realisatie van doelstellingen van het integraal waterbeleid 

inzake pesticiden: Niet-productieve investeringen (waterlopen- en grachtenbeheer, oeverzones, 

wetlands etc.) . 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (++), 

grondwaterkwaliteit (+) en sedimentkwaliteit (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in effectief en/of mogelijk  

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) 
omgeving van het gebied zullen verbeteren (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten 

Discipline bodem Geen significante effecten, indirect effect is dat de bodemkwaliteit 
kan verbeteren door een betere kwaliteit van sediment 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke gebruiksbeperkingen 
indien bufferzones wel in eigendom blijven (-) 

Aandacht voor eventuele recreatieve functies van de 
waterlopen/oeverzones 

Discipline klimaat Klimaatmitigatie door koolstofopslag (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 
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7B_E - Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met pesticiden door de 

land- en tuinbouwsector  

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

7B_E_0022, 7B_E_0023, 7B_E_0024 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een latere 
fase. 

 

7B_H - Het terugdringen van andere diffuse verontreiniging 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

747 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

te situeren acties: 415 – 422 – 423 

                                 477 

                                 765  

 



 
 

ID 4246683005 | 302 

7B_H - Het terugdringen van andere diffuse verontreiniging 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

747 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

te situeren acties: 415 – 422 – 423 

                                 477 

                                 765  
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7B_H - Het terugdringen van andere diffuse verontreiniging 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

747 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

te situeren acties: 415 – 422 – 423 

                                 477 

                                 765  
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7B_H - Het terugdringen van andere diffuse verontreiniging 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

747 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

te situeren acties: 415 – 422 – 423 

                                 477 

                                 765  

 



 
 

ID 4246683005 | 305 

7B_H - Het terugdringen van andere diffuse verontreiniging 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

747 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

te situeren acties: 415 – 422 – 423 

                                 477 

                                 765  

 

415, 422, 423, 477:- Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen. 

747: aanpak zwerfvuil in de waterlopen door het plaatsen van zwerfvuilvangers in de Bosbeek, de Jeker 

en de Dommel en via gerichte lokale campagnes. 

765 - Ecologische inrichting Fonteinbeek, Mombeek, Brikbeek, Harenbeek en Herk en vermijden 

overstroming van vervuild water op voor IHD relevante percelen, ikv IP Herk en Mombeek. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (+/++), grondwaterkwaliteit 

(+/++) en sedimentkwaliteit (+/++) 

Aandachtspunt:  

Acties 415 – 422 – 423 - 477 - 765: gelegen in/nabij effectief 

overstromingsgevoelig gebied  
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7B_H - Het terugdringen van andere diffuse verontreiniging 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

747 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

te situeren acties: 415 – 422 – 423 

                                 477 

                                 765  

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) omgeving 
van het gebied (en (situatieafhankelijk) in bos- en natuurgebied) zullen 
verbeteren (+/++) 

Aandachtspunt: 477 gelegen in/nabij Vlaams natuurreservaat Rodebos 
en Laanvallei 

Discipline bodem Geen significante effecten, indirect effect is dat de bodemkwaliteit kan 
verbeteren door een betere kwaliteit van sediment 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

415, 422, 423, 477 en 747: Geen significante effecten 

765: landschappelijke kwaliteit kan toenemen door herinrichting 
waterlopen (+) 

Aandachtspunten: gelegen in./nabij:  

422: Beschermd stads/dorpsgezicht: Dorpskom met Voervallei / Sint-
Medardushof met omgeving / Dorpskern (onmiddellijke omgeving Sint-
Pieterskerk) 

477: Beschermd stads/dorpsgezicht: Sanatorium Joseph Lemaire met 
omliggend park, dreef, ereplein, parterre en bos 

765: beschermd monument: Kasteeldomein Gasterbos met park, 
moestuin, paviljoen en omliggende boomgaard en akkers 

765: beschermd stads/dorpsgezicht: Molengebouwen in 
vakwerk+omgeving -Nieuwmolenstraat 8 

Discipline mens Geen significante effecten  

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets 415: VEN Het Torfbroek-Silsombos-Kastanjebos 

477: VEN De Dijlevallei 

765: VEN: Het Schulensbroek / De Herk / Mombeek 

Voor die acties  bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase 
zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in 
VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling 415: HRL Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en 
Veltem 
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7B_H - Het terugdringen van andere diffuse verontreiniging 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

747 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

te situeren acties: 415 – 422 – 423 

                                 477 

                                 765  

477: HRL Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en 
moerasgebieden en Natura 2000-gebied ‘Vallée de la Lasne’ in Wallonië 

765: VRL De Demervallei / HRL Bossen en kalkgraslanden van 
Haspengouw 

Voor die acties  bestaat de kans dat een passende beoordeling in een 
latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er 
werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die 
enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 

 

7B_I - Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering) 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

700 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_I_0118, 7B_I_0119, 7B_I_0120, 7B_I_0121, 7B_I_0122 

te situeren acties: 295 / 569 / 582 / 603 / 619  
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7B_I - Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering) 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

700 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_I_0118, 7B_I_0119, 7B_I_0120, 7B_I_0121, 7B_I_0122 

te situeren acties: 295 / 569 / 582 / 603 / 619  
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7B_I - Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering) 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

700 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_I_0118, 7B_I_0119, 7B_I_0120, 7B_I_0121, 7B_I_0122 

te situeren acties: 295 / 569 / 582 / 603 / 619  
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7B_I - Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering) 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

700 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_I_0118, 7B_I_0119, 7B_I_0120, 7B_I_0121, 7B_I_0122 

te situeren acties: 295 / 569 / 582 / 603 / 619  

 

7B_I_0118-7B_I_0122: Uitbouw van de saneringsinfrastuctuur om invulling te geven aan de per 

waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model). 

60 - Aanleg van een gescheiden riolering in het gehucht Vijfwegen en langs de Rekestraat om het 

huishoudelijk afvalwater aan te sluiten op de RWZI van Staden ifv habitatrichtlijngebied bos van 

Houthulst. 

295 - Saneren van puntlozingen in de Traveinsbeek (Vierwegenstraat) gelegen binnen het beschermd 

gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'. 

569 - Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op de Visbeekvallei (SBZ) 

582  - Saneren van puntlozingen en overstorten op de Tappelbeek opwaarts het Zoerselbos (SBZ) 

603 - Saneren van puntlozingen en overstorten op de Lachenebeek opwaarts de boscomplexen tussen 

Lier, Hove en Lint (SBZ) 

619 - Zuiveren van het huishoudelijk afvalwater van de vergunde weekendverblijven in 

verblijfsrecreatiegebied in de vallei van de Grote Caliebeek (SBZ) 

700 – interne scheiding van waterstromen binnen de strafinrichting Wortel Kolonie met aansluiting van 

afvalwater op de aanwezige riolering. 
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7B_I - Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering) 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

700 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_I_0118, 7B_I_0119, 7B_I_0120, 7B_I_0121, 7B_I_0122 

te situeren acties: 295 / 569 / 582 / 603 / 619  

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (+/++), grondwaterkwaliteit 

(+) en sedimentkwaliteit (++) 

Voorkomen wateroverlast (+) 

Aandachtspunten: Gelegen in/nabij  

60: mogelijk overstromingsgevoelig gebied 

569 – 582 – 603 – 619 - 6: mogelijk en effectief overstromingsgevoelig 

gebied  

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) omgeving 
van het gebied kunnen verbeteren (+) 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Aandachtspunt: bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch 

erfgoed kan aangetast worden (-/--). 

Acties gelegen in/nabij :  

569 : beschermd landschap: Vallei Kindernouwbeek 

582: beschermd landschap Zoerselbos fase 2 

Discipline mens Geen significante effecten  

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets 295: VEN De Steenbergse bossen 

569: VEN De Kindernouw – Visbeekvallei 

582 : VEN Het Zoerselbos / De Kleine Netevallei ten noorden van Lier 

603: VEN De Bossen van de Lauwerijk- en Lachenenbeek 

619: VEN: De Vallei van de Grote Kaliebeek 
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7B_I - Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering) 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

700 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_I_0118, 7B_I_0119, 7B_I_0120, 7B_I_0121, 7B_I_0122 

te situeren acties: 295 / 569 / 582 / 603 / 619  

Voor die acties  bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase 
zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in 
VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling 60: HRL Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: 
westelijk deel 

295: HRL Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse 
bossen 

569 – 582 – 603 -619  : HRL Bos- en heidegebieden ten oosten van 
Antwerpen 

Voor die acties  bestaat de kans dat een passende beoordeling in een 
latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er 
werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die 
enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 
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7B_J - Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van 

zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

965 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_J_0055, 7B_J_0056, 7B_J_0057, 7B_J_0058, 7B_J_0059 

te situeren acties: 6 / 570 / 591 / 609 / 629 / 676 
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7B_J - Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van 

zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

965 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_J_0055, 7B_J_0056, 7B_J_0057, 7B_J_0058, 7B_J_0059 

te situeren acties: 6 / 570 / 591 / 609 / 629 / 676 
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7B_J - Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van 

zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

965 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_J_0055, 7B_J_0056, 7B_J_0057, 7B_J_0058, 7B_J_0059 

te situeren acties: 6 / 570 / 591 / 609 / 629 / 676 
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7B_J - Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van 

zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

965 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_J_0055, 7B_J_0056, 7B_J_0057, 7B_J_0058, 7B_J_0059 

te situeren acties: 6 / 570 / 591 / 609 / 629 / 676 
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7B_J - Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van 

zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

965 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_J_0055, 7B_J_0056, 7B_J_0057, 7B_J_0058, 7B_J_0059 

te situeren acties: 6 / 570 / 591 / 609 / 629 / 676 
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7B_J - Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van 

zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

965 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_J_0055, 7B_J_0056, 7B_J_0057, 7B_J_0058, 7B_J_0059 

te situeren acties: 6 / 570 / 591 / 609 / 629 / 676 

 

7B_J_0055-7B_J_0059: Optimalisatie van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de 

per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) 

6 - Verminderen overstortwerking op de Kerkebeek in functie van het beschermd gebied 

natuurreservaat de Blankaart 

570 - Realisatie van een gescheiden rioleringsstelsel op het militair domein van Beverlo, en 

aansluiting van de DWA op het toekomstige zuiveringsgebied Ham 

591 - Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op Goorken/Rode Del en 

Tikkebroeken (SBZ) 

609 - Saneren van de overstorten op de Schupleerloop, de Aa en de Vuilvoortloop met impact op 

SBZ Graafweide-Schupleer (SBZ) 

629: verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op SBZ Tielenkamp 

676 - Wegwerken van de impact van de overstort op de Molse Nete t.h.v. het slachthuis van Geel op 

het SBZ Malesbroek (SBZ) 

965: Sanering overstort op de Grote Nete t.h.v. Zwarte Weg te Lommel met impact op SBZ de 

Vennen (SBZ) 
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7B_J - Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van 

zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

965 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_J_0055, 7B_J_0056, 7B_J_0057, 7B_J_0058, 7B_J_0059 

te situeren acties: 6 / 570 / 591 / 609 / 629 / 676 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (+/++), 

grondwaterkwaliteit (+) en sedimentkwaliteit (++) 

Voorkomen wateroverlast (+) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij:  

591: effectief overstromingsgevoelig 

609 – 629  – 676 : mogelijk en effectief overstromingsgevoelig 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) 
omgeving van het gebied kunnen verbeteren (+) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij 

629: erkend natuurreservaat Winkselsbroek – De Dongen en 
bosreservaat Sevendonck 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Aandachtspunt: bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch 
erfgoed kan aangetast worden (-/--). 

Gelegen in/nabij:  

591: Beschermd landschap De Liereman: fases 2 + 3 

609: beschermd landschap: Voormalige Britse basis / Troon: 
interfluvium Kleine Nete en Aa met Graafweide 

Discipline mens Geen significante effecten  

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets 6: VEN: IJzervallei 

591: Ven De Vallei van de Rode loop en Wamp / De Liereman-
Korhaan 

609: VEN: De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms  
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7B_J - Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van 

zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

965 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 7B_J_0055, 7B_J_0056, 7B_J_0057, 7B_J_0058, 7B_J_0059 

te situeren acties: 6 / 570 / 591 / 609 / 629 / 676 

629: VEN: De Vallei van de Grote Kaliebeek 

676: VEN: De Gebroekten Grote Nete 

Voor die acties  bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere 
fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er 
werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op het desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling 6: VRL: IJzervallei 

591: HRL Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen / 
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout 

609: HRL Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, 
moerassen en heiden 

629: HRL Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen 

676: HRL: Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, 
Langdonken en Goor 

Voor die acties  bestaat de kans dat een passende beoordeling in 
een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval 
indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 

 

7B_K – Studies en onderzoeksopdrachten rond verontreiniging van oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het waterbeheer en -beleid 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

866, 867 

866: bouwen van een defosfatering op de inname naar het spaarbekken van WPC De Blankaart 

867: vastleggen van historische  fosforverontreiniging in de sedimentlaag van de Zillebekevijver 

(pilootproject) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (+/++) 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) 
omgeving van het gebied kunnen verbeteren (+) 
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7B_K – Studies en onderzoeksopdrachten rond verontreiniging van oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het waterbeheer en -beleid 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

866, 867 

Discipline bodem Geen significante effecten  

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

 

Discipline mens Verbetering efficiëntie drinkwaterwinning (+)  

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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7B_M - Grensoverschrijdend geïntegreerd kwalitatief oppervlaktewaterbeheer 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

22 

22 - Aansturen op extra nutriëntverwijdering voor de WZI Boeschepe/Godewaersvelde op de 

Vleterbeek in FR 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit (+/++), 

grondwaterkwaliteit (+) en sedimentkwaliteit (++) 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit in de (directe) 
omgeving van het gebied kunnen verbeteren (+) 

Discipline bodem Geen significante effecten  

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Geen significante effecten  

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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 Maatregelengroep 8A: hydromorfologie 

8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

54, 57, 78, 80, 91, 93, 129, 131, 143, 144, 145, 146, 147, 248, 249, 600 

Ecologische oeverinrichting, oeverherstel, natuurtechnische oeverprofielen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in effectief en/of potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerkzaamheden nodig zijn (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door verbeterde structuurkwaliteit 
(++) 

Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe door ecologische inrichting 

waterloop (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 

aangetast worden (-/--). 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 

vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering belevingswaarde 
(+) 

Aandacht voor eventuele recreatieve functies. 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende 
SBZ dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

81, 121, 240 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 56  

 

In open bedding leggen van het Provinciegeleed in Stene en van het Provinciegeleed ter hoogte van 

de wijk "Nieuwe Stad" in Oostende. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: ruimte voor water (++), tegengaan 

verdroging (+) 

Verbetering structuurkwaliteit door openleggen van waterloop 

(+) 

Aandacht voor eventuele ligging in potentieel en/of effectief 

overstromingsgevoelig gebied. 

Discipline bodem Geen significante effecten 
 

Discipline biodiversiteit Aanleg blauwgroen netwerk verbetert migratiemogelijkheden 
soorten (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

81, 121, 240 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 56  

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe door ecologische inrichting 

waterloop (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij beschermd en/of 

vastgesteld erfgoed. Actie 56 is gelegen in/nabij beschermd 

stads- en Dorpsgezicht Dorpskom, beschermd monument 

veldbatterij Stene, vastgesteld bouwkundig erfgoed Parochiekerk 

Sint-Anna, Sanershoeve, Molenromp met molenaarswoning, 

dorpswoning, historische hoeve de Thebusse, nieuw Kerkhof, 

hoeve met losse bestanddelen, Sociale woonwijk Mimosawijk 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering belevingswaarde 
(+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging, verminderen risico 
op hittestress door openleggen waterloop (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende 
SBZ dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 107 

Niet te situeren acties: 962 

 

107: Uitvoeren van het project "Stadsvaart Brugge": vernieuwen van de Steenbrugge Brug met een 

luik natte natuur (incl. aanleg paaiplaats) 

962: Ecologische inrichting Langeleed (incl. aanleg paaiplaats) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering structuurkwaliteit door creëren paaiplaats (+) 

Aandachtspunten:  

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Creëren van natte natuur en ecologische inrichting (+) 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 107 

Niet te situeren acties: 962 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe door ecologische inrichting 

waterloop (+) 

Aandachtspunten: actie 107 gelegen in/nabij vastgesteld 

bouwkundig erfgoed Stadswoning met pakhuis, woonhuis, 

dorpswoning, herenhuis van ca. 1850, gedenkzuil voor Gaston 

Roelandts en Kasteel Kevergem 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering belevingswaarde 
(+) 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 126, 127 

 

126: Realisatie Landinrichtingsproject Moervaartvallei fase 1: uitbouw Zuidlede tot groenblauwe as. 

Ontwikkelen van de omgeving van de Zuidlede tot een groene as met eventueel kansen voor 

waterberging. 

127: Realisatie Landinrichtingsproject Moervaartvallei fase 1: inrichting Kalvekant Zuid. De inrichting 

zorgt voor de realisatie van de natuurcompensaties noodzakelijk voor de uitbreiding van de Gentse 

haven. Dit zal resulteren in moeras- en rietvegetaties die begeleidend zijn aan de Moervaart. Mogelijk 

kan de zone ook ingeschakeld worden in de waterbeheersing binnen de Moervaartvallei 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: vertraagde afvoer door 

waterberging (+), tegengaan verdroging (+) 

Verbetering structuurkwaliteit (+) 

Aandachtspunten: gelegen in potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Geen significante effecten 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 126, 127 

Discipline biodiversiteit Creëren van natte natuur (++) 

Aandachtspunten: gelegen in nabij erkende natuurreservaten 
Vallei van de Moervaart en de Zuidlede, De Linie, Eenbes, De 
Fondatie van Boudelo en bosreservaat De Heirnisse 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe door creëren van natte 

natuur (+) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij beschermde stads- en 

Dorpsgezichten Etboshoeve met Etbosbrug en deel van de 

Zuidlede, Hof van Coudenbom en omgeving, beschermd 

monument veldbatterij Stene, vastgesteld bouwkundig erfgoed 

Kasteel Puyenbrug, villa Kasteel van Geeterayen, Kasteel 

Wulfsdonk vastgesteld landschapsrelict Moervaartdepressie, 

vastgestelde archeologische zone Prehistorisch sitecomplex in 

alluviale context van de depressie van de Moervaart 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-) 

Aandacht voor recreatieve functies. 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied  De Moeevaartdepressie tot 
Durmevallei bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere 
fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er 
werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op het desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging in/nabij HRL-gebied Bossen en heiden van zandig 
Vlaanderen: oostelijk deel bestaat de kans dat een passende 
beoordeling in een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. 
Dit is het geval indien er werken in SBZ (vogel- of 
habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op de desbetreffende SBZ. 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 185  

 

Opstellen en uitvoeren van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap 'De Barbierbeek verbindt' in 

Sint-Niklaas, Temse, Beveren en Kruibeke. Het landinrichtingsproject beoogt in het projectgebied 

'Barbierbeek Verbindt', met zijn unieke beekvallei,  een betere afstemming tussen Landbouw, Natuur 

en Landschap door het uitwerken van nieuwe beheersmaatregelen op maat in functie van 

bufferzones langsheen de waterlopen, opvolgen van de waterkwaliteit, soortgerichte acties  in functie 

van natuurverbinding , .... . 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (+) 

Verbetering structuurkwaliteit door aanleg bufferzones (+) 

Aandachtspunt: gelegen in effectief overstromingsgevoelig 

gebied 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe door aanleg bufferzones 

langs waterloop (+) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij beschermd landschap De 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 185  

Barbierbeekvallei fase 1 te Kruibeke (Bazel), beschermd stads- en 

dorpsgezicht Het Geelhof met omgeving en vastgesteld 

bouwkundig erfgoed Hof ter Elst 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering belevingswaarde 
(+), verbetering belevingswaarde (+) 

Aandacht voor recreatieve functies langs de waterloop. 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

237, 238, 578 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 241  

 

Hermeandering 

241:Ecologische oeverinrichting en hermeandering Gaverbeek ter hoogte van De Gavers. Aantakken 

Keibeek op hermeandering in bos. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering structuurkwaliteit door aantakken Keibeek en 

hermeandering (+) 

Aandacht voor ligging in effectief en potentieel 

overstromingsgevoelig gebied. Dit is het geval voor actie 241. 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten. 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe door ecologische inrichting 

waterloop (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij beschermd en/of 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

237, 238, 578 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 241  

vastgesteld erfgoed. Actie 241 gelegen nabij vastgesteld 

bouwkundig erfgoed Verbouwde Vlasroterij 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering belevingswaarde 
(+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid recreatieve functies (o.a. 
ter hoogte van actie 241) 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende 
SBZ dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 

 

8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

243, 244, 616 

Aanleg oeverzones 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwaliteit: verbetering infiltratie (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: verbetering waterberging (+) 

Verbetering structuurkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in effectief en/of potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerkzaamheden nodig zijn (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door verbeterde structuurkwaliteit 
(++) 

Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

243, 244, 616 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe door ecologische inrichting 

waterloop (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 

aangetast worden (-/--). 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 

vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering belevingswaarde 
(+), acties 243 en 244 creëren een recreatieve functie (++), 
vermindering overstromingsrisico’s (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende 
SBZ dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 246 

 

Demoprojecten voor spaarbekkens en erosiemaatregelen, meer bepaald oevererosie en afstroming 

van akkers, op de bovenlopen van de Gaverbeek (Keibeek, Slijpbeek, Kasselrijbeek, Maalbeek). 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: minder verdroging door verminderde 

erosie en aanleg spaarbekkens (+) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit door vermindering diffuse 

verontreiniging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: vertraagde afvoer door beperking 

afstroming van akkers (+) 

Verbetering structuurkwaliteit door vermindering oevererosie(+) 

Aandachtspunt: gelegen in effectief en potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (zie grondwater, +) 

Verminderde erosie (++) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door minder erosie en diffuse 
verontreiniging (+) 



 
 

ID 4246683005 | 336 

8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 246 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe vermindering erosie (+) 

Situatieafhankelijk: impact spaarbekkens op landschapsbeeld (-) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij beschermd stads- en 

dorpsgezicht onmiddellijke omgeving Watermolen ‘Hof ter 

Walskerke’, beschermd monument Kasteel en diverse elementen 

uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), aandacht voor recreatieve 
functie waterlopen en omgeving 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en verbeteren 
waterberging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied De vallei van de Kasselrijbeek 
bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-
gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling / 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 256 

 

Doortocht Menen op de Leie uitvoeren (o.m. verbreden van de vaarweg; rivierherstel Leie). 

Verbreden en verdiepen van de vaarweg ifv binnenvaart. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: bijkomende ruimte voor water door 

verbreden en verdiepen (+) 

Verbetering structuurkwaliteit bij natuurlijke inrichting en beheer 

van oevers (+) 

Aandachtspunt: gelegen in effectief en potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Biotoopverlies op land t.g.v. verbreding (--) 

Biotoopwinst op water t.g.v. verbreding en verdieping (+) 

Verbetering habitatkwaliteit door natuurlijke inrichting en 
beheer van oevers (+) 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe bij natuurlijke inrichting en 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 256 

beheer van oevers (+) 

Aandachtspunten:  

 bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch 

erfgoed kan aangetast worden (-/--), deze actie is 

gelegen in/nabij de vastgestelde archeologische zone 

Historische stadskern van Menen,  

 verder bevindt zich vastgesteld en bouwkundig erfgoed 

t.h.v. deze stadskern, waardoor er impact mogelijk is 

door rechtstreekse aantasting of wijziging 

contextwaarde van dit bouwkundig erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering bevaarbaarheid 
waterloop stimuleert transport via scheepvaart (+), aandacht 
voor recreatieve functie (pleziervaart) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verbeteren waterberging (+) 

Klimaatmitigatie: stimuleren van transport via scheepvaart 
vermindert het aantal tonkilometers dat vervoerd wordt via de 
weg (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied West-Vlaamse Leievallei 
bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-
gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling / 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 259, 260, 261, 262 

 

259: kalibratie Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve (oevers, baggeren, inrichting natuur) 

260: kalibratie Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke (oevers, baggeren, inrichting natuur) 

261: kalibratie Leie tussen Harelbeke en Menen (oevers, baggeren, inrichting natuur) 

262: kalibratie Leie Grensleie (oevers, baggeren, inrichting natuur) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verbetering doorstroming (++) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (++) 

Verbetering sedimentkwaliteit en –kwantiteit (++) 

Verbetering structuurkwaliteit bij natuurlijke inrichting en beheer 

van oevers (+) 

Aandachtspunt: gelegen in effectief en potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 259, 260, 261, 262 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door natuurlijke inrichting natuur en 
betere oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit (+) 

Aandachtspunt: gelegen in nabij erkend natuurreservaat 
Leievallei ’t Schrijverke 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe bij inrichting natuur (+) 

Aandachtspunten:  

 bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch 

erfgoed kan aangetast worden (-/--), deze acties zijn 

gelegen in/nabij de vastgestelde archeologische zones 

Historische stadskern van Harelbeke, Historische 

stadskern van Kortrijke, Historische stadskern van 

Menen en Historische stadskern van Wervik 

 verder bevinden zich een beschermd stads- en 

dorpsgezichten en vastgesteld bouwkundig erfgoed 

t.h.v. deze acties, waardoor er impact mogelijk is door 

rechtstreekse aantasting of wijziging contextwaarde van 

dit bouwkundig erfgoed 

 gelegen in/nabij beschermde landschappen Patersmote 

met omgeving en Ooigembos 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), aandacht voor recreatieve 
functie (pleziervaart, recreatie langs oevers) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verbeteren waterberging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied West-Vlaamse Leievallei 
bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-
gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling / 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 923 

 

deze actie wil de natuurlijke overstromingsvlakte van de waterlopen in Gooik vrijwaren, en indien 

mogelijk de ecologie verbeteren en oude drainage uit landbouwgronden verwijderen. Deze actie omvat 

ongeveer 35ha over de gemeente Gooik, en omvat ook de vallei van de Zuunbeek (Dijle-Zennebekken) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterpeilen, beperken 
verdroging (++) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Verbetering structuurkwaliteit door behoud natuurlijke 
overstromingsvlakte (++) 

Aandachtspunt: effectief en potentieel overstromingsgevoelig gebied 
aanwezig 

Discipline bodem Beter bodemvochtregime (++, zie grondwater) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door vernatting  (++) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door de betere 
structuurkwaliteit en habitatkwaliteit (+) 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 923 

Aandachtspunten: Er is vastgesteld bouwkundig erfgoed gelegen nabij 
de waterloop, nl. Hoeve Hof ter Molleken en semi-gesloten hoeve 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies voor 
de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van gewijzigde 
grond- en oppervlaktewaterpeilen op drainage landbouwgronden (+ 
indien situatie verbetert, - indien situatie verslechtert) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en verbeteren 
waterberging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied De vallei van de Zuunbeek en 
zijlopen bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal 
dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in 
VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging in/nabij HRL-gebied Hallerbos en nabije boscomplexen 
met brongebieden en heiden bestaat de kans dat een passende 
beoordeling in een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is 
het geval indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) 
worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op de 
desbetreffende SBZ. 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 931 

 

Bouwen van een vispaaiplaats in het wachtdok voor lichters ten noorden van de Noordlandbrug 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering structuurkwaliteit door creëren paaiplaats (+) 

Aandachtspunten: gelegen ter hoogte van potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Herstel vispopulaties door aanleg paaiplaats (++) 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Als indirect effect kan de aanleg van paaiplaatsen zorgen voor 

een versterking van landschappelijke structuurkwaliteit (0/+) 

Aandachtspunten: gelegen nabij vastgesteld bouwkundig erfgoed 

‘Noordlandbruggen’ 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-) 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 
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8A_D - Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 931 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling Gezien de ligging nabij Natura 2000-gebied ‘Brabantse Wal’ 
(Nederland) bestaat de kans dat een passende beoordeling in 
een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval 
indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende 
SBZ. 

Grensoverschrijdende effecten Ja, mogelijk met Nederland 

 

8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die niet onder project-MER-besluit vallen 

24, 82, 84, 124, 195, 196, 213, 214, 255, 318, 334, 352, 382, 421, 447, 580, 581, 592, 594, 602, 627, 

628, 644, 645, 651, 662, 666, 667, 668, 669, 672, 673, 734, 744, 899, 963 

Wegwerken vismigratieknelpunten 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering van de structuurkwaliteit (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij mogelijk en/of effectief 

overstromingsgevoelig gebied.  

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Verbeteren vismigratie (++) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten.  

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Geen significante effecten 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij beschermd en/of 

vastgesteld erfgoed. 

Discipline mens Geen significante effecten  

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VEN-gebied, dient er een verscherpte natuurtoets uitgevoerd te 
worden in een latere fase.   

Passende beoordeling In het geval dat werken plaatsvinden met mogelijke impact op 
VRL- of HRL-gebied, dient er een passende beoordeling te 
worden uitgevoerd in een latere fase. 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

83, 141, 164, 197, 206, 234, 242, 268, 328, 329, 347, 354, 362, 412, 425, 464, 593, 656, 716, 730 

Structuurherstel, oeverinrichting en openleggen waterloop 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), 
vermindering overstromingsrisico’s (++) 

Verbetering structuurkwaliteit (++) 

Aandacht voor aanwezigheid potentieel en effectief 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door ecologische inrichting (+) 

Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door verbetering 
structuurkwaliteit waterlopen (+) 

bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed. 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
tegen/vermindering van overstromingen (++), verbetering 
belevingswaarde (+) 

Aandacht voor eventuele recreatieve functies. 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging, verminderen 
risico op hittestress door openleggen waterloop (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

139, 140, 583, 655, 657 

Hermeandering, aankoppeling oude meanders 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering structuurkwaliteit door hermeandering en 

aankoppelen oude meanders (+) 

Aandacht voor ligging in effectief en potentieel 

overstromingsgevoelig gebied. 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten. 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Landschappelijke kwaliteit neemt toe door verbetering 

structuurkwaliteit (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 

aangetast worden (-/--). 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij beschermd en/of 

vastgesteld erfgoed.  

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering belevingswaarde 
(+), aandacht voor recreatieve functies meanders en omgeving 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende 
SBZ dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 166 

 

Afkoppeling van de Varenloop in Aartselaar, De Varenloop is nu aangesloten op de riolering thv A12. 

Bedoeling is om deze af te koppelen en aan te sluiten op de Wullebeek of de Boom-Nielse Scheibeek. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer wegens 
afkoppeling van de riolering (+) 

Verbetering structuurkwaliteit indien vervangen riolering door 
open waterloop (++) 

Aandachtspunt: effectief overstromingsgevoelig gebied aanwezig 
t.h.v. de Wullebeek 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door aanleg open 
waterloop (+) 

bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--) 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 166 

Aandachtspunten: Er is vastgesteld bouwkundig erfgoed gelegen 
nabij de waterloop, nl. Kasteel Lindenbos, Onze-Lieve-Vrouw-
Middellareskapel en woonwijk Kruiskenslei 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen risico op hittestress bij 
openleggen waterloop (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets / 

Passende beoordeling / 

 

8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 210, 266 en 267 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 210, 266 en 267 

 

210: Structuurherstel van het afwaartse traject van de Benedenvliet. . Binnen het 

landinrichtingsproject Vlietvallei Hemiksem-Schelle fase 2 wordt voorzien in de herinrichting van de 

vallei van de Benedenvliet en ruimte voor water, ecologisch en landschappelijk herstel. 

266: herprofilering, structuurherstel Maarkebeek 1e categorie - afwaarts N60. De creatie van ruimte 

voor water houdt hier concreet in dat de Maarkebeek wordt verlegd, verbreed en gehermeanderd 

binnen de contouren van het signaalgebied van Schapendries. 

267: Herprofilering, structuurherstel Maarkebeek 1e categorie - afwaarts N8 – accoladeprofiel. 

Verbreding Maarkebeek afwaarts N8. Voor de lozing in de Schelde zal bij het verdere detailontwerp 

bekeken worden of de huidige lozingsconstructie behouden kan blijven of geoptimaliseerd kan 

worden. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+) 

Verbetering structuurkwaliteit (++) 

Aandachtspunt: potentieel en effectief overstromingsgevoelig 
gebied aanwezig t.h.v. acties 210, 266 en 267 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 210, 266 en 267 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door ecologische inrichting (+) 

Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door verbetering 
structuurkwaliteit waterlopen (+) 

bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij 

210: beschermd landschap Omgeving van kasteel Cleydael, 
vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Cleydael, hoeve en Sint-
Bernardsabdij 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), verbetering belevingswaarde 
(+) 

Aandacht voor recreatieve functies langs de waterlopen. 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen risico op hittestress door 
openleggen waterloop (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Wegens ligging van actie 2010 in VEN-gebied het Kleidaal bestaat 
de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-
gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging van actie 210 nabij HRL-gebied Durme- en Schelde-
estuarium van de Nederlandse grens tot Gent bestaat de kans dat 
een passende beoordeling in een latere fase zal dienen uitgevoerd 
te worden. Dit is het geval indien er werken in SBZ (vogel- of 
habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op de desbetreffende SBZ. 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

165, 905 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 431 

 

Opnieuw watervoerend maken van waterlopen (permanent stromend water) 

431: Terug watervoerend maken van de Laak door het realiseren van een verbinding tussen de Laak 

en de Demer. De oorspronkelijke voeding van de Laak door de Demer werd in de jaren '70 

afgesneden door de aanleg van de oostelijke ring in Aarschot. Sindsdien wordt de Laak enkel gevoed 

door afvalwater en regenwater, en is de Laak een bijna stilstaande waterloop met een beperkt 

debiet. Door de verbinding van de Laak met de Demer te herstellen, wordt de Laak opnieuw 

permanent watervoerend en zal de ecologische waarde, en dus ook de kwaliteit, sterk verbeteren. 

Bovendien kan de Laak zo mee ingeschakeld worden als extra buffer bij zeer hoge waterstanden op 

de Demer. Binnen Sigma Demer zal deze verbinding gerealiseerd worden in Betekom, waar Demer en 

Laak zeer dicht bij elkaar stromen. Op termijn kan eventueel gekeken worden of ook een nieuwe 

verbinding in Aarschot mogelijk is. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verhoging basisdebiet (++), 
bijkomende waterberging (++) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit door verhoogd basisdebiet 
(+) 

Aandacht voor de aanwezigheid van effectief en potentieel 
overstromingsgevoelig gebied  
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

165, 905 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 431 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door ecologische inrichting (+) 

Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Aandacht voor aanwezigheid natuurreservaten. T.h.v. actie 431 
erkend natuurreservaat Demerbeemden aanwezig. 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen bij ecologische 
inrichting nieuwe verbinding (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--). 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed. Actie 431 gelegen in vastgesteld 
landschapsrelict Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en 
Werchter en nabij vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel van 
Rivieren en beschermd landschap Meander van Vorsdonk – 
Turfputten 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van 
verhoging basisdebiet op drainage landbouwgronden (+ indien 
situatie verbetert, - indien situatie verslechtert), bescherming 
voor overstromingen (+) 

Aandacht voor recreatieve functie t.h.v. de waterlopen 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging van actie 431 in/nabij VEN-gebied Demervallei ten 
westen van Aarschot bestaat de kans dat een natuurtoets in een 
latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien 
er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op het desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Wegens ligging van actie 431 in/nabij HRL-gebied Demervallei 
bestaat de kans dat een passende beoordeling in een latere fase 
zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken 
in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig 
effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

407, 420, 459 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 436, 452, 453, 458, 474 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

407, 420, 459 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 436, 452, 453, 458, 474 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

407, 420, 459 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 436, 452, 453, 458, 474 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

407, 420, 459 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 436, 452, 453, 458, 474 

 

Structuurherstel, sanering vismigratie en realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit 

436: Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Maalbeek 

452: Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (cat 1) 

453: Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (cat 2 beheerder provincie) 

458: Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Vrouwvliet (cat 1) 

474: Structuurherstel en realiseren van bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de 

Trawool 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: vertraagde afvoer (++), tegengaan 

verdroging (+) 

Verbetering van de structuurkwaliteit (++) 

Aandacht voor aanwezigheid effectief en/of mogelijk 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

407, 420, 459 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 436, 452, 453, 458, 474 

overstromingsgevoelig gebied. Acties 436, 452, 453, 458 en 474 

zijn gelegen in/nabij mogelijk en effectief overstromingsgevoelig 

gebied,  

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Habitatkwaliteit van biotopen en biodiversiteit verbeteren (+) 

Verbeteren vismigratie (++) 

Aandacht voor aanwezigheid natuurreservaten:  

actie 436 is gelegen in/nabij erkend natuurreservaten Beverbos 
en Grimbergse beekvalleien 

actie 452 is gelegen nabij erkend natuurreservaat Beneden 
Dijlevallei 

actie 458 is gelegen in/nabij erkend natuurreservaat Kauwendaal 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Verbeteren landschappelijke kwaliteit door betere 

hydromorfologische kwaliteit (+) 

Aandacht voor aanwezigheid beschermd of vastgesteld erfgoed. 

Actie 436 is gelegen in/nabij beschermde landschappen ‘Gehucht 

Amelgem‘, ‘Rijksplantentuin (Meise en Wemmel), beschermde 

stads- en dorpsgezichten ‘Maalbeekvallei’, ‘Dorpskern’, 

vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Nationale plantentuin van 

België’, ‘Kasteel van Bouchout’, ‘Vliegveld Grimbergen met 

vliegtuigloodsen en compenseerinrichting’, ‘Watermolen 

Oyenbrugmolen’, ‘Woonhuis Bij’t Kruiske’, ‘Tommenmolen of 

Middelmolen’, ‘Charleroyhoeve’, ‘Langgestrekte hoeve’, 

‘Watermolen Liermolen’, ‘Villa Eikenblok’, ‘Pachthoeve 

d’Yveshoeve’, ‘Herberg In den hert’, ’s Gravenmolen of 

Malenmuelen’, ‘Watermolen’, ‘Watermolen Amelgem- of 

Elverikmolen’ en ‘Dorpswoning’ en vastgesteld landschapsrelict 

‘Maalbeekvallei en gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van 

Grimbergen. 

Actie 452 is gelegen in/nabij vastgesteld bouwkundig erfgoed 

‘Baerbeekhoeve’, ‘Kasteeldomein Planckendael’, 

‘Ambrooskasteel’ en ‘Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Zeven 

Smarten’. 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

407, 420, 459 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 436, 452, 453, 458, 474 

Actie 453 is gelegen in/nabij vastgesteld bouwkundig erfgoed 

‘Hoeve Gasthuishof’, ‘Domein Hofstade’ en ‘Kasteel van 

Schiplaken’. 

Actie 458 is gelegen in/nabij beschermd stads- en dorpsgezicht 

‘Het omringende park en de bijgebouwen van kasteel Tivoli’, 

beschermde landschappen ‘Mechels Broek: 1ste fase’, ‘Mechels 

Broek: 2de fase’ en ‘Mechels Broek: fase 3’, vastgesteld 

bouwkundig erfgoed ‘Bunkers KW-linie Antwerpen’ en 

‘Dorsthoeve’ 

Actie 474 is gelegen in/nabij beschermd landschap 

‘Floordambos’, vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Kasteel 

Batenborch’, ‘Burgerhuis van 1935’, ‘Hanssenspark’ en 

‘Burgerhuis’ en de vastgestelde archeologische zone ‘Historische 

stadskern van Vilvoorde’. 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en verbeteren 
waterberging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets 458 Gezien de ligging nabij en/of in VEN-gebied ‘De Dijlevallei 
tussen Boortmeerbeek en Mechelen’ bestaat de kans dat een 
natuurtoets in een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. 
Dit is het geval indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant 
die enig effect kunnen hebben op het desbetreffende VEN-
gebied. 

474: Gezien de ligging in/nabij VEN-gebied ‘Het Floordambos’ 
bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in VEN-
gebied worden ingeplant die enig effect kunnen hebben op het 
desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling 474: Gezien de ligging in/nabij HRL Valleigebied tussen 
Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem bestaat de kans 
dat een passende beoordeling in een latere fase zal dienen 
uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er werken in SBZ 
(vogel- of habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op de desbetreffende SBZ. 

 



 
 

ID 4246683005 | 359 

8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 712, 916 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 712, 916 

712: Verlegging en openlegging van de Oude Beek in Maaseik. De Oude Beek zal t.h.v. de Javanastraat 

in Aldeneik (Maaseik) verlegd worden, van de straten weg naar het achterliggende landbouwgebied 

toe. Hierbij worden bepaalde delen van de Oude Beek die momenteel ingebuisd zijn ook terug 

opengelegd. Gefaseerde uitvoering in combinatie met rioleringswerken die getrokken worden door 

Aquafin, waarbij er ook een bufferbekken zal aangelegd worden. 

916: Openleggen en verleggen Hoeikensloop in Willlebroek. Een belangrijk aandachtspunt betreft de 

aanpak van de waterhuishouding in industriegebied Willebroek-Noord. In het kader van het 

Brownfieldproject voor dit gebied loopt er reeds geruime tijd overleg rond de aanpak van de 

wateroverlast. Studies hebben geleid tot een mix van maatregelen die deze planperiode moeten 

genomen worden. Eén van deze maatregelen betreft het openleggen van de Hoeikensloop in 

Willebroek door de polder. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand door wijziging 
grond-/oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit: bijkomende waterberging (++) 

Aandachtspunt: effectief en potentieel overstromingsgevoelig 
gebied aanwezig ter hoogte van beide acties 

Verbetering structuurkwaliteit door openleggen ingebuisde 
waterloop (+) 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal door verbeterde 
structuurkwaliteit en aanwezigheid open waterloop (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--). 

Aandachtspunten:  

actie 712 gelegen nabij vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Hoeve 

actie 916 gelegen ter hoogte van vastgesteld bouwkundig erfgoed 
‘architectenwoning’, ‘directeurswoning’ en ‘gekoppelde 
burgerhuizen’ 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), mogelijke impact van 
openleggen waterloop op drainage landbouwgronden (+ indien 
situatie verbetert, - indien situatie verslechtert), bescherming 
voor overstromingen (+) 
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8A_E - Realiseren van beek- en rivierherstel 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 712, 916 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en verbeteren 
waterberging, verminderen van risico op hittestress door 
openleggen waterloop (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 

 

8A_K - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 925 

 

Ruilverkaveling ter hoogte van Sint-Martens-Latem, Deinze, De Pinte (gebied Duivebeek - 

Rosdambeek). 
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8A_K - Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 925 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand t.g;v. 
waterberging, tegengaan verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), verbetering 
waterberging (++) 

Verbetering structuurkwaliteit (++) 

Aandachtspunt: potentieel en effectief overstromingsgevoelig 
gebied aanwezig 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit door verbetering structuurkwaliteit 
waterloop (+) 

Verbetering van migratiemogelijkheden voor soorten (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

De landschappelijke kwaliteit zal toenemen door verbetering 
structuurkwaliteit waterlopen (+) 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij beschermd monument ‘Kleine 
Gentstraat 46: park met omgrachting en vijvers, toegangshek, 
koetshuizen en paviljoen van Kasteel Borluut’, beschermd stads- en 
dorpsgezicht ‘Broekkantstraat 19, 21-23: omgeving van de hoeve 
Hof ten Broecke’, vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Berkenhof, 
Boerenwoning, Landhuis Mariasteen 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-),mogelijke impact op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert), bescherming voor overstromingen (+), verbetering 
belevingswaarde (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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8A_J – Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

8A_J_0001 

Vaststellen van het minimumdebiet of minimumpeil in de verschillende waterlooptypes in uitvoering 

van de e-flow. 

In het kader van de opmaak van het reactief afwegingskader voor de prioritering van watergebruik bij 

waterschaarste, bepalen de waterbeheerders het minimumdebiet of het minimumpeil in functie van 

het waterlooptype en de ecologische kwetsbaarheid van de betrokken waterloop. Voor 

polderwaterlopen dient een streefpeil bepaald te worden. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verbetering waterhuishouding (++), 

betere verdeling watergebruik bij waterschaarste mogelijk (+) 

Discipline biodiversiteit Vermindering risico op verdroging natuurwaarden (+) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Vermindering risico op verdroging kan eveneens een positieve 
impact hebben op de landschappelijke kwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: gebruiksbeperkingen watergebruik (0/-) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verbeteren waterberging i.f;v. watergebruik (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 

 

8A_K – Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

8A_K_0001, 8A_K_0002 

Opvolgen en indien nodig bijsturen van herstel- en beheermaatregelen voor bever en otter 

Het soortbeschermingsprogramma voor de bever wordt met vijf jaar verlengd. De werkgroep 

Ecologisch Waterbeheer zal opnieuw de herstel- en beheermaatregelen die een mogelijke impact 

hebben op het waterlopenbeheer, opvolgen en indien nodig bijsturen. Binnen het ANB wordt een 

soortbeschermingsprogramma voor de otter opgemaakt. Een aantal van de herstel- en 

beheermaatregelen die in dit plan zullen worden voorgesteld, hebben mogelijk impact op het 

waterlopenbeheer. Daarom zullen deze maatregelen jaarlijks opgevolgd en indien nodig bijgestuurd 

worden in de werkgroep Ecologisch Waterbeheer.  

Milieubeoordeling 
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8A_K – Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

8A_K_0001, 8A_K_0002 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit en –kwaliteit, structuurkwaliteit: 

beheer wordt aangepast aan doelsoorten 

Discipline biodiversiteit Verbetering habitatkwaliteit voor doelsoorten bever en otter (++) 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Geen significante effecten 

Discipline klimaat Geen significante effecten 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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 Maatregelengroep 8B: waterbodem 

8B_A – Sedimentaanvoer reduceren, afgestemd op de draagkracht van het watersysteem 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

8B_A_0104, 8B_A_0105 

322, 323, 383, 396, 424, 810, 811, 812,  814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 

826, 827, 830, 832, 833, 835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 

851, 852, 854, 855 

8B_A_0104: Stimulerend beleid voorzien ter voorkoming van bodemerosie via ecoregelingen en 

agromilieuklimaatmaatregelen. We stellen in het nieuwe GLB een stimulerend beleid voor 

erosiebestrijdende maatregelen. Het voorstel bestaat uit het behoud van de huidige maatregelen, 

eventueel aangevuld met een eco-regeling  om erosiebestrijdende maatregelen te stimuleren.  

8B_A_0105:  Zorgen voor meer productieve en niet-productieve investeringen ter voorkoming van 

bodemerosie tussen 2022 en 2027. Investeringen in erosiebestrijdende maatregelen zoals machines 

voor niet-kerende bodembewerking worden ondersteund (momenteel aan 30 % van de 

investeringskost). Daarnaast worden ook niet-productieve investeringen ondersteund aan 100 % ter 

voorkomen van erosiebestrijding (bv. aanleg van dammen of kleine landschapselementen). 

Gebiedsgerichte acties: uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: verbetering infiltratie (+), tegengaan 
verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), 
vermindering van overstromingsrisico’s (++) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit door verminderde 
inspoeling sediment (++) 

Verbetering sedimentkwaliteit- en kwantiteit door verminderde 
inspoeling sediment (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid potentieel en/of effectief 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Verbetering bodemstructuur door verminderde afspoeling (+) 

Beperken bodemerosie (++) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door aanleg dammen, bufferbekkens, 
buffergrachten, e.d. (-/--)  

Biotoopwinst bij ecologische inrichting bufferbekkens, 
buffergrachten, bufferstroken, aanleg houtkanten, e.d. (+) 

Verbetering migratiemogelijkheden bij ecologische inrichting (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten. 
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8B_A – Sedimentaanvoer reduceren, afgestemd op de draagkracht van het watersysteem 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

8B_A_0104, 8B_A_0105 

322, 323, 383, 396, 424, 810, 811, 812,  814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 

826, 827, 830, 832, 833, 835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 

851, 852, 854, 855 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk:  

De aanleg van nieuwe (kleinschalige) landschapselementen kan 
zowel positieve als negatieve effecten hebben op de 
landschappelijke kwaliteit. Dammen en bufferbekkens kunnen een 
negatieve impact hebben, wanneer ze niet goed ingepast worden 
in het  landschap (-). Maatregelen zoals de aanleg van houtkanten, 
herstellen van taluds, aanleg van bufferstroken hebben over het 
algemeen een positieve impact op de landschappelijke kwaliteit 
(+). 

Door erosie te beperken, kan archeologisch erfgoed beter 
bewaard blijven (+) 

Aandacht voor  de eventuele aanwezigheid van beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed. 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen en 
modderoverlast (++) 

Aandacht voor eventuele recreatieve functies. 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s, verbeteren waterberging (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 
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8B_B – Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren 

van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde 

sedimentruimingen en baggerwerken 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

8B_B_0048, 8B_B_0051, 8B_B_0052, 8B_B_0053 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Niet te situeren acties: 8_B_B0050 

8B_B_0048: Uitvoering van  (standaard) sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 

2de en 3de categorie 

8_B_B0050: Het plan van aanpak (2023-2028) om de baggerachterstand op de bevaarbare 

waterlopen weg te werken stapsgewijs uitvoeren. 

8B_B_0051: Uitvoering van  (standaard) sedimentruimingen op de bevaarbare waterlopen 

8B_B_0052: Uitvoering van (standaard) sedimentruimingen op de maritieme toegangen 

8B_B_0053: Uitvoering van  (standaard) sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 

1e categorie 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Door deze werken zullen volgende effecten optreden: 

 Verbetering sedimentkwaliteit en kwantiteit (++) 

 verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (++) 

 oppervlaktewaterkwantiteit: 
- daling overstromingsrisico’s (++) 
- wateroverlast wordt voorkomen (++) 

 indirect effect: grondwaterkwaliteit zal verbeteren (+) 

Discipline bodem Geen directe significante effecten 

Discipline biodiversiteit Een betere oppervlaktewater-, grondwater- en sedimentkwaliteit 
resulteert in betere leefomstandigheden voor fauna en flora (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Discipline mens Leefkwaliteit verbetert doordat de overstromingsrisico’s 
verminderen en wateroverlast wordt voorkomen (+) 

Verbetering bevaarbaarheid waterloop stimuleert transport via 
scheepvaart (+) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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8B_C – Ruimte voor sediment 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

89, 201, 275, 276, 300, 885, 886, 887, 888 

Aanleg van sedimentvang op waterloop 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: verbetering infiltratie (+), tegengaan 
verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), 
vermindering van overstromingsrisico’s (++) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit door opvang en 
verwijderen  sediment uit waterloop (++) 

Verbetering sedimentkwaliteit- en kwantiteit door opvang en 
verwijderen  sediment uit waterloop sediment (++) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid potentieel en/of effectief 
overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Geen significante effecten 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door aanleg sedimentvang. (-/--) 

Verbetering habitatkwaliteit in waterloop door verbetering 
sedimenthuishouding en waterbodemkwaliteit (+) 

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van natuurreservaten. 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Geen significante effecten 

Aandacht voor  de eventuele aanwezigheid van beschermd en/of 
vastgesteld erfgoed. 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-), bescherming 
voor/vermindering van risico’s voor overstromingen en 
modderoverlast (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisico’s (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende SBZ 
dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 
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8B_C – Ruimte voor sediment 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 272 

 

Aanleg van een overstromingsgebied op de Molenbeek (zijloop Nederaalbeek) en nieuw tracé voor de 

waterloop in combinatie met erosiebestrijdingsmaatregelen 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Grondwaterkwantiteit: wijziging grondwaterstand t.g;v. 
waterberging, tegengaan verdroging (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: minder snelle afvoer (+), 
vermindering van overstromingsrisico’s (++) 

Situatieafhankelijk: bij ecologische inrichting kan de 
structuurkwaliteit verbeteren (+) 

Verbetering sedimentkwaliteit- en kwantiteit door verminderde 
inspoeling sediment (++) 

Aandachtspunt: potentieel en effectief overstromingsgevoelig 
gebied aanwezig 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 
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8B_C – Ruimte voor sediment 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 272 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk:  

Biotoopverlies door aanleg en functioneren overstromingsgebied 
(-/--)  

Verbetering habitatkwaliteit bij ecologische inrichting (+) 

Discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Situatieafhankelijk:  

Natuurlijk overstromingsregime en overstromingsgebied van de 
waterloop kan wijzigen (0/-) 

De landschappelijke kwaliteit kan toenemen door verbetering 
structuurkwaliteit waterlopen (+) 

Bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch erfgoed kan 
aangetast worden (-/--). 

Aandachtspunten: gelegen in/nabij erfgoedlandschap ‘Hotondberg 
–Bois Joly tot Kuithol’ en vastgesteld bouwkundig erfgoed 
‘Hoevegebouwen’, ‘Boerenhuis’, ‘Boerenhuis en stal’, 
‘Molenaarshuis van watermolen ter Eertsbrugge’, ‘Site verdwenen 
watermolen Ter Eertsbrugge’, ‘Gesloten hoeve Hof te 
Meulebroeke’ en ‘Kasseiweg Donderij’ 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-),mogelijke impact op drainage 
landbouwgronden (+ indien situatie verbetert, - indien situatie 
verslechtert), bescherming voor/vermindering van risico’s voor 
overstromingen en modderoverlast (++) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen verdroging en 
overstromingsrisco’s, verbeteren waterberging (++) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Natuurtoets / 

Passende beoordeling / 
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8B_D - De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde 

waterbodems 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

8B_D_0094, 142, 194, 451, 476, 571, 630, 670, 872 

8B_D_0094: Jaarlijks 1 sanering van een vervuilde waterbodems die als prioritair aangeduid werd, 

aanvangen. 

Gebiedsgerichte acties: waterbodemsanering en sedimentruiming (eventueel inclusief sanering 

oeverzone) 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Verbetering grondwaterkwaliteit bij sanering oeverzone (+) 

Oppervlaktewaterkwantiteit: verbetering doorstroming bij 

sedimentruiming (++) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (++) 

Verbetering sedimentkwaliteit en –kwantiteit (++) 

Aandachtspunt: gelegen in/nabij effectief en potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Verbetering bodemkwaliteit bij sanering oeverzone (++) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: mogelijk biotoopverlies afgraven (-/--) 

Verbetering habitatkwaliteit door verbetering bodem-, 
grondwater-, oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij natuurreservaten. 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Situatieafhankelijk:  

verbeterde habitatkwaliteit kan landschappelijke kwaliteit doen 

toenemen (+) 

bij vergravingen kan archeologisch erfgoed aangetast worden  

(-/--) 

Aandacht voor eventuele ligging in/nabij beschermd en/of 

vastgesteld erfgoed 

Discipline mens Situatieafhankelijk: verhoging gebruikswaarde oeverzones  t.g.v. 
sanering (+), beperken overstromingsrisico’s bij sedimentruiming 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verminderen overstromingsrisico’s bij 
sedimentruiming (+) 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 
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8B_D - De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde 

waterbodems 

Acties die niet onder project-m.e.r.-besluit vallen 

8B_D_0094, 142, 194, 451, 476, 571, 630, 670, 872 

Verscherpte natuurtoets Indien er werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect 
kunnen hebben op het desbetreffende VEN-gebied dient een 
verscherpte natuurtoets uitgevoerd te worden in een latere fase. 

Passende beoordeling Indien er werken in SBZ (vogel- of habitatrichtlijngebied) worden 
ingeplant die enig effect kunnen hebben op de desbetreffende 
SBZ dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden in een 
latere fase. 

 

8B_D - De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde 

waterbodems 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 263 

 



 
 

ID 4246683005 | 373 

8B_D - De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde 

waterbodems 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 263 

Kalibratie Afleidingskanaal van de Leie vanaf Deinze. Baggerwerken ifv bochtverbreding en verdiepen 

van de vaarweg. 

Milieubeoordeling 

Discipline Mogelijke effecten en waardeoordeel 

Discipline water Oppervlaktewaterkwantiteit: verbetering doorstroming (++) 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit (++) 

Verbetering sedimentkwaliteit en –kwantiteit (++) 

Aandachtspunt: gelegen in/nabij effectief en potentieel 

overstromingsgevoelig gebied 

Discipline bodem Er zullen graafwerken uitgevoerd dienen te worden (-) 

Discipline biodiversiteit Situatieafhankelijk: mogelijk biotoopverlies voor verbreding (-/--) 

Aandachtspunt: gelegen in/nabij erkend natuurreservaat 
Zeverenbeekvallei 

Discipline landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Situatieafhankelijk: verbreding kan landschappelijke kwaliteit 

aantasten (-) 

Aandachtspunten:  

 bij vergravingen is de kans reëel dat archeologisch 

erfgoed kan aangetast worden (-/--), deze actie is 

gelegen in/nabij de vastgestelde archeologische zone 

Historische stadskern van Deinze 

 verder bevinden zich een beschermd stads- en 

dorpsgezicht en vastgesteld bouwkundig 

‘Oorlogsmonument Tweede Wereldoorlog’, diverse 

woningen en pastorij te Nevele, ‘Kapel van Onze-Lieve-

Vrouw van Zeven Weeën, ‘Kasteel van Kervyn de 

Meerendree’, Brand en Elshoeve’, ‘Schipdonckhoeve’, 

‘Hoeve van het langgestrekte type’ 

 gelegen in/nabij vastgesteld landschapsrelict ‘Vallei van 

de Oude Kale, Vinderhoutse bossen en Slindonk 

Discipline mens Situatieafhankelijk: mogelijke inname percelen wat grondverlies 
voor de eigenaar kan betekenen (-) 

Discipline klimaat Klimaatadaptie door verbeteren waterberging (+) 
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8B_D - De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde 

waterbodems 

Acties die vallen onder bijlage I, II of III van project-m.e.r.-besluit 

Te situeren acties: 263 

Screening i.k.v. Verscherpte natuurtoets en Passende beoordeling 

Verscherpte natuurtoets Wegens ligging in/nabij VEN-gebied De Vallei van de 
Zeverenbeek bestaat de kans dat een natuurtoets in een latere 
fase zal dienen uitgevoerd te worden. Dit is het geval indien er 
werken in VEN-gebied worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op het desbetreffende VEN-gebied. 

Passende beoordeling Gezien de ligging nabij HRL-gebied ‘Bossen en heiden van zandig 
Vlaanderen: oostelijk deel’ bestaat de kans dat een passende 
beoordeling in een latere fase zal dienen uitgevoerd te worden. 
Dit is het geval indien er werken in SBZ (vogel- of 
habitatrichtlijngebied) worden ingeplant die enig effect kunnen 
hebben op de desbetreffende SBZ. 

 

 Milderende maatregelen en monitoring 

Algemeen kan gesteld worden dat de acties voorzien in de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen 

voornamelijk positieve effecten met zich meebrengen, in eerste instantie voor wat betreft de 

discipline water, maar ook m.b.t. de hieraan gerelateerde effecten op biodiversiteit en mens. 

Mogelijke negatieve effecten hebben voornamelijk betrekking op grondinname en/of vermindering 

van de gebruikswaarde van percelen voor bepaalde functies (vnl. landbouw en recreatie), 

biotoopverlies door aanleg van harde en zachte infrastructuur, inpassing van bufferbekkens, GOG’s, 

dijken, e.d. in het landschap en de daarmee samenhangende belevingswaarde, impact op (context 

van) erfgoedwaarden en impact op archeologisch erfgoed t.g.v. vergraving. Hiervoor dienen waar 

nodig maatregelen uitgewerkt te worden op het niveau van concrete plannen of projecten. Het gaat 

hierbij om de nodige compensaties voor grondinnames en/of het voorzien van medegebruik voor 

verschillende functies, de inpassing van nieuwe structuren in het landschap of t.h.v. van bouwkundig 

erfgoed en het vergroten van de belevingswaarde, ….  

Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet tevens in verschillende programma’s voor de permanente 

monitoring van de watertoestand in de stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas. Deze zijn 

operationeel sinds begin 2007. De programma’s brengen een samenhangend en breed overzicht van 

de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater in de stroomgebiedsdistricten. De resultaten 

van de monitoring worden opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen en in de 

waterlichaamfiches en vormen mee de basis voor het formuleren van acties. Hoofdstuk 3 van het 

stroomgebiedbeheerplan (en de bijhorende achtergronddocumenten) beschrijft de monitoring van de 

oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit, van de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit en van de 

beschermde gebieden oppervlaktewater en grondwater. 

  

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/geoloket/overzicht-oppervlaktewaterlichamen
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 Cumulatieve effecten 

 Inleiding 

Cumulatieve effecten kunnen voornamelijk verwacht worden in de prioritaire gebieden van de 

stroomgebiedbeheerplannen (zie hoofdstuk 5.1.1.4). 

Voor een bespreking van de cumulatieve effecten, wordt gebruik gemaakt van de scenario-analyse die 

gebeurd is i.k.v. de opmaak van de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen. Deze analyse had tot 

doel om de kosten, (dis)proportionaliteit en effecten van het actieprogramma in te schatten. I.k.v. dit 

plan-MER worden enkel de (milieu)effecten besproken, voor de overige inschattingen wordt verwezen 

naar de bespreking in het plan zelf. 

Bij de scenario-analyse werden drie scenario’s onderzocht: 

 BAU 2027-scenario: scenario waarbij enkel uitvoering gegeven wordt aan het beslist 

beleid en geen extra maatregelen genomen worden (= referentiesituatie) 

 Mapro-scenario: scenario waarbij de maatregelen opgenomen in het 

maatregelenprogramma van de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen uitgevoerd 

worden (= geplande toestand) 

 Maximaal scenario: scenario waarbij een maximum aan maatregelen zou genomen 

worden met het oog op het zo maximaal mogelijk bereiken van de goede toestand in 

2027. 

De focus vanuit het plan-MER ligt bij de vergelijking van de eerste 2 scenario’s.  

Voor meer informatie over de gebruikte modellen en de doorgerekende scenario’s en voor de 

resultaten van het maximaal scenario wordt verwezen naar het stroomgebiedbeheerplan en het 

bijhorend achtergronddocument ‘Scenario’s voor de onderbouwing van het stroomgebiedbeheerplan 

- deel oppervlaktewaterkwaliteit’. 

Algemeen wordt in de scenario-analyse enkel het onderdeel goede toestand vanuit de Kaderrichtlijn 

Water in beschouwing genomen. Het maatregelenprogramma bevat ook acties op het vlak van 

overstromingen en droogte, maar daarvoor is geen scenario-analyse uitgewerkt. 

De berekening van de effecten van de scenario’s op de waterkwaliteit gebeurde met de beschikbare 

modelleringstools en focust op nutriënten en zuurstofhuishouding voor fysico-chemie en op macro-

invertebraten voor biologie.  

 Het nutriëntenemissiemodel (NEMO) modelleert de vrachten van stikstof- en fosfor- 

vanuit de landbouw naar het oppervlaktewater. 

 Het Pegase-model modelleert de waterkwaliteit in de waterloop zelf, gebaseerd op de 

natuurlijke en antropogene emissies in de waterloop 

 Het ELMO-model modelleert de habitatgeschiktheid en verspreiding van macro-

invertebraten in de waterlopen op basis van de hydromorfologische en fysisch-

chemische kwaliteit.  

Als uitgangspunt werd het referentiejaar 2017 geselecteerd, dit wil zeggen dat in de modellen de 

situatie qua meteorologie en lozingen van het jaar 2017 beschouwd werd.  

  



 
 

ID 4246683005 | 376 

Niet alle Vlaamse oppervlaktewaterlichamen kunnen gemodelleerd worden. Bijkomend zijn er 

oppervlaktewaterlichamen waarvoor de relevantie van de output van de modellen beperkt is, bv. 

grenswaterlopen waarvan de kwaliteit ook bepaald wordt door lozingen in een andere lidstaat of regio. 

Voor de fysico-chemische waterkwaliteit wordt daarom telkens aangegeven over hoeveel goed 

gevalideerde waterlichamen het gaat. 

 Resultaten scenario-analyse 

Scenario BAU 2027 

In dit scenario wordt nagegaan wat de impact zou zijn van de uitvoering van het reeds besliste beleid. 

Concreet betekent dit: 

 voor de drukken vanuit de landbouw: een voortzetting van de maatregelen van MAP6 

tot en met 2027  

 voor de drukken vanuit huishoudelijke lozingen: het uitvoeren van GIP- en OP-projecten 

opgedragen tot en met de respectievelijke programmajaren 2019 en 2020. Gelet op de 

gemiddelde doorlooptijd van een project, zullen deze projecten tegen 2027 uitgevoerd 

zijn. Daarnaast wordt verder ingezet op individuele zuivering door de invulling van de 

gemeentelijke minimumdoelstelling. 

 voor de drukken vanuit de industrie: er kon geen inschatting gebeuren van de evoluties 

van de drukken vanuit de industrie op basis van beslist beleid 

 hydromorfologie: de bestaande toestand wordt doorgetrokken op basis van de 

gebiedsdekkende kartering hydromorfologie 

De resultaten worden samengevat in volgende paragrafen. 

Globale fysisch-chemische waterkwaliteit 

Voor de drie beschouwde parameters (totaal fosfor, opgeloste zuurstof en totaal stikstof) wordt het 

aantal Vlaamse oppervlaktewaterlichamen per klasse op basis van het gemodelleerde referentiejaar 

2017, met daarnaast de resultaten na doorrekening van het BAU 2027-scenario voorgesteld.  

Met louter de uitvoering van het reeds besliste beleid wordt slechts een minimale vooruitgang in de 

oppervlaktewaterkwaliteit geboekt: 6 van de 71 goed gevalideerde waterlichamen gaan een klasse 

vooruit voor totaal fosfor. Voor opgeloste zuurstof zijn dit er 3 van de 124 en voor stikstof 7 van de 

105 waterlichamen. 

In de goed gevalideerde waterlichamen, daalt de debietgewogen gemiddelde fosforconcentratie 

gemiddeld met 3%, terwijl de concentratie aan opgeloste zuurstof gemiddeld met 1% stijgt. De 

stikstofconcentratie blijft gemiddeld over Vlaanderen ongewijzigd, maar lokaal zijn er natuurlijk wel 

verschillen. 
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Figuur 5-70: Resultaten van het BAU 2027- scenario in Pegase 

Referentie = jaar 2017 
Beslist beleid = BAU 2027 = referentiesituatie voor dit plan-MER 

Biologische waterkwaliteit (macro-invertebraten) 

Onderstaande figuren tonen een kaart met de verwachtte MMIF en de verdeling van het aantal 

waterlichamen over elke MMIF klasse voor 154 Vlaamse waterlichamen volgens het BAU-scenario.  

Tegenover de situatie in 2017 zal het beslist beleid voor een vooruitgang zorgen. Wel blijkt uit de 

habitatgeschiktheidsberekening dat er nog waterlichamen overblijven waar de habitatgeschiktheid 

voor de verwachte macro-invertebratengemeenschap onvoldoende is. Zo is de habitatgeschiktheid 

voor minstens de helft van de soorten niet geschikt in 11% van de locaties in het referentiescenario. 

In 35 % van de locaties is de habitat ongeschikt voor minstens 1 soort die verwacht wordt bij de goede 

waterkwaliteit. In het BAU-scenario is de habitat ongeschikt voor de helft van de soorten in 12% van 

de locaties, maar het aandeel locaties dat minstens voor 1 soort ongeschikt is, daalt wel naar 32%. De 

mediaan van de habitatgeschiktheid in Vlaanderen voor de typische soorten bij een goede 

waterkwaliteit gaat in het beslist beleid er lichtjes op vooruit van 0,66 naar 0,68. Dit kan betekenen 

dat een groot deel van het herstel dat zichtbaar is, eerder te wijten is aan natuurlijk herstel, dan aan 

een toename van geschikt habitat. 
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Figuur 5-71: Resultaten van het BAU 2027- scenario in ELMO 

Referentie = jaar 2017 
Beslist beleid = BAU 2027 = referentiesituatie voor dit plan-MER 

Scenario Uitvoering mapro 

In dit scenario wordt de inhoud van het maatregelenprogramma bij de SGBP3 zo goed mogelijk 

benaderd, om te kunnen nagaan wat het effect is op de waterkwaliteit na uitvoering van dit 

maatregelenprogramma. Uiteraard kan dit enkel voor de maatregelen en acties die doorgerekend 

kunnen worden met de beschikbare modellen. Verder moeten er ook een aantal aannames gebeuren, 

aangezien er bijvoorbeeld nog geen beslissingen zijn over het toekomstig mestbeleid (MAP 7).  

In vergelijking met het BAU-scenario omvat dit scenario: 

 voor de drukken vanuit de landbouw: de implementatie van een ambitieuzer MAP7 vanaf 2023 

tot en met 2027, met aanscherpen van de opgelegde reductie van de bemestingsnormen tot 

- 10 % in gebiedstype 1, -25 % in gebiedstype 2 en -30% in gebiedstype 3. Verder werd een 

bemestingsvrije en teeltvrije strook van telkens 3 m geïmplementeerd langs alle waterlopen. De 

effecten van maatregelen uit het maatregelenprogramma voor erosie werden ingeschat alsook de 

effecten van de gebiedsspecifieke acties met relevantie voor landbouw. 

 voor de drukken vanuit huishoudelijke lozingen: een verder doorgedreven aansluiting van 

huishoudens op zuiveringsinstallaties: bovenop het lopend beleid worden ook nog GUP-projecten 

uitgevoerd tot het aandeel huishoudens van het reductiedoel voor stikstof en fosfor (partieel) is 

ingevuld. De graad van invulling varieert tussen 33%, 50% en 100% en is afhankelijk van de 

prioritering van het afstroomgebied van het waterlichaam waarin de lozing zich bevindt. Verder 

worden ook optimalisaties van bestaande saneringsinfrastructuur uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld 

verdergaande stikstof- en fosforverwijdering. 

 voor de drukken vanuit de industrie: er kon geen inschatting gebeuren van de evoluties van de 

drukken vanuit de industrie op basis van de maatregelen in het maatregelenprogramma omdat 

het maatregelenprogramma voor de industrie enkel generieke acties omvat, waarvan de impact 

op individuele bedrijven (en hun lozingen) niet ingeschat kan worden. 
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 voor hydromorfologie: het maatregelenprogramma is gescreend op waterlichaamspecifieke 

acties met een impact op hydromorfologische variabelen. 208 acties werden weerhouden. Voor 

92 acties was het mogelijk om specifieke trajecten te identificeren op een waterlichaam waarop 

de actie zou uitgevoerd worden. Voor deze trajecten en de waterlichamen waarop ze liggen, werd 

het effect van de beschreven actie geraamd op de individuele hydromorfologische parameters, 

waarna de nieuwe waarde van de deelmaatlatten en de EKC berekend werden. Hierbij is er 

uitgegaan dat een herstelactie resulteert in minstens de goede hydromorfologische kwaliteit. 

Voor de acties waar de locatie op het waterlichaam niet duidelijk was, werd de waarde van de 

deelmaatlatten en de EKC op waterlichaamniveau bijgesteld. De grootte-orde van deze bijstelling 

is gebaseerd op de grootte-orde waarmee de deelmaatlatten en EKC op waterlichaamniveau 

wijzigden voor de locatiespecifieke acties. De grootte van het effect is ook gebaseerd op de 

maatregeleffecttabel uit het rapport ‘Inventarisatie van kosten en effecten van type-acties voor 

hydromorfologische kwaliteitselementen’ (Witteveen+Bos Belgium in opdracht van VMM, 2017). 

Het mapro-scenario voor hydromorfologie resulteerde in een wijziging van de hydromorfologische 

toestand op 85 waterlichamen, waarvan voor 52 waterlichamen specifieke acties op trajecten 

waren geformuleerd. 

De resultaten worden samengevat in volgende paragrafen. 

Globale fysisch-chemische waterkwaliteit 

De uitvoering van het maatregelenprogramma zorgt voor een verdere verbetering van de 

waterkwaliteit ten opzichte van het referentiejaar 2017. Van de goed gevalideerde Vlaamse 

oppervlaktewaterlichamen, gaan er 14 van de 71 vooruit voor fosfor, 6 van de 124 voor zuurstof en 14 

van de 105 voor stikstof. De debietgewogen gemiddelde concentraties dalen met gemiddeld 17% voor 

fosfor en 5% voor stikstof, terwijl ze voor opgeloste zuurstof gemiddeld 3% stijgen. 

Het aantal waterlichamen met klasse ‘ontoereikend’ voor Pt daalt verder. Voor Nt zien we vooral 

waterlichamen over gaan van een ‘matige’ naar een ‘goede’ kwaliteit. 

 

Figuur 5-72: Resultaten van het Mapro- scenario in Pegase 

Referentie = jaar 2017 
Mapro = geplande toestand voor dit plan-MER 
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Biologische waterkwaliteit (macro-invertebraten) 

Onderstaande figuren tonen een kaart met de verwachtte MMIF en de verdeling van het aantal 

waterlichamen over elke MMIF klasse voor de Vlaamse waterlichamen volgens het mapro-scenario.  

Tegenover de situatie in 2017 zorgt het mapro-scenario voor een verbetering van de waterkwaliteit. 

De sprong tussen beslist beleid (BAU 2027) en het maatregelenprogramma is wel vrij klein, is enkel 

zichtbaar in de MMIF-waarde, en uit zich (nog) niet in een klassensprong van de MMIF. Een aantal 

waterlichamen gaan er op vooruit, andere gaan een klasse achteruit ten opzichte van het BAU 2027-

scenario.  

Uit de habitatgeschiktheidsberekeningen blijkt dat er nog steeds waterlichamen overblijven, waar de 

habitatgeschiktheid voor de verwachte macro-invertebratengemeenschap onvoldoende is. In het 

mapro-scenario is de habitat ongeschikt voor de helft van de soorten in 10% van de locaties, en het 

aandeel locaties dat minstens voor 1 soort ongeschikt is daalt verder naar 28%.  

 

Figuur 5-73: Resultaten van Mapro- scenario in ELMO 

Referentie = jaar 2017 
Mapro = geplande toestand voor dit plan-MER 

 Effecten op de toestand van de waterlichamen volgens de Kaderrichtlijn Water 

De Europese en Vlaamse regelgeving bepalen dat de toestand van oppervlakte- en grondwater niet 

mag verslechteren en moet kunnen verbeteren als de vooropgestelde doelen nog niet bereikt zijn.  

Met de uitspraak van 1 juli 2015 van het Europees Hof van Justitie over de interpretatie van de 

Kaderrichtlijn Water (zaak C-461/13, het zogenaamde Wezer-arrest) bleek dat er meer aandacht moet 

besteed worden aan de effecten op water en de verschillende elementen die de toestand van 

waterlichamen bepalen. 
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Hiertoe werkte de CIW een handleiding uit. Uit deze handleiding volgt dat: 

 met het oog op de latere uitvoering van de plannen of programma’s het nuttig is om in 

een zo vroeg mogelijk stadium een beeld te krijgen van mogelijke negatieve gevolgen 

voor de toestand van de waterlichamen.; 

 het onderzoek kan beperkt worden tot plannen of programma’s die aanleiding kunnen 

geven tot een achteruitgang van de toestand van waterlichamen of die het behalen van 

de doelstellingen met betrekking tot de toestand van waterlichamen in gevaar kunnen 

brengen. Meer concreet zullen dat plannen of programma’s zijn die aanleiding geven tot 

hydromorfologische wijzigingen, (bijkomende) lozingen, wijzigingen in de 

grondwaterstand of een toename van diffuse vervuiling (bijvoorbeeld door uitspoeling 

of depositie).  

 het onderzoek gebeurt op basis van beschikbare informatie en minstens op een 

kwalitatieve manier. 

Eén van de hoofddoelen van de stroomgebiedbeheerplannen is net om de toestand van de 

watersystemen te verbeteren. Dit neemt niet weg dat bepaalde acties mogelijks tijdelijk en/of lokaal 

een negatieve impact op de toestand van de betrokken waterlichamen kunnen hebben.  Bij de verdere 

uitwerking van acties, dit is wanneer meer informatie beschikbaar is over de exacte locatie, 

uitvoeringswijze, …. van de betreffende acties, dient het nodige onderzoek te gebeuren naar de impact 

op de toestand van de betrokken watersystemen. 

 Passende beoordeling 

 Inleiding 

Art. 6 van de Habitatrichtlijn schrijft een passende beoordeling voor van plannen en projecten die 

significante gevolgen kunnen hebben voor een Speciale beschermingszone. De acties uit de 

stroomgebiedbeheerplannen kunnen in principe zowel positieve als negatieve effecten hebben op 

Speciale beschermingszones. Enerzijds stelt Bijlage VI, deel A, van de kaderrichtlijn Water dat 

maatregelen verreist op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn opgenomen moeten worden 

in het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen. Voor beschermde gebieden met 

watergebonden habitats kunnen ook strengere doelstellingen opgenomen worden in de 

stroomgebiedbeheerplannen. Anderzijds kunnen andere maatregelen, zoals b.v. deze voorzien i.k.v. 

de Overstromingsrichtlijn, bepaalde negatieve effecten hebben op Speciale beschermingszones. 

Daarom dient een passende beoordeling te worden opgemaakt i.k.v. de stroomgebiedbeheerplannen.  

Deze passende beoordeling werd als volgt opgebouwd: 

1) Afbakening van het studiegebied 

2) Actuele staat van instandhouding van de sterk watergebonden habitat- en vogelrichtlijngebieden 

3) Mogelijke effecten van de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen op de Natura 2000-

gebieden 

4) Conclusie 

Deze passende beoordeling bevat een algemene, kwalitatieve beoordeling van het soort acties die 

opgenomen zijn in de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen. Ze ontheft geenszins de 

afzonderlijke acties van hun verplichting om een passende beoordeling uit te voeren. 
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 Afbakening studiegebied 

Het plan heeft betrekking op het volledig grondgebied van Vlaanderen. In het kader van de Europese 

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn werden in Vlaanderen 23 Speciale Beschermingszones (SBZ) 

aangewezen als Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) en 38 Speciale Beschermingszones als 

Habitatrichtlijngebied (SBZ-H). Beide richtlijnen beogen de realisatie van een Europees netwerk van 

natuurgebieden (NATURA 2000). De implementatie is gebeurd via het decreet betreffende het 

natuurbehoud. 

Voor de passende beoordeling wordt m.n. rekening gehouden met de Speciale Beschermingszones 

met sterk watergebonden habitats. Deze kunnen immers een impact ondervinden van de maatregelen 

van het plan én worden ook beschouwd als beschermde gebied in het kader van de 

stroomgebiedbeheerplannen. De selectie gebeurde door ANB als volgt: 

 Oppervlaktewatergebonden: 

o Vogelrichtlijngebieden: van zodra in het gebied een Europees beschermde 

vogelsoort tot doel gesteld is, die een vochtig tot nat leefgebied heeft, werd het 

gebied geselecteerd. Op die manier werden alle VRL-gebieden geselecteerd als 

oppervlaktewatergebonden. 

o Habitatrichtlijngebieden: De gebieden die aangemeld zijn voor de beschermde 

habitattypen 31XX en 32XX zijn geselecteerd. Daarnaast is ook een analyse 

gebeurd voor de Europees beschermde vissoorten, maar dit leidde niet tot meer 

geselecteerde HRL-gebieden. 

 Grondwatergebonden:  

De gebieden die zijn aangewezen als speciale beschermingszones met 

grondwatergebonden habitats werden geselecteerd. De speciale beschermingszones zijn 

onderverdeeld in deelgebieden overeenkomstig de aanwijzingsbesluiten van 23 april 

2014. Per deelgebied werd geoordeeld of het deelgebied grondwatergebonden is of niet 

op basis van het al dan niet voorkomen van grondwatergevoelige habitattypes. De 

selectie van grondwatergevoelige habitattypes gebeurde naar aanleiding van de opmaak 

van de praktische wegwijzer “wijziging grondwaterstand”. Zowel de strikte als 

plaatsgebonden grondwatergevoelige habitattypes werden meegenomen. Deze selectie 

werd  vervolgens toegepast op de habitatkaart versie 2018 (De Saeger et al. 2018). 
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Tabel 5-3: Grondwatergevoelige habitattypes volgens de praktische wegwijzer “wijziging grondwaterstand” 
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Een grondwatergebonden terrestrisch ecosysteem (GWATE) is een unieke combinatie van een 

grondwatergebonden deelgebied en een grondwaterlichaam. Aan de hand van een doorsnede tussen 

de shapefile met grondwaterlichamen (bron: DOV) en de shapefile met SBZ-H-deelgebieden kunnen 

alle GWATEs toegekend worden aan een polygoon. Enkel de grondwaterlichamen van niveau 1 (eerste 

– minst diepe – grondwaterlichaam) werden hierin meegenomen. In totaal zijn er op deze manier 660 

GWATEs. Hiervan bevinden er zich 572 binnen het stroomgebiedsdistrict van de Schelde (in het 

Centraal Kempisch Systeem, het BrulandKrijtsysteem, het Kust- en Poldersysteem en in het Centraal 

Vlaams Systeem) en 88 binnen het stroomgebiedsdistrict van de Maas (in het BrulandKrijtsysteem, 

Centraal Kempisch Systeem en in het Maassysteem). Belangrijk is dat binnen deze GWATEs 

verschillende grondwatergevoelige habitattypes kunnen voorkomen. 

Samengevat geeft dit volgende betrokken gebieden 

Tabel 5-4: Vogelrichtlijngebieden die sterk watergebonden zijn 

Volgnr. Natura2000 

code 

Vogelrichtlijngebied SGD Bekken 

VR01 BE2100323 Kalmthoutse Heide Schelde + 

Maas 

Benedenschelde + 

Maas 

VR02 BE2101437 De Maatjes, Wuustwezelheide en 

Groot Schietveld 

Schelde + 

Maas 

Benedenschelde + 

Maas 

VR03 BE2101538 Arendonk, Merksplas, Oud-

Turnhout, Ravels en Turnhout 

Schelde + 

Maas 

Nete + Maas 

VR04 BE2217310 Bocholt, Hechtel-Eksel, 

Meeuwen-Gruitrode en Peer 

Schelde + 

Maas 

Nete + Maas 

VR05 BE2218311 Militair domein en vallei van 

de Zwarte Beek 

Schelde + 

Maas 

Demer + Nete + 

Maas 

VR06 BE2220313 Houthalen-Helchteren, Meeuwen-

Gruitrode en Peer 

Schelde + 

Maas 

Demer + Maas 

VR07 BE2200727 Mechelse Heide en Vallei van 

de Ziepbeek 

Maas Maas 

VR08 BE2221314 Hamonterheide, Hageven, 

Buitenheide, Stamprooierbroek 

en Mariahof 

Maas Maas 

VR09 BE2500121 Westkust Schelde IJzer 

VR10 BE2300222 De Kuifeend en Blokkersdijk Schelde Benedenschelde 

VR11 BE2100424 De Zegge Schelde Nete 

VR12 BE2200525 Bokrijk en omgeving Schelde Demer 

VR13 BE2200626 De Maten Schelde Demer 

VR14 BE2500831 IJzervallei Schelde IJzer 

VR15  BE2500932  Poldercomplex  Schelde  Brugse Polders  

VR16  BE2501033  Het Zwin  Schelde  Brugse Polders  

VR17  BE2301134  Krekengebied  Schelde  Gentse Kanalen  

VR18  BE2301235  Durme en Middenloop van de 

Schelde  

Schelde  Benedenschelde  

VR19  BE2301336  Schorren en polders van de 

Beneden-Schelde  

Schelde  Benedenschelde  

VR20  BE2101639  De Ronde Put  Schelde  Nete  

VR21  BE2219312  Het Vijvercomplex van Midden-

Limburg 

Schelde  Demer  

VR22 BE2422315 De Dijlevallei Schelde Dijle-Zenne 

VR23 BE2223316 De Demervallei Schelde Demer + Nete + 

Dijle-Zenne 

VR24 BE2524317 Kustbroedvogels te Zeebrugge-

Heist 

Schelde  Brugse Polders 
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Tabel 5-5: Habitatrichtlijngebieden die sterk watergebonden zijn 

Volgnr.  Natura2000 
code  

Habitatrichtlijngebied  SGD  Bekken  Selectie op basis van 

HR01  BE2100015  Kalmthoutse heide  Schelde 
+ Maas  

Benedenschelde 
+ Maas  

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

 Zure bruingekleurde vennen 

(3160) 

HR02  BE2100016  Klein en Groot Schietveld  Schelde 
+ Maas  

Benedenschelde 
+ Maas  

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

 Wateren met 

kranswiervegetaties (3140) 

 Zure bruingekleurde vennen 

(3160) 

HR03  BE2100024  Vennen, heiden en 
moerassen rond Turnhout  

Schelde 
+ Maas  

Nete + Maas   Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselarme zwak gebufferde 

vennen die niet vaak 

droogvallen (3110) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

 Zure bruingekleurde vennen 

(3160) 

HR04  BE2100026  Valleigebied van de Kleine 
Nete met brongebieden, 
moerassen en hei  

Schelde 
+ Maas  

Nete + Maas   Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

 Wateren met 

kranswiervegetaties (3140) 

 Zure bruingekleurde vennen 

(3160) 
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HR05  BE2200029  Vallei- en brongebieden van 
de Zwarte Beek, 
Bolisserbeek en Dommel 
met heide en vengebieden  

Schelde 
+ Maas  

Demer + Nete + 
Maas  

 Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

 Zure bruingekleurde vennen 

(3160) 

HR06  BE2200030  Mangelbeek en heide- en 
vengebieden tussen 
Houthalen en Gruitrode  

Schelde 
+ Maas  

Demer + Maas   Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Zure bruingekleurde vennen 

(3160) 

HR07  BE2200042  Overgang Kempen-
Haspengouw  

Schelde 
+ Maas  

Demer + Maas   Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

HR08  BE2500001  Duingebieden incl. 
IJzermonding en Zwin  

Schelde  IJzer + Brugse 
Polders  

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

 Wateren met 

kranswiervegetaties (3140) 

 Zure bruingekleurde vennen 

(3160) 

HR09  BE2500004  Bossen, heiden en 
valleigebieden van zandig 
Vlaanderen: westelijk deel  

Schelde  IJzer + Brugse 
Polders + Gentse 
Kanalen  

 Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR10  BE2300005  Bossen, heiden en 
valleigebieden van zandig 
Vlaanderen: oostelijk deel  

Schelde  Brugse Polders + 
Gentse Kanalen 
+ 
Benedenschelde 
+ Leie  

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 
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HR11  BE2300006  Schelde- en 
Durmeëstuarium van de 
Nederlandse grens tot Gent  

Schelde  Gentse Kanalen 
+ Benedeschelde 
+ Dijle-Zenne + 
Nete  

 Dynamische rivieren met 

voedselrijk slikoevers met 

eenjarige planten (3270) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

 Wateren met 

kranswiervegetaties (3140) 

HR12  BE2300007  Bossen van de Vlaamse 
Ardennen en andere Zuid-
Vlaamse bossen  

Schelde  Benedenschelde 
+ Leie + 
Bovenschelde + 
Dender  

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR13  BE2400009  Hallerbos en nabije 
boscomplexen met 
brongebieden en heiden  

Schelde  Dender + Dijle-
Zenne  

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR14  BE2400010  Valleigebied tussen 
Melsbroek, Kampenhout, 
Kortenberg en Veltem  

Schelde  Dijle-Zenne   Wateren met 

kranswiervegetaties (3140) 

HR15  BE2400011  Valleien van de Dijle, Laan 
en Ijse met aangrenzende 
bos- en moerasgebieden  

Schelde  Dijle-Zenne   Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR16  BE2400012  Valleien van de Winge en de 
Motte met valleihellingen  

Schelde  Dijle-Zenne + 
Demer  

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

 Wateren met 

kranswiervegetaties (3140) 

HR17  BE2400014  Demervallei  Schelde  Dijle-Zenne + 
Demer + Nete  

 Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR18  BE2100017  Bos- en heidegebieden ten 
oosten van Antwerpen  

Schelde  Beneden-
Schelde + Nete  

 Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

 Wateren met 

kranswiervegetaties (3140) 

 Zure bruingekleurde vennen 

(3160) 
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HR19  BE2200028  De Maten  Schelde  Demer   Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR20  BE2200031  Valleien van de Laambeek, 
Zonderikbeek, Slangebeek 
en Roosterbeek met 
vijvergebieden en heiden  

Schelde  Demer   Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselarme zwak gebufferde 

vennen die niet vaak 

droogvallen (3110) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR21  BE2100040  Bovenloop van de Grote 
Nete met Zammelsbroek, 
Langdonken en Goor  

Schelde  Nete   Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR22  BE2200039  Voerstreek  Maas  Maas   Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR23  BE2200041  Jekervallei en bovenloop 
van de Demer  

Schelde 
+ Maas  

Demer + Maas   Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR24  BE2200037  Uiterwaarden langs de 
Limburgse Maas en 
Vijverbroek  

Maas  Maas   Dynamische rivieren met 

voedselrijk slikoevers met 

eenjarige planten (3270) 

 Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR25  BE2200035  Mechelse heide + vallei van 
de Ziepbeek  

Maas  Maas   Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselarme zwak gebufferde 

vennen die niet vaak 

droogvallen (3110) 
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 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

 Zure bruingekleurde vennen 

(3160) 

HR26  BE2200043  Bosbeekvallei  Maas  Maas   Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR27  BE2200034  Itterbeekvallei  Maas  Maas   Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR28  BE2200033  Abeekvallei  Maas  Maas   Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR29  BE2200032  Hageven met Dommelvallei, 
Warmbeekvallei  

Maas  Maas   Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR30  BE2100020  Heesbossen, vallei van Mark 
en Merkske  

Maas  Maas   Ondiepe beken en rivieren 

met goede structuur en 

watervegetaties (3260) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR31  BE2200038  Bossen en kalkgraslanden 
van Haspengouw  

Schelde  Demer   Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR32  BE2300044  Bossen van het zuidoosten 
van de Zandleemstreek  

Schelde  Dijle-Zenne, 
Benedenschelde, 
Bovenschelde, 
Dender  

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 
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HR33  BE2400008  Zoniënwoud  Schelde  Dijle-Zenne   Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR34  BE2500002  Polders  Schelde  Gentse kanalen, 
Brugse Polders, 
IJzer  

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR35 BE2100019 Het Blak, Kievitsheide, 
Ekstergoor en nabijgelegen 
Kamsalamanderhabitats 

Schelde 
+ Maas 

Nete + Maas  Voedselarme tot matig 

voedselarme wateren met 

droogvallende oevers (3130) 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

 Wateren met 

kranswiervegetaties (3140) 

HR 36 BE2500003 West-Vlaams Heuvelland Schelde IJzer + Leie  Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

HR37 BE2100045 Historische fortengordels 
van Antwerpen als 
vleermuizenhabitat 

Schelde Benedenschelde, 
Nete 

 Voedselrijke, gebufferde 

wateren met rijke 

waterplantvegetatie (3150) 

 

Uit de effectenbeoordeling bleek tevens dat een aantal afzonderlijke acties mogelijk een impact 

kunnen hebben op Natura 2000-gebieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië en 

Nederland. Het betreft volgende gebieden: 

 Wallonië : 

o Vallée de la Dyle en aval d’Archennes 

o Affluents brabançons de la Senne 

o Vallée de la Lasne 

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

o Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het 

gewest 

o Zoniënwoud met bosrand, aangrenzende bosgebieden en Woluwevallei 

 Nederland 

o Brabantse Wal 

o Zwin en Kievitpolder 

o Weerter- en Bundelerbergen en Ringselven 
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 Actuele staat van de sterk watergebonden habitat- en vogelrichtlijngebieden 

Zoals in voorgaande paragraaf besproken werden de sterk watergebonden habitat- en 

vogelrichtlijngebieden bepaald op basis van het voorkomen van verschillende habitats en soorten. Op 

de website www.natura2000.vlaanderen.be kan voor deze habitat- en vogelrichtlijngebieden meer 

informatie teruggevonden worden over de gebiedsspecifieke doelen, de soorten en habitats die er 

voor komen. In wat volgt wordt een algemeen beeld geschetst van de actuele staat van 

instandhouding van de  Natura 2000-gebieden in Vlaanderen.  

5.3.13.3.1 Algemeen 

De Habitatrichtlijn beoogt een gunstige staat van instandhouding van de habitattypen waarvoor 

Europa een belangrijke rol vervult. Het gaat hier meestal om zeer specifieke leefgebieden. In 

Vlaanderen is de toestand van 44 habitattypen beoordeeld. De staat van instandhouding van de 

habitattypen van de Habitatrichtlijn wordt geëvalueerd op basis van vier criteria: de oppervlakte van 

de habitat, het areaal, de kwaliteit en de toekomstverwachtingen. 

Voor 20 habitattypen (45%) verbetert de toestand van één of meer van die vier criteria in de periode 

2007 – 2018, en voor nog eens 8 habitattypen (18%) is de toestand stabiel. De verbetering voor 

minstens één criterium situeert zich vooral in de habitatgroepen kustduinen, venen, wateren en 

bossen. Voor drie habitattypen (7%) gaat de toestand van één of meer criteria evenwel achteruit. Voor 

13 habitattypen (30%) is de globale trend onbekend. 

Drie habitattypen zijn in een regionaal gunstige toestand, en drie in een matig ongunstige toestand. 

Het betreft kust- en rivierhabitats, en niet voor het publiek opengestelde grotten (mergelgroeven). 

Omdat de gunstige toestand van een habitat afhangt van een positieve score op alle criteria verkeren 

de overige habitattypen nog steeds in een regionaal zeer ongunstige toestand, hoewel er dus 

verbetering merkbaar is. Dit heeft vooral te maken met het feit dat veel habitats een lange 

ontwikkeltijd nodig hebben na het nemen van de nodige herstelmaatregelen en met aanhoudende 

(milieu)drukken, zoals stikstofdepositie, waterverontreiniging, versnippering, impact van invasieve 

exoten en klimaatwijziging. 

De Habitatrichtlijn beoogt een gunstige staat van instandhouding van een aantal soorten die mondiaal 

bedreigd zijn en waarvoor Europa een belangrijke rol vervult. Het gaat dikwijls om soorten van 

specifieke leefgebieden of soorten die bedreigd zijn of waren. De staat van instandhouding van de 

soorten van de Habitatrichtlijn wordt geëvalueerd op basis van vier criteria: de populatie van de soort, 

het areaal, het habitat en de toekomstverwachtingen. In totaal komen 69 soorten in Vlaanderen voor. 

Hiervan bevinden zich 18 soorten in een gunstige staat van instandhouding. Veertien soorten hebben 

een matig ongunstige staat van instandhouding. Acht van die 14 soorten vertonen een positieve trend 

over de laatste 12 jaar, twee soorten hebben een stabiele trend en van vier soorten kon de trend niet 

bepaald worden. 29 soorten (42%) hebben een zeer ongunstige staat van instandhouding. Zeven 

hiervan vertonen een positieve trend over de laatste 12 jaren, van 11 soorten is de trend stabiel, vier 

soorten gaan verder achteruit en van zeven soorten kon de trend niet bepaald worden. De soorten die 

verder achteruitgingen zijn knoflookpad, barbeel, vliegend hert en juchtleerkever. Van vijf soorten is 

de staat van instandhouding onbekend en van nog eens drie soorten (wolf, lynx en tweekleurige 

vleermuis) is er slechts een gedeeltelijke rapportage omdat ze pas recent in Vlaanderen werden 

waargenomen. Ook deze drie soorten werden finaal als onbekend beoordeeld. 

Van de 2.624 soorten op de gevalideerde Rode Lijsten zijn 182 soorten, of 7%, in de loop van de 

voorbije eeuw uit Vlaanderen verdwenen. Van de overige geëvalueerde 2.442 soorten zijn bijna één 

op drie ‘Ernstig bedreigd’, ‘Bedreigd’ of ‘Kwetsbaar’. Hun populaties zijn over de onderzoeksperiode 

(verschillend volgens soortengroepen) sterk achteruitgegaan en/of hebben een kritisch niveau bereikt 

waardoor de soort op het punt staat te verdwijnen. Dit is onder andere het geval voor de 

aardbeivlinder, de hazelmuis, de knoflookpad en de grauwe gors. De Rode-Lijst status verschilt sterk 

http://www.natura2000.vlaanderen.be/
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tussen de verschillende soortengroepen. De categorie ‘Regionaal uitgestorven’ varieert van 27% bij de 

dagvlinders tot ca. 4% bij de broedvogels en 0% bij reptielen en hauwmossen. 'Momenteel niet in 

gevaar’ varieert van 21% bij de Levermossen tot 61% bij de waterwantsen.  

Het verdwijnen of achteruitgaan van soorten is een gevolg van diverse factoren zoals de achteruitgang 

van de oppervlakte geschikt habitat, de versnippering van het leefgebied en een dalende 

habitatkwaliteit. Ook soorten uit het landbouwgebied komen steeds meer op de Rode Lijst terecht. 

Anno 2019 worden de populatiedoelen bereikt voor acht watervogelsoorten: grauwe gans, kolgans, 

toendrarietgans, kleine zwaan, grote zilverreiger, krakeend, slobeend en wulp. Voor elf soorten is dat 

niet het geval en blijft de afstand tot de doelen vrij groot tot groot. Bij vijf daarvan is die afstand sinds 

2014 groter geworden. Bij tafeleend, pijlstaart, kemphaan en wintertaling wordt slechts de helft of 

minder van de vooropgestelde doelstellingen gehaald. 

 Bij een aantal soorten volgt de grootte van de Vlaamse winterpopulatie de algemene trend op 

Europees populatieniveau, zoals bij tafeleend (afname) en grote zilverreiger (toename). Ook 

grootschalige areaalverschuivingen binnen het Europese verspreidingsgebied kunnen een invloed 

hebben op de aantallen in Vlaanderen (zoals bij de afname van kleine rietgans). Daarnaast is er bij heel 

wat soorten ook een duidelijk verband tussen de vastgestelde trends in Vlaanderen en ecologische 

veranderingen in bepaalde waterrijke gebieden, zoals in het Zeeschelde-estuarium. Om de 

populatiedoelen te halen, zijn er in een groot aantal gebieden mogelijkheden om de draagkracht voor 

watervogels te verhogen via gepaste inrichtings- en beheermaatregelen (bv. vernatting en het 

beperken van verstoring). 

Van de 42 geëvalueerde zoetwatervissen en prikken worden 3 soorten als ‘Regionaal uitgestorven’ 

beschouwd terwijl 8 ‘Ernstig bedreigd’, 2 ‘Bedreigd’ en 8 ‘Kwetsbaar’ zijn. Daarnaast worden 5 soorten 

beoordeeld als ‘Bijna in gevaar’, 15 soorten als ‘Momenteel niet in gevaar’ en één soort komt terecht 

in de categorie ‘Onvoldoende data’ . In totaal wordt 62 % van de zoetwatervissen in Vlaanderen als 

bedreigd of uitgestorven beschouwd. 

Recent verbeterde rioolwaterzuivering heeft geleid tot de verbetering van de waterkwaliteit van het 

Schelde-estuarium waardoor enkele diadrome soorten zoals fint en zeeprik opnieuw in Vlaanderen 

voorkomen. Aldus verdwijnen ze uit de categorie ‘Regionaal uitgestorven’. Ten gevolge van enkele 

herintroductieprogramma’s doen serpeling en kopvoorn het opmerkelijk goed terwijl kwabaal 

hierdoor uit de categorie ‘Regionaal uitgestorven’ kon worden gehaald. Een opvallende achteruitgang 

kent de paling die in de categorie ‘Ernstig bedreigd’ komt ondanks de jaarlijkse bepotingen met glasaal. 

Het verdwijnen en achteruitgaan van soorten is een gevolg van de achteruitgang van de kwantiteit 

(oppervlakte geschikt habitat) en kwaliteit van de habitat van de soorten. 
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5.3.13.3.2 Actuele toestand van de waterhabitattypen (31XX en 32XX) 

De beschrijving van de actuele toestand van de waterhabitattypen gebeurt o.b.v. het rapport 

Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn – Rapportageperiode 

2013 – 20188.  

De beschouwde waterhabitattypen zijn:  

 

 

De toestand van de habitattypen wordt bepaald door de actuele toestand en trend van vier criteria: 

het verspreidingsareaal, de oppervlakte, de specifieke structuren en functies (incl. habitattypische 

soorten) en de toekomstperspectieven. De conclusies voor de regionale toestand en trend volgen op 

een ‘automatische’ wijze uit de toestand en trend van deze criteria. 

Bij de beoordeling van het verspreidingsareaal en de oppervlakte is niet alleen de trend, maar ook de 

afstand tot de referentiewaarde voor regionaal gunstige toestand essentieel; deze referentiewaarde 

is bepaald via de vaststelling van de Gewestelijke instandhoudingsdoelen (GIHD). 

De toestand van de habitattypen, en van de vier afzonderlijke criteria, wordt beoordeeld als zijnde 

gunstig (favourable - FV), matig ongunstig (unfavourable-inadequate - U1) of zeer ongunstig 

(unfavourable-bad - U2), of onbekend (unknown - XX). De globale trend kan verbeterend (improving), 

stabiel (stable), verslechterend (deteriorating) of onbekend (unknown) zijn. De trend van de criteria is 

toenemend (increasing), stabiel (stable), afnemend (decreasing), onzeker (uncertain) (wanneer de 

gegevens over toe- en afname niet toelaten een netto-trendrichting te bepalen), of onbekend 

(unknown) (wanneer geen gegevens voorhanden zijn). 

De toestandsbepaling is gebaseerd op strikte EC-richtlijnen, die vooral voor specifieke structuren en 

functies en toekomstperspectieven in belangrijke mate verschillen met deze van de rapportage van 

2013 (DG Environment 2017). 

                                                                 

8 Paelinckx D., De Saeger S., Oosterlynck P., Vanden Borre J., Westra T., Denys L., Leyssen A., Provoost S., Thomaes 
A., Vandevoorde B. en Spanhove T. (2019). Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de 
Habitatrichtlijn. Rapportageperiode 2013 - 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2019 
(13). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.16122667 
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Een gunstige toestand voor habitatkwaliteit vereist in de eerste plaats dat een groot deel van de 

habitatlocaties in een gunstige lokale toestand zijn, en ook dat de regionaal bepaalde indicatoren 

ruimtelijke samenhang en habitattypische soorten gunstig scoren. Daarenboven mogen er geen 

significante verslechteringen optreden, en er geen drukken en/of bedreigingen als ‘hoog’ gerankt zijn. 

Daarom bevat de rapportage ook een selectie van de drukken en bedreigingen met een matige tot 

hoge impact op een belangrijk aandeel van de habitatoppervlakte. De toekomstperspectieven dienen 

in de rapportage 2019 bepaald te worden door deze drukken en bedreigingen af te wegen t.o.v. de 

reeds genomen instandhoudingsmaatregelen. 

Hieronder worden de conclusies voor de waterhabitattypen samengevat. Voor een uitgebreide 

toelichting wordt verwezen naar het rapport ‘Regionale staat van instandhouding voor de 

habitattypen van de Habitatrichtlijn – Rapportageperiode 2013 – 2018’ dat beschikbaar is op de 

website van het INBO. 

Verspreidingsareaal 

Tabel 5-6: Trendrichting, relatie tot het referentieareaal voor regionaal gunstige toestand (FRR) en eindconclusie 
voor het areaal 

(trend: = stabiel, ↗ toename, ↘ afname; FRR: ≅ FRR ongeveer gelijk aan actueel areaal, > FRR groter (≤ 10%) dan 

actueel areaal, >> FRR meer dan 10% groter dan actueel areaal). Periode trendbepaling: 2012 – 2018. 
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Oppervlakte 

Tabel 5-7: Beste oppervlaktewaarde (totaal voor Vlaanderen), aandeel in het SBZ-H-netwerk, trendrichting, relatie 
tot de referentieoppervlakte voor regionaal gunstige toestand (FRA) en eindconclusie voor habitatoppervlakte  

(trend: = stabiel, ↗ toename, ↘ afname, o onzeker; FRA: ≅ FRA ongeveer gelijk aan actuele oppervlakte, > FRA 

groter (≤ 10%) dan actuele oppervlakte, >> FRA meer dan 10% groter dan actuele oppervlakte). Periode 

trendbepaling: 2000-2018 (31xx), 2007-2017 (3260), 2000-2016 (3270). 

 

Specifieke structuren en functies 

Tabel 5-8: Overzicht van de indicatorscores van de criteria ‘Typische soorten’ en ‘Ruimtelijke samenhang’, met 
vermelding van hun belang ((z)b = (zeer) belangrijk) 
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Tabel 5-9: Eindoordeel en trend voor specifieke structuren en functies (inclusief ruimtelijke samenhang en typische 
soorten), zowel volgens toepassing van Oosterlynck et al. (2018) als van T’jollyn et al. (2009) 
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Drukken en bedreigingen 

Tabel 5-10: Overzicht van drukken (pressures; P) en bedreigingen (threats; T) van matig (M) of hoog (H) belang, 
volgens de EC-standaardlijst. Drukken en bedreigingen van laag belang zijn voor deze habitatgroep niet 
opgenomen. 
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Instandhoudingsmaatregelen 

Tabel 5-11: Overzicht van de genomen instandhoudingsmaatregelen per habitattype, volgens de ECstandaardlijst. 
De tekst tussen haakjes is een verduidelijking naar de Vlaamse situatie. 
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Toekomstperspectieven 

Voor het bepalen van de toekomstperspectieven worden de drukken/bedreigingen en de genomen 

instandhoudingsmaatregelen per criterium afgewogen uitgaande van de huidige status en trend. 

Tabel 5-12: Samenvattende tabel van de toekomstperspectieven. 

 

Conclusies 

Tabel 5-13: Samenvattende tabel van de conclusies per criterium en einduitspraak over de algemene toestand en 
trend van de instandhouding per habitattype 

 

Voor de habitattypen van stilstaand water (31XX) wordt de oppervlakte van het volledige 

waterlichaam als habitat beschouwd, ook als een habitattype slechts plaatselijk aanwezig is. Voor al 

deze typen is de conclusie voor de regionale toestand zeer ongunstig. Het areaal is gunstig bij drie van 

de vijf habitattypen. De oppervlakte is enkel bij 3140, een type dat voornamelijk in grote wateren goed 

vertegenwoordigd is, gunstig. Specifieke structuren en functies zijn bij alle typen zwaar aangetast en 

de toekomstperspectieven matig tot zeer ongunstig. Enkel bij 3160 lijkt er sprake van een enigszins 

positieve trend ten opzichte van de vorige rapportage. 
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Voor habitattype 3260 scoren alle criteria, behalve het areaal, matig ongunstig (bij toepassing van 

Oosterlynck et al. 2018 is zowel de habitatkwaliteit als de eindconclusie zeer ongunstig). Het areaal is 

gunstig, de trend ervan is ten minste stabiel; zowel een stabiele toestand als een beperkte toename 

zijn mogelijk. Gecombineerd met een toename voor oppervlakte en stabiele structuur en functies, kan 

ervan uitgegaan worden dat de totaaltrend voor 3260 verbeterend is. 

Type 3270 vertoont een vrij gelijkaardig beeld, evenwel blijven structuren en functies, evenals de trend 

onbekend. 

5.3.13.3.3 Actuele toestand van de soorten 

De beschrijving van de actuele toestand van de relevante soorten gebeurt o.b.v. het rapport ‘Staat van 

instandhouding (status en trends) van de soorten van de Habitatrichtlijn. Algemene resultaten - 

rapportageperiode 2013-2018’9. 

De staat van instandhouding van de soorten wordt bepaald door de actuele toestand en trend van het 

verspreidingsareaal (range), de populatie, het leefgebied van de soort en de toekomstperspectieven. 

De globale beoordeling en trend wordt afgeleid uit een evaluatiematrix op basis van de toestand en 

trend van deze vier criteria. Bij de beoordeling van het verspreidingsareaal en de populatie wordt niet 

alleen gekeken naar de trend maar dient ook getoetst te worden aan referentiewaarden zoals 

vastgelegd in de Gewestelijke Instandhoudingsdoelen (Paelinckx et al. 2009) en die mogen bovendien 

ook niet minder zijn dan de toestand in 1994, het jaar van de inwerking treden van de Habitatrichtlijn. 

De staat van instandhouding van de soorten, en van de vier afzonderlijke criteria, wordt beoordeeld 

als gunstig (favourable - FV), matig ongunstig (unfavourable-inadequate - U1), zeer ongunstig 

(unfavourable-bad - U2), of onbekend (unknown - XX). Voor de globale trend worden de volgende 

categorieën onderscheiden: toename (improving), stabiel (stable), afname (deteriorating) of 

onbekend (unknown). Voor de verschillende criteria komt daar ook nog onzeker (uncertain) bij, 

wanneer de gegevens niet toelaten een eenduidige trendrichting te bepalen. De globale beoordeling 

van de staat van instandhouding is gebaseerd op strikte richtlijnen van de EC (DG Environment 2017). 

In volgende paragrafen worden de conclusies weergegeven voor de voor de 

stroomgebiedbeheerplannen meest relevante soorten, nl. vissen, otter en bever. Voor meer 

informatie verwijzen we naar het rapport ‘Staat van instandhouding (status en trends) van de soorten 

van de Habitatrichtlijn. Algemene resultaten - rapportageperiode 2013-2018’ dat beschikbaar is op de 

website van het INBO. 

  

                                                                 

9 De Knijf G. et al. (2019). Staat van instandhouding (status en trends) van de soorten van de Habitatrichtlijn. 
Algemene resultaten - rapportageperiode 2013-2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
2019 (6). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.15968946 
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Verspreidingsareaal 

Tabel 5-14: Overzicht per soort van het huidige areaal (oppervlakte in km²) in Vlaanderen, de trend van het areaal, 
de methode waarop dit gebaseerd is), of het huidige areaal afwijkt ten opzichte van het referentieareaal, het 
eindoordeel en de gebruikte ‘gap distance’ (km).  

trend van het areaal: 0 = stabiel; + = toenemend; - = achteruitgaand, ? = onzeker, x = onbekend 

de methode: 0 = onvoldoende of geen data ter beschikking; 1 = expertoordeel met minimale data; 2 = vooral 

gebaseerd op extrapopulatie van beperkte datasets; 3 = vrij volledige bemonstering of statistisch onderbouwd 

oordeel) 

afwijking ten opzichte van het referentieareaal: ≈ = gelijk aan; > = referentieareaal groter (< 10 %) dan huidig 

areaal; >> = referentieareaal veel groter (> 10 %) dan huidig areaal 

Van de soorten met grijze achtergrond vereist de EC geen volledige rapportage, vandaar dat dit soms niet volledig 

ingevuld is. 

Groep Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam 

Opp 
VL 

Trend Meth Ref Oordeel Gap 
distance 

Vissen Grote 
modderkruiper 

Misgumus fossilis 500 x 3 >> U2 50 

Vissen Barbeel Barbus barbus 1400 0 3 ≈ FV 50 
Vissen Fint Alosa fallax 1900 + 3 ≈ FV 50 
Vissen Rivierprik Lampetra fluviatilis 5800 + 3 > U1 50 
Vissen Beekprik Lampetra planeri 6900 + 3 ≈ FV 50 
Vissen Rivierdonderpad Cotis gobio all others 9500 0 3 ≈ FV 50 
Vissen Kleine 

modderkruiper 
Cobitis taenia Complex 1000

0 
+ 3 ≈ FV 50 

Vissen Bittervoorn Rhodeus amarus 1550
0 

0 3 ≈ FV 50 

Zoogdieren Otter Lutra lutra 1900 + 2 750
0 
km² 

U2 90 

Zoogdieren Bever Castor fiber 1060
0 

+ 3 ≈ FV 90 
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Populatie 

Tabel 5-15: Overzicht per soort van de inschatting van de huidige populatiegrootte (minimum en maximum of best 
single value) in Vlaanderen, de eenheid van populatiegrootte (individuen, 1 x1 km grids), de methode waarop dit 
gebaseerd is, de trend over de laatste 12 jaar,  de methode waarop de trend gebaseerd is en of de huidige 
populatiegrootte afwijkt van de referentiepopulatie en het eindoordeel voor het deelaspect populatie  

Methode:  0 = te weinig of geen data; 1 = expertoordeel met minimale bemonstering; 2 = deels data met 

extrapopulatie; 3 = vrij volledige bemonstering of statische onderbouwd oordeel  

de trend: 0 = stabiel; + = toename; - = afname; ? = onzeker; x = onbekend  

afwijking van de referentiepopulatie: = gelijk aan; > = referentiepopulatie groter (maar <25 %) dan huidig 

populatie; >> = referentiepopulatie veel groter (> 25 %) dan de huidige populatie  

Van de soorten met grijze achtergrond vereist de EC geen volledige rapportage, vandaar dat dit soms niet volledig 

ingevuld is. 

Groep Nederlandse 
naam 

Populatiegrootte Populatietrend Oordeel 

  min max best eenh Meth trend meth Ref pop  
Vissen Grote 

modderkruiper 
  3 1 x 1 

km 
grid 

3 - 3 >> U2 

Vissen Barbeel   10 1 x 1 
km 
grid 

2 - 2 >> U2 

Vissen Fint   48 1 x 1 
km 
grid 

3 + 3 > U1 

Vissen Rivierprik   20 1 x 1 
km 
grid 

3 0 3 >> U2 

Vissen Beekprik   50 1 x 1 
km 
grid 

2 0 2 > U1 

Vissen Rivierdonderpad   104 1 x 1 
km 
grid 

2 + 2 > U1 

Vissen Kleine 
modderkruiper 

  94 1 x 1 
km 
grid 

2 + 2 > U1 

Vissen Bittervoorn   205 1 x 1 
km 
grid 

2 + 2 ≈ FV 

Zoogdieren Otter   7 1 x 1 
km 
grid 

2 + 2 >> U2 

Zoogdieren Bever 310 360 336 Ind. 2 + 2 > U1 
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Leefgebied van de soort 

Tabel 5-16: Overzicht per soort of de oppervlakte en de kwaliteit van bezet leefgebied voldoende is (no, yes, x = 
onbekend), en indien niet of de oppervlakte en de kwaliteit van niet bezet leefgebied voldoende is (no, yes, x = 
onbekend) in Vlaanderen, de methode waarop dit gebaseerd is, de trend over de laatste 12 jaar, de methode 
waarop dit gebaseerd is en het eindoordeel over de toestand van het leefgebied van de soort.  

Methode:  0 = onvoldoende of geen data, 1 = expertoordeel met geen of minimale bemonstering, 2 = deels data 

met extrapopulatie, 3 = volledige bemonstering of statische onderbouwd oordeel)  

trend over de laatste 12 jaar: 0 = stabiel, + = toename, - = afname, x = onbekend) 

Methode trend: 0 = onvoldoende of geen data ter beschikking; 1 = expertoordeel met minimale data; 2 = vooral 

gebaseerd op extrapopulatie van beperkte datasets; 3 = vrij volledige bemonstering of statistisch onderbouwd 

oordeel 

Van de soorten met grijze achtergrond vereist de EC geen volledige rapportage, vandaar dat dit soms niet volledig 

ingevuld is. 

Groep Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam 

Opp. & kwaliteit trend  Oordeel 

   bezet Niet-
bezet 

Meth  Meth  

Vissen Grote 
modderkruiper 

Misgumus fossilis no no 1 0 1 U2 

Vissen Barbeel Barbus barbus no no 1 0 1 U1 
Vissen Fint Alosa fallax no yes 1 + 2 U1 
Vissen Rivierprik Lampetra fluviatilis no no 1 + 1 U2 
Vissen Beekprik Lampetra planeri no no 1 + 1 U2 
Vissen Rivierdonderpad Cotis gobio all others no no 1 + 1 U1 
Vissen Kleine 

modderkruiper 
Cobitis taenia Complex no no 1 + 1 U1 

Vissen Bittervoorn Rhodeus amarus yes - 2 0 1 FV 
Zoogdieren Otter Lutra lutra no yes 2 + 2 U1 
Zoogdieren Bever Castor fiber no yes 2 + 2 U1 

 

Toekomstperspectieven 

Voor de beoordeling van de toekomstperspectieven van een soort wordt rekening gehouden met de 

huidige status van areaal (range), populatie en leefgebied van de soort, met de gerapporteerde 

drukken en bedreigingen (pressures en threats) en met de beschermingsmaatregelen die voor elk van 

hen worden genomen. Toekomstperspectieven geven een indicatie weer van de richting van de staat 

van de instandhouding binnen 12 jaar. De laagste score van elk van deze drie aspecten bepaalt de 

eindscore (one out, all out). Voor verschillende soorten werden de toekomstperspectieven bepaald 

op basis van de huidige staat van instandhouding (vooral populatie aantallen, trend en kwaliteit van 

het leefgebied) waarbij er ingeschat (expertoordeel) werd of de soort in een gunstige staat van 

instandhouding kan terecht komen binnen 12 jaar. Soorten die nu al in een ongunstige staat van 

instandhouding verkeren en waarvan de populatie-aantallen de laatste 12 jaar achteruitgaan, hebben 

per definitie geen gunstige toekomstperspectieven. 
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Tabel 5-17:  Overzicht per soort van de inschatting van de toekomstperspectieven voor zowel de range (areaal), 
de populatie als het leefgebied van de soort en het eindoordeel voor het onderdeel toekomstperspectieven. 

Groep Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

range pop hab Oordeel 

Vissen Grote modderkruiper Misgumus fossilis bad bad bad U2 
Vissen Barbeel Barbus barbus good bad poor U2 
Vissen Fint Alosa fallax good poor poor U1 
Vissen Rivierprik Lampetra fluviatilis poor bad bad U2 
Vissen Beekprik Lampetra planeri good poor poor U1 
Vissen Rivierdonderpad Cotis gobio all others good poor poor U1 
Vissen Kleine modderkruiper Cobitis taenia Complex good poor poor U1 
Vissen Bittervoorn Rhodeus amarus good good good FV 
Zoogdieren Otter Lutra lutra good poor poor U1 
Zoogdieren Bever Castor fiber good good Good FV 

 

Globale beoordeling 

De globale beoordeling van de staat van instandhouding is het resultaat van de beoordeling voor de 

criteria areaal, populatie, leefgebied van de soort en toekomstperspectieven en gebaseerd op strikte 

richtlijnen van de EC (DG Environment 2017). Samengevat komt het hierop neer. De globale 

beoordeling is gunstig (FV) indien elk criteria als gunstig werd beoordeeld of indien er drie gunstig zijn 

en een onbekend. Van zodra een criterium als ongunstig werd beoordeeld, is de globale beoordeling 

ongunstig (U2). Twee of meer criteria die als onbekend werden beoordeeld of gecombineerd met een 

gunstige beoordeling, resulteert in een finale beoordeling als onbekend (XX). Alle andere combinaties 

resulteert in een globale matig ongunstige staat van instandhouding (U1). 

Voor het berekenen van de globale trend per soort heeft de EC een methode uitgewerkt. Deze trend 

is gebaseerd op de trends voor de range, populatie en leefgebied van de soort en werd tekens bepaald 

voor de referentieperiode 2007-2018 (voor de vissen afweging tussen periode 2013-2017 t.o.v. 2007-

2012, behalve voor Grote Modderkruiper waarvoor periode 2013-2018 werd vergeleken met periode 

2006-2012; voor bever en otter eveneens afweging tussen periode 2013-2017 en 2007-2012). 

Tabel 5-18: Overzicht van de staat van instandhouding van de soorten in Vlaanderen in 2019 voor het areaal (= 
range), populatie (= pop), leefgebied van de soort (= hab), toekomstperspectief (= TP) en eindbeoordeling van de 
staat van instandhouding (= TOT); met vermelding van de globale trend op basis van de trends van de verschillende 
onderdelen 

globale trend: + = toenemend; = = stabiel; - = afnemend; x = onbekend)  

Van de soorten metgrijze achtergrond vereist de EC geen volledige rapportage, vandaar dat dit soms niet volledig 

ingevuld is. 

Groep Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

range pop hab TP TOT TREND 

Vissen Grote modderkruiper Misgumus fossilis U2 U2 U2 U2 U2 x 
Vissen Barbeel Barbus barbus FV U2 U1 U1 U2 - 
Vissen Fint Alosa fallax FV U1 U1 U1 U1 + 
Vissen Rivierprik Lampetra fluviatilis U1 U2 U2 U2 U2 + 
Vissen Beekprik Lampetra planeri FV U1 U2 U1 U2 + 
Vissen Rivierdonderpad Cotis gobio all others FV U1 U1 U1 U1 + 
Vissen Kleine modderkruiper Cobitis taenia Complex FV U1 U1 U1 U1 + 
Vissen Bittervoorn Rhodeus amarus FV FV FV FV FV + 
Zoogdieren Otter Lutra lutra FV U2 U1 U1 U2 + 
Zoogdieren Bever Castor fiber FV U1 U1 FV U1 + 
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 Mogelijke effecten van de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen op de Natura 2000-gebieden 

De acties uit de stroomgebiedbeheerplannen kunnen in principe zowel positieve als negatieve 

effecten hebben op Natura 2000-gebieden. Zoals reeds gesteld in de inleiding moeten maatregelen 

vereist op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn opgenomen worden in het 

maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen (Bijlage VI, deel A, van de kaderrichtlijn 

Water). De voortgang van de implementatie van de natuurdoelen van de speciale beschermingszones 

is opgenomen in de managementplannen. Deze plannen geven een overzicht van alle initiatieven die 

in Natura 2000-gebied lopen, gepland zijn of onderzocht worden om de Europese natuurdoelen te 

behalen. Verschillende acties uit de informatieve managementplannen zijn overgenomen in de 

ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. Deze acties zullen bijdragen aan het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de specifieke speciale beschermingszones. Het betreft m.n. de 

acties die behoren tot de maatregelengroepen 4 - maatregelen met betrekking tot beschermde 

gebieden en waterrijke gebieden (groep 4A grondwater en 4B oppervlaktewater), i.h.b.: 

 4A_B: Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van andere 

beschermde gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van grondwater 

 4B_B: Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 

andere beschermde gebieden 

 4B_D: Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van andere 

beschermde gebieden 

 4B_E: Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden 

Dit betreft voornamelijk maatregelen inzake vernatting, sanering van vismigratieknelpunten, 

maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit (saneren overstorten, oplossen lozingspunten, 

nutriëntencaptatie), sedimentruiming en –sanering, structuurherstel, herintroductie van soorten. 

Voor bijkomende duiding over de bijdrage van deze initiatieven aan de instandhoudingsdoelstellingen 

wordt verwezen naar de betreffende managementplannen beschikbaar op 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicaties. 

Verder kunnen ook acties die niet specifiek gericht zijn op het behalen van 

instandhoudingsdoelstellingen een indirecte positieve impact hebben op biodiversiteit door het 

verbeteren van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, de waterhuishouding en de groenblauwe 

netwerken. Zoals aangegeven in § 0 hebben de voornaamste drukken en bedreigingen voor de 

watergebonden habitattypes immers te maken met (diffuse) verontreiniging van grond- en 

oppervlaktewater door landbouwactiviteiten en andere bronnen, grindwinningen (Maas), 

ophouden/onttrekken van water in droge periodes, verstoren van de natuurlijke stromings- en 

waterpeildynamiek, debietswijzigingen, toename van frequentie en sterkte van piekafvoeren t.g.v. 

klimaatverandering, erosie van oevers/baggerwerken en constructie van harde infrastructuur t.g.v. 

scheepvaart (vnl. Schelde-estuarium), kanalisatie, uitzetten van benthivore vissen, de aanwezigheid 

van invasieve exoten en problematische inheemse soorten. Het betreft daarom vnl. maatregelen die 

inzetten op sanering en aanleg van (gescheiden) riolering, terugdringen van diffuse verontreiniging, 

waterbuffering en infiltratie, erosiebestrijding, aanduiding van watergevoelige open ruimte gebieden, 

openleggen van waterlopen, oeverherstel, oplossen vismigratieknelpunten en aanleg van 

paaiplaatsen, bestrijding van invasieve exoten. 
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Maatregelen die een negatieve impact kunnen hebben op biodiversiteit, betreffen o.a. maatregelen 

i.k.v. de aanleg van overstromingsgebieden en bufferbekkens, kustbescherming, aanleg/aanpassing 

van pompen en stuwen. Wanneer bij deze maatregelen mogelijk negatieve impact op speciale 

beschermingszones verwacht kan worden, dient bij meer concrete uitwerking ervan een passende 

beoordeling te worden opgemaakt.  

De ontwerp-SGBP gaan uit van een gebiedsgerichte aanpak met speerpunt- en aandachtsgebieden 

voor oppervlaktewater en actie- en waakgebieden voor grondwater, en dit vanuit het gegeven dat het 

behalen van de goede toestand in alle waterlichamen moeilijk haalbaar is binnen het opgelegde 

tijdsobjectief en op basis van de nog onvoldoende waterkwaliteit en de afstand tot de doelstellingen 

van de kaderrichtlijn Water (zie ook § 5.1.1.4.1 en § 5.1.1.4.3. De prioritering van de 

oppervlaktewaterlichamen gebeurde op basis van verschillende criteria: de huidige toestand (fysisch-

chemisch en biologisch) en de doelafstand, … maar ook de aanwezigheid van beschermde gebieden 

en potenties voor het realiseren van win-wins met b.v. natuur. Voor het huidige 

maatregelenprogramma geldt dat de genomen acties moeten leiden tot de goede toestand in de 

gebieden van klasse 2 (in 2027) en klasse 3 (na 2027, zodra natuurlijk hersteld). Zoals blijkt uit 

onderstaande kaart, zijn deze gebieden voornamelijk in het oosten van Vlaanderen gelegen en 

overlappen deze hier grotendeels ook met de habitat- en vogelrichtlijngebieden  

 

Figuur 5-74: Aanduiding vogel- en habitatrichtlijngebieden op de prioriteringskaart van de waterlichamen 
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 Conclusie 

Algemeen kan geoordeeld worden dat de acties i.k.v. de stroomgebiedbeheerplannen enerzijds 

bijdragen aan het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen van verschillende watergerelateerde 

vogel- en habitatrichtlijngebieden en anderzijds eerder positieve (indirecte) effecten verwacht 

worden van acties buiten de speciale beschermingszones. Wel kunnen voornamelijk acties i.k.v. 

bescherming voor overstromingen en harde infrastructuurwerken een mogelijke negatieve impact 

hebben op speciale beschermingszones. Bij verdere concretisering van deze maatregelen zal dan ook 

i.k.v. een passende beoordeling moeten worden nagegaan of deze acties inderdaad een aanzienlijke 

impact op een speciale beschermingszone kunnen hebben en dienen de nodige milderende 

maatregelen te worden voorgesteld om negatieve impact te vermijden/verminderen.  
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 Leemten in de kennis 

Leemten in de kennis – die onvermijdelijk zijn omdat de opmaak van het plan-MER parallel loopt aan 

de opmaak van het plan zelf – zijn: 

• De beperkte graad van detail van concrete uitwerking (met o.a. een niet exact bepaalde 

locatie) van de meeste acties; 

• De onzekerheden i.v.m. timing en fasering van de uitvoering van de acties (o.a. 

gekoppeld aan administratieve procedures en budgettaire mogelijkheden). 

Maar deze elementen vormen geen beletsel voor een adequate milieubeoordeling op strategisch 

niveau, zoals in dit plan-MER. Meer gedetailleerde gegevens zijn noodzakelijk voor een 

milieubeoordeling op meer gedetailleerd plan- of projectniveau, maar in dat stadium zal deze 

informatie uiteraard wel beschikbaar zijn. 
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 Synthese en conclusies 

In de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen worden per stroomgebiedsdistrict doelstellingen, 

een visie en acties vastgesteld voor de periode 2022-2027 voor het bereiken van een goede toestand 

van het oppervlaktewater en grondwater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. 

De plannen kaderen in de Europese kaderrichtlijn Water en de Europese Overstromingsrichtlijn. De 

plannen zijn MER-plichtig gezien ze hoogstwaarschijnlijk een kader zullen vormen voor vergunningen 

in het kader van projecten uit de bijlagen I, II en III van het project-MER-besluit.  

De maatregelen en acties worden ingedeeld in 9 maatregelengroepen, waarbij elke maatregel verder 

geconcretiseerd wordt in waterlichaamspecifieke, gebiedsspecifieke en/of generieke acties:  

1. maatregelen voor toepassing van Europese wetgeving (groep 1);  

2. maatregelen voor de realisatie van het kostenterugwinningsbeginsel en het “de 

vervuiler-betaalt” -principe (groep 2);  

3. maatregelen met betrekking tot duurzaam watergebruik (groep 3);  

4. maatregelen met betrekking tot beschermde gebieden en waterrijke gebieden (groep 4A 

grondwater en 4B oppervlaktewater);  

5. maatregelen met betrekking tot kwantiteit (groep 5A grondwater en 5B 

oppervlaktewater);  

6. maatregelen met betrekking tot overstromingen (groep 6);  

7. maatregelen met betrekking tot verontreiniging (groep 7A grondwater en groep 7B 

oppervlaktewater);  

8. maatregelen voor andere schadelijke effecten (groep 8A hydromorfologie en groep 8B 

waterbodem);  

9. andere maatregelen om de milieudoelstellingen te bereiken (groep 9). 

De acties kunnen zowel administratieve maatregelen (zoals studies, onderzoeken, handhaving) als 

technische acties omvatten. Voor de milieubeoordeling zijn enkel de technische acties relevant, gezien 

de administratieve acties geen fysieke effecten in het watersysteem teweegbrengen. Tevens 

omvatten de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen verschillende acties uit de 2de generatie 

stroomgebiedbeheerplannen die voortgezet worden. Dit plan-MER focust dan ook enkel op de nieuwe 

technische acties. Voor de milieubeoordeling van de voortgezette acties wordt verwezen naar het 

plan-MER voor de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen. 

De (potentiële) milieueffecten van de relevante maatregelen en acties kunnen als volgt samengevat 

worden per MER-discipline: 

• Water: Aangezien de stroomgebiedbeheerplannen precies tot doel hebben om de 

toestand van de Vlaamse watersystemen op alle vlakken te verbeteren, spreekt het voor 

zich dat de milieueffecten van het plan – indien adequaat uitgevoerd – t.a.v. de discipline 

water positief tot zeer positief zullen zijn. In overeenstemming met de geformuleerde 

doelstellingen zullen ze leiden tot: 

o Bescherming/aanvulling van grondwatervoorraden 

o Verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit 
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o Vermindering van overstromingsrisico en wateroverlast 

o Tegengaan van waterschaarste en droogte 

o Verbetering van de structuurkwaliteit van de waterlopen (oevers en bedding) 

Hieraan gerelateerd zijn ook voornamelijk positieve effecten van de plannen te 

verwachten inzake klimaatadaptatie. Deze hebben voornamelijk betrekking op de 

verbeterde bescherming tegen overstromingen en droogte (die meer frequent kunnen 

voorkomen door de klimaatverandering) en het verminderen van hittestress door aanleg 

van groenblauwe netwerken in stedelijke omgeving. 

• Bodem: Positieve effecten inzake bodem zijn het verminderen van bodemerosie en –

verdroging en het verbeteren van de bodemkwaliteit. Negatieve effecten zijn 

voornamelijk gekoppeld aan uitgravingen. Veel maatregelen en acties hebben evenwel 

geen significante effecten op bodem. 

• Biodiversiteit: De voornaamste positieve effecten op biodiversiteit worden verwacht van 

de maatregelen en acties die bijdragen aan het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de specifieke speciale beschermingszones. Het 

betreft m.n. de acties die behoren tot de maatregelengroepen 4 - maatregelen met 

betrekking tot beschermde gebieden en waterrijke gebieden (groep 4A grondwater en 

4B oppervlaktewater), i.h.b.: 

o 4A_B: Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van 

andere beschermde gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van grondwater 

o 4B_B: Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 

van andere beschermde gebieden 

o 4B_D: Herstellen en beschermen van de oppervlaktekwaliteit ter hoogte van 

andere beschermde gebieden 

o 4B_E: Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden 

Verder kunnen ook algemeen acties die inzetten op sanering en aanleg van (gescheiden) 

riolering, terugdringen van diffuse verontreiniging, waterbuffering en infiltratie, 

erosiebestrijding, aanduiding van watergevoelige open ruimte gebieden, openleggen van 

waterlopen, oeverherstel, oplossen van vismigratieknelpunten en aanleg van 

paaiplaatsen, bestrijding van invasieve exoten een positieve impact hebben op 

biodiversiteit door het verbeteren van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, de 

waterhuishouding en de groenblauwe netwerken. Maatregelen die een negatieve impact 

kunnen hebben op biodiversiteit, betreffen o.a. maatregelen i.k.v. de aanleg van 

overstromingsgebieden en bufferbekkens, kustbescherming, aanleg/aanpassing van 

pompen en stuwen. Deze kunnen immers leiden tot (al dan niet tijdelijk) biotoopverlies 

en/of migratiebarrières creëren. Voor acties met potentiële effecten op VEN-gebieden 

en/of Speciale Beschermingszones (vogel- of habitatrichtlijngebied) moet in een later 

stadium een Verscherpte Natuurtoets, resp. Passende Beoordeling opgemaakt worden. 

  



 
 

ID 4246683005 | 413 

• Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: Maatregelen en acties die als doel 

hebben de habitatkwaliteit en/of structuurkwaliteit te verbeteren, zullen over het 

algemeen ook een positieve impact hebben op de landschappelijke kwaliteit. Acties die 

inzetten op een herstel van watergerelateerde erfgoedwaarden hebben positieve 

effecten op erfgoed. Mogelijke negatieve impact is voornamelijk gerelateerd aan 

vergraving, waardoor archeologische erfgoedwaarden kunnen aangetast worden. Verder 

kan inpassing van infrastructuur een negatieve impact hebben op het landschapsbeeld 

en (de contextwaarde van) erfgoed. Zeer veel acties zijn (mogelijk) gesitueerd in of nabij 

beschermd en/of vastgesteld erfgoed.  

• Mens: Positieve effecten van het plan zijn het verminderen van overstromingsrisico en 

wateroverlast, de verbetering van de waterbeschikbaarheid door een betere 

waterhuishouding en waterkwaliteit en het verbeteren van de bevaarbaarheid van 

waterlopen wat transport via scheepvaart stimuleert. Bepaalde acties kunnen ook de 

belevings- en recreatieve waarde langs het water verhogen. Negatieve effecten kunnen 

optreden t.g.v. grondinnames en door beperkingen die opgelegd worden aan het 

bodemgebruik, zoals beperkingen voor de landbouw inzake drainage, bemesting, 

pesticidengebruik en de beperkingen inzake verharding/bebouwing van percelen voor 

verschillende functies (recreatie, wonen, …).  

Samenvattend kan dus gesteld worden dat de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen in hoofdzaak 

positieve milieueffecten hebben, en dat de negatieve effecten eerder lokaal en/of tijdelijk zijn, en in 

vergelijking met de positieve effecten quasi verwaarloosbaar zijn. Om negatieve effecten te vermijden 

dienen waar nodig maatregelen uitgewerkt te worden op het niveau van concrete plannen of 

projecten. Het gaat hierbij om de nodige compensaties voor grondinnames en/of het voorzien van 

medegebruik voor verschillende functies, de inpassing van nieuwe structuren in het landschap of t.h.v. 

van bouwkundig erfgoed en het vergroten van de belevingswaarde, …. 

Er dient opgemerkt te worden dat deze plan-MER geenszins de afzonderlijke acties ontheft van de 

plan- en/of project-MER-plicht en/of MER-screeningsplicht. 
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Bijlage 1 

Generieke acties 

 

 



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

2_F_0003

Onderzoek naar de wenselijkheid van een 

financieel instrument om spaarzaam 

watergebruik uit onbevaarbare waterlopen 

te stimuleren, afgestemd op onttrekking 

grondwater en de bevaarbare waterlopen

In uitvoering van krachtlijn 6 van de derde waterbeleidsnota worden de wenselijkheid 

en de mogelijkheden verkend van een aanpassing van de financiële instrumenten die 

ingesteld zijn om spaarzaam gebruik van grondwater en oppervlaktewater uit 

onbevaarbare en bevaarbare waterlopen te bewerkstelligen. Hierbij worden potentiële 

financiële instrumenten voor de onbevaarbare waterlopen in kaart gebracht en 

daarnaast worden de bestaande grondwaterheffing, die laag- en gebiedsspecifiek is 

en met een aantal vrijstellingscategorieën werkt, en de captatievergoeding uit de 

bevaarbare waterlopen, die degressief is, mee in deze evaluatie beschouwd. 

 

Vanuit het co-creatietraject droogte wordt aangedrongen dat hierbij ook gaat naar 

naar het internaliseren van de kost van water in de productprijs.

Kostenterugwinn

ingsbeginsel en 

vervuiler-

betaalbeginsel

Overkoepelende 

maatregelen inzake 

kostenterugwinning die 

gelden voor 

meerdere/alle 

waterdiensten tegelijk

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

2_F_0004

Haalbaarheidsonderzoek naar de 

financiering van de sanering van niet 

toewijsbare bronnen via een collectief 

instrument

In uitvoering van krachtlijn 6 van de derde waterbeleidsnota wordt de haalbaarheid in 

kaart gebracht om acties voor de sanering van niet toewijsbare verontreiniging (bv. 

waterbodemverontreiniging) te financieren. De kosten voor deze acties zijn vaak 

omvangrijk en overstijgen de gangbare financiële mogelijkheden van de 

waterbeheerders. In deze zoektocht worden de voor- en nadelen van een collectief 

instrument, met een bijdrage vanuit zowel de bedrijven als de overheid, als 

alternatieve financiering in kaart gebracht. Om vanuit dit haalbaarheidsonderzoek het 

waterbodemsaneringsbeleid te dynamiseren moeten de resultaten vertaald worden in 

een versterking van bestaande of in nieuwe financieringsinstrumenten.

Kostenterugwinn

ingsbeginsel en 

vervuiler-

betaalbeginsel

Overkoepelende 

maatregelen inzake 

kostenterugwinning die 

gelden voor 

meerdere/alle 

waterdiensten tegelijk

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken - Afdeling Maritieme 

Toegang (cfr SGBP: Agentschap 

Maritieme Toegang), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

administratief nvt

2_F_0005

Evalueren van de noodzaak van een 

bijkomend financierend of ecologisch 

instrument in antwoord op de impact van 

megatrends op de waterketen

MIRA bracht de megatrends voor Vlaanderen in 2014 in kaart 

(https://www.milieurapport.be/publicaties/mira-rapporten/megatrends-2014). In 

uitvoering van de derde waterbeleidsnota (krachtlijn 6) wordt de impact van de 

relevante megatrends (o.a. demografische evoluties, technologische ontwikkelingen, 

klimaatverandering, kwetsbaarheid van maatschappelijke systemen) ingeschat op de 

werking en financieringsnoodzaak binnen de waterketen. Dezelfde opgave geldt ook 

voor het watersysteem in ruime zin. Streefdoel bij deze verkenning is de negatieve 

impact van de megatrends te beperken en win-wins in beeld te krijgen.

Kostenterugwinn

ingsbeginsel en 

vervuiler-

betaalbeginsel

Overkoepelende 

maatregelen inzake 

kostenterugwinning die 

gelden voor 

meerdere/alle 

waterdiensten tegelijk

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

2_F_0006

Evalueren van de noodzaak van een 

bijkomend financierend of regulerend 

instrument om de reductiedoelstellingen 

uit diffuse bronnen te realiseren

Krachtlijn 6 van de derde waterbeleidsnota over financiering beklemtoont het belang 

van de toepassing van het 'vervuiler betaalt' beginsel voor een zo breed mogelijke 

waaier van verontreinigingsbronnen. Voor de puntbronnen is dit geoperationaliseerd 

via de heffing op de verontreiniging oppervlaktewater, die doorwerkt in de 

bovengemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding. Voor diverse vormen van 

diffuse verontreiniging is er op heden geen toepassing van dit principe. De noodzaak 

en praktische haalbaarheid van een financieel instrument - financierend of regulerend 

- om de reductie van diffuse verontreiniging te bewerkstelligen wordt in kaart 

gebracht.

Kostenterugwinn

ingsbeginsel en 

vervuiler-

betaalbeginsel

Overkoepelende 

maatregelen inzake 

kostenterugwinning die 

gelden voor 

meerdere/alle 

waterdiensten tegelijk

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

2_G_0003

De financieringsstromen en -instrumenten 

voor waterkwaliteits- en 

waterkwantiteitsbeleid heroriënteren, 

versterken en uitbreiden om verdere 

stappen te zetten naar een sluitende 

financiering.

In uitvoering van krachtlijn 6 van de derde waterbeleidsnota en de beleidsnota 

omgeving (alinea 12.6.1) worden de financieringsstromen en -instrumenten verder in 

kaart gebracht. De eerdere inventarisatie van financieringsstromen voor 

waterkwaliteitsbeleid wordt aangevuld met data voor het waterkwantiteitsbeleid. 

Projecties van de toekomstige behoeften om beleidsdoelen op het vlak van 

waterkwaliteit en waterkwantiteit te realiseren en (renovatie van) bestaande 

infrastructuur (waterketen, kunstwerken, beschermende infrastructuur, ...) vallen 

binnen de scope van dit project. Diverse mogelijkheden tot het heroriënteren, 

versterken en uitbreiden van bestaande en nieuwe instrumenten worden in kaart 

gebracht, waarbij rekening gehouden wordt met effectiviteit, haalbaarheid, 

responsabilisering.  

 

Vanuit het co-creatietraject droogte worden onder meer volgende elementen 

geëvalueerd en onderzocht:  

- een financieringsmodel (met eventuele burgerparticipatie) voor de duplicatie van 

piloot en demoprojecten 

- de heroriëntering van ondersteuningsmechanismen om innovatie financieel te 

ondersteunen 

- het inbouwen van de gepaste prikkels voor diverse watergebruiken gbv. 

grijswaterhergebruik, tijdsvariabel, … 

- heroriëntering van financiering o.b.v. inkomsten grondwaterheffing  

- een afstemming van het prijsbeleid voor de verschillende waterbronnen  

- een evaluatie van de tarieven van de verschillende heffingen 

Dit behelst tevens onderzoek naar nieuwe financieringsmodellen voor 

'waterprojecten' door het in kaart brengen met voor- en nadelen van mogelijke 

(nieuwe) financieringsmodellen voor waterprojecten,  

oprichten van een rollend waterfonds, onderzoek naar innovatieve contractvorming 

om samenwerking tussen bedrijven mogelijk te maken (bv om water ter beschikking 

te stellen) 

Aandacht gaat ook uit naar het internaliseren van de kost van water in de 

productprijs.

Kostenterugwinn

ingsbeginsel en 

vervuiler-

betaalbeginsel

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond kostenterugwinning 

(redelijke bijdrage, 

vervuiler-betaalt 

principe) en financiering 

ter ondersteuning van 

het waterbeheer en -

beleid.

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

2_G_0004

Inventariseren van 

optimalisatiemogelijkheden voor het 

aanrekenen van milieu- en hulpbronkosten

De kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid bepalen dat er een 

redelijke kostenterugwinning voor de waterdiensten moet zijn. Aan de ene kant moet 

die dus  redelijk zijn en hoeft ze niet volledig te zijn. Aan de andere kant moet bij die 

kostenterugwinning ook rekening gehouden worden met de milieu- en 

hulpbronkosten van de waterdiensten. De actualisatie van de economische analyse, 

die de kostenterugwinning van de verschillende waterdiensten in kaart brengt, 

leverde als werkpunt op dat de optimalisatiemogelijkheden voor het aanrekenen van 

die milieu- en hulpbronkosten in kaart gebracht moeten. Een eerste stap hiertoe is 

het meer genuanceerd in beeld brengen van de huidige (aanrekening van) 

milieukosten en hulpbronkosten. Vanuit deze inventarisatie kunnen mogelijke 

optimalisaties verkend worden.

Kostenterugwinn

ingsbeginsel en 

vervuiler-

betaalbeginsel

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond kostenterugwinning 

(redelijke bijdrage, 

vervuiler-betaalt 

principe) en financiering 

ter ondersteuning van 

het waterbeheer en -

beleid.

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

2_G_0005

Onderzoeken van optimalisaties van de 

heffing op de waterverontreiniging i.f.v. 

innovatieve en circulaire ontwikkelingen

Conform SD 4, OD 2 van de beleidsnota Omgeving zullen de heffingen voor 

afvalwater en grondwater - die vanzelfsprekend gebruikt worden voor de financiering 

en de 

regulering van het waterbeleid - ook worden ingezet om het circulair denken te 

stimuleren. Gezien de uitdagingen in het kader van (voornamelijk) de 

droogteproblematiek en het inzetten op maximaal hergebruik van water, biedt de 

ontwikkeling van circulaire en andere innovatieve systemen in het watergebruik 

enorme mogelijkheden. De heffing op de waterverontreiniging kan hierbij ook een 

sterk sturend instrument betekenen. Er zal onderzocht worden hoe de heffing kan 

geoptimaliseerd worden om nog beter sturend te werken om een antwoord te bieden 

aan de uitdagingen. 

 

Vanuit het co-creatietraject droogte wordt verwezen naar de mogelijkheid van een 

regulerende heffing om het gebruik van zero waste technologie te bevorderen. 

Kostenterugwinn

ingsbeginsel en 

vervuiler-

betaalbeginsel

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond kostenterugwinning 

(redelijke bijdrage, 

vervuiler-betaalt 

principe) en financiering 

ter ondersteuning van 

het waterbeheer en -

beleid.

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

2_G_0006
Onderzoeken van optimalisaties van de 

heffing op de winning van grondwater

Conform SD 4, OD 2 van de beleidsnota Omgeving zullen de heffingen voor 

afvalwater en grondwater - die vanzelfsprekend gebruikt worden voor de financiering 

en de 

regulering van het waterbeleid - ook worden ingezet om het circulair denken te 

stimuleren. De uitdagingen in het kader van (voornamelijk) de droogteproblematiek, 

nopen ons ertoe om toe te zien op een afdoende kwantitatief en kwalitatieve toestand 

van ons grondwater. De heffing op de winning van grondwater kan hierbij een sterk 

sturend instrument betekenen. Er zal onderzocht worden hoe de heffing kan 

geoptimaliseerd worden om nog beter sturend te werken om een antwoord te bieden 

aan de uitdagingen.

Kostenterugwinn

ingsbeginsel en 

vervuiler-

betaalbeginsel

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond kostenterugwinning 

(redelijke bijdrage, 

vervuiler-betaalt 

principe) en financiering 

ter ondersteuning van 

het waterbeheer en -

beleid.

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

2_J_0001

Responsabiliseren van de spelers binnen 

de saneringsinfrastructuur via het 

opvolgen van de investeringsplannen en 

financiële middelen om de netwerken 

verantwoord te onderhouden, 

optimaliseren en uit te breiden en om te 

innoveren rond circulaire en de

In uitvoering van de beleidsnota Omgeving en krachtlijn 6, doel 3 van de 

waterbeleidsnota zal (nog meer) worden ingezet op het responsabiliseren van de 

verschillende actoren in de drink- en afvalwatersector. De financiering en de werking 

van deze sectoren moet efficiënter en effectiever. Geld voor afvalwater moet gebruikt 

worden waarvoor het geïnd wordt, namelijk aanleg en onderhoud van riolering en 

zuiveringsinstallaties. We evalueren de saneringscomponent van de waterfactuur in 

functie van de financieringsnood van de saneringsinfrastructuur en zetten in op 

responsabiliseringsmechanismen, zoals tariefregulering. Via de tariefregulering met 

de daaraan gekoppelde opmaak van investeringsplannen responsabiliseren we de 

rioolbeheerders om het rioleringsnetwerk verantwoord te onderhouden, optimaliseren 

en uit te breiden.We sturen aan op geresponsabiliseerde actoren in de openbare 

afvalwatersector door ons te concentreren op het uitzetten van de randvoorwaarden 

voor de openbare dienstverlening gelinkt aan de impact op waterkwaliteit en de 

betaalbaarheid van drinkwater. We leggen ambitieuze doelstellingen en criteria vast 

die de actoren in acht nemen bij het plannen, uitvoeren en financieren van hun 

activiteiten en bij het in stand houden van hun installaties.

Kostenterugwinn

ingsbeginsel en 

vervuiler-

betaalbeginsel

Kostenterugwinning van 

de publieke 

waterdiensten ten 

aanzien van de 

gebruikssectoren 

afstemmen op de toe te 

rekenen kosten en 

maatschappelijke 

evoluties.

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

2_J_0002

Responsabiliseren van de 

watermaatschappijen via tariefregulering 

en investeringsplannen om de netwerken 

verantwoord te onderhouden en innovatief 

te optimaliseren

In uitvoering van de beleidsnota Omgeving zal (nog meer) worden ingezet op het 

responsabiliseren van de verschillende actoren in de drink- en afvalwatersector. De 

financiering en de werking van deze sectoren moet efficiënter en effectiever. We 

sturen aan op geresponsabiliseerde actoren in de openbare drink- en 

afvalwatersector door ons te concentreren op het uitzetten van de randvoorwaarden 

voor de openbare dienstverlening gelinkt aan de impact op waterkwaliteit en de 

levering van voldoende schoon, gezond en betaalbaar drinkwater. We leggen 

ambitieuze doelstellingen en criteria vast die de actoren in acht nemen bij het 

plannen, uitvoeren en financieren van hun activiteiten en bij het in stand houden van 

hun installaties. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een verhoogde 

aandacht voor de leveringsgarantie van drinkwater in de toekomst van belang is. Een 

actualisatie en aanvulling van de langetermijnvoorzieningsplannen van de 

waterbedrijven dringt zich op. Hierbij dient op een onderbouwde wijze de 

leveringszekerheid in de toekomst, ook in tijden van droogte, te worden begroot.

Kostenterugwinn

ingsbeginsel en 

vervuiler-

betaalbeginsel

Kostenterugwinning van 

de publieke 

waterdiensten ten 

aanzien van de 

gebruikssectoren 

afstemmen op de toe te 

rekenen kosten en 

maatschappelijke 

evoluties.

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

2_J_0003

Aanrekenen van de integrale waterfactuur 

(+ restheffing) en met betrokkenen 

onderzoeken of er 

optimalisatiemogelijkheden zijn omtrent 

het aanrekenen van heffingen op de 

waterfactuur

De kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid bepalen dat er een 

redelijke kostenterugwinning voor de waterdiensten moet zijn. Via de integrale 

waterfactuur wordt zowel de kostenterugwinning voor de publieke productie, 

distributie en levering van drinkwater als de kostenterugwinning voor de publieke 

afvalwaterzuivering deels doorgerekend aan de watergebruiker, conform het principe 

de vervuiler betaalt. Van een integrale regulering van de drink- en afvalwatersectoren 

wordt werk gemaaakt om de betaalbaarheid van drinkwater nauwgezet op te volgen. 

De kostenaanrekening blijft nauw afgestemd op het principe dat de vervuiler betaalt. 

We passen de tariefstructuren voor drinkwater en afvalwater aan op basis van de 

resultaten van de uitgevoerde evaluatie, onder meer naar billijkheid (inzonderheid 

voor alleenstaanden en gezinnen met kinderen), betaalbaarheid en sturend karakter. 

Het sociale tarief wordt afgestemd op de hoogte van het inkomen en niet langer op 

basis van het statuut. Indien uit verder onderzoek optimalisatiemogelijkheden aan de 

kostenterugwinning of de vertaling van het vervuiler betaalt principe blijken, zal in 

overleg moeten bekeken worden hoe deze eventueel kunnen worden 

geïmplementeerd op de waterfactuur en/of de heffing op waterverontreiniging. 

 

Vanuit het co-creatietraject droogte wordt aangegeven dat gebruikt hemelwater in de 

riolering terecht en dit moet worden gezuiverd. De vraag stelt zich hoe dit passend 

verrekend kan  worden (zonder ontradend te werken).

Kostenterugwinn

ingsbeginsel en 

vervuiler-

betaalbeginsel

Kostenterugwinning van 

de publieke 

waterdiensten ten 

aanzien van de 

gebruikssectoren 

afstemmen op de toe te 

rekenen kosten en 

maatschappelijke 

evoluties.

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

2_K_0001

Update heffingenbeleid met betrekking tot 

de grondwaterwinning vanaf heffingsjaar 

2024

De laag- en gebiedsfactoren voor de bepaling van de heffing op 

grondwaterwinningen zijn vastgelegd tot en met 2017. Zo ook de geografische 

gebieden waar deze factoren van toepassing zijn. Met deze actie zal het 

grondwaterheffingbeleid tot 2017 worden geëvalueerd en zullen de 

grondwaterheffingen (formules en factoren) worden uitgewerkt voor na 2017. 

Daarbij zal o.a. rekening gehouden worden met de resultaten van het onderzoek uit 

actie 2_G_0006 "Onderzoeken van optimalisaties van de heffing op de winning van 

grondwater" en de aanpassingen aan de herstelprogramma's voor 

grondwaterlichamen in ontoereikende toestand (en specifiek de actiegebieden voor 

grondwater).

Kostenterugwinn

ingsbeginsel en 

vervuiler-

betaalbeginsel

Kostenterugwinning van 

de private waterdiensten 

ten aanzien van de 

gebruikssectoren 

afstemmen op de toe te 

rekenen kosten en 

maatschappelijke 

evoluties.

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

3_A_0007
Sensibiliseren en stimuleren van 

duurzaam watergebruik bij huishoudens

Deze actie omvat niet alleen het stimuleren van het duurzaam watergebruik van het 

leidingwatergebruik bij huishoudens, maar evenals andere waterbronnen zoals 

hemelwater, grondwater, ..  

Mogelijke acties zijn het ontsluiten van kerncijfers van het watergebruik in huis - 

verbruik toestellen, promoten van de waterscan, het aanbieden van tools voor 

opvolging, analyse en vergelijking van eigen waterverbruik.

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van 

duurzaam watergebruik 

van alle bronnen van 

water bij alle sectoren

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Aquaflanders

administratief nvt

3_A_0009

Sensibiliseren en stimuleren van 

duurzaam watergebruik bij bedrijven 

(inclusief land- en tuinbouw)

Deze actie omvat niet alleen het stimuleren van het duurzaam watergebruik van het 

leidingwatergebruik bij bedrijven, maar evenals andere waterbronnen zoals 

hemelwater, grondwater, ..De actie omvat o.m. verdere sensibilisering over de 

wateraudit om ze nog bij zo veel mogelijk sectoren sectoren ingang te doen vinden. 

Een doorgedreven wateraudit geeft inzicht in het watergebruik en heeft als doel het 

gebruik te verminderen, hergebruik te stimuleren en de juiste waterkwaliteit per 

bedrijfsproces in te zetten. Deze wateraudit is een hulpmiddel bij het aanvragen van 

een nieuwe omgevingsvergunning, maar kan ook bij elk bestaand bedrijf toegepast 

worden om het watergebruik te optimaliseren.

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van 

duurzaam watergebruik 

van alle bronnen van 

water bij alle sectoren

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

3_A_0010
Sensibiliseren en stimuleren van 

duurzaam watergebruik via intermediairen

Al eerder sensibiliseerde de overheid naar de architecten met waterwegwijzer, ook in 

deze planperiode wordt de website, geactualiseerd. Nieuwe doelgroepen zijn de 

zorgsector, sportsector, scholen en gebouwbeheerders. Deze lijst kan aangepast 

worden. Via green deals, proeftuinen en experimenten kan ingezet worden op 

uitwisseling van data en kennis. De overheid maakt maximaal gebruik van de 

communicatieplatformen van betrokken actoren om duurzaam watergebruik te 

stimuleren bij de diverse doelgroepen.  

Intermediairen zijn de ambassadeurs die voor hun sector of activiteitendomein 

kunnen sensibiliseren en aanzetten tot aangepast gedrag. Zo kan bijvoorbeeld de 

sportsector sensibiliseren rond duurzaam watergebruik (bv. voetbalclubs of 

sporthallen): hoe bv. douchewater na zuivering of als grijs water herbenutten voor 

beregening, toiletspoeling, … Ook het uitrollen van het project ‘rationeel watergebruik 

in gemeentelijke infrastructuur’  naar alle gemeenten is een voorbeeld. 

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van 

duurzaam watergebruik 

van alle bronnen van 

water bij alle sectoren

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

administratief nvt

3_A_0011

Ontwikkelen communicatie- en 

sensibiliseringsstrategie met een 

gezamenlijke boodschap in relatie tot 

waterschaarste en droogte

Het uitwerken van een communicatie- en sensibiliseringsstrategie omvat het 

uitwerken van  gemeenschappelijke boodschappen, het afbakenen van de 

doelgroepen en het uitwerken van communicatieproducten en -campagnes. Mogelijke 

voorbeelden zijn een publi-campagne en/of tv-programma over de wateruitdagingen 

en hoe iedereen kan bijdragen, het inschakelen van een weerman of -vrouw als 

ambassadeur, het ontwikkelen van een sensibiliserend oefenspel rond 

waterschaarste en droogte, .... Bij het uitwerken van de verschillende 

communicatieproducten is visualisatie belangrijk zodat mensen concreet weten/zien 

hoeveel water ze bespaard hebben. Een niet uit het oog te verliezen 

doelgroep/kanaal is onderwijs. Overheden hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. 

Ook het aanwenden van de communicatiekanalen van de gemeenten om burgers te 

sensibiliseren wordt hierin bekeken.

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van 

duurzaam watergebruik 

van alle bronnen van 

water bij alle sectoren

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

administratief nvt

3_A_0012

Inzetten op en stimuleren van kennisdeling 

via het organiseren van opleidingen, het 

uitwisselen van informatie over 

proefprojecten en het opzetten van 

lerende netwerken en living labs

De kennisdeling via opleiding voor verschillende doelgroepen (bv. architecten, 

technisch personeel, ruimtelijke planners, tuinaannemers, bouwpromotoren, 

sportsector,...) gaat over het informeren  en kennis ontsluiten over watergebruik en 

mogelijke (effecten van) maatregelen. De uitwisseling van informatie over best 

practices uit proefprojecten omvat meer communiceren ahv lezingen, workshops, 

social media, nieuwsbrieven…Daarnaast kunnen lerende netwerken en living labs 

opgezet worden om de toepassing en gebruik van innovatie op te drijven. Hierdoor 

kunnen zowel frontrunners en good practices via sectororganisaties voor industriële 

of landbouwbedrijven inspireren. Hierbij kan ook rond gezamenlijke financiering van 

innovatieve acties en technieken gewerkt worden. Voorbeelden in de landbouwsector 

zijn het werken rond geavanceerde irrigatietechnieken en opbouw van organische 

koolstof in de bodem.

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van 

duurzaam watergebruik 

van alle bronnen van 

water bij alle sectoren

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), POM 

West-Vlaanderen

administratief nvt

3_A_0013

Slimme sturing in industriële processen, 

toepassen van technieken om water te 

besparen

Meer doorgedreven toepassing en verdere uitrol van de technologie om waterverbruik 

gedetailleerd te monitoren via slimme meters en slimme sturing en van 

waterefficiënte technieken die minimalisering van watergebruik in diverse processen 

mogelijk maakt. Hier is een mogelijke link met het Smart Water Use project. Een 

voorbeeld hierbij is het verder ontwikkelen van innovatieve koelsystemen die 

geen/minder water nodig hebben en uitrol van de toepassing ervan, optimalisatie van 

koelprocessen door waterdamp te recupereren van het koelwater-circuit.  

De gegevens van de slimme meters kunnen desgevallend (al dan niet in real-time 

daar waar noodzakelijk) worden gebruikt i.k.v. de verplichte monitoring & rapportering 

van de bedrijven naar het beleid alsook voor de handhaving hiervan. Hiermee kan 

mogelijk zowel een administratieve vereenvoudiging als een optimalisatie van het 

toezicht worden gerealiseerd.

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van 

duurzaam watergebruik 

van alle bronnen van 

water bij alle sectoren

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

3_A_0014

Opzetten van een hub voor vragen rond 

innovatie voor industrie en 

landbouwbedrijven

Installeren van een hub die de vragen rond innovatie op het vlak van waterbesparing, 

waterhergebruik, alternatieve en nieuwe technieken, te doorlopen stappen …  kan 

ontvangen en gericht kan doorsturen, met het oog op ontzorgen van de 

(landbouw)bedrijven. Bedrijven worden ondersteund om oplossingen te onderzoeken 

in doorgedreven waterhergebruik om primaire bronnen te besparen.

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van 

duurzaam watergebruik 

van alle bronnen van 

water bij alle sectoren

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), POM 

West-Vlaanderen

administratief nvt

3_A_0015

Ontwikkeling van een 

waterkwetsbaarheids/risicotest en 

onderzoek naar de mogelijke koppeling 

aan de wateraudit

Een waterkwetsbaarheidstest geeft bedrijven een overzicht van de impact van 

extreme droogteperiodes en overstromingen en geeft via een systeemanalyse van de 

gebruikte waterbronnen aan in welke mate dit een probleem is voor het normale 

functioneren. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld om de bedrijven robuuster 

te maken door hen te begeleiden naar waterbesparende maatregelen, alternatieve 

waterbronnen, beschermingsmaatregelen tegen overstromingen, e.d. Bij de 

ontwikkeling van de waterkwetsbaarheidstest wordt maximaal uitgegaan van al 

bestaande info zoals vb. droogtefrequentiekaarten, bodemvochtkaarten, impact 

waterschaarste op landbouw (in kader van reactief afwegingskader),  SIRIO 

modellering in kader van vergunningen i.v.m. zelfvoorziening water op het 

(landbouw)bedrijf, overstromingskaarten, inzichten systeemanalyse vanuit 

Waterlandschap  De uitbreiding van de wateraudit of koppeling met de wateraudit 

wordt in deze actie ook onderzocht. Link met smart water use project. 

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van 

duurzaam watergebruik 

van alle bronnen van 

water bij alle sectoren

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

3_A_0016

Promoten van slim watergebruik – bij alle 

sectoren – gekoppeld aan digitale 

watermeters

De digitale watermeters bieden heel wat opportuniteiten. Specifiek naar bedrijven toe 

is er een actieve begeleiding en ondersteuning van voorzien. De drinkwaterbedrijven 

doen de uitrol van de digitale meters bij de burgers / huishoudens. De noodzaak om 

een resultaatsverbintenis met drinkwaterbedrijven rond het slim watergebruik bij 

burgers uit te werken en opvolgen, dringt zich op. Ook de minimale functies van de 

digitale watermeters moeten vastgelegd worden

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van 

duurzaam watergebruik 

van alle bronnen van 

water bij alle sectoren

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

3_B_0006

Uitwerken en ontsluiten van een 

aanwendingskader voor circulair 

watergebruik

De actie omvat het uitwerken van een aanwendingskader voor watergebruik via de 

inzet en hergebruik van alternatieve waterbronnen waarbij de impact op de menselijk 

gezondheid, het milieu en de veiligheid van de voedselketen bewaakt wordt. 

Opportuniteiten worden o.a. gezien in de verdere uitbouw van het hergebruik van 

hemelwater bijvoorbeeld om via RWA stelsels bedrijven te voorzien van alternatief 

water. Daarnaast moet een kader uitgewerkt worden voor de productie van 

drinkwater geschikt voor distributie  uit hemel- en afvalwater, mits goede 

kwaliteitscontrole en overheidsregie. De bestaande drempels voor het hergebruik van 

water moeten weggewerkt worden. Niet alleen via wetgeving maar ook via het 

aanmoedigen van technologisch onderzoek en het opzetten van proeftuinen.

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van het 

gebruik van alternatieve 

waterbronnen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Aquaflanders

administratief nvt

3_B_0007

Locatiespecifiek onderzoek naar de 

mogelijkheden om een alternatieve 

waterbron in te zetten voor toepassingen 

bij bedrijven

Niet op alle locaties is het zinvol en wenselijk om te investeren in grootschalige 

opvang en actief gebruik van bijvoorbeeld hemelwater op bedrijventerreinen. Deze 

actie onderzoekt waar dit wel een goede investering is.

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van het 

gebruik van alternatieve 

waterbronnen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

3_B_0008

Uitwerken van een wettelijk kader voor het 

hergebruik van afvalwater – inclusief 

hergebruik van RWZI-effluent (verordening 

water-reuse)

De verordening water reuse geeft een kader voor het hergebruik van gezuiverd 

afvalwater van RWZI’s voor landbouwtoepassingen. Deze actie beperkt zich niet 

alleen tot RWZI effluent, maar wil ook een ruimer wettelijk kader uitwerken voor 

hergebruik van gezuiverd effluent voor andere gebruikstoepassingen. Dit wettelijk 

kader vervangt de grondstofverklaring voor het hergebruik van effleunt.

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van het 

gebruik van alternatieve 

waterbronnen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

3_C_0002

Locatiespecifiek onderzoek naar 

mogelijkheid voor de aanleg en benutting 

van netwerken voor alternatieven 

waterbronnen en indien positief 

toepassen.

Niet op alle locaties is het opportuun om een distributienetwerk voor alternatieve 

waterbronnen aan te leggen. Deze actie onderzoekt de locaties waar dit wel kan en 

werkt – indien positief – de drempels weg.  In een andere actie Groep 3  gebeurt een 

evaluatie van de regelgeving, met het doel voor een betere uitwisseling van 

afvalwater tussen bijvoorbeeld bedrijven en overheden te bekomen. Overheden en 

bedrijven kunnen zo ook gezamenlijk oplossingen uitwerken.

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van het 

distributienetwerk

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

3_C_0003
Optimaal beheer van openbaar 

waterdistributienetwerk

Duurzaam 

watergebruik

Optimaliseren van het 

distributienetwerk

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

3_E_0003
Vanuit onderzoek evolueren naar een 

langetermijnvisie ivm gewasadaptatie

Op basis van het (lopend en nieuw) onderzoek van ILVO evolueren naar een 

langetermijnvisie op gewasadaptatie. Dit moet leiden tot aangepaste teeltkeuzes in 

valleigebieden enerzijds en in droge gebieden anderzijds. Deelactie 1: toetsingstabel 

om voor 'nieuwe'/'opkomende' teelten relevante plant- en teelteigenschappen te 

evalueren in het kader van klimaatverandering finaliseren en toepassen op de 

relevante en veelbelovende nieuwe teelten in Vlaanderen (gedeeltelijk ook in luik 

overstromingen).  Dit wordt momenteel al voor quinoa, sorghum en miscanthus 

toegepast, op (korte) termijn ook voor soja, veldbonen, luzerne en gras/klaver. 

Belangrijk hierbij is om verder te kijken dan de gewassen en variëteiten zelf. ILVO 

werkt aan het systeemdenken ifv klimaatadaptatie en –mitigatie en werkt ook op  

klimaatrobuuste landschapsontwikkeling (Waterlandschap, blauwe klimaatdiensten, 

Carbon connects), klimaatrobuuste agro-ecosystemen (agroforestry projecten) en  

klimaatrobuuste agronomisch management.  Daarnaast gaat klimaatrobuustheid op 

gewasniveau niet enkel over droogte/wateroverlast, maar ook over andere aspecten 

e.g. minder bemesting leidt tot minder uitstoot. Daarom kijkt de toetsing o.a. naar 

droogte-, zouttolerantie, NUE, mogelijke fysiologische en fenologische adaptaties, 

bodemeffecten,… Deelactie 2:Onderzoek ivm screening en veredeling van klassieke 

en nieuwe teelten om beter met wateroverlast (e.g. miscanthus) om te kunnen gaan 

voortzetten (gedeeltelijk ook in luik waterschaarste) . Dit onderzoek omvat veredeling 

van grassen  (langlopend onderzoek + project Grasslandscape), klaver / soja 

(Eucleg). Op gewasniveau moet de scheiding tussen droogteonderzoek en 

onderzoek naar gewassen die nattigheid kunnen verdragen vaak nog gescheiden 

worden. Op landschapsniveau moeten deze aspecten zeker gecombineerd worden. 

ILVO werkt dus op beide schalen om relevante antwoorden te kunnen bieden.

Duurzaam 

watergebruik

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond watergebruik en -

behoeften ter 

ondersteuning van het 

duurzaam watergebruik

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Instituut voor Landbouw 

en Visserijonderzoek (ILVO)

administratief nvt

3_E_0004

Onderzoek naar en ontwikkeling van een 

kennisplatform dat de bestaande 

informatie inzake droogte en 

waterschaarste verbindt en ontsluit

Deze actie vormt een volledig project en zal gefaseerd verlopen. Fase 1; Onderzoek 

naar de noden voor een kennisplatform - Fase 2; Onderzoek naar mogelijke 

instrumenten - Fase 3; ontwikkelen. Het proactief kennisplatform zal naast informatie 

over de leden ook  antwoorden bieden op de vragen: waar welke info te vinden, en 

wat kunnen de doelgroepen doen. Het platform verbindt de bestaande platformen en 

initiatieven rond droogte en waterschaarste

Duurzaam 

watergebruik

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond watergebruik en -

behoeften ter 

ondersteuning van het 

duurzaam watergebruik

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

3_E_0005
Onderzoek naar haalbare oplossingen 

voor circulair watergebruik

Niet alleen via wetgeving maar ook via het aanmoedigen van technologisch 

onderzoek en opzetten van proeftuinen. Knelpunten voor circulair watergebruik 

worden in kaart gebracht en er wordt gezorgd naar oplossingen zoals bv. 

opconcentratie van lozingswater waardoor lozing niet meer mogelijk is en het water 

afgevoerd of ingeroepen (voedselveiligheid, Seveso-regelgeving).  Er wordt ook 

onderzoek gevoerd naar de haalbaarheid aanleg zoutbuizen richting zee zodat 

minder geconcentreerd afvalwater naar het watersysteem gaat. Nu wordt na 

hergebruik soms grondwater gepompt om te kunnen lozen op waterloop.

Duurzaam 

watergebruik

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond watergebruik en -

behoeften ter 

ondersteuning van het 

duurzaam watergebruik

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

3_E_0006

Onderzoek naar de impact van 

klimaatverandering en droogte op 

wijzigingen in watervraag en de 

beschikbaarheid van de ruwwaterbronnen 

voor de drinkwaterproductie met het 

bewaken van een duurzaam gebruik van 

de zoetwaterbronnen

Duurzaam 

watergebruik

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond watergebruik en -

behoeften ter 

ondersteuning van het 

duurzaam watergebruik

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

4A_A_0018

Wettelijke verankering bij 

vergunningsaanvragen van de 

adviesfunctie voor de betrokken 

drinkwatermaatschappij in de prioritaire 

gebieden grondwaterwinning of bij 

uitbreiding alle grondwaterwinningen

Bij vergunningsaanvragen (bedrijven, grondwaterwinningen…) binnen de prioritaire 

gebieden vraagt de betrokken drinkwaterbedrijven om betrokken te worden bij de 

advisering. Zo kunnen potentiële nieuwe risico’s voorkomen worden. Deze acties 

evalueert de wenselijkheid van een wettelijke verankering van de adviesverlening van 

de betrokken drinkwatermaatschappij in de prioritaire gebieden grondwaterwinning en 

bij uitbreiding in alle waterwingebieden.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Herstellen en 

beschermen van de 

grondwatervoorraden ter 

hoogte van de 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling 

Milieuvergunningen)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

4A_A_0019

Opvolgen van uitvoering van de acties 

opgenomen in het charter 

‘Meersporenaanpak’ door de betrokken 

partners.

Het Charter ‘Meersporenaanpak’ heeft als basis de vrijwaring van de 

drinkwaterbronnen tegen contaminatie door gewasbeschermingsmiddelen. Het 

charter is een samenwerkingsverband tussen de praktijkcentra, de 

landbouworganisaties, de Vlaamse overheid en de drinkwatermaatschappijen om de 

risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor land- en tuinbouwactiviteiten op 

contaminatie van de drinkwaterwinning te beperken. Het charter werd ondertekend 

door de: Overheid: VMM, Departement Landbouw en Visserij Sectororganisaties: 

drinkwatermaatschappijen, AquaFlanders, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, 

Vegaplan, Inagro.Jaarlijks wordt een overleg georganiseerd om een stand van zaken 

op te maken.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Herstellen en 

beschermen van de 

grondwatervoorraden ter 

hoogte van de 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen, 

Boerenbond, Algemeen 

Boerensyndicaat (ABS)

administratief nvt

4A_A_0020

Inventariseren, beoordelen, prioriteren van 

lozingen (huishoudelijk en bedrijven) in de 

prioritaire gebieden grondwaterwinning.

Binnen de prioritaire gebieden grondwaterwinning zijn nog huishoudelijke lozingen 

aanwezig. Deze lozingen worden geïnventariseerd en via een risicobeoordeling 

nagegaan wat de impact hiervan is op de prioritaire gebieden bronbescherming. 

Indien er een impact is, wordt de prioriteit bepaald. Ook IBA’s worden binnen de 

prioritaire gebieden zo snel mogelijk geïnstalleerd. Daarnaast is een opvolging van 

de correcte werking aangewezen. Ook voor overstorten wordt beoordeeld wat de 

impact is en waar nodig gesaneerd. Voor RWZI- en bedrijfslozingen wordt eveneens 

bekeken wat de impact is en indien nodig onderzocht welke bijkomende zuivering 

nodig is om de risico te elimineren.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Herstellen en 

beschermen van de 

grondwatervoorraden ter 

hoogte van de 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

technisch II/III

4A_A_0021

Opmaak van afsprakenkaders (protocol) 

met de verschillende stakeholders met 

impact op het bronbeschermingsbeleid in 

Vlaanderen.

In de prioritaire gebieden grondwaterwinning zijn veel geïdentificeerde potentiële 

risico’s aanwezig waarover nog niet voldoende kennis beschikbaar is. Daarom is 

uitwisseling van gegevens om een duidelijke risico assessment te maken 

aangewezen. De betrokken stakeholders zijn bijvoorbeeld: Fetrapi, Fluxux, AWV 

(ADR-verbod in bepaalde zones)… Ook is in de prioritaire gebieden 

grondwaterwinning nood aan afsprakenkaders met verschillende stakeholders rond 

calamiteiten. De betrokken stakeholders zijn: Fetrapi, Fluxux, AWV, Elia, Aquafin 

(uitvallen RWZI/overstortwerking), bedrijven, Infrabel…. Afspraken rond controle op 

lekdichtheid riolering binnen de prioritaire gebieden bronbescherming is aangewezen. 

Afspraken rond pesticidegebruik door Infrabel binnen de prioritaire gebieden 

grondwaterwinning.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Herstellen en 

beschermen van de 

grondwatervoorraden ter 

hoogte van de 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Aquaflanders, Alle 

drinkwatermaatschappijen

administratief nvt

4A_A_0023

Sensibiliseren van particulieren en 

terreinbeheerders over het voorkomen en 

alternatieven voor het gebruik van 

pesticiden in de prioritaire gebieden 

grondwaterwinning

Een specifieke sensibilisatieactie naar particulieren om te wijzen op de alternatieven 

voor tuinonderhoud is aangewezen.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Herstellen en 

beschermen van de 

grondwatervoorraden ter 

hoogte van de 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

4A_A_0024

Adviesverlening door de betrokken 

drinkwatermaatschappijen bij 

vergunningsaanvragen in de prioritaire 

gebieden grondwaterwinning

Bij vergunningsaanvragen (bedrijven, grondwaterwinningen…) binnen de prioritaire 

gebieden grondwaterwinning is het beschermen van de drinkwaterbronnen één van 

de aspecten die onderzocht wordt. De betrokken drinkwatermaatschappij geeft 

hierover advies. Als de wettelijke verankering nog niet afgerond is, wordt het advies 

van de drinkwatermaatschappij mee geïntegreerd in het advies van de VMM / andere 

overheid.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Herstellen en 

beschermen van de 

grondwatervoorraden ter 

hoogte van de 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

administratief nvt

4A_A_0025
Uitwerken van een waakmeetnet in de 

prioritaire gebieden grondwaterwinning

Een waakmeetnet is nodig om via early wearning tijdig risico's aanwezig in de 

prioritaire gebieden in kaart te brengen. Deze actie evalueert in welk prioritair gebied 

dit noodzakelijk is.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Herstellen en 

beschermen van de 

grondwatervoorraden ter 

hoogte van de 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

administratief nvt

4A_A_0026

Aanstellen omgevingsmanager binnen de 

prioritaire gebieden grondwaterwinning: 

focus op sensibilisatie ikv pesticiden, 

mestgebruik

De omgevingsmanager aangesteld door de drinkwatermaatschappijen kan 

verschillende taken op zich nemen. Eén ervan is de begeleiding en ondersteuning 

van landbouwers bij overschakeling naar biologische landbouw binnen de prioritaire 

gebieden grondwaterwinning.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Herstellen en 

beschermen van de 

grondwatervoorraden ter 

hoogte van de 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

4A_A_0027

Opmaak van concrete actieplannen 

Bronbescherming drinkwater per 

waterwingebied

Artikel 8 van de nieuwe EU DWD legt de verplichting op om een risicobeoordeling uit 

te voeren van de waterwingebieden. Dat houdt onder andere de karakterisering van 

het (de) waterwingebied(en), identificatie van gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen 

binnen deze waterwingebieden, de nodige kwaliteitscontroles uit te voeren en de 

passende maatregelen te nemen om de geïdentificeerde gevaren en gevaarlijke 

gebeurtenissen te remediëren.  

Een eerste identificatie van risico werd door de drinkwaterbedrijven reeds uitgevoerd 

in kader van de opmaak van het brondossiers. Doelstelling van het actieplan 

bronbescherming is om, indien nodig, concrete maatregelen op te lijsten die nodig 

zijn om deze risico’s te reduceren. Aan iedere actie wordt de initiatiefnemers, 

budgetten en timing gekoppeld. 

De mogelijkheid om voor bepaalde probleemstoffen kwantiatieve 

reductiedoelstellingen op te nemen in deze plannen wordt meegenomen. 

Het opmaken van dit actieplan gebeurt door de drinkwaterbedrijven in samen spraak 

met de verschillende stakeholders en onder supervisie van de toezichthoudende 

ambtenaar Leefmilieu. 

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Herstellen en 

beschermen van de 

grondwatervoorraden ter 

hoogte van de 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

administratief nvt

4A_B_0017

Ontwikkelen van specifieke normen voor 

de grondwaterkwaliteit in (de omgeving 

van) speciale beschermingszones met  

grondwaterafhankelijke vegetaties

De huidige algemene grondwaterkwaliteitsnormen en achtergrondniveaus in Vlarem 

II zijn opgesteld vanuit een humaantoxicologische benadering (drinkwaterproductie) 

en zijn daardoor weinig tot niet relevant om de geschiktheid voor 

grondwatergevoelige habitattypes te bepalen. Uit de GWATE-test van 2019 bleek dat 

de Vlarem II-normen voor nitraat, ammonium en fosfaat voor een aantal GWATES te 

soepel zijn vergeleken met habitatspecifieke referentiewaarden. Momenteel is er 

binnen het INBO onderzoek lopende om voor een aantal abiotische parameters te 

bepalen binnen welk bereik de verschillende habitattypes en leefgebieden voor 

Europees beschermde soorten kunnen voorkomen (Habnorm-project). Wanneer het 

Habnorm-project van het INBO afgelopen is (eind 2022), zal het INBO een advies 

formuleren over de interpretatie van die abiotische bereiken. Dat advies zal 

besproken worden in de kwestiewerkgroep passende beoordeling.  Eenmaal een 

consensus wordt bereikt, zullen, indien van toepassing, specifieke normen voor de 

grondwaterkwaliteit in (de omgeving van) speciale beschermingszones voorgesteld 

worden.  

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Herstellen en 

beschermen van de 

grondwatervoorraden ter 

hoogte van andere 

beschermde gebieden 

die rechtstreeks 

afhankelijk zijn van 

grondwater

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB)

administratief nvt

4A_B_0018

Ontwikkelen van specifieke normen voor 

de grondwaterstanden (op basis van 

GXG's) in (de omgeving van) speciale 

beschermingszones met 

grondwaterafhankelijke vegetaties

De beoordeling van de kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen in 

uitvoering van de kaderrichtlijn Water houdt geen rekening met de 

standplaatsvereisten van grondwaterafhankelijke vegetaties. Uit de GWATE-test van 

2019 bleek dat in 51% van de 84 geteste GWATES de grondwaterstanden niet 

voldoen aan de habitatspecifieke referentiewaarden voor de gemiddelde hoogste en 

laagste grondwaterstand (GXG's). Momenteel is er binnen het INBO onderzoek 

lopende om voor een aantal abiotische parameters te bepalen binnen welk bereik de 

verschillende habitattypes en leefgebieden voor Europees beschermde soorten 

kunnen voorkomen (Habnorm-project). Wanneer het Habnorm-project van het INBO 

afgelopen is (eind 2022), zal het INBO een advies formuleren over de interpretatie 

van die abiotische bereiken. Dat advies zal besproken worden in de 

kwestiewerkgroep passende beoordeling.  Eenmaal een consensus wordt bereikt, 

zullen, indien van toepassing, specifieke normen voor de grondwaterstanden in (de 

omgeving van) speciale beschermingszones voorgesteld worden.  

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Herstellen en 

beschermen van de 

grondwatervoorraden ter 

hoogte van andere 

beschermde gebieden 

die rechtstreeks 

afhankelijk zijn van 

grondwater

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

4A_C_0006
In kaart brengen en beschermen van 

veenbodems in Vlaanderen

In veen liggen grote hoeveelheden koolstof opgeslagen. Verdroging kan de afbraak 

van veen versnellen en daarbij een grote CO2-bron vormen (CO2-hotspots). Naast 

zijn grote belang als koolstofstock is veen ook verantwoordelijk voor differentiële 

zetting van de ondergrond. Momenteel bestaat er onvoldoende kennis over de ligging 

van de veengebieden in Vlaanderen waardoor ze onvoldoende beschermd kunnen 

worden. Recent heeft het ANB een inventarisatie laten uitvoeren voor haar eigen 

domeinen, maar de signaalkaart die hieruit voortvloeide bleek onvoldoende 

betrouwbaar. Daarnaast loopt is er recent bij het dept. Omgeving een project gestart 

om veenbodems Vlaanderenbreed in kaart te brengen. Deze opdracht omvat de 

inventarisering van alle gekend veenpakketten in de Vlaamse bodems en 

ondergrond, hun omvang en hun toestand. Er zal ook een methodiek ontwikkeld, 

toegepast en geverifieerd worden om de aanwezigheid van veen in andere gebieden 

te voorspellen (op basis van geografische en (paleo)landschapsanalyses en de 

vormingsgeschiedenis).

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond beschermde 

gebieden (m.i.v. de 

aangeduide GWATE's) 

ter ondersteuning van 

het grondwaterspecifiek 

beheer en -beleid in 

deze gebieden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

Vlaamse overheid : Departement 

Omgeving (cfr SGBP: Dep LNE 

Afdeling Land en 

Bodembescherming, Ondergrond, 

Natuurlijke Rijkdommen)

administratief nvt

4A_C_0007

Ontwikkelen aangepaste methodiek voor 

beoordeling van de toestand van het 

grondwater rekening houdend met de 

specifieke normenkader ontwikkeld voor 

grondwater in (de omgeving van) speciale 

beschermingszones met 

grondwaterafhankelijke vegetaties

Ontwikkelen van een aangepaste methodiek voor beoordeling van de toestand van 

het grondwater rekening houdend met de specifieke normenkader dat is ontwikkeld 

voor de grondwaterkwaliteit  en de grondwaterstanden in (de omgeving van ) speciale 

beschermingszones met grondwaterafhankelijke vegetaties. 

 

Gezien bij de boordeling van de toestand van grondwater er ook rekening gehouden 

moet worden dat wijzigingen in het grondwatersysteem geen significante negatieve 

effecten hebben op de actuele of beoogde natuurtypen van de 

grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen, in het bijzonder in beschermde 

gebieden en in waterrijke gebieden, dient een evaluatie te gebeuren en zo nodig 

herziening van de bestaande methodologie voor toestandsbeoordeling van 

grondwater, waarbij ook rekening wordt gehouden met de resultaten en bevindingen 

van de acties 4A_B_0017 en 4A_B_0018

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond beschermde 

gebieden (m.i.v. de 

aangeduide GWATE's) 

ter ondersteuning van 

het grondwaterspecifiek 

beheer en -beleid in 

deze gebieden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

4A_D_0001

Extra handhaving rond correct 

mestgebruik binnen de prioritaire gebieden 

grondwaterwinning

Uit de toestandsbeoordeling van de prioritaire gebieden grondwaterwinning blijkt dat 

een deel van de prioritaire gebieden onder druk van nitraat staat. Extra opvolging en 

handhaving op het terrein is aangewezen. Dit houdt onder meer in de correcte 

toepassing van de code van goede praktijk, controle en handhaven op mestopslag...

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Uitwerken en toepassen 

van een 

grondwaterspecifiek 

handhavingsbeleid voor 

de beschermde 

gebieden (m.i.v. de 

aangeduide GWATE's)

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

administratief nvt

4A_D_0002

Communicatie naar toezichthouders over 

het bronbeschermingsbeleid drinkwater 

met de focus op het toezichtkader

De lokale toezichthouder heeft een ruim pakket aan toezicht functies. Een aantal 

ervan handhaven het bronbeschermingsbeleid. Via een gerichte communicatie 

worden de lokale toezichthouder worden de toezichthouders gesensibiliseerd over 

het belang van het bronbescherming van drinkwater.  

Ook het Inventariseren en lekcontrole van de ondergrondse mazouttanks binnen de 

prioritaire gebieden grondwaterwinning is een aandachtspunt. 

Een van de mogelijkheden is het organiseren van overlegmomenten / toelichtingen 

voor deze toezichthouders. De focus van deze actie ligt op de lokale toezichthouder.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(grondwater)

Uitwerken en toepassen 

van een 

grondwaterspecifiek 

handhavingsbeleid voor 

de beschermde 

gebieden (m.i.v. de 

aangeduide GWATE's)

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Aquaflanders

administratief nvt

4B_C_0005

Opvolgen van uitvoering van de acties 

opgenomen in het charter 

‘Meersporenaanpak’ door de betrokken 

partners.

Het Charter ‘Meersporenaanpak’ heeft als basis de vrijwaring van de 

drinkwaterbronnen tegen contaminatie door gewasbeschermingsmiddelen. Het 

charter is een samenwerkingsverband tussen de praktijkcentra, de 

landbouworganisaties, de Vlaamse overheid en de drinkwatermaatschappijen om de 

risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor land- en tuinbouwactiviteiten op 

contaminatie van de drinkwaterwinning te beperken. Het charter werd ondertekend 

door de: Overheid: VMM, Departement Landbouw en Visserij Sectororganisaties: 

drinkwatermaatschappijen, AquaFlanders, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, 

Vegaplan, Inagro.Jaarlijks wordt een overleg georganiseerd om een stand van zaken 

op te maken.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen, 

Boerenbond, Algemeen 

Boerensyndicaat (ABS)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

4B_C_0006

Inventariseren van locaties waar vul- en 

spoelinstallaties ter preventie van 

puntlozingen pesticiden in prioritaire 

gebieden oppervlaktewaterwinning nodig 

zijn

Uit onderzoek blijkt dat 50% van de verontreiniging van pesticiden afkomstig is van 

puntlozingen. Om deze te vermijden zijn vul- en spoelinstallaties een goed 

instrument. Er wordt geïnventariseerd welke landbouwers die binnen de prioritaire 

gebieden oppervlaktewaterwinning actief zijn reeds over een vul- en spoelinstallatie 

beschikken en welke noden er nog zijn. In de bekkenspecifieke delen

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Drinkwatermaatschappij : VMW

administratief nvt

4B_C_0007

Evaluatie en herziening aanduiding 

beschermde gebieden oppervlaktewater 

voor drinkwatervoorziening

De visie die uitgewerkt is in het huidige SGBP III wordt verder verankerd in de nodig 

wetgeving. Een herziening van de gebieden wordt gekoppeld aan de cyclus van het 

stroomgebiedsbeheerplan.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

4B_C_0008

Inventariseren, beoordelen, prioriteren van 

lozingen (huishoudelijk en bedrijven) in de 

prioritaire gebieden 

oppervlaktewaterwinning.

Binnen de prioritaire gebieden oppervlaktewaterwinning zijn nog huishoudelijke 

lozingen aanwezig. Deze lozingen worden geïnventariseerd en via een 

risicobeoordeling nagegaan wat de impact hiervan is op de prioritaire gebieden 

bronbescherming. Indien er een impact is, worden deze volgens prioriteit gesaneerd. 

Ook voor overstorten wordt beoordeeld wat de impact is en waar nodig gesaneerd. 

Voor RWZI- en bedrijfslozingen wordt eveneens bekeken wat de impact is en indien 

nodig onderzocht welke bijkomende zuivering nodig is om de risico te elimineren.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

technisch II/III

4B_C_0009

Onderzoeken waar extra bufferzones 

nodig zijn in de prioritaire gebieden 

oppervlaktewaterwinning

De afstroom van pesticiden en nutriënten van landbouwpercelen kan sterk 

verminderd worden door de aanleg van bufferzones. Een inventarisatie van waar 

welke afstanden noodzakelijk zijn om het gewenste effect op de waterkwaliteit te 

hebben wordt uitgevoerd.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

administratief nvt

4B_C_0010

Opmaak van afsprakenkaders (protocol) 

met de verschillende stakeholders met 

impact op het bronbeschermingsbeleid in 

Vlaanderen.

In de prioritaire gebieden oppervlaktewaterwinning zijn veel geïdentificeerde 

potentiële risico’s aanwezig waarover nog niet voldoende kennis beschikbaar is. 

Daarom is uitwisseling van gegevens om een duidelijke risico assessment te maken 

aangewezen. De betrokken stakeholders zijn bijvoorbeeld: Fetrapi, Fluxux, AWV 

(ADR-verbod in bepaalde zones)… Ook is in de prioritaire gebieden 

oppervlaktwaterwinning nood aan afsprakenkaders met verschillende stakeholders 

rond calamiteiten. De betrokken stakeholders zijn: Fetrapi, Fluxux, AWV, Elia, 

Aquafin (uitvallen RWZI/overstortwerking), bedrijven, Infrabel….

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

4B_C_0012

Sensibiliseren van particulieren en 

terreinbeheerders over het voorkomen en 

alternatieven voor het gebruik van 

pesticiden in de prioritaire gebieden 

oppervlaktewaterwinning

Een specifieke sensibilisatieactie naar particulieren om te wijzen op de alternatieven 

voor tuinonderhoud is aangewezen.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

administratief nvt

4B_C_0013

Uitwerken van het wettelijk kader rond 

afbakening, milieukwaliteitsnormen OW 

bestemd voor de productie van drinkwater 

en handelingen binnen de beschermde 

gebieden oppervlaktewater voor 

drinkwatervoorziening

Nog in te vullen

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

4B_C_0014

Adviesverlening van de betrokken 

drinkwatermaatschappijen bij 

vergunningsaanvragen in de prioritaire 

gebieden oppervlaktewaterwinning

Bij vergunningsaanvragen (bedrijven, grondwaterwinningen…) binnen de prioritaire 

gebieden grondwaterwinning is het beschermen van de drinkwaterbronnen één van 

de aspecten die onderzocht wordt. De betrokken drinkwatermaatschappij geeft 

hierover advies. Als de wettelijke verankering nog niet afgerond is, wordt het advies 

van de drinkwatermaatschappij mee geïntegreerd in het advies van de VMM / andere 

overheid.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

administratief nvt

4B_C_0015

Aanstellen omgevingsmanager binnen de 

prioritaire gebieden 

oppervlaktewaterwinning: focus op 

sensibilisatie ikv pesticiden, mestgebruik

De omgevingsmanager aangesteld door de drinkwatermaatschappijen kan 

verschillende taken op zich nemen. Eén ervan is de begeleiding en ondersteuning 

van landbouwers bij overschakeling naar biologische landbouw binnen de prioritaire 

gebieden oppervlaktewaterwinning.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

4B_C_0017

Wettelijke verankering bij 

vergunningsaanvragen van de 

adviesfunctie voor de betrokken 

drinkwatermaatschappij in de 

oppervlaktewaterwingebieden

Bij vergunningsaanvragen binnen de prioritaire gebieden vraagt de betrokken 

drinkwaterbedrijven om betrokken te worden bij de advisering. Zo kunnen potentiële 

nieuwe risico’s voorkomen worden. Deze acties evalueert de wenselijkheid van een 

wettelijke verankering van de adviesverlening van de betrokken 

drinkwatermaatschappij in de oppervlaktewaterwingebieden.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling 

Milieuvergunningen)

administratief nvt

4B_C_0018

Opmaak van concrete actieplannen 

Bronbescherming drinkwater per 

waterwingebied

Artikel 8 van de nieuwe EU DWD legt de verplichting op om een risicobeoordeling uit 

te voeren van de waterwingebieden. Dat houdt onder andere de karakterisering van 

het (de) waterwingebied(en), identificatie van gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen 

binnen deze waterwingebieden, de nodige kwaliteitscontroles uit te voeren en de 

passende maatregelen te nemen om de geïdentificeerde gevaren en gevaarlijke 

gebeurtenissen te remediëren.  

Een eerste identificatie van risico werd door de drinkwaterbedrijven reeds uitgevoerd 

in kader van de opmaak van het brondossiers. Doelstelling van het actieplan 

bronbescherming is om, indien nodig, concrete maatregelen op te lijsten die nodig 

zijn om deze risico’s te reduceren. Aan iedere actie wordt de initiatiefnemers, 

budgetten en timing gekoppeld. 

De mogelijkheid om voor bepaalde probleemstoffen kwantiatieve 

reductiedoelstellingen op te nemen in deze plannen wordt meegenomen. 

Het opmaken van dit actieplan gebeurt door de drinkwaterbedrijven in samen spraak 

met de verschillende stakeholders en onder supervisie van de toezichthoudende 

ambtenaar Leefmilieu. 

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van 

drinkwaterbeschermings

zones

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

administratief nvt

4B_D_0226

Ontwikkelen van specifieke normen voor 

de oppervlaktewaterkwaliteit in (de 

omgeving van) speciale 

beschermingszones met 

oppervlaktewaterafhankelijke habitats en 

soorten

In de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden al strengere normen 

opgenomen voor opgeloste zuurstof en BZV voor oppervlaktewaterlichamen waarin 

beekprik en/of rivierdonderpad voorkomen. Momenteel is er binnen het INBO 

onderzoek lopende om voor een aantal abiotische parameters te bepalen binnen 

welk bereik de verschillende habitattypes en leefgebieden voor Europees 

beschermde soorten kunnen voorkomen (Habnorm-project). Wanneer het Habnorm-

project van het INBO afgelopen is (eind 2022), zal het INBO een advies formuleren 

over de interpretatie van die abiotische bereiken. Dat advies zal besproken worden in 

de kwestiewerkgroep passende beoordeling.  Eenmaal een consensus wordt bereikt, 

zullen, indien van toepassing, specifieke normen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in 

(de omgeving van) speciale beschermingszones voorgesteld worden.  

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterkwalitei

t ter hoogte van andere 

beschermde gebieden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB)

administratief nvt

4B_F_0028

Onderzoek van de impact van de kwaliteit 

van drainagewater op de prioritaire 

gebieden oppervlaktewaterwinning m.b.t. 

pesticiden en meststoffen

Nog in te vullen

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

m.b.t. de beschermde 

gebieden ter 

ondersteuning van het 

oppervlaktewaterspecifi

ek beheer en -beleid in 

deze gebieden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

administratief nvt

4B_F_0029

Studies rond het voorkomen en de impact 

van emerging substances binnen de 

prioritaire gebieden bronbescherming

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

m.b.t. de beschermde 

gebieden ter 

ondersteuning van het 

oppervlaktewaterspecifi

ek beheer en -beleid in 

deze gebieden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

drinkwatermaatschappijen

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

4B_G_0003

Uitwerken van een beleidskader voor een 

betere bescherming van stilstaande 

wateren

Niet alleen stromende wateren, maar ook stilstaande wateren kunnen ecologisch 

waardevol zijn. In tegenstelling tot waterlopen zijn vele stilstaande wateren 

onvoldoende beschermd tegen bedreigingen zoals diffuse verontreiniging, 

watercaptatie, enz. Er is immers geen éénduidige beheerder. De beheerder van een 

stilstaand water is in principe de eigenaar. Dit is in een beperkt aantal gevallen ANB 

of Natuurpunt, maar er zijn nog vele andere eigenaars (zeker indien ook 

veedrinkpoelen meegenomen worden). Daarom zal in deze planperiode een 

beleidskader voor een betere bescherming van stilstaande wateren uitgewerkt 

worden. 

 

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Uitwerken en toepassen 

van een 

oppervlaktewaterspecifi

ek handhavingsbeleid 

voor de beschermde 

gebieden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB)

administratief nvt

4B_G_0004

Extra handhaving rond correct 

mestgebruik binnen de prioritaire gebieden 

oppervlaktewaterwinning

Uit de toestandsbeoordeling van de prioritaire gebieden oppervlaktewaterwinning 

blijkt dat een deel van de prioritaire gebieden onder druk van nitraat staat. Extra 

opvolging en handhaving op het terrein is aangewezen. Dit houdt onder meer in de 

correcte toepassing van de code van goede praktijk, controle en handhaven op 

mestopslag...

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Uitwerken en toepassen 

van een 

oppervlaktewaterspecifi

ek handhavingsbeleid 

voor de beschermde 

gebieden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

administratief nvt

4B_G_0005

Communciatie naar toezichthouders over 

het bronbeschermingsbeleid drinkwater 

met de focus op het toezichtskader

De lokale toezichthouder heeft een ruim pakket aan toezicht functies. Een aantal 

ervan handhaven het bronbeschermingsbeleid. Via een gerichte communicatie 

worden de lokale toezichthouder worden de toezichthouders gesensibiliseerd over 

het belang van het bronbescherming van drinkwater. Een van de mogelijkheden is 

het organiseren van overlegmomenten / toelichtingen voor deze toezichthouders. De 

focus van deze actie ligt op de lokale toezichthouder.

Beschermde en 

waterrijke 

gebieden 

(oppervlaktewat

er)

Uitwerken en toepassen 

van een 

oppervlaktewaterspecifi

ek handhavingsbeleid 

voor de beschermde 

gebieden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Aquaflanders

administratief nvt

5A_A_0005

Onderzoek naar de kwantitatieve impact 

van particuliere winningen, alsook 

evalueren en implementeren van de opties 

voor een bijsturing van de 

vergunningsregelgeving mbt 

grondwaterwinning

Gezien er meer en meer particuliere gebruikers zijn van grondwater, oa. tgv de 

zoektocht naar klimaatrobuuste waterbronnen, groeit het spanningsveld in de huidige 

vergunningsregeling tussen het vergunningsplichtig en niet-vergunningsplichtig 

gebruik van grondwater. Om de impact van deze particuliere winningen te kunnen 

begroten op de kwantitatieve toestand van de gespannen watervoerende lagen – in 

het bijzonder in de actiegebieden grondwater – is er onderzoek nodig, dat resulteert 

in een onderbouwing van de eventuele bijsturing of aanpassing van de huidige 

regelgeving rond de vergunningsplicht met het oog op een harmonisatie tussen de 

verschillende types van exploitanten.

Kwantiteit 

grondwater

Beschermen en 

herstellen van de 

grondwatervoorraden 

(sluitend 

voorraadbeheer), 

rekening houdend met 

de impact van 

waterschaarste en 

droogte

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

5A_A_0006

Verdere optimalisatie van de 

monitoringstrategie en -programma met 

het oog op uitvoeren van druk-, trend- en 

impactanalyses in het algemeen en 

specifiek voor de bepaling van de 

freatische grondwaterstandindicator.

Optimalisatie van het monitoringsprogramma en monitoringstrategie met het oog op 

uitvoeren van druk-, trend- en impactanalyses ikv de beoordeling van de 

kwantitatieve toestand van grondwater in het algemeen, alsook specifiek voor de 

freatische grondwaterstandindicator (relatieve en absolute grondwaterstandindicator 

+ 2 droogte-indicatoren voor grondwater).

Kwantiteit 

grondwater

Beschermen en 

herstellen van de 

grondwatervoorraden 

(sluitend 

voorraadbeheer), 

rekening houdend met 

de impact van 

waterschaarste en 

droogte

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

administratief nvt

5A_A_0007

Optimalisatie en eventuele uitbreiding van 

het bestaande primair meetnet voor 

monitoring van grondwaterpeilen en 

stijghoogten (incl. automatisatie en 

digitalisering)

Optimalisatie en eventueel uitbreiding van het bestaande primaire meetnet voor 

grondwaterstanden en stijghoogten, alsook automatisatie van de monitoring 

(hoogfrequente metingen-datalogger&transmission GPRSmodem); optimalisatie 

resulterend uit actie 5A_A_0006 "Optimalisatie van de monitoringstrategie en -

programma" en eventueel uitbreiding agv actie 5A_C_0017 (droogtemeetnet 

grondwaterafhankelijke natuur).

Kwantiteit 

grondwater

Beschermen en 

herstellen van de 

grondwatervoorraden 

(sluitend 

voorraadbeheer), 

rekening houdend met 

de impact van 

waterschaarste en 

droogte

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

5A_A_0008

Nieuwe ontwikkelingen voor de ontsluiting 

en/of optimalisatie van de bestaande 

visualisatie van en communicatie omtrent 

de grondwaterkwantiteitsdata (incl. 

specifieke tools/lokettten) via het platform 

Databank Ondergrond Vlaanderen

Optimalisatie van de ontsluiting (communicatie/visualisatie) van de 

grondwaterkwantiteitsdata (incl. eventuele tools/loketten of andere nieuwe 

ontwikkelingen) in het algemeen en specifiek voor wat betreft de freatische 

grondwaterstandindicator via het platform Databank Ondergrond Vlaanderen

Kwantiteit 

grondwater

Beschermen en 

herstellen van de 

grondwatervoorraden 

(sluitend 

voorraadbeheer), 

rekening houdend met 

de impact van 

waterschaarste en 

droogte

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling Land 

en Bodembescherming, 

Ondergrond, Natuurlijke 

Rijkdommen)

administratief nvt

5A_A_0009

Verder ontwikkelen van een strategie voor 

het verhogen van de 

zoetwaterbeschikbaarheid in verzilte 

gebieden

Verdere ontwikkeling van potentiekaarten voor zoetwaterinfiltratie, zodat deze 

gebiedsdekkend zijn voor de van nature verzilte freatische aquifer van het kust- en 

poldergebied en, steunend op die kaarten en de kennis en ervaring dat wordt 

opgedaan bij het TOPSOIL-infiltratieproject, uitwerken van een strategische 

beleidsvisie en kader voor het verhogen van de zoetwaterbeschikbaarheid in de 

verzilte gebieden om deze regio's beter weerbaar te maken tegen 

klimaatsverandering.

Kwantiteit 

grondwater

Beschermen en 

herstellen van de 

grondwatervoorraden 

(sluitend 

voorraadbeheer), 

rekening houdend met 

de impact van 

waterschaarste en 

droogte

SGBP 

2022-

2027

Grondwater- 

systeem- 

specifieke 

actie

Kust- en 

Poldersystee

m 2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

5A_A_0010

Bepalen van gebiedspecifieke, 

kwantitatieve doelstellingen (lange termijn 

streefbeeld) voor de grondwaterlichamen 

mbt grondwaterkwantiteit

Bepalen van gebiedspecifieke, kwantitatieve doelstellingen (lange termijn 

streefbeeld) voor grondwater om te komen tot een sluitend en duurzaam 

voorraadbeheer voor de actiegebieden grondwater en bij uitbreiding de volledige 

grondwaterlichamen in de gespannen watervoerende lagen 0400-0600-0800 in het 

Centraal Vlaams Systeem en het Brulandkrijtsysteem en de watervoerende lagen 

1000-1100-1300 in het Sokkelsysteem 

Kwantiteit 

grondwater

Beschermen en 

herstellen van de 

grondwatervoorraden 

(sluitend 

voorraadbeheer), 

rekening houdend met 

de impact van 

waterschaarste en 

droogte

SGBP 

2022-

2027

Grondwater- 

systeem- 

specifieke 

actie

Centraal 

Vlaams 

systeem 

2022-2027, 

Sokkelsystee

m 2022-

2027, 

Brulandkrijts

ysteem 2022-

2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

5A_B_0004

Uitvoeren van het 

grondwaterlichaamspecifiek 

vergunningenbeleid conform de 

herstelprogramma's grondwater

Uitvoeren van het gebiedspecifieke herstelprogramma's voor grondwater met het oog 

op het herstellen en beschermen van de goede kwantitatieve toestand van het 

grondwater. Deze actie is een verderzetting van de actie 5A_B_0001 en de 

herstelprogramma’s voor grondwater vastgesteld met het tweede 

stroomgebiedsbeheerplannen (2016-2021).  

Ten opzicht van deze eerste herstelprogramma’s is er voor de grondwaterlichamen in 

ontoereikende toestand binnen het Sokkelsysteem slechts een beperkte wijziging: de 

twee actiegebieden resp. in het Landeniaan Aquifersysteem – actiegebied 

1000_actiegebied_4 - en in de Sokkel + Krijt Auifersysteem - actiegebied 

1300_actiegebied_4 - krijgen de status “waakgebied”; dit heeft echter geen invloed 

op het gebiedspecifieke beleid en -beheer in deze gebieden.  

Wat betreft het actiegebied en waakgebied in het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV 

0400) worden beide regio’s uitgebreid en ook het gebiedspecifieke beleid en -beheer 

zijn – na evaluatie van de impact van het huidige beleid  en het effect op de toestand 

van het grondwater in deze regio’s – aangepast met het oog op het duurzaam en 

sluitend voorraadbeheer in deze gespannen watervoerende laag. 

Voor de overige actiegebieden in  het Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (HCOV 

0600) en het Ieperiaan Aquifersysteem (HCOV 0800) alsook de waakgebieden 

binnen het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV 1000) en het Krijt Aquifersysteem 

(HCOV 1100), zijn er geen wijzigingen in de afbakening van het gebied, noch van het 

gebiedspecifieke beleid en -beheer.

Kwantiteit 

grondwater

Uitwerken en toepassen 

van een GWL- en 

regiospecifiek 

vergunningenbeleid

SGBP 

2022-

2027

Grondwater- 

systeem- 

specifieke 

actie

Centraal 

Vlaams 

systeem 

2022-2027, 

Sokkelsystee

m 2022-

2027, 

Brulandkrijts

ysteem 2022-

2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling 

Milieuvergunningen)

administratief nvt

5A_C_0011

Uitbouwen en gebruiken van 

instrumentarium ten behoeve van de 

jaarlijkse verwerking van kwantiteitsdata 

met het oog op de evaluatie van de 

effecten van maatregelen en de 

doelstellingen van de kwantitieve toestand 

van grondwater

Verder uitbouwen en gebruiken van een instrumentarium ten behoeve van de 

jaarlijkse verwerking van grondwaterkwantiteitsdata met het oog op de evaluatie van 

de effecten van maatregelen en de doelstellingen van de kwantitatieve toestand van 

grondwater.  

Deze actie houdt oa. in: tools om trends en trendbreuken te bepalen, om druk tgv 

grondwaterverbruiken te analyseren, het genereren van stijghoogtekaarten, ...

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

5A_C_0012

Evalueren, optimaliseren en verder 

uitbouwen van het grondwatermodellen-

instrumentarium tbv het kwantitatief 

grondwaterbeleid - en beheer

In kaart brengen van de modelleringsbehoeften, fit for purpose-check van bestaand 

modelinstrumentarium, waaruit voortvloeit: 

- actualisatie en verdere ontwikkeling van de regionale grondwatermodellen om de 

druk-, trendanalyse en impactanalyses tbv de beoordeling van de kwantitatieve 

toestand van het grondwater (incl. impact van klimaatsverandering) te kunnen doen, 

alsook scénario-analyses met het oog op eventueel vast te stellen gebiedspecifieke 

doelstellingen (zie ook gebiedspecifieke actie 5A_A_0010) en/of bijsturing van de 

regelgeving mbt grondwaterwinning,  

- maar ook de ontwikkeling van nieuwe (regionale / lokale) grondwatermodellen om 

allerhande vragen te beantwoorden (die uit de behoeftescreening moeten blijken) die 

ikv het integraal waterbeleid en -beheer en klimaatadaptatiebeleid moeten worden 

beantwoord.

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

administratief nvt

5A_C_0013

Verdere verfijning van de inschatting van 

de impact van klimaatverandering en 

maatschappelijk tendensen op 

waterbeschikbaarheid in de freatische 

watervoerende lagen.

Door verandering in neerslag, temperatuur en andere weerscondities als gevolg van 

klimaatwijziging, alsook door de impact van maatschappelijke tendensen (bv. 

wijzigingen in landgebruik al dan niet als gevolg van klimaatsverandering), kan een 

verandering van de aanvulling van het freatisch grondwaterreservoir verwacht 

worden. Dit zal vervolgens een invloed hebben op de (seizoenale) 

waterbeschikbaarheid van het grondwater als waterbron voor zowel mens, dier en 

natuur. 

Dit project heeft als doel om de impact van klimaatsverandering en maatschappelijke 

tendensen op de aanvulling van het grondwaterreservoir alsook de gevolgen voor de 

grondwaterbeschikbaarheid in te schatten. Dit moet vervolgens toelaten om een 

adaptieve en gebiedspecifieke strategie uit te werken met concrete voorstellen tot 

optimalisatie van de grondwaterbeschikbaarheid voor de verschillende 

gebruikersgroepen, alsook een beeld geven van de rol dat grondwater zal spelen in 

de globale waterbeschikbaarheid. 

Dit kan o.a. het vergroten van de waterbeschikbaarheid inhouden voor de 

verschillende gebruikers, maar ook evaluatie en bijsturing van de bestaande 

regelgeving rond gebruik en verbruik van freatisch grondwater (gebiedsgericht 

voorraadbeheer).

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

5A_C_0014

Verder ontwikkeling en verfijning van de 

kwetsbaarheid- en kansenkartering vh 

grondwaterreservoir en evalueren vd 

opties voor een bijsturing regelgeving met 

het oog op het gebruik van grondwater als 

klimaatrobuuste waterbron.

Het verder ontwikkeling van "kwetsbaarheidkaarten" (vanuit de 

grondwatersysteembenadering met randvoorwaarden naar receptoren natuur) en 

"kansenkaarten" (naar bevoorrading toe voor mens en dierr) met het oog op het 

gebruik van grondwater als klimaatrobuuste waterbron. 

Deze actie heeft als doel, het in kaart brengen van kwetsbare gebieden wat betreft 

waterbeschikbaarheid in de freatisch watervoerende lagen (met randvoorwaarden 

intrinsiek aan het systeem, alsook de receptoren grondwaterafhankelijke terrestrische 

en aquatische ecosystemen), ALSOOK de gespannen watervoerende lagen, en het 

opstelen van zgn. "kansenkaarten" naar grondwaterbevoorrading toe voor alle lagen, 

rekening houdend met de impact van klimaatsverandering en maatschappelijke 

trends en de acties die moeten ondernomen worden om de waterbeschikbaarheid in 

Vlaanderen klimaatrobuust te maken (voortvloeiend uit 5A_C_0013). 

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

5A_C_0015

Verder uitwerken van richtlijnen en 

uitbouwen tools om te komen tot een 

betere effectinschatting van bemalingen

Uitbreiden van de richtlijnen bemalingen o.a. voor lijnbemalingen en alternatieve 

uitvoeringswijzen met een beperktere impact op het grondwater; alsook het 

uitbouwen van een instrumentarium voor het inschatten van de effecten van zowel 

lijnbemalingen als van bouwputten inclusief op de verplaatsing van eventuele 

verontreinigingen

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

5A_C_0016

Inventariseren en optimaliseren van de 

gebruikte drainagetechnieken voor 

cultuurgronden

Met deze actie worden de drainagetechnieken voor cultuurgronden geïnventariseerd; 

daarnaast worden ook de mogelijkheden onderzocht om deze technieken te 

optimaliseren rekening houdend met impact van klimaatsverandering op zowel de 

kwantitatieve (verdroging) als chemische toestand (uitspoeling nutriënten en 

pesticiden) toestand van het grondwater (gerelateerd aan de waterbevoorrading).

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling Land 

en Bodembescherming, 

Ondergrond, Natuurlijke 

Rijkdommen)

administratief nvt

5A_C_0017

Uitbouwen en uitbaten van een regulier en 

een specifiek grondwatermeetnet voor de 

monitoring van de (korte en lange termijn) 

effecten van droogte op 

grondwaterafhankelijke natuur op lange  

en korte termijn

In het kader van de Habitatrichtlijn worden de zogenaamde Meetnetten Natuurlijk 

Milieu (MNM) uitgebouwd voor de opvolging van de effecten van verdroging (lange 

termijn). De MNM omvatten ook een grondwatermeetnet. Aanvullend daarop 

ontwikkelt het ANB ook grondwatermeetnetten in het kader van beheermonitoring en 

de opvolging van de effectenvan droogte (korte termijn). Voor het laatste meetnet 

wordt samenwerking gezocht met de dienst Grondwater van de VMM, meerbepaald 

voor de droogte-indicatoren voor grondwater en specifiek de relatieve 

grondwaterindicator.

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB)

administratief nvt

5A_C_0018

Bijdragen aan voor droogte relevante 

aspecten van opmaak 3D ondergrond 

kadaster

Binnen deze actie wordt volop ingezet om alle data en informatie die noodzakelijk is 

om een degelijk grondwaterbeheer en -beleid met betrekking tot droogte mogelijk te 

maken.  Er is veel bedrijvigheid in de ondergrond. Een hulpmiddel bij een duurzaam 

gebruik van die ondergrond, is een goede karakterisatie ervan onder de vorm van 3D 

modellen. Verfijnde 3D-modellen over de samenstelling (geologisch, 

hydrogeologisch, geotechnisch, bodemkundig) van de ondiepe ondergrond zijn nodig 

voor Vlaanderen, met focus op stedelijke gebieden. Het eerste pilootproject in regio 

Antwerpen, dat momenteel loopt in opdracht van departement OMG binnen de VITO-

referentietaak toont echter ook aan dat in stedelijke context de menselijke impact in 

die ondergrond een grote factor speelt bij de karakterisatie van de ondiepe 

ondergrond. Daar is de samenstelling van de ondergrond immers niet degene die we 

van nature verwachten of modelleren. 3D modellen van de ondergrond hebben een 

sleutelrol bij het beheer van het grondwatersysteem. Het inventariseren van alle 

menselijke ingrepen met impact op o.a. het grondwatersysteem, van de 

grondwaterstanden, -stromingen en – beschikbaarheden, in combinatie met 

ondergrondmodellen, is dus belangrijk in relatie tot waterschaarste en droogte. DOV 

bevat reeds 3D ondergrondmodellen. De informatie omtrent menselijke ingrepen is 

vaak (nog) niet beschikbaar in 3D of beschikbaar op verschillende platformen en 

formaten. Centralisatie van deze informatie is belangrijk. Niet alleen worden “harde” 

ingrepen voor ogen gehouden zoals (tijdelijke) constructies (bebouwde omgeving, 

wegen, tunnels, ondoorlatende diepwanden gebruikt tijdens de bouwfase, ,…) maar 

ook drainages, kabels en leidingen en (collectieve) infiltratievoorzieningen. Ook 

informatie m.b.t. ligging, aard en invloed van sites met bodem- en 

grondwaterverontreiniging is van belang.  Het samenbrengen en ontsluiten van de 

hiervoor genoemde data en informatie van menselijke interactie in de ondergrond, 

het 3D-kadaster, creëert kansen om DOV verder uit te bouwen tot 

uitwisselingsplatform van data, studies en modellen met betrekking tot het 

grondwatersysteem en in het bijzonder waterschaarste en droogte. 

Aan deze actie moet gefaseerd gewerkt worden. Concrete focus waarin deze 

menselijke ingrepen een belangrijke rol spelen, veel partijen betrokken zijn, er grote 

zichtbaarheid en maatschappelijk belang speelt, is de problematiek van de 

bemalingen. Feit dat met de doelgroep van de VLAREL erkende bemalingsbedrijven 

momenteel reeds intensief overleg loopt vormt hiervoor een vertrekpunt. 

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling Land 

en Bodembescherming, 

Ondergrond, Natuurlijke 

Rijkdommen)

administratief nvt

5A_C_0019

Update van de drainageklasse van de 

bodemkaart door koppeling van 

grondwaterstatistieken aan de bodemkaart

Het doel van dit project is om aan de hand van recente peilmetingen de 

drainageklasse van de bodemkaart te updaten en te koppelen aan statistieken van 

grondwaterstanden. De methodiek wordt bovendien zo uitgewerkt dat, telkens 

wanneer er voldoende nieuwe data beschikbaar zijn, de drainageklassen vlot kunnen 

worden geüpdatet. 

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Omgeving (cfr SGBP: Dep LNE 

Afdeling Land en 

Bodembescherming, Ondergrond, 

Natuurlijke Rijkdommen)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

5A_C_0020

Invloed van veranderende watertafel op 

risico's door specifieke samenstelling van 

geologische ondergrond

Zwellende tertiaire kleien in de ondergrond zijn (zeer) gevoelig voor veranderende 

watertafels. Ze kunnen uitzetten of krimpen bij veranderdend vochtgehalte. Daardoor 

ontstaan er (tijdelijke) zettingen, die schade kunnen veroorzaken aan infrastructuur 

en bebouwing. Het in kaart brengen van het voorkomen van deze kleien, het 

krimpgedrag én de gerelateerde risicozones zijn belangrijk bij de dimensionering van 

bouwwerken en infrastructuur en bij de aanplanting bomen in de nabijheid van deze 

constructies.

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Omgeving (cfr SGBP: Dep LNE 

Afdeling Land en 

Bodembescherming, Ondergrond, 

Natuurlijke Rijkdommen)

administratief nvt

5A_C_0021

Onderzoek naar wederzijdse impact 

tussen ondiep grondwater en 

rioleringsnetwerk

Aangezien het Vlaamse rioleringsstelsel, afhankelijk van de staat ervan, een impact 

heeft op de lokale waterhuishouding is het nodig dit grondiger en meer gedetailleerd 

in kaart te brengen. Lekkende riolen zorgen, naast een bron van verontreiniging, voor 

een drainagepeil waarboven de nuttige bergingsruimte niet meer kan worden benut of 

een deel van de infiltratiewinst door onthardingsmaatregelen te snel teniet wordt 

gedaan.

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

5A_C_0022

Onderzoek naar en implementatie van 

technieken om actief water te injecteren in 

de diepe ondergrond (cfr. diepe Aquifer 

Storage Recharge en Managed Aquifer 

Recharge) in de winter door de 

drinkwaterbedrijven

Onderzoek naar en implementatie van technieken om actief water te injecteren in de 

diepe ondergrond (cfr. diepe Aquifer Storage Recharge en Managed Aquifer 

Recharge) in de winter door de drinkwaterbedrijven

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Aquaflanders

administratief nvt

5A_C_0023

Uitwerken van een gebiedsspecifiek 

herstelbeleid voor habitatrichtlijngebieden 

die kampen met structurele verdroging.

In vele speciale beschermingszones met grondwaterafhankelijke habitats zakken de 

grondwaterpeilen ’s zomers (veel) te diep weg. De impact van grondwaterwinningen 

op habitatrichtlijngebieden is intussen vrij goed gekend. De zones waar er impact is, 

zijn sinds 2012 afgebakend (Herr et al. - impactanalyse) en zijn in 2015 nog 

specifieker in beeld gebracht (De Becker & Adriaens - kennishiaten ecohydrologie en 

PAS-maatregelen voor natuurgebieden in Vlaanderen). De specifieke impact van 

drainages op habitatrichtlijngebieden kan nog voorwerp uitmaken van gedetailleerd 

ecohydrologisch onderzoek dat momenteel in een aantal gebieden lopende is. 

Voor habitatrichtlijngebieden met een aangetoonde negatieve impact van 

grondwaterwinningen en/of drainages zal in de planperiode een gebiedsspecifiek 

herstelbeleid (conform de herstelprogramma’s in actiegebieden grondwater) 

uitgewerkt worden. Dit herstelbeleid zal enerzijds bestaan uit lokale 

inrichtingsmaatregelen, peilverhogingen op waterlopen en grachten, enz. Per gebied 

zal ook (al dan niet op basis van een lokaal grondwatermodel) worden begroot welke 

afbouw in grondwaterwinningen en/of drainages desgevallend moet gerealiseerd 

worden om een min of meer natuurlijk grondwaterregime te bereiken. Deze afbouw 

moet zich vervolgens vertalen in het vergunningverleningsproces voor 

grondwaterwinningen in de buurt van speciale beschermingszones. De aanleg van 

drainages met impact op speciale beschermingszones moet opnieuw 

vergunningsplichtig worden. Hierbij is het essentieel dat de impact van 

grondwaterwinningen en drainages cumulatief bekeken wordt.

Kwantiteit 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

grondwaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

5A_D_0002
Inzicht en aanpak van illegale 

grondwaterwinningen

Uitwerking en toepassing van een handhavingsbeleid gericht op het herstellen en 

beschermen van grondwatervoorraden. Hierbij wordt ingezet op het toezicht op en de 

handhaving de opsporing van illegale grondwaterwinningen en gaat  aandacht naar 

zowel ‘compliance promotion’ als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven. 

Binnen deze actie is er zowel ruimte voor het ondersteunen van het lokale toezicht 

als het samenwerken op internationaal vlak (IMPEL-netwerk) ten einde tot gedegen 

handhaafbare regelgeving te komen die de aanpak van illegale winningen 

ondersteunt, alsook de creatie van werkbare terreininstrumenten t.b.v. het toezicht 

(checklists, digitale toepassingen,...). Voor de aanpak van de illegale 

grondwaterwinningen zal i.s.m. de sector het gebruik van monderne technologieën 

worden onderzocht en desgevallend uitgerold. Real-time GPS tracking van de actieve 

boorbedrijven kan in die zin een oplossing bieden voor zowel het homogeniseren van 

de sector, een administratieve vereenvoudiging (minder manuele rapporteringslast) 

alsook een optimalisatie van de handhaving door een minder arbeidsintensieve 

sturing van de handhaving mogelijk te maken. Het reeds bestaande DOV-portaal kan 

hier mits aanpassing mee voor worden aangewend.

Kwantiteit 

grondwater

Uitwerken en toepassen 

van een 

handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen 

en beschermen van 

grondwatervoorraden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling Milieu-

inspectie), Vlaamse overheid : 

Departement Omgeving (cfr SGBP: 

Dep LNE Afdeling 

Milieuhandhaving, Milieuschade en 

Crisisbeheer)

administratief nvt

5A_D_0003
Inzicht in de grondwaterwinning ten 

behoeve van beregeningen

Het doorlichten van de grondwaterwinning ten behoeve van beregening (zowel in 

land- en tuinbouwsector als voor recreatieve doeleinden), o.a. wat betreft het 

verbruik, de aangesproken watervoerende lagen en de aangewende technieken, incl. 

eventueel andere aan te wenden bronnen en technieken; dit houdt mogelijk ook het 

formuleren van aanbevelingen betreffende en desgewenst implementeren van 

concrete handhavingsacties in (met het oog op verminderen impact droogte-events).

Kwantiteit 

grondwater

Uitwerken en toepassen 

van een 

handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen 

en beschermen van 

grondwatervoorraden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

administratief nvt

5A_E_0005

Verderzetten en versterken van de intra-

Belgische en grensoverschrijdende 

samenwerking mbt kwantitatieve 

grondwaterproblematieken via bestaande 

overlegplatformen

Kwantiteit 

grondwater

Grensoverschrijdend 

geïntegreerd kwantitatief 

grondwaterbeheer

SGBP 

2022-

2027

Grondwater- 

systeem- 

specifieke 

actie

Centraal 

Kempisch 

systeem 

2022-2027, 

Centraal 

Vlaams 

systeem 

2022-2027, 

Maassystee

m 2022-

2027, 

Sokkelsystee

m 2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

5B_A_0018
Opmaken van peilafspraken in vlakke 

gebieden

Samen met de belanghebbenden gebiedsgerichte peilafspraken maken om 

doelstellingen Kaderrichtlijn water te realiseren te faciliteren

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

Actief peilbeheer

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Vereniging Vlaamse Provincies 

(V.V.P.)

technisch geen

5B_B_0031
Innovatieve infrastructuur op bevaarbare 

(en onbevaarbare) waterlopen

Maatregelen die de beschikbaarheid van voldoende zoet water voor alle 

economische activiteiten en ontwikkelingen beter waarborgen, zijn strategisch van 

zeer groot belang naar de toekomst toe. De water(weg)beheerders nemen hierin een 

cruciale rol op door de infrastructuur op de waterlopen waterbesparend te maken en 

zoveel als mogelijk klimaatneutraal te werken. Het mee afwegen van economische en 

maatschappelijke kost(en) worden daarom opgenomen bij het ontwerp en de bouw 

van infrastructuur. Een voorbeeld is het het aangepast ontwerpen van sluizen door 

het plaatsen van extra tussenschotten.

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

Bij waterschaarste water 

vasthouden in de 

waterlopen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : De Vlaamse 

Waterweg nv (cfr SGBP: 

Waterwegen en Zeekanaal NV)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

5B_C_0017

Inzetten van instrumenten (uit nieuw GLB) 

om organisch stofgehalte in de bodem te 

verhogen.

Het verhogen van het organisch koolstofgehalte in de bodem verbetert de 

bodemstructuur en zo het waterbergend vermogen en de waterinfiltratiecapaciteit van 

de bodem. Het instrument Agromilieu- en klimaatmaatregelen (AMKM) en/of 

ecoregelingen uit het nieuw GLB post 2020 inzetten met betrekking tot o.a. het 

verhogen van het organisch koolstofgehalte in de bodem met tot doel het 

verminderen van de waterschaarsterisico's. Hierdoor vermindert ook het 

overstromingsrisico. Ecogewassen zijn gericht op ondermeer het verbeteren van de 

bodemkwaliteit en bodemstructuur, het verminderen van erosie, en het beter 

aangepast zijn aan wateroverlast/waterschaarste. De actie heeft tot doel het 

vochthoudend vermogen van de bodem te verbeteren. Mogelijke voorstellen in kader 

van het nieuw GLB zijn: ecoregeling voor "Verhogen van het organische stofgehalte 

in de bodem",  ecoregeling of AMKM voor "Eco-gewassen",  ecoregeling of AMKM 

voor "Erosiebestrijding" en dit onder voorbehoud gelet op het nog lopende 

goedkeuringsproces nieuw GLB (en de daaropvolgende goedkeuring van het Vlaams 

GLB strategisch plan).

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

De 

waterbeschikbaarheid 

verhogen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV)
technisch geen

5B_C_0018

Afdoende bescherming van de 

(belangrijkste) infiltratiegebieden en 

waterconserveringsgebieden via een 

aangepast bodemgebruik

Om de grondwatervoorraden voldoende te kunnen aanvullen, dienen de 

infiltratiegebieden beter beschermd te worden tegen bodemgebruik dat afbreuk doet 

aan de infiltratiecapaciteit. Naar analogie met het recent ontwikkelde beleid voor de 

watergevoelige openruimtegebieden dient een specifiek ruimtelijk beleid ontwikkeld 

te worden ter bescherming van de belangrijkste infiltratie- en 

waterconserveringsgebieden in Vlaanderen. 

Een goede afstemming tussen de maatregelen vanuit het ruimtelijke beleid (iuv BRV), 

het landbouwbeleid (bv.  GLB) en het natuur- en bosbeleid (IHD,...) worden hierbij 

uitgewerkt.

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

De 

waterbeschikbaarheid 

verhogen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

technisch geen

5B_C_0019

Opmaak en uitvoering van een 

meerjarenprogramma voor vallei- en 

wetlandherstel

De actie betreft de opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor vallei- 

en wetlandherstel in uitvoering van de beleidsnota van de minister van Omgeving. De 

recente studie van het INBO (Kris Decleer) rond wetlandherstel kan als onderbouwing 

hiervoor gebruikt worden. Het programma wordt opgemaakt vanuit een systeemvisie 

waarbij in principe gestart wordt in de bovenstroomse gebieden. De idee is om Life 

en interreg projecten in te zetten om bij te dragen aan het herstelprogramma 

wetlands. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het herstel en de bescherming van 

veengebieden (laagveen, hoogveen, veenbossen) die de grootste hoeveelheid water 

kunnen vasthouden en ook veel koolstof opslaan. Heel wat van die veengebieden zijn 

momenteel in landbouwgebruik. Ook het herstel van historische vloeiweidensystemen 

en hermeandering kunnen deel uitmaken van dit programma. Daarnaast vallen ook 

vochtige graslanden binnde scope van deze actie. Vochtige graslanden houden water 

langer vast dan akkerland en zijn ook een hotspot voor koolstof.  Daarom dient in de 

valleien en de polders ingezet te worden op het herstel en de beschermings van 

vochtige graslanden. De nog aanwezige permanente graslanden moeten afdoende 

beschermd worden

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

De 

waterbeschikbaarheid 

verhogen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB)
technisch geen

5B_C_0020

Het instrument VLIF uit het GLB inzetten 

om land- en tuinbouwbedrijven te 

stimuleren om investeringen uit te voeren  

die de overstromingsrisico’s en risico's op 

waterschaarste kunnen verminderen

Het instrument VLIF uit het GLB inzetten en in kader van het nieuw GLB post 2020 

bijsturen om land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren om investeringen uit te voeren  

die de overstromingsrisico’s en risico's op waterschaarste kunnen verminderen door 

ondermeer uitvoering te geven aan het nieuw Vlaams regeerakkoord om 10% van de 

VLIF middelen in te zetten voor niet productieve investeringen in o.a. water- en 

bodembeheer. Op deze manier willen we ook de gerichte aanleg of omschakeling 

naar peilgestuurde drainage stimuleren.

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

De 

waterbeschikbaarheid 

verhogen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV)
technisch geen

5B_C_0021

Integratie van nieuwe evoluties in het 

waterbeleid in het bredere 

omgevingsbeleid

Deze actie omvat de evaluatie, optimalisatie en vernieuwing van het beleid en 

beleidsinstrumentarium zoals bvb de verbreding van de scope van 

hemelwaterplannen, de aanpassing van de hemelwaterverordening, de heroriëntering 

van de subsidies waterzuivering,  infiltratiebonus (of taks op verhardingen), 

sloopcertificaten, … in functie van infiltratie en waterconservering en met het oog op 

winwins met het bredere omgevingsbeleid.

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

De 

waterbeschikbaarheid 

verhogen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Aquaflanders, Vlaamse overheid : 

Departement Omgeving (cfr SGBP: 

Dep Leefmilieu, Natuur en Energie)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

5B_C_0022

Bosuitbreiding en de omvorming van 

naaldbos naar (gemengd) loofbos of heide- 

en landduinvegetaties

Bossen, met name loofbossen, hebben een koeler microklimaat en houden daarom 

water langer vast dan open vegetaties. Bosuitbreiding is ook belangrijk in het ruimer 

klimaatbeleid en is een taakstelling van het Natura 2000-beleid. Specifiek in kader 

van droogte is bijzondere aandacht voor loofbossen op infiltratiegronden (droge 

bossen) nodig. 

Naaldbos heeft een veel grotere evapotranspiratie dan loofbos. Bovendien is de 

brandgevoeligheid van loofbos normaal gesproken lager dan die van naaldbos. De 

omvorming van naaldbos naar (gemengd) loofbos is dus een goede maatregel om 

water langer ter plaatse vast te houden. Bosomvorming is ook een taakstelling van 

het Natura 2000-beleid.                                   Heide en landduinvegetaties hebben 

een zeer hoge infiltratiecapaciteit. Omvorming van naaldbos naar deze open 

vegetaties betekent dus een grote winst in de grondwatervoeding. De keuze voor 

loofbos of open vegetaties hangt af van de lokale gebiedspotenties die vertaald 

werden in het natuurstreefbeeld.

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

De 

waterbeschikbaarheid 

verhogen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB)
technisch II/III

5B_C_0023

Onderzoek naar en uitrol van een sturend 

instrument dat de vermindering van 

verharding beoogt en de infiltratie van 

hemelwater bevordert.

Naar analogie met het 'de-vervuiler-betaalt' principe, onderzoek voeren naar een 

sturend instrument vanuit het 'de-verharder- betaalt' principe, bv. een infiltratiebonus 

(financiële prikkel voor burgers en bedrijven om water te infiltreren) of verhandelbare 

quota (wie onthardt, krijgt een quotum dat hij kan verkopen aan wie grondwater 

onttrekt of wie bijkomend verhardt

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

De 

waterbeschikbaarheid 

verhogen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Omgeving (cfr SGBP: Dep 

Leefmilieu, Natuur en Energie)

administratief nvt

5B_E_0062
Meer gedetailleerde monitoring van de 

captatiegegevens

Deze actie omvat onder meer de inzameling van gegevens van captaties uit 

waterlopen op de gepaste tijdsschaal, De gegevens over captaties worden in eerste 

instantie verzameld via een systeem van melding (cfr. Wet Onbevaarbare 

Waterlopen). Voor de grote onttrekkers wordt een systeem van datalogging op 

captatiepunten ontwikkeld om zicht te krijgen op de captatievolumes. Deze actie kan 

input leveren voor de overkoepelende maatregelen inzake kostenterugwinning die 

gelden voor meerdere/alle waterdiensten tegelijk (2F) en ook voor het reactief 

afwegingskader prioritair watergebruik bij waterschaarste.

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

oppervlaktewaterkwantit

eit ter ondersteuning 

van het waterbeheer en -

beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW), 

Vereniging Vlaamse Provincies 

(V.V.P.), Vlaamse overheid : De 

Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: 

nv De Scheepvaart)

administratief nvt

5B_E_0063

Opbouw van kennis over 

drainage(grachten), irrigatiebehoeften en 

wateraanbod

Deze actie omvat de uitbreiding van een gebiedsdekkende irrigatiebehoeftekaart die 

momenteel de visualisatie van de alternatieve waterbronnen en het effluent van 

bedrijven bevat. De uitbreiding brengt het wateraanbod van verschillende alternatieve 

waterbronnen in beeld en bouwt kennis over de ligging van drainagebuizen en 

grachten en het gebruik van drainagebuizen voor infiltratie op. Ook de ecologische 

impact van drainage zal  bekeken te worden.  Voor de ligging van drainagegrachten 

kan eventueel gebruik gemaakt worden van de resultaten van het ProWaterproject. 

Een andere nog te onderzoeken mogelijkheid is te werken door middel van een 

bevraging via de teeltregistratie.  

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

oppervlaktewaterkwantit

eit ter ondersteuning 

van het waterbeheer en -

beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

instelling voor technologisch 

onderzoek (VITO)

administratief nvt

5B_E_0064

Ecohydrologische knelpuntenanalyse van 

de Vlaamse natuurgebieden (SBZ, VEN) 

en beschermde soorten in functie van de 

realisatie van een gunstige staat van 

instandhouding.

 

Momenteel zijn van zo'n 80 SBZ-deelgebieden de gewenste maatregelen in kaart 

gebracht (onderzoek Piet DeBecker), mits hier en daar nog verfijning van de 

beschikbare kennis. Van zo'n 50 SBZ-deelgebieden is nog nauwelijks 

ecohydrologische kennis verzameld. Voldoende inzicht in regionale en lokale 

grondwaterstromen is essentieel voor onderbouwde herstelmaatregelen voor 

grondwaterafhankelijke natuur. Het netwerk aan peilbuizen in de natuurgebieden 

dient verder uitgebouwd om evoluties op langere termijn te monitoren. Ook voor 

aquatische ecosystemen (bv. vennen) is het essentieel om de waterpeilfluctuaties 

beter in kaart te brengen. In functie van bescherming van aquatische en 

vochtminnende soorten zijn leefgebiedanalyses wenselijk.

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

oppervlaktewaterkwantit

eit ter ondersteuning 

van het waterbeheer en -

beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
administratief nvt

5B_E_0065
In kaart brengen langere termijn risico's 

droogte voor de bodemkwaliteit

De actie omvat het opvolgen en in kaart brengen van de bodemkwaliteit op langere 

termijn als gevolg van droogte en het gebruik van alternatieve waterbronnen 

(mogelijk probleem verzilting). Dit is o.m. nuttig in het kader van het hergebruik 

effluent voor irrigatie van gewassen.

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

oppervlaktewaterkwantit

eit ter ondersteuning 

van het waterbeheer en -

beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Instituut voor 

Landbouw en Visserijonderzoek 

(ILVO)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

5B_E_0066

Ontwikkeling globaal proactief 

watersysteemmodel/waterbalansen + 

stresstest

Deze actie omvat de ontwikkeling van een proactief instrument dat aan de hand van 

een gedetailleerde waterbalans en de impact (kosten/baten) van verschillende 

scenario's aangeeft wie welk water kan gebruiken. In de modellen zal rekening 

gehouden worden met onzekerheden zodat de uitkomst van modellen verstandig 

geïnterpreteerd worden. In aanvulling bij een watersysteemmodel/waterbalansen 

zullen ook de waterdata gekoppeld worden aan socio-economische 

gegevens/data/informatie, en zal de koppeling gebeuren met vrachtenbalansen en 

verontreinigde stoffen

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

oppervlaktewaterkwantit

eit ter ondersteuning 

van het waterbeheer en -

beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : De Vlaamse Waterweg 

nv (cfr SGBP: Waterwegen en 

Zeekanaal NV), Vereniging Vlaamse 

Provincies (V.V.P.)

administratief nvt

5B_E_0068
Uitvoeren van onderzoek naar de 

effectiviteit van captatieverboden.

Bedoeling is om te onderzoeken hoe effectief het opleggen van captatieverboden is 

om ecologische schade in de betrokken waterlopen te vermijden.

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond 

oppervlaktewaterkwantit

eit ter ondersteuning 

van het waterbeheer en -

beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Vereniging Vlaamse Provincies 

(V.V.P.), Vlaamse overheid : De 

Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: 

nv De Scheepvaart)

administratief nvt

5B_G_0008

Onderzoek naar herziening van bestaande 

internationale waterverdelingsafspraken 

en de opmaak van nieuwe 

intergewestelijke en internationale  

waterverdelingsafspraken

Onderzoek of een herziening van de waterverdelingsafspraken met Nederland voor 

het Kanaal Gent-Terneuzen en de Maas noodzakelijk is en afspraken met Wallonië 

en Frankrijk gemaakt moeten worden over de waterverdeling van de Leie, Schelde en 

Maas.

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

De 

grensoverschrijdende 

kwantitatieve 

problematiek van de 

waterverdeling oplossen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken 

(MOW), Vlaamse overheid : De 

Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: 

Waterwegen en Zeekanaal NV)

administratief nvt

5B_I_0001
Verder stroomlijnen en faciliteren van 

communicatie met grensregio’s.

Reactieve waterschaarste en droogte informatie-uitwisseling tussen grensregio's is 

niet zo goed gestructureerd. Aanspreekpunten verzamelen: zowel lokaal 

(departementen, waterschappen,…) als in grotere structuren (ISC,…).

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

Een afgestemde 

crisiscoördinatie 

opbouwen en 

onderhouden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027
Andere initiatiefnemer administratief nvt

5B_I_0004
Continue opvolging, monitoring en 

coördinatie waterschaarste en droogte

Deze actie omvat het coördineren, monitoren en evalueren van het reactief 

waterschaarste- en droogterisicobeheer. Dit gebeurt door het actualiseren van het 

draaiboek en het up to date houden van de website op de hoogte van droogte.

Kwantiteit 

oppervlaktewate

r

Een afgestemde 

crisiscoördinatie 

opbouwen en 

onderhouden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027
Andere initiatiefnemer administratief nvt

6_A_0019

Evalueren en zo nodig bijsturen van de 

instrumenten i.k.v. resiliënt bouwen van 

nieuwe gebouwen in 

overstromingsgebieden

Actie omvat initiatieven rond waterrobuust bouwen bij nieuwbouwprojecten in 

Vlaanderen bv. kennisopbouw, regelgeving e.a.. Waterrobuust bouwen omvat kan bv. 

door bouwen op kolommen, bouwen met een waterdichte kelder, bouwen met een 

overstroombare kruipkelder.

Overstromingen

Vermijden van nieuwe 

overstromingsgevoelige 

ontwikkelingen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

6_A_0020

Evalueren en zo nodig bijsturen van de 

instrumenten voor de realisatie van een 

bouwverbod

Actie omvat alle initiatieven die de realisatie van een bouwverbod ondersteunen zoals 

evaluatie en optimalisatie van de  regelgevende instrumenten (bv. procedure 

aanduiding WORG) 

Overstromingen

Vermijden van nieuwe 

overstromingsgevoelige 

ontwikkelingen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Omgeving (cfr SGBP: Dep 

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid 

en Onroerend Erfgoed)

administratief nvt

6_A_0021

De optimalisatie van het instrument 

watertoets, inlcusief klimaatbestendiger 

maken

Het instrument watertoets wordt verder geoptimaliseerd o. a. door ervoor te zorgen 

dat in de toekomst nog meer met de mogelijke impact van klimaatverandering 

rekening wordt gehouden.; 

 

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een 

vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het 

watersysteem. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf 

opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma. 

Via de watertoets wordt er onder meer op toegezien dat sterk overstromingsgevoelige 

gebieden gevrijwaard worden van bebouwing of dat er op een aangepaste manier 

gebouwd wordt. 

De CIW heeft als recurrente taak om het instrument watertoets verder te 

optimaliseren.  In het CIW- werkplan worden jaarlijks nieuwe (deel)acties 

geformuleerd voor de optimalisatie van de watertoets. Ook de kaart van de 

overstromingsgevoelige gebieden wordt regelmatig geactualiseerd. 

Het internetinstrument voor de toepassing van de watertoets en de watertoetskaart 

zijn raadpleegbaar via www.watertoets.be 

Overstromingen

Vermijden van nieuwe 

overstromingsgevoelige 

ontwikkelingen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

6_A_0022

Gevolg geven aan de startbeslissingen 

van de Vlaamse Regering inzake 

signaalgebieden door herbestemming van 

de noodzakelijke deelgebieden via de 

aanduiding van watergevoelige 

openruimtegebieden of via ruimtelijke 

uitvoeringsplannen.

Overstromingen

Vermijden van nieuwe 

overstromingsgevoelige 

ontwikkelingen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Provincie Antwerpen, Provincie 

West-Vlaanderen, Andere 

initiatiefnemer, Vlaamse overheid : 

Departement Omgeving (cfr SGBP: 

Dep Ruimtelijke Ordening, 

Woonbeleid en Onroerend Erfgoed), 

Provincie Oost-Vlaanderen, 

Provincie Limburg, Provincie 

Vlaams-Brabant

technisch II/III

6_B_0010

(Verder) onderzoek naar de aanpak van 

geïsoleerde woningen en gebouwen met 

een hoog overstromingsrisico

Er wordt een inventarisatie opgestart van geïsoleerde woningen en gebouwen met 

een hoog overstromingsrisico. In een vervolgstap wordt onderzocht op welke manier 

deze woningen moeten aangepakt worden. (individuele bescherming, 

uitdoofbeleid,…) 

Overstromingen

Verwijderen van 

constructies en andere 

schadegevoelige 

ontwikkelingen in 

overstromingsgevoelige 

gebieden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027
Andere initiatiefnemer administratief nvt

6_C_0017

Uitrol van het resiliënt verbouwen van 

bestaande overstromingsgevoelige 

gebouwen faciliteren en concretiseren

Er wordt verder versterkt ingezet op individuele beschermingsmaatregelen voor 

bestaande woningen. Mensen worden gemotiveerd en begeleid om hun woningen 

beter te beschermen. 

 

Overstromingen

Aanpassen van 

constructies en andere 

schadegevoelige 

ontwikkelingen in 

overstromingsgevoelige 

gebieden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027
Alle waterbeheerders technisch geen

6_C_0018
Verder onderzoek naar klimaatrobuuste 

landbouwgewassen

Op basis van het (lopend en nieuw) onderzoek van ILVO evolueren naar een 

langetermijnvisie op gewasadaptatie. Dit moet leiden tot aangepaste teeltkeuzes in 

valleigebieden enerzijds en in droge gebieden anderzijds. Deelactie 1: toetsingstabel 

om voor 'nieuwe'/'opkomende' teelten relevante plant- en teelteigenschappen te 

evalueren in het kader van klimaatverandering finaliseren en toepassen op de 

relevante en veelbelovende nieuwe teelten in Vlaanderen (gedeeltelijk ook in luik 

overstromingen).  Dit wordt momenteel al voor quinoa, sorghum en miscanthus 

toegepast, op (korte) termijn ook voor soja, veldbonen, luzerne en gras/klaver. 

Belangrijk hierbij is om verder te kijken dan de gewassen en variëteiten zelf. ILVO 

werkt aan het systeemdenken ifv klimaatadaptatie en –mitigatie en werkt ook op  

klimaatrobuuste landschapsontwikkeling (Waterlandschap, blauwe klimaatdiensten, 

Carbon connects), klimaatrobuuste agro-ecosystemen (agroforestry projecten) en  

klimaatrobuuste agronomisch management.  Daarnaast gaat klimaatrobuustheid op 

gewasniveau niet enkel over droogte/wateroverlast, maar ook over andere aspecten 

e.g. minder bemesting leidt tot minder uitstoot. Daarom kijkt de toetsing o.a. naar 

droogte-, zouttolerantie, NUE, mogelijke fysiologische en fenologische adaptaties, 

bodemeffecten,… Deelactie 2:Onderzoek ivm screening en veredeling van klassieke 

en nieuwe teelten om beter met wateroverlast (e.g. miscanthus) om te kunnen gaan 

voortzetten (gedeeltelijk ook in luik waterschaarste) . Dit onderzoek omvat veredeling 

van grassen  (langlopend onderzoek + project Grasslandscape), klaver / soja 

(Eucleg). Op gewasniveau moet de scheiding tussen droogteonderzoek en 

onderzoek naar gewassen die nattigheid kunnen verdragen vaak nog gescheiden 

worden. Op landschapsniveau moeten deze aspecten zeker gecombineerd worden. 

ILVO werkt dus op beide schalen om relevante antwoorden te kunnen bieden.

Overstromingen

Aanpassen van 

constructies en andere 

schadegevoelige 

ontwikkelingen in 

overstromingsgevoelige 

gebieden

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Instituut voor Landbouw 

en Visserijonderzoek (ILVO)

administratief nvt

6_D_0003

Evalueren van de kaart met risicozones 

voor overstromingen en onderzoek naar 

verbetervoorstellen, in overleg met andere 

gewesten.

Overstromingen

Andere preventieve 

maatregelen waaronder 

verzekeringen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

6_D_0004

Onderzoeken samen met de 

verzekeringssector of bij het bepalen van 

de verzekeringspremie het 

overstromingsrisicoprofiel als een factor 

kan meegenomen worden.

Overstromingen

Andere preventieve 

maatregelen waaronder 

verzekeringen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

6_E_0055

Inzetten van instrumenten (uit nieuw GLB) 

om organisch stofgehalte in de bodem te 

verhogen.

Het verhogen van het organisch koolstofgehalte in de bodem verbetert de 

bodemstructuur en zo het waterbergend vermogen en de waterinfiltratiecapaciteit van 

de bodem. Het instrument Agromilieu- en klimaatmaatregelen (AMKM) en/of 

ecoregelingen uit het nieuw GLB post 2020 inzetten met betrekking tot o.a. het 

verhogen van het organisch koolstofgehalte in de bodem met tot doel het 

verminderen van de overstromingsrisico's. Hierdoor vermindert ook het 

waterschaarsterisico. Ecogewassen zijn gericht op ondermeer het verbeteren van de 

bodemkwaliteit en bodemstructuur, het verminderen van erosie, en het beter 

aangepast zijn aan wateroverlast/waterschaarste. De actie heeft tot doel het 

vochthoudend vermogen van de bodem te verbeteren. Mogelijke voorstellen in kader 

van het nieuw GLB zijn: ecoregeling voor "Verhogen van het organische stofgehalte 

in de bodem",  ecoregeling of AMKM voor "Eco-gewassen",  ecoregeling of AMKM 

voor "Erosiebestrijding" en dit onder voorbehoud gelet op het nog lopende 

goedkeuringsproces nieuw GLB (en de daaropvolgende goedkeuring van het Vlaams 

GLB strategisch plan).

Overstromingen
Water vasthouden op 

het land

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV)
technisch geen

6_E_0056

Het instrument VLIF uit het GLB inzetten 

om land- en tuinbouwbedrijven te 

stimuleren om investeringen uit te voeren  

die de overstromingsrisico’s en risico's op 

waterschaarste kunnen verminderen

Het instrument VLIF uit het GLB inzetten en in kader van het nieuw GLB post 2020 

bijsturen om land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren om investeringen uit te voeren  

die de overstromingsrisico’s en risico's op waterschaarste kunnen verminderen door 

ondermeer uitvoering te geven aan het nieuw Vlaams regeerakkoord om 10% van de 

VLIF middelen in te zetten voor niet productieve investeringen in o.a. water- en 

bodembeheer. Op deze manier willen we ook de gerichte aanleg of omschakeling 

naar peilgestuurde drainage stimuleren.

Overstromingen
Water vasthouden op 

het land

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV)
technisch geen

6_E_0057

Stimuleren om in reeds ingerichte 

gebieden aanwezige opportuniteiten voor 

ruimte voor water te creëren: op 

bestaande bedrijventerreinen en in tuinen, 

met de aanleg van groendaken, wadis, 

ontharding, enz

Mogelijke voorbeelden zijn de Proeftuinen Ontharding van het Departement 

Omgeving en Operatie Perforatie van Aquafin
Overstromingen

Water vasthouden op 

het land

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027
Andere initiatiefnemer technisch geen

6_J_0014

Lokale overheden stimuleren om grachten 

met een belangrijke functie voor de 

waterhuishouding (publieke grachten) in 

hun oorspronkelijke staat te herstellen

Overstromingen

Onderhoudsmaatregele

n en herwaarderen 

(baan)grachten

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027
Andere initiatiefnemer technisch geen

6_K_0006

Permanent operationeel houden van de 

portaalsite www.waterinfo.be en de 

achterliggende (voorspellings)systemen

Overstromingen

Uitbouwen en 

verbeteren van 

voorspellingssystemen 

en 

waarschuwingssysteme

n, inclusief crisis- en 

noodplanning

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW) - 

Waterbouwkundig Laboratorium

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

6_K_0007

Het crisisbeheer in periodes van 

hoogwater wordt in overleg tussen de 

waterbeheerders en de crisisdiensten 

verder op punt gesteld. Crisisoefeningen 

zijn cruciaal om de samenwerking verder 

te optimaliseren.

Overstromingen

Uitbouwen en 

verbeteren van 

voorspellingssystemen 

en 

waarschuwingssysteme

n, inclusief crisis- en 

noodplanning

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Provincie Antwerpen, Provincie 

West-Vlaanderen, Provincie Oost-

Vlaanderen, Vlaamse overheid : 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 

Vlaamse overheid : De Vlaamse 

Waterweg nv (cfr SGBP: 

Waterwegen en Zeekanaal NV), 

Provincie Limburg, Provincie 

Vlaams-Brabant, Vlaamse overheid 

: Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW) - 

Waterbouwkundig Laboratorium

administratief nvt

6_L_0002

We optimaliseren de informatieplicht door 

ook rekening te houden met maatregelen 

die de schade door overstromingen 

vermijden en de mogelijke effecten van 

klimaatverandering

Overstromingen

Verhogen van het 

bewustzijn en aanzetten 

tot actie van het publiek

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

6_L_0003

Ondersteunende tools en gerichte 

opleidingen voor specifieke doelgroepen 

(architecten, studiebureaus, ingenieurs, 

aannemers, landbouwers,…).

Bv klimaatadaptatietool, waterwegwijzer; Via gesubsidieerd advies rond water vanuit 

instrument advies op maat als onderdeel van het Vlaamse AKIS (=Agriculture 

Knowledge and Innvoation System)  in GLB 2020 (o.a. teeltadvies, wateropslag,...), 

voorlichting door Dept. LV, demonstratieprojecten gesubsidieerd door Dept. LV , 

PlattelandsTV,…

Overstromingen

Verhogen van het 

bewustzijn en aanzetten 

tot actie van het publiek

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027
Andere initiatiefnemer administratief nvt

6_L_0004

Sensibiliseringscampagnes 

(communicatieprojecten) uitvoeren gericht 

op informeren van burgers in 

overstromingsgebied

In een aantal stroomgebieden is na overstromingen gebleken dat de grenzen van het 

klassieke waterbeheer met focus op bescherming op zijn limieten is gestoten. Een 

meerlaagse waterveiligheid waarbij zowel ingezet wordt op protectie, als preventie en 

paraatheid dringt zich op. Het verhogen van het risicobewustzijn van burgers in 

overstromingsgebied vormt daarin een belangrijk element.

Overstromingen

Verhogen van het 

bewustzijn en aanzetten 

tot actie van het publiek

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027
Andere initiatiefnemer administratief nvt

6_L_0005

Participatieprojecten uitvoeren gericht op 

informeren van burgers in 

overstromingsgebied

In een aantal stroomgebieden is na overstromingen gebleken dat de grenzen van het 

klassieke waterbeheer met focus op bescherming op zijn limieten is gestoten. Een 

meerlaagse waterveiligheid waarbij zowel ingezet wordt op protectie, als preventie en 

paraatheid dringt zich op. Het verhogen van het risicobewustzijn van burgers in 

overstromingsgebied vormt daarin een belangrijk element. 

Overstromingen

Verhogen van het 

bewustzijn en aanzetten 

tot actie van het publiek

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027
Andere initiatiefnemer administratief nvt

6_L_0006

Verder ontwikkelen en optimaliseren van 

instrumenten ten behoeve van informatie – 

en kennisontsluiting

Milieuportaal, klimaatportaal, waterinfo,  

Het Klimaatportaal wordt uitgebreid met kwetsbaarheid van landbouw en natuur ten 

gevolge van klimaatverandering. Ook een uitbreiding met adaptatietool die o.a. de 

effectiviteit van maatregelen tegen klimaateffecten weergeeft, is voorzien.  

Overstromingen

Verhogen van het 

bewustzijn en aanzetten 

tot actie van het publiek

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

6_M_0013
Opmaak evaluatierapporten na 

overstromingen

Verder inzetten naar efficiënte, snelle en bruikbare rapportering na was of storm. 

(conform Scheldeflits)
Overstromingen

Herstel en evaluatie na 

overstroming

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW) - 

Waterbouwkundig Laboratorium

administratief nvt

6_N_0036

Onderbouwende studies en analyses om 

de kennis over de effecten van 

klimaatverandering en de mogelijke impact 

van maatregelen verder uit te bouwen

Overstromingen

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond overstromingen ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW) - 

Waterbouwkundig Laboratorium

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

6_N_0037

Verfijning en actualisatie opmaak 

gevaarkaarten, schadekaarten en 

risicokaarten die ook rekening houden met 

de mogelijke impact van 

klimaatverandering

Methodologische verbeteringen maken aan de modellentrein in functie van een 

betere onderbouwing van hoogwaterrisicobeheersingsstrategieën. Geïntegreerd 

hydraulisch-hydrologisch-hydrometeorologisch-waterbouwkundig instrumentarium 

uitbouwen ter beschrijving van wassen/stormen en het faalgedrag van waterkeringen 

tot en met overstromingen. 

 

Numerieke modellen verbeteren ter simulatie van de hydraulica en hydrologie van 

extreme events van superstormen en hoge wassen, ter simulatie van de interactie 

van kust en waterwegen met de waterkeringen, ter simulatie van overstromingen en 

ter kwantificering van gevolgen van overstromingen in termen van ecologische, 

sociale en ecologische schade. 

 

Geïntegreerd hydraulisch-hydrologisch-hydrometeorologisch-waterbouwkundig 

instrumentarium uitbouwen ter beschrijving van wassen/stormen en het faalgedrag 

van waterkeringen tot en met overstromingen.

Overstromingen

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond overstromingen ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW) - 

Waterbouwkundig Laboratorium

administratief nvt

6_N_0038

Hydraulische modelleringsstudies, 

inclusief het opstellen van integrale 

modellen en 

overstromingsscenarioberekening ten 

behoeve  van de uitvoering van projecten 

op terrein

Overstromingen

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond overstromingen ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW) - 

Waterbouwkundig Laboratorium

administratief nvt

6_O_0001

Uitwerken en toepassen van een 

handhavingsbeleid gericht op het 

voorkomen van overstromingen  - 

(stimuleren van?) handhaving van de 

hemelwaterverordening en watertoets

Overstromingen

Uitwerken en toepassen 

van een 

handhavingsbeleid 

gericht op het 

voorkomen van 

overstromingen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027
Andere initiatiefnemer administratief nvt

7A_A_0002
Sanering en beheersing verontreiniging 

van grondwater door de puntbronnen

(1) Fabrieksterreinen: verderzetting en uitvoering bodemsaneringen.  

(2) Overige omgeving: opvolgen natuurlijke evolutie en impact maatregelen m.b.v. 

bijkomende monitoring

Verontreiniging 

grondwater

Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

grondwater door 

puntbronnen

SGBP 

2022-

2027

Grondwater- 

systeem- 

specifieke 

actie

Centraal 

Kempisch 

systeem 

2022-2027, 

Maassystee

m 2022-2027

Vlaamse overheid : Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM)

technisch III

7A_D_0009

Verdere optimalisatie van het meetnet en 

monitoringsprogramma met het oog op 

uitvoeren van druk-, trendanalyse en 

impactanalyses.

Deze actie beoogt de verdere optimalisatie van het monitoringsprogramma, van de 

monitoringstrategie en van het meetnet (primair en meetnet 8) met het oog op 

uitvoeren van druk-, trendanalyse en impactanalyses ikv de beoordeling van de 

chemische toestand van grondwater maar ook de operationele monitoring van 

bepaalde problematieken en in het bijzonder de verziltingsproblematiek.

Verontreiniging 

grondwater

Het terugdringen van 

andere diffuse 

verontreiniging in 

grondwater

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

7A_D_0010

Bepalen van de invloed van 

klimaatsverandering en zeespiegelstijging 

op grondwaterverzilting

Bepalen van de invloed van klimaatsverandering en zeespiegelstijging op 

grondwaterverzilting dmv regionale en lokale grondwatermodellen met uitwerking 

scenario's en milderende maatregelen 

 

De verziltingssituatie kan beïnvloed worden door klimaatsverandering en 

zeespiegelstijging. Gezien de complexiteit van het kust-en poldersysteem dienen 

dichtheidsafhankelijke grondwatermodellen ontwikkeld te worden om het effect op te 

volgen.  Tevens kunnen voorgestelde maatregelen voor klimaatadaptatie via deze 

modellen geëvalueerd worden.

Verontreiniging 

grondwater

Het terugdringen van 

andere diffuse 

verontreiniging in 

grondwater

SGBP 

2022-

2027

Grondwater- 

systeem- 

specifieke 

actie

Kust- en 

Poldersystee

m 2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7A_E_0007

Uitbreiding van het modelinstrumentarium 

en de kennis over het nutriëntentransport 

tussen grond- en oppervlaktewater, alsook 

de kennis aangaande het beoordelen van 

de effectiviteit van maatregelen.

Verontreiniging 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond verontreiniging van 

grondwater ter 

ondersteuning van het 

grondwaterbeheer en -

beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

7A_E_0008

Verdere optimalisatie van de 

keuringsmodaliteiten voor 

grondwaterkwaliteitsdata

Uitbreiding van het modelinstrumentarium en de kennis over het nutriëntentransport 

tussen grond- en oppervlaktewater, alsook de kennis aangaande het beoordelen van 

de effectiviteit van maatregelen.

Verontreiniging 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond verontreiniging van 

grondwater ter 

ondersteuning van het 

grondwaterbeheer en -

beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

7A_E_0009

Uitbouwen en gebruiken van 

instrumentarium ten behoeve van de 

jaarlijkse verwerking van kwaliteitsdata 

met het oog op de evaluatie van de 

effecten van maatregelen en de 

doelstellingen van de chemische toestand 

van grondwater

Verontreiniging 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond verontreiniging van 

grondwater ter 

ondersteuning van het 

grondwaterbeheer en -

beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

7A_E_0010

Onderzoek naar geochemische processen 

en de impact op de chemische toestand 

van het grondwater als gevolg van een 

gewijzigde waterhuishouding.

Verontreiniging 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond verontreiniging van 

grondwater ter 

ondersteuning van het 

grondwaterbeheer en -

beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

7A_E_0011
Onderzoek naar nieuwe en opkomende 

stoffen in grondwater

Onderzoek naar nieuwe en opkomende stoffen in grondwater – impact op en 

spreiding in grondwater – invulling van Europese grondwater watchlist en 

aanverwante lijsten.

Verontreiniging 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond verontreiniging van 

grondwater ter 

ondersteuning van het 

grondwaterbeheer en -

beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

7A_E_0012

Onderzoek en ontwikkelen van 

(klimaat)adaptieve acties met het oog op 

de compensatie van het negatieve effect 

van klimaatverandering en/of gewijzigde 

sturing van de waterhuishouding, op de 

grondwaterwaterkwaliteit (nutriënten en 

pesticiden)

Deze actie sluit aan bij actie 7B_K_0028 "Onderzoek en ontwikkelen van 

klimaatadaptieve acties met het oog op de compensatie van het negatieve effect van 

klimaatverandering op de waterkwaliteit (nutriënten en pesticiden)" in de groep 7B, 

waarbij specifiek nagegaan wordt wat mogelijk negatieve effecten op de 

grondwaterkwaliteit zijn van een gewijzigde sturing van de waterhuishouding (bv. 

peilgestuurde drainage, ...) en klimaatadaptieve maatregelen die binnen onder meer 

het mestbeleid en het pesticidenbeleid zullen worden ingezet.

Verontreiniging 

grondwater

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond verontreiniging van 

grondwater ter 

ondersteuning van het 

grondwaterbeheer en -

beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7A_G_0005

Verderzetten en versterken van de 

grensoverschrijdende samenwerking mbt 

problematiek van (potentiële) 

verontreiniging van het grondwater

Verontreiniging 

grondwater

Grensoverschrijdend 

integraal kwalitatief 

grondwaterbeheer

SGBP 

2022-

2027

Grondwater- 

systeem- 

specifieke 

actie

Kust- en 

Poldersystee

m 2022-

2027, 

Centraal 

Kempisch 

systeem 

2022-2027, 

Sokkelsystee

m 2022-

2027, 

Brulandkrijts

ysteem 2022-

2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

7B_A_0017

Verder herzien van sectorale voorwaarden 

op basis van systematische opvolging van 

BBT / BREF

De herziening van sectorale lozingsvoorwaarden in Vlarem II (bijlage 5.3.2) is een 

continu proces dat qua timing vooral aangestuurd wordt door de Europese BREF 

documenten en het aantal Vlaamse BBT studies dat jaarlijks wordt afgewerkt. De 

sectorale voorwaarden gelden voor specifieke industriële sectoren en geven  in 

principe een praktisch haalbare set van normen op basis van de beste beschikbare 

technieken en andere toepasselijke Europese en Vlaamse wetgeving.   Aangezien de 

technieken continu evolueren is het nodig ook de sectorale lozingsnormen regelmatig 

te herzien. 

In de praktijk neemt  de overheid meestal het initiatief om de sectorale voorwaarden 

aan te passen op het ogenblik dat er een Europees BREF document of een Vlaamse 

BBT studie wordt gefinaliseerd voor een bepaalde sector. Maar ook vastgestelde 

problemen of knelpunten kunnen aanleiding zijn om de wetgeving verder te 

optimaliseren (zoals bv de lozingsproblematiek van festivals en evenementen, de 

problematiek rond groenvoeder- en silosappen,…).                                                                                                                                      

BREF's: De Europese Commissie streeft ernaar om jaarlijks vier BREF's af te ronden 

en te publiceren. De lidstaten hebben vanuit de RIE de verplichting om de BBT 

conclusies binnen de 4 jaar te implementeren in de wetgeving.  

Vlaamse BBT's 

Ook op Vlaamse niveau worden er  BBT studies opgemaakt door het  VITO BBT 

kenniscentrum. De implementatietermijnen voor deze BBT studies zijn niet bindend 

vastgelegd, doch men mag ervan uitgaan dat ook voor die Vlaamse BBT's zal 

gestreefd worden naar een vlotte implementatie in de wetgeving en meerbepaald in 

de sectorale voorwaarden.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door 

industriële puntbronnen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep Leefmilieu, Natuur 

en Energie)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_A_0018

Via omgevingsvergunningen of andere 

instrumenten het voorkomingsprincipe en 

sanering aan de bron toepassen (ook voor 

non-IPPC bedrijven)

Alle inrichtingen en activiteiten waarvan de exploitatie ernstige risico's of hinder voor 

de mens en het milieu kunnen inhouden worden in bijlage 1 van Vlarem II ingedeeld 

in 3 klasses. De inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse brengen de grootste 

risico’s of hinder mee. De inrichtingen of activiteiten van de derde klasse brengen de 

minste risico’s of hinder mee. Voor alle ingedeelde inrichtingen (ook non-IPPC 

bedrijven) geldt ofwel de vergunningsplicht (klasse 1 en 2 inrichtingen) ofwel de 

meldingsplicht (klasse 3). Via de milieu- of omgevingsvergunning wordt er machtiging 

verleend om een inrichting te exploiteren of te veranderen onder bepaalde 

voorwaarden die moeten garanderen dat de inrichting voldoet aan de Vlarem 

wetgeving. Het voorkomingsprincipe en sanering aan de bron vormen de algemene 

pijlers voor het vaststellen van deze voorwaarden. 

 

Uitwerking principes in omgevingsvergunningen: 

 ‘Toepassen van BBT’ en 'Afstemming geloosde en vergunde vuilvrachten’ vormen 

steeds, zowel voor rioollozers als oppervlaktewaterlozers, het minimale kader 

waarbinnen vergunningsvoorwaarden worden vastgesteld. Naast toepassing van de 

best beschikbare technieken wordt er ook afgestemd op de draagkracht van het 

ontvangende oppervlaktewater, zoals beschreven in de Richtlijn Industriële Emissies 

(Richtlijn 2010/75/EU) waarbij de impact van industriële puntlozingen op het 

ontvangende waterlichaam worden beoordeeld in functie van de KRW en het Wezer 

arrest (zie maatregel 7B_A_x05). De verwerkbaarheid van het bedrijfsafvalwater dat 

op een RWZI wordt geloosd, wordt beoordeeld adhv van de criteria beschreven in het 

besluit van de Vlaamse Regering van 21/02/2014 houdende vaststelling van de 

regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare 

rioolwaterzuiveringsinstallatie - hierna uitvoeringsbesluit genoemd. 

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door 

industriële puntbronnen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid 

: Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM), Vlaamse overheid : 

Departement Omgeving (cfr SGBP: 

Dep Leefmilieu, Natuur en Energie)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_A_0019

Aanpassen vergunningen door uitwerken 

evaluatiesysteem  bij het permanent 

worden van de milieuvergunningen voor 

het aspect lozing van afvalwater

Bij het invoeren van de permanente omgevingsvergunning is er een 

evaluatiesysteem uitgewerkt. De Vlaamse Regering stelde immers duidelijk dat de 

overheid niet aan slagkracht mag verliezen om de impact op de milieukwaliteit onder 

controle te houden.Het Wezer-arrest stelt de doelstellingen van de Kaderrichtlijn 

Water scherp. Het Europees Hof van Justitie stelde dat de goedkeuring van een 

project moet geweigerd worden indien dat project een achteruitgang van de toestand 

van het oppervlaktewater kan teweegbrengen of het bereiken van de goede toestand 

in gevaar kan brengen. Concreet wil dit dus zeggen dat de overheid geen 

vergunningen mag uitreiken (bv. via het proces van de milieuvergunning of de 

omgevingsvergunning) indien de daarmee toegestane lozing aanleiding kan geven tot 

achteruitgang van de toestand van een waterlichaam of het behalen van de 

doelstellingen van een waterlichaam hypothekeert. De opgelegde 

lozingsvoorwaarden (concentraties, debieten, vrachten) moeten dit weerspiegelen of 

de vergunning mag niet toegekend worden. In tegenstelling tot voor wijzigingen van 

de hydromorfologie, bieden noch de Europese kaderrichtlijn Water noch de Vlaamse 

regelgeving veel mogelijkheid voor uitzonderingen of afwijkingen op deze regel. Wat 

wel mogelijk is, is om in toepassing van art 4.5 van de KRW minder strenge 

doelstellingen vast te stellen, maar ook dit mag nooit gepaard gaan met een 

achteruitgang van de toestand. De beoordeling dient enerzijds op niveau van het 

waterlichaam te gebeuren en anderzijds voor de verschillende onderdelen van de 

toestandsbeoordeling. De toestand van een waterlichaam wordt nl. bepaald door de 

ecologische toestand en de chemische toestand. Geen van beide, noch een 

onderdeel van de ecologische toestand op zich (de kwaliteitselementen zoals 

beschreven in bijlage V van de Kaderrichtlijn Water), mag achteruitgaan (qua klasse 

– en indien het waterlichaam zich al in de laagste klasse bevindt ook niet binnen 

deze laagste klasse) of gehypothekeerd worden. Voor bepaalde combinaties van 

lozingen en waterlichamen kan met grote mate van zekerheid meteen beslist worden 

dat het onnodig is om de mogelijke effecten op de waterlichamen tijdens de 

vergunningsprocedure te onderzoeken, met name wanneer de impact van de lozing 

verwaarloosbaar is ten opzichte van het totale waterlichaam. Voor andere 

combinaties van lozingen en ontvangende waterlopen is een diepgaander onderzoek 

noodzakelijk om een goede inschatting van het risico op achteruitgang en op het niet 

halen van de doelstellingen te maken.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door 

industriële puntbronnen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

7B_A_0020

Via omgevingsvergunningen of andere 

instrumenten de impact van industriële 

puntlozingen op het ontvangende 

waterlichaam beoordelen in functie van de 

KRW en het Wezer arrest (handleiding 

impact, stappenplan Wezer)

Naast de toepassing van de best beschikbare technieken wordt er ook afgestemd op 

de draagkracht van het ontvangende oppervlaktewater en kan het, zoals beschreven 

in de Richtlijn Industriële Emissies (Richtlijn 2010/75/EU) noodzakelijk zijn om verder 

te gaan dan BBT. De impact van industriële puntlozingen op het ontvangende 

waterlichaam wordt beoordeeld in functie van de kaderrichtlijn water en het Wezer 

arrest. Het Wezer stappenplan vormt hierbij een handleiding die als bijlage bij het 

maatregelenprogramma is opgenomen

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door 

industriële puntbronnen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_A_0021
Gebruik van effectgerichte testen voor de 

karakterisatie van complexe afvalwaters

Bijkomende actie ondernemen om het gebruik van effectgerichte meten te stimuleren 

en aantrekkelijker te maken voor bedrijven.  

Tot op heden zijn emissiegrenswaarden binnen het Vlaamse afvalwaterbeleid 

grotendeels gebaseerd op fysisch-chemische parameters. Deze aanpak kent de 

nodige beperkingen en voldoet enkel wanneer duidelijk geweten is welke chemicaliën 

in het afvalwater voorkomen. In vele industriële situaties worden echter complexe 

afvalwaters gegenereerd als mengsels van gekende en onbekende stoffen en/of hun 

omzettingsproducten. Voor vele van de aanwezige stoffen ontbreken geschikte 

analysemethoden of zijn de methodes te duur. Bovendien is de kennis omtrent de 

milieu-impact van de geloosde stoffen (toxiciteit, persistentie, 

bioaccumuleerbaarheid) onvoldoende gekend.  

De beperkingen voor de stofgerichte aanpak hebben geleid tot een nieuwe 

beoordeling van afvalwaters via effectgerichte testen. Met effectgerichte testen krijgt 

men een beter inzicht in de gecombineerde werking van alle gekende en ongekende 

milieugevaarlijke stoffen in een effluent. Het instrument wordt bij voorkeur 

complementair ingezet, als vangnet voor de onvolkomenheden in de fysico-chemie. 

 

Momenteel worden in Vlaanderen vooral acute toxiciteitstesten gebruikt, doch in 

beperkte mate. De testen kunnen opgelegd worden in een vergunning maar 

anderzijds worden zij ook op initiatief van de bedrijven uitgevoerd in het kader van 

een vergunningsaanvraag (als extra onderbouwing van de aangevraagde 

lozingsnormen) of om de performantie van een zuiveringstechniek aan te tonen. 

Op internationaal vlak groeit de aandacht voor effectgericht meten. In recente BREFs  

zijn acute toxiciteitstesten opgenomen in het bindend monitoringprogramma. Ook de 

Working Group Chemicals (werkgroep onder de Kaderrichtlijn Water) is momenteel 

op zoek naar een meer holistische manier om de oppervlaktewaterkwaliteit te meten 

via geschikte effectgerichte testen.  

In de afgelopen 6 jaar heeft VMM gepoogd om het gebruik van acute toxtesten te 

stimuleren, o.a. door de kostprijs te reduceren, de testprotocols te optimaliseren, 

demonstatieprojecten uit te voeren in een aantal pilootsectoren. 

Toch is het nodig dat bijkomende acties worden ondernomen om  het draagvlak bij de 

industrie te vergroten en om aan te tonen dat effectgericht meten op termijn een win-

win kan opleveren voor zowel de industrie als het milieu.    

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door 

industriële puntbronnen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

7B_B_0017

Via omgevingsvergunningen of andere 

instrumenten preventieve maatregelen 

opleggen voor het vermijden van 

calamiteiten bij bedrijven en het beperken 

van de gevolgen

Om te vermijden dat afvalwater ongezuiverd in OW zou terechtkomen en zo grote 

schade zou kunnen veroorzaken is het aangewezen om bij risicobedrijven hetzij 

calamiteitenvoorzieningen op te leggen, hetzij beschikbare infrastructuur preventief in 

te schakelen.  Naarmate de zuiveringsaanpak de kwaliteit van de oppervlaktewater 

verbetert, is er steeds duidelijker behoefte aan een preventief calamiteitenbeheer. 

Het is aangewezen om bij risicobedrijven hetzij calamiteitenvoorzieningen op te 

leggen, hetzij beschikbare infrastructuur preventief in te schakelen. Zo kan aan een 

industriële zuivering waarbij het effluent op oppervlaktewater wordt geloosd, de 

mogelijkheid geboden worden tot het aansluiten, via een noodaansluiting op het 

riolerings- en collectorenstelsel om in geval van nood de bedrijfsinstallaties stil te 

kunnen leggen zonder of met een beperkte negatieve invloed op het ontvangende 

oppervlaktewater. Doelstelling is de relevante zelfzuiverende oppervlaktewaterlozers - 

waar mogelijk en gelet op de aard van het afvalwater - via de milieuvergunning te 

verplichten een noodaansluiting uit te bouwen op basis van een 

saneringsovereenkomst met Aquafin, teneinde het OW maximaal te beschermen 

tegen calamiteuze lozingen. Alternatief is het bouwen van buffer/calamiteitenbekkens 

door het bedrijf zelf. Een consensus-aanpak noodaansluitingen werd uitgewerkt in 

overleg met Aquafin en werd vervolgens bekrachtigd door de Coördinatiecommissie 

Integraal Waterbeleid.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door 

industriële calamiteiten

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Rioolbeheerder : Aquafin NV.

technisch I/II



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_C_0006

Beperken van emissies van bepaalde 

probleemstoffen door andere bronnen dan 

industrie.

Probleemstoffen kunnen afkomstig zijn van industriële lozingen (zie actie 7BC-01) 

maar ook van het gebruik van stoffen in de landbouw en huishoudens, atmosferische 

depositie, bodemafspoeling ea.   

In functie van het aandeel van de bron in het globale plaatje zal gekeken worden 

welke stofspecifieke maatregelen nog kunnen geformuleerd worden.  Zo zal voor 

aclonifen (toegelaten gewasbeschermingsmiddel) en cypermethrine (nog gebruikt tot 

2018) de aandacht gaan naar eventueel verdere mogelijkheden voor emissiereductie 

(zie ook acties uit de 7B-E groep) 

Voor sommige probleemstoffen, zoals voor microplastics, maar ook voor dioxines, 

TBT en dichloorvos, is het bronnenplaatje onvoldoende goed gekend en zal nog 

nader onderzoek nodig zijn (zie actie 7BK-05).   

Tot slot zien we ook stoffen zoals farmaceutica die in het kader van de 

aandachtstoffenlijst, verplicht bemeten en onderzocht worden en waar nagedacht 

wordt over strategieën die de emissies kunnen helpen reduceren.   

Hier is het van belang om voor deze polluenten primordiaal aandacht te hebben voor 

de brongerichte aanpak (via het afsluiten Green Deal Zorgsector bvb) en tegelijk in te 

zetten op het verder innovatieve onderzoek naar de installatie van nageschakelde 

technieken op RWZI.  De RWZI van Aartselaar zal op dat vlak als piloot fungeren. 

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater - 

maatregelen specifiek 

gericht op gevaarlijke 

stoffen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
technisch I/II

7B_C_0007

Beperken van emissies van bepaalde 

probleemstoffen door industriële 

puntbronnen.

De industrie maakt in zijn productieprocessen gebruik van talrijke persistente, 

gevaarlijke stoffen die zich ophopen in het milieu en daar allerlei effecten kunnen 

veroorzaken. De persistente, wateroplosbare polluenten zijn moeilijk te zuiveren en 

vormen potentieel een risico voor het grond- en drinkwater. Binnen de groep van de 

prioritaire stoffen zien we bepaalde probleempolluenten opduiken: stoffen die zorgen 

voor normoverschrijdingen in SGD Schelde en/of Maas én waar industrieel afvalwater 

nog een relevante bron kan zijn.  Dit gaat onder meer over de stoffen kwik, 

heptachloor en -epoxide, de gebromeerde difenylethers,  PFOS, benzo(a)pyreen, 

fluoranteen, tributyltin, nonylfenol  en cadmium.  Deze laatste stof vertoont enkel nog 

overschrijdingen in het SGD van de Maas.  Sommige van deze stoffen zijn tevens 

alomtegenwoordig waardoor maatregelen bij industrieel afvalwater niet altijd het 

gewenste effect zullen hebben.Bedoeling is om deze stoffen zoveel mogelijk te 

reduceren of te bannen, o.a. via het vergunnings-verleningsproces. Voor de 

vergunningsverlener is het echter niet eenvoudig om de relevante gevaarlijke stoffen 

per sector te identificeren en te normere. Op Europees niveau (HAZBREF project) 

worden momenteel aanbevelingen geformuleerd voor meer aandacht voor gevaarlijke 

stoffen in de BREF documenten. De aandacht gaat hierbij vooral naar de stoffen naar 

moeilijk verwijderbare stoffen met toxische eigenschappen. Men wil de interactie en 

de dataflow tussen de verschillende wetgevende kaders optimaliseren (IED , REACH, 

KRW, POPs Protocol), om tot betere BBT conclusies voor gevaarlijke stoffen te 

komen. Zo kan bv. de REACH informatie betreffende de intrinsieke eigenschappen 

van een stof, zijn gedrag in het milieu en de voorschriften van de producent om de 

risico’s naar milieu te beperken, zeer waardevol zijn bij de formulering van een BBT. 

Verder wordt aanbevolen om in de BREF routinematig aandacht te schenken aan de 

KRLW stoffen (PS, PGS Watchlist stoffen). 

De bindende BBT conclusies uit de BREFs worden binnen de vier jaar omgezet in 

Vlaamse wetgeving en dit zal normaal leiden tot lagere emissies van gevaarlijke 

stoffen door IPPC bedrijven.  VMM volgt de HAZBREF activiteiten intensief op en 

stuurt maximaal aan op de implementatie van de aanbevelingen in het BREF proces. 

Ook bij de adviesverlening van niet IPPC bedrijven wordt gepoogd om rekening te 

houden met andere wetgevende kaders.      

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater - 

maatregelen specifiek 

gericht op gevaarlijke 

stoffen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling 

Milieuvergunningen)

technisch I/II

7B_C_0008
Beperken van emissies bij calamiteiten 

met minerale olie

Bij calamiteiten met minerale olie kunnen de milieuschade en de bestrijdingskosten 

hoog oplopen. Daarom is binnen de CIW een kader uitgewerkt voor een 

gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging in waterlopen en kanalen. Die aanpak 

wordt nu samen met alle betrokkenen (waterbeheerders, hulpdiensten, gemeentelijke 

milieudiensten, …) verder uitgerold op het terrein.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater - 

maatregelen specifiek 

gericht op gevaarlijke 

stoffen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

technisch geen



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_D_0060

Verzekeren van de afstemming op 

planniveau van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (incl. GLB post 2022) en 

het mestbeleid (post 2022) met het 

integraal waterbeleid inzake nutriënten en 

pesticiden

Omvat het gestructureerd overleg en planprocessen om het landbouw-, erosie-, 

landinrichtings- en mestbeleid af te stemmen met het integraal waterbeleid.  Ook 

pesticiden (7B_E) is hier opgenomen omdat dit via hetzelfde gestructureerd overleg 

kan verlopen.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

administratief nvt

7B_D_0061

Gebiedsgerichte inzet van de instrumenten 

uit het landbouw-, mest-, erosie- en 

(land)inrichtingsbeleid ter verbetering van 

de waterkwaliteit afgestemd op de 

waterlichaamspecifieke doelstellingen van 

het integraal waterbeleid, voor nutriënten

Omvat de gebiedsgerichte inzet (o.a. promotie, Water-Land-schap ...) van 

beleidsinstrumenten van het landbouwbeleid, mestbeleid, erosiebeleid en 

(land)inrichtingsbeleid op basis van de gebiedsgerichte prioritering in het waterbeleid.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep Leefmilieu, Natuur 

en Energie)

administratief nvt

7B_D_0062

Innovatie stimuleren in de landbouw 

gericht op de verbetering van de 

waterkwaliteit voor nutriënten en 

pesticiden in oppervlaktewater en 

grondwater

Met middelen uit het VLIF, of subsidies van VLAIO of via het Europees partnerschap 

voor innovatie (EIP) innovatieprojecten opzetten die specifiek gericht zijn op de 

verbetering van de waterkwaliteit in oppervlaktewater en grondwater.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Economie, Wetenschap en 

Innovatie (EWI), Vlaamse overheid : 

Departement Landbouw en Visserij 

(LV), Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

administratief nvt

7B_D_0063

Aanpassing en actualisatie conditionaliteit 

gekoppeld aan basisinkomenssteun uit het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid, 

inzake nutriënten.

De conditionaliteitsvoorwaarden worden geactualiseerd op basis van nieuwe eisen in 

ontwerpverordening en de actuele Vlaamse regelgeving. De aanpassing van de RBE 

(uit regelgeving voorvloeiende beheerseisen) sluit aan op de actuele (sectorale) 

regelgeving omwille van transparantie en handhaafbaarheid. Op die manier blijft ook 

meer ruimte behouden voor de ecoregelingen.  

De “conditionaliteit” in het GLB post 2020 is de opvolger van de randvoorwaarden 

onder de vorm van beheerseisen uit bestaande Europese wetgeving (RBE) en 

normen voor goede landbouw- en milieuconditie (GLMC): 

•	In vergelijking met het huidig systeem wordt de kaderrichtlijn Water nu toegevoegd 

als RBE (meer bepaald artikel 11, lid 3, onder e), en artikel 11, lid 3, onder h). Dit 

betekent dat de regelgeving inzake oeverzones en de afstanden (pesticiden, 

bemesting, bewerking) onderdeel worden van de conditionaliteit. 

•	De nieuwe regels van MAP6 en later een volgend MAP7 moeten geïntegreerd 

worden. 

•	De erosievoorwaarden worden geëvalueerd en bijgestuurd in functie van de 

verbetering van de waterkwaliteit. 

•	De integratie van bepaalde onderdelen van de vergroening uit het GLB 2014-2020.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

administratief nvt

7B_D_0064

Het instrument ecoregelingen inzetten om 

de emissies van nutriënten vanuit de 

landbouw naar oppervlaktewater en 

grondwater te beperken

We voorzien ecoregelingen die zich richten op verbeteringen en bescherming van de 

milieukwaliteit met een doorwerking naar waterkwaliteit.  

We onderzoeken het meerjarenaspect en het locatiespecifieke aspect. We stellen 

volgende ecoregelingen voor die zich richten op: 

•	bodembescherming en koolstofopslag,  

•	instandhouden graslanden, 

•	niet-productief areaal en kleine landschapselementen, 

•	precisietechnieken, 

•	vanggewas in mais door onderzaai gras.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

technisch geen



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_D_0065

Het instrument Agromilieu- en 

klimaatmaatregelen uit het GLB inzetten  

om de emissies van nutriënten naar 

oppervlaktewater en grondwater te 

beperken

Omvat de beheerovereenkomsten beheerd door de VLM en de 

agromilieumaatregelen beheerd door departement L&V in het huidig landbouwbeleid 

en ook de beheerovereenkomsten en agromilieu- en klimaatmaatregelen voorgesteld 

onder het GLB post 2020.  

•	De interventie “perceelsranden” speelt een vooraanstaande rol. 

•	Daarnaast zijn de interventie “Erosiebestrijding” en “Waterkwaliteit” ook belangrijk.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

technisch geen

7B_D_0066

Het instrument “betalingen toekennen voor 

gebiedsspecifieke nadelen” uit het GLB 

inzetten om een bijdrage leveren aan de 

realisatie van de doelstellingen voor 

landbouw inzake de beperking van de 

emissie van nutriënten

Het GLB voorziet de mogelijkheid om betalingen toe te kennen voor 

gebiedsspecifieke nadelen als gevolg van vereisten die voortvloeien uit de uitvoering 

van de KRW (en de Habitat- en Vogelrichtlijn). Deze betalingen dienen om 

begunstigden geheel of gedeeltelijk te vergoeden voor de extra kosten en de 

gederfde inkomsten met betrekking tot de gebiedsspecifieke nadelen in het betrokken 

gebied. 

Er kunnen 3 types vergoeding onderzocht en uitgewerkt worden: 

•	vergoedingen in kader van de realisatie van oeverzones 

•	vergoedingen voor bredere bufferzones in drinkwaterontrekkingsgebieden 

•	vergoedingen voor bemestingsreducties in gebieden met zeer geringe 

nitraatreductie in de waterverzadigde ondergrond

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

technisch geen

7B_D_0067

Het instrument investeringen (VLIF) 

bijsturen waarbij land- en tuinbouwers 

aangemoedigd worden om hun 

bedrijfsstructuren te verduurzamen zodat 

ze hun bijdrage leveren aan de 

doelstellingen om de emissie van 

nutriënten te beperken

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de criteria en prioritering, opdat een breder 

gamma aan investeringen in aanmerking kan komen en er minder drempels zijn om 

een aanvraag in te dienen. 

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en 

tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en 

tuinbouwbedrijven te verbeteren: 

•	niet-productieve investeringen (waterlopen- en grachtenbeheer, oeverzones, 

wetlands etc.) 

•	precisietechnieken inzake nutriënten (monitoring, toediening, etc.) 

•	kringloopsluiting inzake gebruik dierlijke mest, teeltrotaties en oogstresten.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

technisch geen

7B_D_0068

Voorlichting en begeleiding van 

landbouwers in functie van de bijdrage van 

landbouw aan de beperking van de 

emissie van nutriënten

Omvat:  

•	begeleiding van landbouwers voor bemesting en bodembeheer in kader van het 

mestbeleid; is een aparte budgetlijn (cfr. CVBB) 

•	gesubsidieerd advies rond water vanuit instrument KRATOS 

•	voorlichting geïnitieerd door Departement Landbouw & Visserij 

•	naschoolse vorming door erkende centra, gesubsidieerd door Departement 

Landbouw & Visserij 

•	demonstratieprojecten gesubsidieerd door Departement Landbouw & Visserij 

•	PlattelandsTV 

•	voorlichting door VLM, praktijkcentra, sectororganisaties 

•	…

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

administratief nvt

7B_D_0069

Formuleren van doelstellingen voor het 

mestbeleid voor de periode 2023-2026 en 

2027-2030

Omvat het formuleren van generieke en waterlichaamspecifieke doelstellingen in de 

voorbereiding van MAP7 (2023-2026) en MAP8 (2027-2030). Omvat onder meer de 

iteratieve inzet van waterkwaliteitsmodellen om de waterlichaamspecifieke 

doelafstanden te bepalen voor N en P en scenario’s op te stellen. 

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

administratief nvt

7B_D_0070

Aanpassing van de bemestingsregels in 

functie van de doelstellingen voor de 

landbouw inzake de beperking van de 

emissie van nutriënten

Het mestbeleid stimuleert goede bemestingspraktijken volgens het principe van de 4 

J's, wat betekent dat de bemesting uitgevoerd wordt met de juiste mestsoort en juiste 

dosis, op het juiste tijdstip, met de juiste bemestingstechniek. Verschillende 

maatregelen van het mestbeleid bevorderen het principe van de 4J’s, zoals 

bemestingsnormen voor N en P, certificering van de bemestingsadvisering, betere 

opvolging van het gebruik van kunstmest, verbodsperioden en voorschriften voor de 

aanwending van meststoffen. Goede bemestingspraktijken volgens het principe van 

de 4J’s zijn nodig om lagere nitraatresidu’s te realiseren en de nitraatuitspoeling te 

beperken en om fosfaat uit de bodem uit te mijnen.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

technisch geen



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_D_0071

Aanpassen en uitvoeren van 

gebiedsgerichte maatregelen in kader van 

het mestbeleid en het waterbeleid voor de 

realisatie van de doelstellingen voor de 

landbouw inzake de beperking van de 

emissie van nutriënten

Met MAP 6 is een nieuwe gebiedstype-indeling ingevoerd die bestaat uit vier 

gebiedstypes i.f.v. de afstand tot de waterkwaliteitsdoelstellingen. In deze 

gebiedstypes worden verschillende gebiedsgerichte maatregelen ingezet, waaronder 

een reductie van de bemestingsnorm voor werkzame stikstof en een regeling inzake 

vanggewassen. Als alternatief voor deze gebiedsgerichte maatregelen, kunnen 

landbouwers kiezen voor equivalente maatregelen. Het regime van gebiedsgerichte 

maatregelen en equivalente maatregelen zoals ingevoerd in MAP6 valt hier onder. 

De gebiedsgerichte maatregelen kunnen aangepast of uitgebreid worden naar 

aanleiding van de evaluatie van MAP6 of de opmaak van toekomstige MAP’s.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

technisch geen

7B_D_0072

Uitbreiden van de bestaande regelgeving 

om puntlozingen van erf- en silosappen te 

voorkomen

Omvat: 

- uitbreiding regelgeving erfsappen in VLAREM2 naar alle veeteeltbedrijven met 

overgangstermijnen 

- uitbreiding regelgeving erfsappen in VLAREM2 naar alle opslagplaatsen voor 

gewassen en groenvoeders.  

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

technisch geen

7B_D_0073

Maatregelen voor de beperking van de 

directe verliezen naar oppervlaktewater 

tijdens bemesting van percelen langs 

waterlopen

Dit gaat over nieuwe maatregelen met de focus op alle landbouwactiviteiten langs de 

waterloop onder vorm van bufferstroken zoals bemestingsvrije zone, teeltvrije zone, 

mestopslag op de akker, oeverzone. 

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

technisch geen

7B_D_0074

Beheersen van de dierlijke mestproductie 

voor de realisatie van de doelstellingen 

voor de landbouw inzake de beperking van 

de emissie van nutriënten

Omvat brongerichte maatregelen, zoals beperking nutriënten in voeder, beheersing 

van het volume van de veestapel door o.a. de herziening van 

nutriëntenemissierechten, die deel kunnen uitmaken van het mestbeleid 2023-2026.  

Het instrument bedrijfsreconversie uit de instrumentenkoffer landinrichting kan 

hiervoor ingezet worden.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep Leefmilieu, Natuur 

en Energie)

technisch geen

7B_D_0075

Landbouwbodemkwaliteit verbeteren ten 

einde de nutriëntenverliezen door 

uitspoeling en erosie te verminderen

Omvat maatregelen die de bodem-pH verbeteren, de organische stof verhogen en 

link met erosie (maatregelengroep 8B). 

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

nutriënten door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep Leefmilieu, Natuur 

en Energie)

technisch geen

7B_E_0019

Ontwikkelen en uitvoeren van een 

gebiedsgericht beleid met inzet van o.a. 

instrumenten uit het landbouwbeleid ter 

verbetering van de waterkwaliteit 

afgestemd op de waterlichaamspecifieke 

doelstellingen van het integraal 

waterbeleid, voor pesticiden

Omvat de opmaak van een plan van aanpak en de uitvoering van een beleid voor de 

gebiedsgerichte inzet van instrumenten uit het landbouwbeleid en de gebiedsgerichte 

prioritering van de waterlichamen in het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

pesticiden  door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_E_0020

Aanpassing en actualisatie conditionaliteit 

gekoppeld aan basisinkomenssteun uit het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid, 

inzake pesticiden

De “conditionaliteit” in het GLB post 2020 is de opvolger van de randvoorwaarden 

onder de vorm van beheerseisen uit bestaande Europese wetgeving (RBE) en 

normen voor een goede landbouw- en milieuconditie (GLMC).  

•	In vergelijking met het huidig systeem wordt de kaderrichtlijn Water nu vermeld als 

RBE. Dit betekent dat bijvoorbeeld de regelgeving inzake oeverzones en de 

afstanden (pesticiden, bemesting, bewerking) onderdeel worden van de 

conditionaliteit (de 1m-pesticidenvrij was eerder opgenomen als onderdeel van goede 

praktijk). 

•	Actualisatie verplichting driftreducerende sproeidoppen (zie NAPAN) 

•	In vergelijking met het huidig systeem wordt het duurzaam gebruik van pesticiden 

toegevoegd als RBE (de richtlijn gewasbeschermingsmiddelen maakt wel al deel uit 

van de randvoorwaarden).  

Dit betekent dat bv. het verbod op gebruik van GBM in drinkwaterzones en opslag 

van GBM ook onderdeel worden van de conditionaliteit, naast de voorwaarden 

aangaande verbod op niet-erkende GBM, keuring spuittoestellen en bezitten 

fytolicentie die wel al opgenomen werden.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

pesticiden  door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

technisch geen

7B_E_0021

Het instrument ecoregelingen wordt 

ingezet voor de realisatie van de 

doelstellingen van het integraal 

waterbeleid inzake pesticiden

We voorzien ecoregelingen die zich richten op niet-locatiespecifieke verbeteringen en 

bescherming (en dus ook niet 100% elk jaar op hetzelfde perceel moeten gebeuren). 

De voorgestelde engagementen hebben meestal niet alleen een gunstig effect qua 

pesticiden, maar zijn vaak positief voor meerdere facetten van het integraal 

waterbeleid. 

De steun voor ecoregelingen neemt de vorm aan van een jaarlijkse betaling per 

subsidiabele hectare voor vrijwillige regelingen voor klimaat en milieu. De 

ontwerpverordening laat open of het jaarlijkse of meerjaarlijkse verbintenissen 

betreft. 

We voorzien bij voorkeur meerjaren-ecoregelingen die zich richten op:  

•	niet-productief areaal en kleine landschapselementen 

•	precisietechnieken 

•	mechanische onkruidbestrijding 

•	biologische gewasbescherming

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

pesticiden  door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

technisch geen

7B_E_0022

Het instrument Agromilieu- en 

klimaatmaatregelen uit het GLB wordt 

verder ingezet met betrekking tot 

beperking van emissies van pesticiden

Omvat de beheerovereenkomsten beheerd door de VLM en de 

agromilieumaatregelen beheerd door departement L&V in het huidig landbouwbeleid 

dan wel de agromilieu- en klimaatmaatregelen voorgesteld onder het GLB post 

2020: 

•	De interventie “perceelsranden” speelt een vooraanstaande rol.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

pesticiden  door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

technisch geen

7B_E_0023

Het instrument “betalingen toekennen voor 

gebiedsspecifieke nadelen” uit het GLB 

inzetten voor de realisatie van de 

doelstellingen van het integraal 

waterbeleid inzake pesticiden

Het GLB voorziet de mogelijkheid om betalingen toe te kennen voor 

gebiedsspecifieke nadelen als gevolg van vereisten die voortvloeien uit de uitvoering 

van de KRW (en de Habitat- en Vogelrichtlijn). Deze betalingen dienen om 

begunstigden geheel of gedeeltelijk te vergoeden voor de extra kosten en de 

gederfde inkomsten met betrekking tot de gebiedsspecifieke nadelen in het betrokken 

gebied. 

Er kunnen 2 types vergoeding onderzocht en uitgewerkt worden: vergoedingen in 

kader van de realisatie van oeverzones en vergoedingen voor bredere bufferzones in 

drinkwater-ontrekkingsgebieden.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

pesticiden  door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

technisch geen

7B_E_0024

Het instrument VLIF inzetten ter realisatie 

van doelstellingen van het integraal 

waterbeleid inzake pesticiden

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de criteria en prioritering, opdat een breder 

gamma aan investeringen in aanmerking kan komen en er minder drempels zijn om 

een aanvraag in te dienen.  

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en 

tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en 

tuinbouwbedrijven te verbeteren: 

•	niet-productieve investeringen (waterlopen- en grachtenbeheer, oeverzones, 

wetlands etc.) 

•	precisietechnieken inzake pesticiden (monitoring, toediening, etc.) 

•	mechanische onkruidbestrijding 

•	investeringssteun voor de aanleg van een vul- of spoelplaats of een 

zuiveringssysteem

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

pesticiden  door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

technisch geen



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_E_0025

Het instrument geïntegreerde 

gewasbescherming (IPM) verder 

aanpassen om de doelstellingen 

waterkwaliteit te behalen

Omvat de aanpassing van de Vlaamse IPM-regelgeving wanneer nieuwe technieken 

en reductiemogelijkheden ter beschikking komen of wanneer uit evaluatie van de 

waterkwaliteit de noodzaak blijkt tot aanscherping van de regelgeving. 

Het IPM-beleid is gebaseerd op een 3-ledig menu van maatregelen: 

•	Major: categorie met verplichte maatregelen (hieronder vallen vb. de 50% 

driftreducerende doppen) 

•	Minor: categorie waarbij aan 70% van de maatregelen moet worden voldaan (dus 

waarbij land- of tuinbouwer zelf keuze kan maken uit de maatregelen. Hieronder valt 

vb. gebruik biofilter, vul- en spoelplaatsen, opvang spoelresten van verharde 

oppervlakten voorzien). 

•	Aanbevelingen  

Aanpassing in kader van het waterbeleid kan inhouden: verplichtingen omtrent 

gebruik van  driftreducerende sproeidoppen, die verder gaan dan 50% driftreductie.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

pesticiden  door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

technisch geen

7B_E_0026
Sensibiliseren op een correct gebruik van 

pesticiden in de land- en tuinbouw

Omvat: 

•	sensibilisering en demonstraties met als thema geïntegreerde gewasbescherming 

(IPM), 

•	vormingen in kader van fytolicentie,  

•	andere vormingen en demonstraties buiten het fytolicentiekader met het oog op 

correct gebruik van pesticiden

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

pesticiden  door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

administratief nvt

7B_E_0027

Wetgevende initiatieven ontplooien om 

puntvervuilingen door het gebruik van 

pesticiden te voorkomen

Omvat: 

•	het oplijsten van toegelaten technieken voor de behandeling van restvloeistoffen van 

gewasbescherming,  

•	regels betreffende het gebruik van behandelingssystemen en de verwerking van 

afvalstoffen hieruit, 

•	het verbod op vullen en spoelen van spuittoestellen op verharde oppervlakte zonder 

een systeem voor verzameling van restvloeistoffen en spoelwater en zuivering van 

restvloeistoffen. 

Dit kan ingepast worden in het instrument IPM of via andere instrumenten.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

pesticiden  door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

technisch geen

7B_E_0028

Sensibilisering rond het verbod op gebruik 

van pesticiden in VEN-gebied en specifiek 

aangeduide zones

Het verbod op gebruik van pesticiden in VEN gebied is gekoppeld aan het 

bemestingsverbod volgens het Mestdecreet in gebieden, aangewezen op 

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en sorterend onder de categorie van 

gebiedsaanduiding "bos" of "reservaat en natuur". Indien er een ontheffing van het 

bemestingsverbod geldt voor een perceel, dan is het gebruik van pesticiden 

toegestaan. Deze actie omvat de sensibilisering naar de betrokken doelgroepen om 

het pesticidenverbod beter te doen naleven.  

Is ook een actie uit het NAPAN 2018-2022 Fla 2.7.2 'Ontwikkeling van een 

sensibiliseringscampagne over de beperking in het gebruik van pesticiden'.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met 

pesticiden  door de land- 

en tuinbouwsector

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

administratief nvt

7B_F_0002
Sensibilisatie rond en promotie van 

pesticidenvrij beheer bij terreinbeheerders

Voor de openbare diensten geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op hun 

terreinen. Voor de commerciële bedrijven zijn de verbodsbepalingen beperkter. De 

website 'Zonder is gezonder' blijft het medium om nieuwe informatie te 

communiceren en te ontsluiten. Actualisatie is voorzien. Welke kanalen gebruikt 

worden, zal afhankelijk zijn van de doelgroep. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld green 

deal, ... In het NAPAN 2018-2022 is een specifieke actie hierrond opgenomen.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging met 

pesticiden op terreinen 

beheerd voor openbare 

of commerciële 

activiteiten

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

7B_G_0002
Sensibilisatie rond en promotie van 

pesticidenvrij beheer bij burgers

Net zoals in het vorige plan wordt er blijvend ingezet om de burgers te sensibiliseren 

rond het voorkomen van het gebruik van pesticiden. In het NAPAN 2018-2022 is een 

specifieke actie hierrond opgenomen.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Het terugdringen van 

verontreiniging met 

pesticiden door minder 

privégebruik door 

burgers

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_I_0118

Uitbouw van de saneringsinfrastuctuur om 

invulling te geven aan de per waterlichaam 

berekende reductiedoelstelling voor 

huishoudens (conform het Polaris-model) 

voor waterlichamen met klasse 2

De huishoudens hebben nog een aandeel in de vervuilingsdruk naar de waterlopen 

toe. Een volledige uitbouw van het GUP is wenselijk, maar niet overal haalbaar op 

korte termijn. Een volledige uitbouw is ook niet altijd nodig om de doelstellingen van 

de kaderrichtlijn Water (KRLW) te halen of niet mogelijk in één planperiode. In dat 

geval worden tussendoelen gesteld. Een verfijning van het GUP bestaat in het 

formuleren van reductiedoelen voor fosfor (P) en stikstof (N) per waterlichaam in 

functie van het behalen van de goede toestand. Voor elk waterlichaam wordt 

modelmatig een doelstelling voor het reduceren van de vuilvracht tegen 2027 

berekend. Dit reductiedoel wordt in verhouding verdeeld over de verschillende 

actoren naargelang hun aandeel in de uitstoot (druk). Dit luik betreft de verdere 

uitbouw van de saneringsinfrastructuur. Het grootste aandeel om hiertoe te komen 

bestaat uit de uitvoering van het lopend beleid.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur 

(zowel collectieve als 

individuele zuivering)

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

rioolbeheerders, Rioolbeheerder : 

Aquafin NV.

technisch II/III

7B_I_0119

Uitbouw van de saneringsinfrastuctuur om 

invulling te geven aan de per waterlichaam 

berekende reductiedoelstelling voor 

huishoudens (conform het Polaris-model) 

voor waterlichamen met klasse 3

De huishoudens hebben nog een aandeel in de vervuilingsdruk naar de waterlopen 

toe. Een volledige uitbouw van het GUP is wenselijk, maar niet overal haalbaar op 

korte termijn. Een volledige uitbouw is ook niet altijd nodig om de doelstellingen van 

de kaderrichtlijn Water (KRLW) te halen of niet mogelijk in één planperiode. In dat 

geval worden tussendoelen gesteld. Een verfijning van het GUP bestaat in het 

formuleren van reductiedoelen voor fosfor (P) en stikstof (N) per waterlichaam in 

functie van het behalen van de goede toestand. Voor elk waterlichaam wordt 

modelmatig een doelstelling voor het reduceren van de vuilvracht tegen 2027 

berekend. Dit reductiedoel wordt in verhouding verdeeld over de verschillende 

actoren naargelang hun aandeel in de uitstoot (druk) van P en N. Dit gebeurde 

a.d.h.v. het Polaris-model. Dit luik betreft de verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur. Een groot aandeel om hiertoe te komen bestaat ook uit de 

uitvoering van het lopend beleid.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur 

(zowel collectieve als 

individuele zuivering)

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

rioolbeheerders, Rioolbeheerder : 

Aquafin NV.

technisch II/III

7B_I_0120

Uitbouw van de saneringsinfrastuctuur om 

invulling te geven aan de per waterlichaam 

berekende reductiedoelstelling voor 

huishoudens (conform het Polaris-model) 

voor waterlichamen met klasse 4

De huishoudens hebben nog een aandeel in de vervuilingsdruk naar de waterlopen 

toe. Een volledige uitbouw van het GUP is wenselijk, maar niet overal haalbaar op 

korte termijn. Een volledige uitbouw is ook niet altijd nodig om de doelstellingen van 

de kaderrichtlijn Water (KRLW) te halen of niet mogelijk in één planperiode. In dat 

geval worden tussendoelen gesteld. Een verfijning van het GUP bestaat in het 

formuleren van reductiedoelen voor fosfor (P) en stikstof (N) per waterlichaam in 

functie van het behalen van de goede toestand. Voor elk waterlichaam wordt 

modelmatig een doelstelling voor het reduceren van de vuilvracht tegen 2027 

berekend. Dit reductiedoel wordt in verhouding verdeeld over de verschillende 

actoren naargelang hun aandeel in de uitstoot (druk) van P en N. Dit gebeurde 

a.d.h.v. het Polaris-model. Dit luik betreft de verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur. Een aanzienlijk aandeel bestaat uit de uitvoering van het 

lopend beleid. I.f.v. aandeel en haalbaarheid, minimaal 50% van het totale 

reductiedoel uit te voeren.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur 

(zowel collectieve als 

individuele zuivering)

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

rioolbeheerders, Rioolbeheerder : 

Aquafin NV.

technisch II/III

7B_I_0121

Uitbouw van de saneringsinfrastuctuur om 

invulling te geven aan de per waterlichaam 

berekende reductiedoelstelling voor 

huishoudens (conform het Polaris-model) 

voor waterlichamen met klasse 5

De huishoudens hebben nog een aandeel in de vervuilingsdruk naar de waterlopen 

toe. Een volledige uitbouw van het GUP is wenselijk, maar niet overal haalbaar op 

korte termijn. Een volledige uitbouw is ook niet altijd nodig om de doelstellingen van 

de kaderrichtlijn Water (KRLW) te halen of niet mogelijk in één planperiode. In dat 

geval worden tussendoelen gesteld. Een verfijning van het GUP bestaat in het 

formuleren van reductiedoelen voor fosfor (P) en stikstof (N) per waterlichaam in 

functie van het behalen van de goede toestand. Voor elk waterlichaam wordt 

modelmatig een doelstelling voor het reduceren van de vuilvracht tegen 2027 

berekend. Dit reductiedoel wordt in verhouding verdeeld over de verschillende 

actoren naargelang hun aandeel in de uitstoot (druk). Dit luik betreft de verdere 

uitbouw van de saneringsinfrastructuur. Een deel bestaat uit de uitvoering van het 

lopend beleid. I.f.v. aandeel en haalbaarheid, minimaal 30% van het totale 

reductiedoel uit te voeren.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur 

(zowel collectieve als 

individuele zuivering)

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

rioolbeheerders, Rioolbeheerder : 

Aquafin NV.

technisch II/III



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_I_0122

Uitbouw van de saneringsinfrastuctuur om 

invulling te geven aan de per waterlichaam 

berekende reductiedoelstelling voor 

huishoudens (conform het Polaris-model) 

voor waterlichamen met klasse 6

De huishoudens hebben nog een aandeel in de vervuilingsdruk naar de waterlopen 

toe. Een volledige uitbouw van het GUP is wenselijk, maar niet overal haalbaar op 

korte termijn. Een volledige uitbouw is ook niet altijd nodig om de doelstellingen van 

de kaderrichtlijn Water (KRLW) te halen of niet mogelijk in één planperiode. In dat 

geval worden tussendoelen gesteld. Een verfijning van het GUP bestaat in het 

formuleren van reductiedoelen voor fosfor (P) en stikstof (N) per waterlichaam in 

functie van het behalen van de goede toestand. Voor elk waterlichaam wordt 

modelmatig een doelstelling voor het reduceren van de vuilvracht tegen 2027 

berekend. Dit reductiedoel wordt in verhouding verdeeld over de verschillende 

actoren naargelang hun aandeel in de uitstoot (druk) van P en N. Dit gebeurde 

a.d.h.v. het Polaris-model. Dit luik betreft de verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur. Een deel bestaat uit de uitvoering van het lopend beleid. I.f.v. 

aandeel en haalbaarheid, minimaal 33% van het totale reductiedoel uit te voeren.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur 

(zowel collectieve als 

individuele zuivering)

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

rioolbeheerders, Rioolbeheerder : 

Aquafin NV.

technisch II/III

7B_J_0052

Assetmanagement: vastleggen van de 

performantie van de verschillende 

onderdelen van de saneringsinfrastructuur

Verdere verfijning van deel 9 van de technische toelichting bij de code van goede 

praktijk voor rioleringssystemen met het oog op het opstellen van een asset-

management plan

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere optimalisatie 

van de 

saneringsinfrastructuur 

en verhogen van 

zuiveringsrendement 

van de 

rioolwaterzuiveringsinsta

llaties

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

rioolbeheerders

administratief nvt

7B_J_0053
Actualiseren van de Code van goede 

praktijk in functie van klimaatadaptatie

De dimensionering van riolering houdt momenteel reeds rekening met een bui die 

gebaseerd is op neerslagpatronen uit het recente verleden en gaat wateroverlast na 

bij T20. het is de doelstelling om de impact van klimaatadaptatie en een daaruit 

voortvloeiend gewijzigd neerslagpatroon in rekening te brengen en de impact ook bij 

een hogere terugkeerperiode in te schatten.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere optimalisatie 

van de 

saneringsinfrastructuur 

en verhogen van 

zuiveringsrendement 

van de 

rioolwaterzuiveringsinsta

llaties

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

rioolbeheerders

administratief nvt

7B_J_0054

Opmaak van een toolbox voor afweging 

van opportuniteiten van investeringen 

inzake saneringsinfrastructuur

De te behalen doelstelling voor saneringsinfrastructuur (zie 7B_I) wordt uitgedrukt in 

functie van in te zamelen IE. Aan de hand van een nog te ontwikkelen tool zal 

aangegeven worden of ook andere maatregelen deze doelstelling kunnen invullen.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere optimalisatie 

van de 

saneringsinfrastructuur 

en verhogen van 

zuiveringsrendement 

van de 

rioolwaterzuiveringsinsta

llaties

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Alle 

rioolbeheerders

administratief nvt

7B_J_0055

Optimalisatie van de 

saneringsinfrastructuur om invulling te 

geven aan de per waterlichaam berekende 

reductiedoelstelling voor huishoudens 

(conform het Polaris-model) voor 

waterlichamen met klasse 2

Bestaande saneringsinfrastructuur, meer bepaald RWZI's en overstorten hebben nog 

een aanzienlijk aandeel in de vervuilingsdruk naar de waterlopen toe.Voor elk 

waterlichaam wordt modelmatig een doelstelling voor het reduceren van de vuilvracht 

tegen 2027 berekend. Dit reductiedoel wordt in verhouding verdeeld over de 

verschillende actoren naargelang hun aandeel in de uitstoot (druk) van P en N. Dit 

gebeurde a.d.h.v. het Polaris-model. Dit luik betreft optimalisatie van bestaande SI, 

door de zuiveringsefficiëntie van RWZI's te verhogen en dus de werking van RWZI's 

verder te optimaliseren  (eliminatie regenbezinktanks, verdergaande P-verwijdering, 

tertaire zuivering).

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere optimalisatie 

van de 

saneringsinfrastructuur 

en verhogen van 

zuiveringsrendement 

van de 

rioolwaterzuiveringsinsta

llaties

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Rioolbeheerder : Aquafin NV.

technisch II/III

7B_J_0056

Optimalisatie van de 

saneringsinfrastuctuur om invulling te 

geven aan de per waterlichaam berekende 

reductiedoelstelling voor huishoudens 

(conform het Polaris-model) voor 

waterlichamen met klasse 3

Bestaande saneringsinfrastructuur, en meer bepaald de restvuilvracht van RWZI's en 

overstorten hebben nog een aanzienlijk aandeel in de vervuilingsdruk naar de 

waterlopen toe.Voor elk waterlichaam wordt modelmatig een doelstelling voor het 

reduceren van de vuilvracht tegen 2027 berekend. Dit reductiedoel wordt in 

verhouding verdeeld over de verschillende actoren naargelang hun aandeel in de 

uitstoot (druk) van P en N. Dit gebeurde a.d.h.v. het Polaris-model. Dit luik betreft 

optimalisatie van bestaande SI, door de zuiveringsefficiëntie van RWZI's te verhogen 

en dus de werking van RWZI's verder te optimaliseren  (eliminatie regenbezinktanks, 

verdergaande P-verwijdering, tertaire zuivering) en optimalisatie binnen het stelsel 

(verhogen bergingscapaciteit).

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere optimalisatie 

van de 

saneringsinfrastructuur 

en verhogen van 

zuiveringsrendement 

van de 

rioolwaterzuiveringsinsta

llaties

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Rioolbeheerder : Aquafin NV.

technisch II/III



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_J_0057

Optimalisatie van de 

saneringsinfrastructuur om invulling te 

geven aan de per waterlichaam berekende 

reductiedoelstelling voor huishoudens 

(conform het Polaris-model) voor 

waterlichamen met klasse 4

Bestaande saneringsinfrastructuur, meer bepaald de restvuilvracht van RWZI's en 

overstorten hebben nog een aanzienlijk aandeel in de vervuilingsdruk naar de 

waterlopen toe.Voor elk waterlichaam wordt modelmatig een doelstelling voor het 

reduceren van de vuilvracht tegen 2027 berekend. Dit reductiedoel wordt in 

verhouding verdeeld over de verschillende actoren naargelang hun aandeel in de 

uitstoot (druk) van P en N. Dit gebeurde a.d.h.v. het Polaris-model. Dit luik betreft 

optimalisatie van bestaande SI, door de zuiveringsefficiëntie van RWZI's te verhogen 

en dus de werking van RWZI's verder te optimaliseren  (eliminatie regenbezinktanks, 

verdergaande P-verwijdering, tertaire zuivering) en optimalisatie binnen het stelsel 

(verhogen bergingscapaciteit). I.f.v. aandeel en haalbaarheid, minimaal 50% van het 

totale reductiedoel uit te voeren.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere optimalisatie 

van de 

saneringsinfrastructuur 

en verhogen van 

zuiveringsrendement 

van de 

rioolwaterzuiveringsinsta

llaties

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Rioolbeheerder : Aquafin NV.

technisch II/III

7B_J_0058

Optimalisatie van de 

saneringsinfrastructuur om invulling te 

geven aan de per waterlichaam berekende 

reductiedoelstelling voor huishoudens 

(conform het Polaris-model) voor 

waterlichamen met klasse 5

Bestaande saneringsinfrastructuur, meer bepaald RWZI's en overstorten hebben nog 

een aanzienlijk aandeel in de vervuilingsdruk naar de waterlopen toe.Voor elk 

waterlichaam wordt modelmatig een doelstelling voor het reduceren van de vuilvracht 

tegen 2027 berekend. Dit reductiedoel wordt in verhouding verdeeld over de 

verschillende actoren naargelang hun aandeel in de uitstoot (druk) van P en N. Dit 

gebeurde a.d.h.v. het Polaris-model. Dit luik betreft optimalisatie van bestaande SI, 

door de zuiveringsefficiëntie van RWZI's te verhogen en dus de werking van RWZI's 

verder te optimaliseren  (eliminatie regenbezinktanks, verdergaande P-verwijdering, 

tertaire zuivering) en optimalisatie binnen het stelsel (verhogen bergingscapaciteit). 

I.f.v. aandeel en haalbaarheid, minimaal 33% van het totale reductiedoel uit te 

voeren.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere optimalisatie 

van de 

saneringsinfrastructuur 

en verhogen van 

zuiveringsrendement 

van de 

rioolwaterzuiveringsinsta

llaties

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Rioolbeheerder : Aquafin NV.

technisch II/III

7B_J_0059

Optimalisatie van de 

saneringsinfrastructuur om invulling te 

geven aan de per waterlichaam berekende 

reductiedoelstelling voor huishoudens 

(conform het Polaris-model) voor 

waterlichamen met klasse 6

Bestaande saneringsinfrastructuur, meer bepaald RWZI's en overstorten hebben nog 

een aanzienlijk aandeel in de vervuilingsdruk naar de waterlopen toe.Voor elk 

waterlichaam wordt modelmatig een doelstelling voor het reduceren van de vuilvracht 

tegen 2027 berekend. Dit reductiedoel wordt in verhouding verdeeld over de 

verschillende actoren naargelang hun aandeel in de uitstoot (druk) van P en N. Dit 

gebeurde a.d.h.v. het Polaris-model. Dit luik betreft optimalisatie van bestaande SI, 

door de zuiveringsefficiëntie van RWZI's te verhogen en dus de werking van RWZI's 

verder te optimaliseren  (eliminatie regenbezinktanks, verdergaande P-verwijdering, 

tertaire zuivering) en optimalisatie binnen het stelsel (verhogen bergingscapaciteit). 

I.f.v. aandeel en haalbaarheid, minimaal 33% van het totale reductiedoel uit te 

voeren.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Verdere optimalisatie 

van de 

saneringsinfrastructuur 

en verhogen van 

zuiveringsrendement 

van de 

rioolwaterzuiveringsinsta

llaties

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Rioolbeheerder : Aquafin NV.

technisch II/III

7B_K_0025

Onderzoek ter onderbouwing van het 

mestbeleid met oog op de verbetering van 

de waterkwaliteit

Onderzoek gebeurt in opdracht van VLM. In deze middelen zit ook de werking van 

het onderzoeksplatfom duurzame bemesting bevat. Dit platform bestaande uit 

universiteiten, praktijkcentra en overheid en adviseert VLM bij het vaststellen van de 

onderzoeksprioriteiten, het uitschrijven van onderzoeksvoorstellen, dissimenatie van 

onderzoeksresultaten naar de praktijk,... 

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

administratief nvt

7B_K_0026

Uitbreiding van het modelinstrumentarium 

en de kennis over het nutriëntentransport 

tussen grond- en oppervlaktewater en op 

het vlak van het beoordelen van de 

effectiviteit van maatregelen

Beoogt de verdere ontwikkeling van het modelinstrumentarium voor de modellering 

van de nutriëntenemissie uit de landbouw.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

7B_K_0027

Onderzoek naar het voorkomen van 

pesticiden in oppervlaktewater en 

grondwater, de relatie met 

landbouwactiviteiten en de biologische 

impact

Deze actie vertrekt vanuit de beschikbare gegevens van meetnetten en databanken 

om relaties te leggen volgens de DPSIR keten. Daaruit kunnen dan aanbevelingen 

geformuleerd worden voor welke actieve stoffen er nieuwe maatregelen nodig zijn en 

welke actieve stoffen in de toekomst moeten opgevolgd worden via monitoring in 

oppervlaktewater en grondwater.  

De resultaten uit deze actie dragen bij aan de onderbouwing van actie 7B_E_0019. 

Dit is ook een actie in het NAPAN 2018-2022 (Fla 2.6.7).

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_K_0028

Onderzoek en ontwikkelen van 

klimaatadaptieve acties met het oog op de 

compensatie van het negatieve effect van 

klimaatverandering op de waterkwaliteit 

(nutriënten en pesticiden)

Omvat proces van zoeken, ontwikkelen, uittesten van nieuwe maatregelen die binnen 

onder meer het mestbeleid en het pesticidenbeleid kunnen ingezet worden om de 

negatieve effecten van klimaatverandering op waterkwaliteit voor nutriënten en 

pesticiden in onder andere het landbouwgebied te compenseren.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

administratief nvt

7B_K_0029
Onderzoek om het gebruik van verboden 

pesticiden voorkomen

Verschillende verboden pesticiden worden nog in het oppervlaktewater 

teruggevonden aan hoge concentraties. Tegelijk worden er verboden pesticiden te 

koop aangeboden via internet, wat het gebruik in de hand werkt. Deze actie voorziet 

in kennisopbouw en beleidsaanbevelingen om dit gebruik te voorkomen en aan 

banden te leggen.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht en handhaving 

van de aansluitingsplicht op riolering

Extra inzetten op toezicht en handhaving van de aansluitingsplicht op riolering en 

hierbij aandacht hebben voor zowel ‘compliance promotion’ als vaststelling van milieu-

inbreuken en -misdrijven, en waar nuttig het opleggen van bestuurlijke maatregelen. 

De overheid investeert een belangrijke hoeveelheid financiële middelen om zoveel 

mogelijk afvalwater te collecteren en te zuiveren alvorens dit in het milieu terecht 

komt. Deze investeringen worden deels teniet gedaan door geen gescheiden stelsel 

aan te leggen (ondanks de wettelijke verplichting), afvalwater van woningen of 

gebouwen niet aan te sluiten op rioleringen, fout aan te sluiten of regenwater niet af 

te koppelen (waardoor de overstortwerking verhoogt), in die gevallen waar dit 

verplicht is. Ook het behoud en onderhoud van grachtenstelsels vormt een 

belangrijke schakel in de afvoer van regenwater. Het administratief toezicht van de 

ecologisch en economisch toezichthouder moet er voor zorgen dat rioolbeheerders 

hier correct tewerk gaan.  Met betrekking tot saneringsinfrastructuur wordt de 

handhavingsfocus gelegd bij de aansluitingsplicht voor de privéwaterafvoer.  In de 

schoot van de CIW werkgroep waterzuivering werden de afgelopen jaren goede 

afspraken gemaakt met de rioolbeheerders en de lokale toezichthouders om deze 

problematiek aan te pakken. Er werd een plan van aanpak uitgewerkt om aansluiting 

bij aanleg of heraanleg van rioleringen maximaal te realiseren.Hier is de lokale 

toezichthouder (gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband) aan zet, 

tenzij het om het correct aansluiten van bedrijfsafvalwater uit een klasse 1-bedrijf 

gaat, waar de afdeling handhaving aan zet is

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Uitwerken en toepassen 

van een 

handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen 

en beschermen van 

oppervlaktewater

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid 

: Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM), Alle rioolbeheerders

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_L_0013

Extra inzetten op toezicht en handhaving 

naleving milieuvoorwaarden van vergunde 

lozingen, en onvergunde lozingen

Extra inzetten op toezicht en handhaving naleving milieuvoorwaarden van vergunde 

lozingen, en onvergunde lozingen met aandacht voor zowel ‘compliance promotion’ 

als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven, en waar nuttig het opleggen van 

bestuurlijke maatregelen.  Naast een sturend vergunningen- en heffingenbeleid in 

functie van het behalen van de doelstellingen voor het integraal waterbeleid, blijft de 

opvolging van de lozingsvoorwaarden of de opsporing van onbekende lozingen van 

belang. Hierbij moet zeker prioriteit gegeven worden aan de handhaving van de 

ingedeelde inrichtingen in speerpuntgebieden.  Vandaag wordt de handhaving van 

lozingen van ingedeelde inrichtingen opgevolgd door de afdeling Handhaving van het 

departement Omgeving voor wat betreft de klasse 1-inrichtingen en door de lokale 

toezichthouders wat betreft klasse 2 en klasse 3-inrichtingen (subsidiariteitsbeginsel). 

Voor de klasse 2-bedrijven staat in het Handhavingsplan Omgeving 2020 te lezen dat 

de afdeling Handhaving op basis van een risicogebaseerde benadering nog een 

beperkt aantal klasse 2-inrichtingen zelf zal controleren voor een aantal 

milieuthema’s. Dit omdat sommige klasse 2-inrichtingen een zodanig belangrijke 

milieu-impact hebben dat een efficiënt en uniform toezicht hier aangewezen is. Het 

betreft onder meer controles op de lozing van bedrijfsafvalwater in 

oppervlaktewater.De bestaande samenwerking tussen de VMM en afdeling 

Handhaving van het departement Omgeving blijft ter zake bestaan en wordt verder 

uitgediept. De VMM geeft op basis van haar meetnet en haar incidentenwerking een 

insteek op het Handhavingsplan Omgeving, en bij incidenten wordt samengewerkt 

om de lozing zo snel mogelijk stop te zetten en de gevolgen ervan aan te pakken. 

Een bijzonder aandachtspunt bij lozingen vormen de zogenaamde silosappen of 

erfsappen die uit voerderhopen en opslag van allerlei groenafval wegvloeien. Door 

hun hoge nutriëntengehalte vervuilen ze het grondwater en het oppervlaktewater. Ter 

zake bestaat slechts beperkte regelgeving voor voederopslag bij nieuwe 

rundveebedrijven en voor groenopslag rond vergistingsinstallaties. Deze regelgeving 

moet uitgebreid en aangescherpt worden. Ook in het Milieuhandhavingsprogramma 

2015-2019 van de VHRM werd daar al op gewezen.  Het bevoegd maken van de 

VLM voor het toezicht op de regels rond voederopslag bij rundveebedrijven in 2018 is 

een stap in de goede richting naar een betere handhaving. 

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Uitwerken en toepassen 

van een 

handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen 

en beschermen van 

oppervlaktewater

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid 

: Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM), Vlaamse overheid : 

Departement Omgeving (cfr SGBP: 

Dep LNE Afdeling 

Milieuhandhaving, Milieuschade en 

Crisisbeheer)

administratief nvt

7B_L_0014

Extra inzetten op toezicht en de 

handhaving van lozingen van sappen van 

natte biomassa

De lokale toezichthouders zetten bij de uitvoering van hun toezichtopdrachten extra in 

op toezicht en de handhaving van lozingen van sappen van natte biomassa en 

hebben hierbij aandacht voor zowel ‘compliance promotion’ als vaststelling van milieu-

inbreuken en -misdrijven, en waar nuttig het opleggen van bestuurlijke maatregelen. 

Lozingen van niet ingedeelde inrichtingen, waaronder silosappen, vormen een niet te 

onderschatten probleem voor de kwaliteit van oppervlaktewater en waterbodem. 

Deze silosappen komen meestal in het oppervlaktewater terecht via overloop van 

opslagtanks of run-off vermengd met regenwater. Ze vallen buiten het bestek van de 

mestwetgeving en voor een groot stuk ook buiten de milieuvoorwaarden. Omwille van 

hun ernstige impact op waterlopen is een prioritaire handhaving van deze lozingen 

echter noodzakelijk. Vandaag is het vaststellen en handhaven van silosappen een 

verantwoordelijkheid van de lokale toezichthouders en voor zover de lozing plaats 

heeft in de waterlopen of waterwegen die zij beheren, ook van de waterbeheerders. 

Zoals hiervoor werd aangegeven is het noodzakelijk om hierover meer regelgeving te 

voorzien die dan zoals de rest van de regels rond erfsappen gehandhaafd kan 

worden door de VLM. 

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Uitwerken en toepassen 

van een 

handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen 

en beschermen van 

oppervlaktewater

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid 

: Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM)

administratief nvt

7B_L_0015

Extra inzetten op toezicht en handhaving 

inzake correct gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

met aandacht voor zowel  ‘compliance 

promotion’ als vaststelling van milieu-

inbreuken en -misdrijven

Het departement Landbouw en Visserij zet bij de uitvoering van haar 

toezichtopdrachten (extra) in op toezicht en de handhaving inzake correct gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en heeft hierbij aandacht voor zowel  

‘compliance promotion’ als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Uitwerken en toepassen 

van een 

handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen 

en beschermen van 

oppervlaktewater

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

7B_L_0016

Extra inzetten op toezicht en handhaving 

van de naleving van de bepalingen in het 

mestdecreet inzake bemesting en 

mestgebruik met aandacht voor zowel 

‘compliance promotion’ als vaststelling van 

milieu-inbreuken en -misdrijven

De VLM zet bij de uitvoering van haar toezichtsopdrachten extra in op toezicht en 

handhaving van de naleving van de bepalingen in het mestdecreet inzake bemesting 

en mestgebruik en heeft hierbij aandacht voor zowel ‘compliance promotion’ als 

vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven, en waar nuttig het opleggen van 

bestuurlijke maatregelen.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Uitwerken en toepassen 

van een 

handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen 

en beschermen van 

oppervlaktewater

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

administratief nvt

7B_L_0017

Extra inzetten op toezicht en handhaving 

van de naleving van de diverse 

afstandsregels (mestdecreet, wet 

onbevaarbare waterlopen, DIWB) met 

aandacht voor zowel ‘compliance 

promotion' als vaststelling van milieu-

inbreuken en -misdrijven

De VLM en de waterbeheerders zetten bij de uitvoering van hun toezichtopdrachten 

extra in op toezicht en handhaving van de naleving van de diverse afstandsregels 

(mestdecreet, wet onbevaarbare waterlopen, gecoördineerd decreet integraal 

waterbeleid) die binnen hun bevoegdheid vallen en hebben hierbij aandacht voor 

zowel ‘compliance promotion’ als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven, en 

waar nuttig het opleggen van bestuurlijke maatregelen.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Uitwerken en toepassen 

van een 

handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen 

en beschermen van 

oppervlaktewater

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), Alle 

waterbeheerders

administratief nvt

7B_M_0018

Verderzetten en versterken van de 

intrabelgische samenwerking via het 

overlegplatform water en het 

Gebiedsgericht Overleg Water (GOW)

De intrabelgische samenwerking mbt de uitvoering van de KRLW wordt verdergezet 

en waar nodig versterkt via 1) op beleidsniveau: de structuur van het Overlegplatform 

Water dat ressorteert onder de CCIM Stuurgroep Water en 2) op operationeel/lokaal 

niveau: de GOWs (Gebiedsgericht Overleg Water). Binnen het Overlegplatform zijn 

verschillende expertengroepen actief die diverse onderwerpen verder uitdiepen.

Verontreiniging 

oppervlaktewate

r

Grensoverschrijdend 

geïntegreerd kwalitatief 

oppervlaktewaterbeheer

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

8A_D_0111

Opmaken van een afwegingskader en een 

gebiedsdekkende visiekaart voor 

oeverzones

Een grondige en objectieve onderbouwing is een belangrijke voorwaarde voor het 

creëren van een draagvlak voor de realisatie van oeverzones. Daarom zal de 

werkgroep Ecologisch Waterbeheer een gebiedsdekkende visiekaart opmaken, die 

aanduidt waar en voor welke functie(s) oeverzones gewenst zijn. Samen met de kaart 

zal ook een afwegingskader opgesteld worden voor het specifieke ontwerp van een 

oeverzone, met een apart beslisschema per oeverzonefunctie. In de loop van het 

opmaakproces van de visiekaart en het afwegingskader zal teruggekoppeld worden 

met de relevante doelgroepen (landbouworganisaties, natuurverenigingen, regionale 

landschappen, …).  

Hydromorfologie

Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van 

oevers

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

administratief nvt

8A_D_0112

Afstemmen van de procedures in het 

Waterwetboek en het decreet 

landinrichting voor de realisatie van 

oeverzones

Momenteel is er zowel voor de instelling van een oeverzoneproject in het kader van 

het Waterwetboek als voor de instelling van een landinrichtingsproject via een 

inrichtingsnota een openbaar onderzoek nodig. De werkgroep Ecologisch 

Waterbeheer zal beide procedures op elkaar (laten) afstemmen zodat er voor de 

inzet van de instrumenten landinrichting voor de realisatie van oeverzoneprojecten 

slechts éénmaal een openbaar onderzoek nodig is. 

Hydromorfologie

Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van 

oevers

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

administratief nvt

8A_D_0113

Uitwerken van gerichte 

sensibiliseringcampagnes over de 

multifunctionaliteit en de meerwaarde van 

oeverzones voor specifieke doelgroepen

De multifunctionaliteit en de meerwaarde van oeverzones is bij de meeste actoren 

nog onvoldoende gekend. Daarom zullen binnen de werkgroep Ecologisch 

Waterbeheer enkele gerichte sensibiliseringscampagnes uitgewerkt worden voor 

specifieke doelgroepen (beroepslandbouwers, privé-eigenaars, gemeenten, ...). De 

bedoeling is om bij de verschillende actoren het draagvlak voor de realisatie van 

oeverzones te verhogen en ze eventueel te laten participeren in het beheer ervan. 

Hydromorfologie

Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van 

oevers

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Omgeving (cfr SGBP: Dep 

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid 

en Onroerend Erfgoed), Vereniging 

Vlaamse Steden en Gemeenten 

(V.V.S.G.), Vlaamse overheid : 

Departement Landbouw en Visserij 

(LV), Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

8A_D_0114

Mogelijkheden onderzoeken en voorstellen 

om via het GLB post 2020 een stimulerend 

beleid te voorzien voor de realisatie van 

oeverzones

Momenteel loopt binnen de Vlaamse overheid de voorbereiding van het strategisch 

plan voor de implementatie van het GLB post 2020. In dit kader zullen de 

mogelijkheden voor een stimulerend beleid voor de realisatie van oeverzones (o.a. 

via aangepaste beheerovereenkomsten, activatie artikel 67 GLB, niet-productieve 

investeringssteun, …) onderzocht en voorgesteld worden in het strategisch plan. Dit 

onder voorbehoud  van de goedkeuring van het GLB strategisch plan post 2020. 

Hydromorfologie

Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van 

oevers

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

administratief nvt

8A_E_0303

Opmaken van een uitvoeringsplan voor 

het wegwerken van de prioritaire 

vismigratieknelpunten volgens de 

geactualiseerde prioriteitenkaart

In de aanloop naar het SGBP3 werd de prioriteitenkaart vismigratie van 2010 

geactualiseerd. Volgens de timing van de Beneluxbeschikking vismigratie moeten 

alle prioritaire vismigratieknelpunten op deze kaart tegen 2027 weggewerkt worden. 

Dit lijkt in Vlaanderen niet haalbaar. Via de opmaak van een uitvoeringsplan zal 

bekeken worden hoe de sanering van de prioritaire knelpunten het best wordt 

aangepakt.

Hydromorfologie
Realiseren van beek- en 

rivierherstel

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB), Alle 

waterbeheerders

administratief nvt

8A_E_0304 Migratie van de databank vismigratie
De huidige databank vismigratie werkt niet meer op de meeste computers. Daarom 

zal de databank zo snel mogelijk ondergebracht worden op een nieuwe locatie. 
Hydromorfologie

Realiseren van beek- en 

rivierherstel

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

administratief nvt

8A_E_0305

Uitwerken van een plan van aanpak voor 

de sanering van de prioritaire 

pompgemalen ikv het palingbeheerplan

In 2019 werden volgens een afgesproken methodiek de pompgemalen 

geïdentificeerd die een significante bijdrage leveren aan de mortaliteit van 

migrerende zilverpaling. Deze pompgemalen dienen volgens het palingbeheerplan 

visvriendelijk gemaakt te worden. Omdat de kosten voor de sanering van 

pompgemalen hoog kunnen oplopen, wordt hiervoor een plan van aanpak 

uitgewerkt. 

Hydromorfologie
Realiseren van beek- en 

rivierherstel

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB), Alle 

waterbeheerders

administratief nvt

8A_E_0306
Uitwerken van een visie op de 

herintroductie van macrofyten

Vaak is een slechte kwaliteitsscore voor macrofyten de reden waarom in een 

oppervlaktewaterlichaam de goede ecologische toestand niet wordt gehaald. In 

sommige waterlopen wordt de herintroductie van macrofyten voorgesteld als 

maatregel om hieraan te verhelpen. Herintroductie van soorten is lang niet altijd 

succesvol en kan ook ongewenste effecten hebben. Daarom zal een visie op de 

herintroductie van macrofyten uitgewerkt worden. 

Hydromorfologie
Realiseren van beek- en 

rivierherstel

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB), Alle 

waterbeheerders

administratief nvt

8A_G_0002

Kennis verzamelen m.b.t. de 

(kosten)effectiviteit van verschillende 

hydromorfologische herstelmaatregelen 

via systematische monitoring

Vaak zijn er nog onvoldoende gegevens bekend over de (kosten)effectiviteit van 

hydromorfologisch herstelmaatregelen. Dit is een obstakel wanneer dit soort 

maatregelen afgewogen moeten worden tegenover andere, meer technische 

maatregelen. In de loop van de planperiode zullen de waterloopbeheerders een 

gemeenschappelijk monitoringprotocol uitwerken en systematisch de effecten van 

een selectie hydromofologische herstelmaatregelen (o.m. oeverzones) op de 

waterkwaliteit, de structuurkwaliteit en de hydrologie opvolgen. 

Hydromorfologie

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond hydromorfologie ter 

ondersteuning van de 

ecologische toestand 

van het watersysteem

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB), Alle 

waterbeheerders

administratief nvt

8A_J_0001

Vaststellen van het minimumdebiet of 

minimumpeil in de verschillende 

waterlooptypes in uitvoering van de e-flow

In het kader van de opmaak van het reactief afwegingskader voor de prioritering van 

watergebruik bij waterschaarste, bepalen de waterbeheerders het minimumdebiet of 

het minimumpeil in functie van het waterlooptype en de ecologische kwetsbaarheid 

van de betrokken waterloop. Voor polderwaterlopen dient een streefpeil bepaald te 

worden. 

Hydromorfologie

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterhuisho

uding

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB), Alle 

waterbeheerders

technisch geen

8A_J_0002

Optimaliseren van de monitoring en de 

beoordeling van de hydromorfologie met 

implementatie van alle aspecten van de e-

flow

De e-flow van een waterloop omvat naast een minimumdebiet of een minimumpeil 

ook nog drie andere aspecten: het overstromingsregime en de verstuwingsgraad van 

de waterloop en de piekigheid van de waterafvoer. De komende jaren zal de 

monitoring en de beoordeling van de hydromorfologie geoptimaliseerd worden, 

waarbij deze drie aspecten zullen worden meegenomen. Hierbij valt op te merken dat 

voor de bepaling van de e-flow van bevaarbare waterlopen en onbevaarbare 

waterlopen van tweede categorie en lager nog een methodiek dient uitgewerkt te 

worden. 

Hydromorfologie

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterhuisho

uding

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

8A_J_0003

Definiëren van het goed ecologisch 

potentieel (GEP) en het maximaal 

ecologisch potentieel (MEP) inzake 

hydromorfologie voor kunstmatige en sterk 

veranderde waterlichamen

Binnen het meetnet hydromorfologie worden beken, rivieren en polderwaterlopen 

beoordeeld volgens een scoresysteem dat hun toestand vergelijkt met een natuurlijke 

referentiesituatie. Kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen worden dus even 

streng beoordeeld als natuurlijke. Dit geeft weliswaar een correct beeld van de 

actuele hydromorfologische toestand, maar houdt geen rekening met het feit dat 

waterlichamen omwille van bepaalde toegekende nuttige doelen nooit een goede 

hydromorfologische toestand kunnen bereiken.  Binnen deze actie wordt gedefinieerd 

wat op vlak van hydromorfologie het goede ecologische potentieel (GEP) en het 

maximale ecologische potentieel (MEP) is voor kunstmatige en sterk veranderde 

waterlichamen, rekening houdend met hun statuut, typologie en de toegekende 

nuttige doelen. Dit moet toelaten om gericht acties i.v.m. structuurherstel te definiëren 

ter verbetering van de ecologische toestand van deze waterlichamen. 

 

Hydromorfologie

Herstellen en 

beschermen van de 

oppervlaktewaterhuisho

uding

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB)

administratief nvt

8A_K_0001
Opvolgen en indien nodig bijsturen van 

herstel- en beheermaatregelen voor bever

Het soortbeschermingsprogramma voor de bever wordt met vijf jaar verlengd. De 

werkgroep Ecologisch Waterbeheer zal opnieuw de herstel- en beheermaatregelen 

die een mogelijke impact hebben op het waterlopenbeheer, opvolgen en indien nodig 

bijsturen. 

Hydromorfologie

Aangepast beheer van 

waterlopen in functie 

van ecologische 

doelstellingen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB), Alle 

waterbeheerders

technisch geen

8A_K_0002
Opvolgen en indien nodig bijsturen van de 

herstel- en beheermaatregelen voor otter

Binnen het ANB wordt een soortbeschermingsprogramma voor de otter opgemaakt. 

Een aantal van de herstel- en beheermaatregelen die in dit plan zullen worden 

voorgesteld, hebben mogelijk impact op het waterlopenbeheer. Daarom zullen deze 

maatregelen jaarlijks opgevolgd en indien nodig bijgestuurd worden in de werkgroep 

Ecologisch Waterbeheer.  

Hydromorfologie

Aangepast beheer van 

waterlopen in functie 

van ecologische 

doelstellingen

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB), Alle 

waterbeheerders

technisch geen

8A_L_0001

Delen van kennis, bepalen van de meest 

(kosten)efficiënte bestrijdingsmethode en 

uitwerken van een gezamenlijke 

bestrijdingsstrategie voor relevante 

invasieve uitheemse soorten

Bestrijding van invasieve uitheemse soorten dient doelgericht en kostenefficiënt te 

gebeuren. Binnen de werkgroep Ecologisch Waterbeheer zullen de waterbeheerders 

kennis en ervaringen terzake uitwisselen en overeenstemming zoeken over de te 

hanteren bestrijdingsmethode(s) en een gezamenlijke bestrijdingsstrategie voor de 

prioritaire invsieve uitheemse soorten. 

Hydromorfologie
Bestrijding van 

invasieve exoten

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB), Alle 

waterbeheerders

administratief nvt

8B_A_0098

Prioritaire gebieden van sedimentaanvoer 

naar waterlopen en riolering in heel 

Vlaanderen identificeren tegen 2022

Tegen 2022 worden met behulp van modellering de gebieden geselecteerd waar de 

aanvoer van sediment het grootst is en waar prioritair actie dient ondernomen te 

worden om de sedimentaanvoer via erosiebestrijding te reduceren. Deze actie kadert 

in de uitvoering van krachtlijn 3 van de derde waterbeleidsnota, doelstelling 5, waarin 

gesteld wordt dat het reduceren van de sedimentaanvoer naar waterlopen, grachten 

en riolering de basis vormt van een duurzaam sedimentbeheer. Het identificeren van 

prioritaire gebieden ondersteunt het gebiedsgericht realiseren van 

erosiebestrijdingsmaatregelen om de sedimentaanvoer zo effectief mogelijk te 

reduceren.

Waterbodem

Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd 

op de draagkracht van 

het watersysteem

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling Land 

en Bodembescherming, 

Ondergrond, Natuurlijke 

Rijkdommen)

administratief nvt

8B_A_0099

Tegen begin 2022 een concreet 

sensibiliseringsactieplan 2022 - 2027 voor 

het toepassen van erosiebestrijdende 

maatregelen in de land- en tuinbouwsector 

opstellen.

Het gaat om de verderzetting van de bestaande sensibiliseringacties van het 

Departement Landbouw en Visserij, waarin zowel studiedagen worden georganiseerd 

als sensibilisering via demonstratieprojecten en advisering van landbouwers via 

KRATOS. Deze acties zullen gebundeld worden in een sensibiliseringsactieplan 2022 

- 2027.

Waterbodem

Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd 

op de draagkracht van 

het watersysteem

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV)
administratief nvt

8B_A_0100

Erosiebestrijdingsscenario's uitwerken 

voor de prioritaire gebieden van 

sedimentaanvoer naar waterlopen en 

riolering tussen 2023 en 2027

Tussen 2023 en 2027 worden voor de prioritaire gebieden de grootste knelpunten 

gedetecteerd en worden met extra terreinkennis gebiedsgerichte scenario's 

doorgerekend om erosiebestrijdingsmaatregelen in deze gebieden aan te bevelen.  

Deze actie kadert in de uitvoering van krachtlijn 3 van de derde waterbeleidsnota, 

doelstelling 5, waarin gesteld wordt dat het reduceren van de sedimentaanvoer naar 

waterlopen, grachten en riolering de basis vormt van een duurzaam sedimentbeheer 

en dat we gebruik maken van metingen, modellen en inventarisaties voor het in kaart 

brengen van erosie, modderstromen en sedimentaanvoer om de meest effectieve 

erosiebestrijdingsmaatregelen te selecteren.

Waterbodem

Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd 

op de draagkracht van 

het watersysteem

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), 

Erosiecoördinatoren, Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling Land 

en Bodembescherming, 

Ondergrond, Natuurlijke 

Rijkdommen)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

8B_A_0101

Het sensibiliseringsactieplan 2022 - 2027 

voor het toepassen van erosiebestrijdende 

maatregelen in de land- en tuinbouwsector 

stapsgewijs uitvoeren in de periode 2022 - 

2027.

Het gaat om de verderzetting van de bestaande sensibiliseringacties van het 

Departement Landbouw en Visserij, waarin zowel studiedagen worden georganiseerd 

als sensibilisering via demonstratieprojecten en advisering van landbouwers via 

KRATOS. Deze acties zullen gebundeld worden in een sensibiliseringsactieplan 2022 

- 2027.

Waterbodem

Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd 

op de draagkracht van 

het watersysteem

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV)
administratief nvt

8B_A_0102

Verhogen van de toepassingsgraad van 

de instrumenten en maatregelen van het 

Erosiebesluit  in de periode 2023-2027 via 

het faciliteren van de grondinname, het 

aanpassen van het Erosiebesluit en het 

stimuleren van de gemeenten

Concerete doelstellingen zijn dat 1) tegen 2027 alle gemeenten met een gemeentelijk 

erosiebestrijdingsplan zich laten ondersteunen door een erosiecoördinator, 2) tegen 

2027 alle gemeenten met een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan minstens één 

erosiebestrijdingswerk hebben uitgevoerd en 3) het jaarlijkse gesubsidieerde aantal 

gemeentelijke erosiebestrijdingsprojecten  tegen 2027 verdubbelt ten opzichte van 

2020.

Waterbodem

Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd 

op de draagkracht van 

het watersysteem

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Omgeving (cfr SGBP: Dep LNE 

Afdeling Land en 

Bodembescherming, Ondergrond, 

Natuurlijke Rijkdommen)

administratief nvt

8B_A_0103

De inzet van de instrumentenkoffer van 

het Landinrichtingsdecreet aanmoedigen 

via een sensibiliseringstraject aan de hand 

van een pilootgebied

Tegen 2023 wordt een sensibiliseringstraject gelopen over de mogelijkheden die het 

inzetten van de instrumentenkoffer van het Landinrichtingsdecreet biedt voor het 

realiseren van erosiebestrijdingsmaatregelen. Dit gebeurt onder meer via het 

uitwerken van en communiceren over een pilootproject. Op basis van de opgedane 

ervaringen wordt  een haalbare doelstelling geformuleerd voor het aantal gebieden 

waarvoor de instrumentenkoffer Landinrichting tussen 2024 en 2027 kan ingezet 

worden.

Waterbodem

Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd 

op de draagkracht van 

het watersysteem

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling Land 

en Bodembescherming, 

Ondergrond, Natuurlijke 

Rijkdommen)

administratief nvt

8B_A_0104

Stimulerend beleid voorzien ter 

voorkoming van bodemerosie via 

ecoregelingen en 

agromilieuklimaatmaatregelen.

We stellen in het nieuwe GLB een stimulerend beleid voor erosiebestrijdende 

maatregelen. Het voorstel bestaat uit het behoud van de huidige maatregelen, 

eventueel aangevuld met een eco-regeling  om erosiebestrijdende maatregelen te 

stimuleren. De inhoud van het GLB is nog niet goedgekeurd en treedt voorlopig in 

werking in 2022.

Waterbodem

Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd 

op de draagkracht van 

het watersysteem

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

technisch geen

8B_A_0105

Zorgen voor meer productieve en niet-

productieve investeringen ter voorkoming 

van bodemerosie tussen 2022 en 2027

Investeringen in erosiebestrijdende maatregelen zoals machines voor niet-kerende 

bodembewerking worden ondersteund (momenteel aan 30 % van de 

investeringskost). Daarnaast worden ook niet-productieve investeringen ondersteund 

aan 100 % ter voorkomen van erosiebestrijding (bv. aanleg van dammen of kleine 

landschapselementen).

Waterbodem

Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd 

op de draagkracht van 

het watersysteem

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV)
technisch geen

8B_A_0106

Jaarlijks per bekken communiceren over 

de realisatie van 

erosiebestrijdingsmaatregelen binnen een 

gebiedsgericht integraal project

Jaarlijks per bekken via minstens één artikel in een bekkennieuwsbrief en/of via 

minstens één agendapunt op een bekkenraad en bekkenbestuur de realisatie van 

erosiebestrijdingsmaatregelen binnen een gebiedsgericht integraal project 

aankaarten en/of via een evenwaardig communicatiemiddel;

Waterbodem

Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd 

op de draagkracht van 

het watersysteem

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027
Alle bekkensecretariaten administratief nvt

8B_A_0107

jaarlijks via minstens één nieuwsbrief van 

elke provincie en/of VVP in een artikel de 

realisatie van 

erosiebestrijdingsmaatregelen ter 

vermindering van de sedimentaanvoer 

naar waterlopen en riolering aankaarten

jaarlijks via minstens één nieuwsbrief van elke provincie en/of VVSG in een artikel de 

realisatie van erosiebestrijdingsmaatregelen ter vermindering van de 

sedimentaanvoer naar waterlopen en riolering aankaarten en/of via een evenwaardig 

communicatiemiddel.

Waterbodem

Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd 

op de draagkracht van 

het watersysteem

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vereniging Vlaamse Provincies 

(V.V.P.)
administratief nvt

8B_G_0001

Jaarlijks de naleving van de 

aangescherpte erosiemaatregelen in het 

kader van de randvoorwaarden gekoppeld 

aan de bedrijfstoeslagregeling controleren 

op landbouwbedrijven volgens het 

Europese kader .

Dit is een jaarlijkse continue actie. Waterbodem

Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd 

op de draagkracht van 

het watersysteem

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Landbouw en Visserij (LV)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

8B_B_0048

Uitvoering van  (standaard) 

sedimentruimingen op de onbevaarbare 

waterlopen van de 2de en 3de categorie

De vijf Vlaamse provincies voeren jaarlijks sedimentruimingen uit op hun waterlopen. Waterbodem

Verzekeren van de 

afvoercapaciteit van de 

waterlopen 

(veiligheidsredenen) en 

verzekeren van de 

transportfunctie van de 

bevaarbare waterlopen 

en kanalen door 

duurzaam uitgevoerde 

sedimentruimingen en 

baggerwerken

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vereniging Vlaamse Provincies 

(V.V.P.)
technisch geen

8B_B_0049

Tegen 2023 per (segment van een) 

bevaarbare waterloop de huidige 

baggerachterstand (zowel qua 

hoeveelheid als qua raming kostprijs) 

bepalen, alsook de verwachte jaarlijkse 

aangroei, inclusief een plan van aanpak 

om dit aan te pakken

Momenteel kan slechts een ruwe inschatting gemaakt worden van de historische 

baggerachterstand op de bevaarbare waterlopen. Via metingen en studiewerk zal per 

segment van een bevaarbare waterloop bepaald worden wat de huidige 

baggertoestand is, wat de verwachte jaarlijkse aangroei is en wat het gewenste 

profiel van de waterloop is. Op basis daarvan zal voor alle bevaarbare waterlopen 

samen bekeken worden hoe het aanpakken van de historische baggerachterstand 

het beste wordt aangepakt in samenspraak en afgestemd op de aanpak op de 

onbevaarbare waterlopen.

Waterbodem

Verzekeren van de 

afvoercapaciteit van de 

waterlopen 

(veiligheidsredenen) en 

verzekeren van de 

transportfunctie van de 

bevaarbare waterlopen 

en kanalen door 

duurzaam uitgevoerde 

sedimentruimingen en 

baggerwerken

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : De Vlaamse 

Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 

Scheepvaart)

administratief nvt

8B_B_0050

Het plan van aanpak (2023-2028) om de 

baggerachterstand op de bevaarbare 

waterlopen weg te werken stapsgewijs 

uitvoeren.

Tijdens de periode 2023-2028 zal het plan van aanpak om de baggerachterstand op 

de bevaarbare waterlopen weg te werken stapsgewijs uitgevoerd worden volgens de 

ter beschikking gestelde budgetten.

Waterbodem

Verzekeren van de 

afvoercapaciteit van de 

waterlopen 

(veiligheidsredenen) en 

verzekeren van de 

transportfunctie van de 

bevaarbare waterlopen 

en kanalen door 

duurzaam uitgevoerde 

sedimentruimingen en 

baggerwerken

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : De Vlaamse 

Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 

Scheepvaart)

technisch II

8B_B_0051

Uitvoering van  (standaard) 

sedimentruimingen op de bevaarbare 

waterlopen

De Vlaamse Waterweg voert jaarlijks onderhoudsbaggerwerken uit op haar 

waterwegen.
Waterbodem

Verzekeren van de 

afvoercapaciteit van de 

waterlopen 

(veiligheidsredenen) en 

verzekeren van de 

transportfunctie van de 

bevaarbare waterlopen 

en kanalen door 

duurzaam uitgevoerde 

sedimentruimingen en 

baggerwerken

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : De Vlaamse 

Waterweg nv (cfr SGBP: 

Waterwegen en Zeekanaal NV)

technisch geen



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

8B_B_0052

Uitvoering van (standaard) 

sedimentruimingen op de maritieme 

toegangen

Afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

voert jaarlijks onderhoudsbaggerwerken uit op de maritieme toegangen: Baggeren 

vaargeulen op de Noordzee + toegangen havens van Zeebrugge en Oostende 

(Baggeren specie en kleppen ervan op stortlocaties op Noordzee; 68 mio euro/jaar); 

Baggeren Schelde + vaargeulen haven Antwerpen (1: Baggeren drempels binnen 

hoofdvaargeul Westerschelde + kleppen specie binnen Westerschelde; 2: Baggeren 

drempels binnen Beneden-Zeeschelde en linkeroeverhaven Antwerpen + kleppen 

binnen Beneden-Zeeschelde; 3: Baggeren vaarpassen binnen rechteroeverhaven en 

afvoeren naar AMORAS; 80 à 90 mio euro/jaar); Baggeren Kanaal Gent-Terneuzen 

(Baggeren en afvoeren naar grondcentrum voor verwerking; 10 mio euro/jaar); 

AMORAS (Verwerken onderhoudsbaggerspecie van rechteroeverhaven Antwerpen; 

29 à 34 mio euro/jaar (verwerking specie + afbetaling infrastructuur))

Waterbodem

Verzekeren van de 

afvoercapaciteit van de 

waterlopen 

(veiligheidsredenen) en 

verzekeren van de 

transportfunctie van de 

bevaarbare waterlopen 

en kanalen door 

duurzaam uitgevoerde 

sedimentruimingen en 

baggerwerken

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken - Afdeling Maritieme 

Toegang (cfr SGBP: Agentschap 

Maritieme Toegang)

technisch geen

8B_B_0053

Uitvoering van  (standaard) 

sedimentruimingen op de onbevaarbare 

waterlopen van de 1e categorie

De Vlaamse Milieumaatschappij voert jaarlijks onderhoudsruimingen uit op haar 

waterlopen.
Waterbodem

Verzekeren van de 

afvoercapaciteit van de 

waterlopen 

(veiligheidsredenen) en 

verzekeren van de 

transportfunctie van de 

bevaarbare waterlopen 

en kanalen door 

duurzaam uitgevoerde 

sedimentruimingen en 

baggerwerken

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
technisch geen

8B_C_0065

jaarlijks in elke provincie communiceren 

over de aanpak van de 

waterbodemproblematiek bij een 

waterloopgerelateerde herinrichtingswerk 

op gemeentelijk of provinciaal niveau

jaarlijks via minstens één nieuwsbrief van elke provincie en/of VVP in een artikel de 

aanpak van de waterbodemproblematiek bij een waterloopgerelateerde 

herinrichtingswerk op gemeentelijk of provinciaal niveau aankaarten en/of via een 

evenwaardig communicatiemiddel.

Waterbodem Ruimte voor sediment

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vereniging Vlaamse Provincies 

(V.V.P.)
administratief nvt

8B_C_0066

Jaarlijks per bekken communiceren over 

de aanpak van de 

waterbodemproblematiek binnen een 

gebiedsgericht integraal project

Jaarlijks per bekken via minstens één artikel in een bekkennieuwsbrief en/of via 

minstens één agendapunt op een bekkenraad en bekkenbestuur de aanpak van de 

waterbodemproblematiek binnen een gebiedsgericht integraal project aankaarten 

en/of via een evenwaardig communicatiemiddel;

Waterbodem Ruimte voor sediment

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027
Alle bekkensecretariaten administratief nvt

8B_D_0088

Tegen eind 2024 wordt een duidelijk kader 

uitgewerkt wanneer na 

waterbodemonderzoek dient te worden 

overgegaan tot sanering.

Tegen eind 2020: methodiek uitgewerkt wanneer na staalname van de waterbodem 

tot verder onderzoek dient te worden overgegaan. Tegen eind 2024 : duidelijk kader 

uitgewerkt wanneer na waterbodemonderzoek dient te worden overgegaan tot 

sanering.

Waterbodem

De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door 

duurzaam saneren van 

verontreinigde 

waterbodems

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM), Alle waterbeheerders

administratief nvt

8B_D_0089

Tegen 2022 worden de potentiële hotspots 

in de verschillende provincies verder 

onderzocht met bijkomende aandacht voor 

emerging contaminants en prioritaire 

stoffen. Er wordt een prioriteringslijst voor 

de sanering van effectieve hotspots 

opgesteld

Tegen 2022 : Prioriteringslijst voor de aanpak van hotspots in de verschillende 

provincies. Tussen 2023-2027 : Saneringsplan voor de aanpak van 10 hotspots 

(=andere aparte generieke actie).

Waterbodem

De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door 

duurzaam saneren van 

verontreinigde 

waterbodems

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM), Alle waterbeheerders

administratief nvt

8B_D_0090
Tegen eind 2027 worden 100 km prioritair 

aangeduide waterbodems onderzocht.

Tegen eind 2027 worden de waterbodemonderzoek voor volgende cases afgerond : 

Zijdelings Vaartje, Tangebeek, Valkelarebeek, Diepteloop, Grote Nete, Molse Nete, 

Grote Laak, Kneutersloop, Fabrieksloop

Waterbodem

De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door 

duurzaam saneren van 

verontreinigde 

waterbodems

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM), Alle waterbeheerders

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

8B_D_0091

Tegen 2027 wordt een beoordelingskader 

uitgewerkt voor de risicobeoordeling van 

waterbodems en uitgetest voor een aantal 

cases

We ontwikkelen een kader voor de beoordeling van waterbodemkwaliteit. Dit omvat 

tevens een beoordelingskader voor het terugplaatsen van bodemmaterialen.
Waterbodem

De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door 

duurzaam saneren van 

verontreinigde 

waterbodems

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM), Alle waterbeheerders

administratief nvt

8B_D_0092
Probematiek Emerging Contaminants bij 

waterbodems / oevers in kaart brengen

Een normeringskader wordt uitgewerkt voor de meest belangwekkende emerging 

contaminants.
Waterbodem

De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door 

duurzaam saneren van 

verontreinigde 

waterbodems

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM)

administratief nvt

8B_D_0093

tussen 2023 en 2027 wordt voor 10 

hotspots van vervuilde waterbodems een 

concreet saneringsplan opgesteld

Tegen 2022 : Prioriteringslijst voor de aanpak van hotspots in de verschillende 

provincies.(zie andere actie) Tussen 2023-2027 : Saneringsplan voor de aanpak 

hotspots (10 hotspots/jaar)

Waterbodem

De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door 

duurzaam saneren van 

verontreinigde 

waterbodems

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM)

administratief nvt

8B_D_0094

Jaarlijks 1 sanering van een vervuilde 

waterbodems die als prioritair aangeduid 

werd, aanvangen.

Op basis van de Waterbodemverkenner zullen tegen 2021 een aantal waterlopen als 

prioritair te onderzoeken waterloop naar voor geschoven worden. Na onderzoek 

zullen de meest vervuilde waterlopen prioritair gesaneerd worden. Gemiddeld zal 

jaarlijks één waterbodemsanering aangevat worden.

Waterbodem

De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door 

duurzaam saneren van 

verontreinigde 

waterbodems

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM), Alle waterbeheerders

technisch geen

8B_D_0095

Juridische ondersteuning bij de 

verschillende waterbodemonderzoeken - 

uitklaring saneringsplicht  (doorlopend)

Vlaamse waterbeheerders kunnen - indien nodig - juridische ondersteuning bij één of 

meerdere verschillende waterbodemonderzoeken vragen aan OVAM.
Waterbodem

De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door 

duurzaam saneren van 

verontreinigde 

waterbodems

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM)

administratief nvt

8B_D_0096

Stimuleren van aandacht voor 

waterbodemproblematiek binnen 

gebiedsgerichte integrale projecten en bij 

waterloopgerelateerde 

herinrichtingswerken op gemeentelijk en 

provinciaal niveau.

In de Waterbodemverkenner werd een datalaag beschikbaar gesteld met potentiële 

hotspots. In de gebiedsgerichte integrale projecten dient bij de uitwerking de 

waterbodemproblemtiek voldoende onder de aandacht te worden gebracht.

Waterbodem

De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door 

duurzaam saneren van 

verontreinigde 

waterbodems

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Alle bekkensecretariaten, 

Vereniging Vlaamse Provincies 

(V.V.P.)

administratief nvt

8B_E_0004

In 2023 de uitvoering van het plan van 

aanpak om de afzet van herbruikbare 

bagger- en ruimingsspecie te vergroten, 

evalueren en bijsturen.

Op 15 december 2017 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het plan van aanpak 

om de afzet van herbruikbare bagger- en ruimingsspecie te vergroten. Jaarlijks wordt 

de voortgang hiervan via het Wateruitvoeringsprogramma opgevold. Driejaarlijks 

wordt een evaluatie gemaakt en wordt het plan van aanpak bijgestuurd en waar nodig 

vernieuwd met nieuwe bijkomende acties. Doelstelling is om de jaarlijkse afzet 

herbruikbare bagger- en ruimingsspecie tegen 2027 te verhogen tot minstens 80% 

van alle potentieel herbruikbare specie.

Waterbodem

Stimuleren van 

hergebruik en 

behandeling van bagger- 

en ruimingsspecie

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken 

(MOW)

administratief nvt

8B_E_0005

Tegen 2023 een voorstel van 

meerjarenprogramma en 

meerjarenbegroting voor bagger- en 

ruimingswerken opmaken en aan de 

Vlaamse Regering ter goedkeuring 

voorleggen

Een meerjarenbegroting laat toe om de beschikbare kredieten optimaal te benutten 

en geeft de markt bovendien meer inzicht mee over de jaarlijks ter beschikking 

komende hoeveelheden baggerspecie. De huidige opmaak van een jaarlijkse 

begroting voor baggerwerken brengt onzekerheid mee voor geïnteresseerde 

afnemers van baggerspecie. Omdat zij (te) laat zicht krijgen op de beschikbare 

hoeveelheid specie die vrij komt, kunnen afnemers moeilijk op tijd hun plannen hierop 

afstemmen. De jaarlijkse begroting maakt het bovendien moeilijk om bestekken tijdig 

in de markt te zetten. De voorbereiding van dergelijke bestekken vraagt nl. de nodige 

doorlooptijd. Hierbij dient men rekening te houden dat analyses op waterbodem 

slechts beperkt geldig zijn (bagger- of ruimingswerken dienen binnen het jaar te 

worden uitgevoerd).  Dit maakt het tevens onmogelijk om baggerbestekken vooraf 

klaar te hebben. Er is dus nood aan de opmaak van een meerjarenprogramma voor 

BRS.

Waterbodem

Stimuleren van 

hergebruik en 

behandeling van bagger- 

en ruimingsspecie

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : De Vlaamse 

Waterweg nv (cfr SGBP: 

Waterwegen en Zeekanaal NV)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

8B_E_0006

Tegen 2022 een meerjarenoverzicht van 

projecten die potentieel BRS kunnen doen 

afnemen opmaken en dan actueel houden 

via de sedimentverkenner

Het is om diverse redenen niet eenvoudig om vraag en aanbod op mekaar af te 

stemmen. Binnen W&Z NV zijn in het verleden al diverse pogingen ondernomen. 

Enerzijds werd gedacht aan het oprichten van eigen TOP’s, oprichten van een interne 

‘databank’ met vraag en aanbod,… doch al deze zaken zijn te omslachtig en geven 

geen invulling aan het feit dat er teveel onzekerheden zijn o.a. mbt start van werken 

om deze op mekaar te kunnen afstemmen, mbt de bouwtechnische kwaliteiten van 

de specie,….  Bovendien is het exploiteren van een TOP ook aan heel wat 

regelgeving onderhevig en is het – als administratie – niet evident om zelf dergelijke 

site met eigen personeel te exploiteren. Wel kunnen aanbestedingen– cfr wet op de 

overheidsopdrachten- voor een eigen TOP uitgeschreven worden. Doch ook hier zijn 

diverse knelpunten te overwinnen zoals bv. controle op aannemer die de site 

exploiteert (juridische verantwoordelijkheid van W&Z als houder van de bouw- en 

milieuvergunning). Wat wel blijkt te werken is het aanleggen van grondstocks ikv het 

Sigmaplan. Momenteel wordt tevens getracht om in éénzelfde bestek baggerwerken 

en hergebruik van de specie in een dijkwerk te combineren (zie USAR). Er is nood 

aan een grotere koppeling van projecten die een groot aanbod aan BRS op korte 

termijn genereren en projecten die potentieel dit aanbod aan BRS kunnen 

hergebruiken. Naast een meerjarenprogramma voor BRS, is er daarom ook nood aan 

een meerjarenoverzicht van projecten die potentieel BRS kunnen afnemen. Er kan 

dan bekeken worden waar er potenties zijn voor hergebruik.  Het synergie 

ondersteunend kennisplatform kan tegemoet komen aan deze nood

Waterbodem

Stimuleren van 

hergebruik en 

behandeling van bagger- 

en ruimingsspecie

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken 

(MOW), Vlaamse overheid : De 

Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: 

Waterwegen en Zeekanaal NV)

administratief nvt

8B_E_0007

Circulaire economie – Vlaanderen 

Circulair:  Green Deals: kijken hoe in 

bestekken kan gezorgd worden voor meer 

hergebruiksmogelijkheden van BRS.

Waterbodem

Stimuleren van 

hergebruik en 

behandeling van bagger- 

en ruimingsspecie

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM)

administratief nvt

8B_F_0092

Continue verbetering van de 

sedimenttransportmodellen voor het 

Schelde Estuarium

De afgelopen jaren heeft het Waterbouwkundig Laboratorium ervaring opgedaan met 

het ontwikkelen en gebruiken van sedimenttansportmodellen. Toch zien wij hierin nog 

verschillende grote hiaten en onzekerheden. Zo slagen de meeste numerieke 

modellen er slechts beperkt in om op een natuurlijke wijze een estuarien turbidity 

maximum (ETM) te representeren, laat staan om de natuurlijke respons van het ETM 

op verschillende invloedsfactoren zoals bovenafvoer en zeespiegelstijging te 

representeren. Ook de sedimentatie in ondiepe delen blijkt moeilijk te voorspellen. In 

eerste instantie zal in 2021-2022 het hydrodynamisch Scaldis model geüpdate en 

verbeterd worden. Het model zal geüpdate worden naar de huidige bathymetrie, maar 

ook gehercalibreerd en waar nodig zal het rooster bijgewerkt worden.

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken 

(MOW) - Waterbouwkundig 

Laboratorium

administratief nvt

8B_F_0093

Ontwikkeling van een geïdealiseerd 3D 

sedimenttransportmodel voor het Schelde 

estuarium in de iFlow modelomgeving

Het WL beschik momenteel over een 2D (breedte gemiddeld) iFlow model. In een 

geïdealiseerd model wordt de schelde gerepresenteerd door een sterk 

vereenvoudigd representatief estuarium. Een geïdealiseerd model werkt snel en laat 

toe om inzicht te krijgen in de transport-mechanismen en sturende factoren. Door het 

model uit te breiden naar 3D laat dit toe om interactie tussen geul en ondiepe 

gebieden, alsook de invloed van complexere geometrie en zijrivieren te bestuderen. 

De ontwikkeling van het instrumentarium en het Scheldemodel zal in samenwerking 

met diversie instellingen gebeuren. In eerste instantie zal de iFLow model omgeving 

uitgebreid worden naar 3D modelroosters. In een tweede fase zal een Scheldemodel 

geïmplementeerd worden.

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken 

(MOW) - Waterbouwkundig 

Laboratorium

administratief nvt

8B_F_0094

Ontwikkelen van een 

sedimenttransportmodel voor de 

onbevaarbare waterlopen tegen 2022

Het sedimenttransportmodel is een model om sedimentdepositie en erosie in de 

onbevaarbare waterlopen te modelleren. Het model moet tevens toelaten om het 

effect van een bepaald waterloopherinrichtingsproject op de sedimentatie en 

resuspensie te simuleren. Als basis input data wordt de output van het 

sedimentexpotmodel gebruikt.

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling Land 

en Bodembescherming, 

Ondergrond, Natuurlijke 

Rijkdommen)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

8B_F_0095

Vertrekkende vanuit de systeemanalyse 

van het water-sedimentsysteem 

(uitgevoerd in JJJJ), verdiepen we tegen 

2024 de modellen die een grotere 

hefboomkracht bezitten om het 

watersedimentsysteem te  verduurzamen/ 

veerkrachtig te maken.

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM)

administratief nvt

8B_F_0096

tegen begin 2022 een gezamenlijk Vlaams 

actieplan voor de verdere uitbouw van het 

sedimentmeetnet opmaken;

De collega's van het HIC en van VMM zullen samen tegen begin 2022 bekijken hoe 

het sedimentmeetnet optimaal verder kan uitgebouwd worden tussen 2022 en 2027 

en dit vertalen in een gezamenlijk actieplan 2022 - 2027.

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW) - 

Waterbouwkundig Laboratorium

administratief nvt

8B_F_0097

Tussen 2022 en 2028 het gezamenlijk 

Vlaams actieplan voor de verdere uitbouw 

van het sedimentmeetnet uitvoeren.

Uitbouw van het sedimentmeetnet waarbij de meetmethodiek van de verschillende 

meetnetten wordt afgeijkt. Op de onbevaarbare waterlopen worden 5 van de 15 

bestaande meetposten afgebouwd en vervangen door 10 nieuwe meetposten. Op de 

bevaarbare waterlopen worden naast de 15 bestaande meetposten, 10 bijkomende 

meetposten stapsgewijs geïnstalleerd. ): Een uitbreiding van het meetnet is 

noodzakelijk om de sedimentaanvoer in de Vlaamse waterlopen beter in kaart te 

brengen, de knelpuntgebieden te identificeren, de geïmplementeerde maatregelen en 

impact van klimaatsveranderingen te kunnen evalueren. De data van dit meetnet is 

tevens essentieel ter kalibratie en validatie van het sedimentmodel.

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW) - 

Waterbouwkundig Laboratorium

administratief nvt

8B_F_0098
‘Opstellen van de sediment balans voor 

het Schelde Estuarium

samen met de 6-jaarlijkse toetsing van het Schelde Estuarium zal op basis van de 

bathymetrische en lithologische kaarten een sediment balans opgesteld worden voor 

het Schelde Estuarium inclusief zijrivieren, opgesplitst voor cohesief en niet-cohesief 

sediment. Een beoordelingskader voor de sedimentbalans wordt opgemaakt en mee 

geïntegreerd in de evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. De volgende evaluaties 

zijn voorzien in 2022-2023 (T2021) en 2028-2029 (T2027)

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken 

(MOW) - Waterbouwkundig 

Laboratorium

administratief nvt

8B_F_0099

De studie mbt de evaluatie van 

waterbodemsaneringstechnieken uit 2020 

tegen 2027 updaten op basis van nieuwe 

verworven inzichten mbt nature based 

saneringstechnieken

Tegen eind 2020 zal de studie mbt de evaluatie van waterbodemsaneringstechnieken 

worden verspreid via de emis-website. Tegen 2027 zal een update van de studie  

gebeuren op basis van nieuwe verworven inzichten in Vlaanderen en elders in de 

wereld (o.a. mbt nature based saneringstechnieken).

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM)

administratief nvt

8B_F_0100

Uitvoeren van onderzoek gericht op het 

evalueren van de efficiëntie en kosten-

baten van erosiebestrijdingsmaatregelen

Onderzoek naar de efficiëntie van erosiebestrijdingsmaatregelen (reductie van erosie 

door brongerichte maatregelen; sedimentvangefficiëntie van bufferende maatregelen) 

en de kosten-baten (kosten voor het aanleggen/toepassen van 

erosiebestrijdingsmaatregelen; baten op basis van vermeden schade, kosten voor 

baggeren en ruimen, verlies van vruchtbare bodem en teeltschade,...)

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling Land 

en Bodembescherming, 

Ondergrond, Natuurlijke 

Rijkdommen)

administratief nvt

8B_F_0101

Uitvoeren van onderzoek gericht op het 

monitoren van erosie, sedimenttransport 

en erosiegerelateerde 

landgebruikskenmerken via innovatieve 

technieken (tracers, remote sensing,...)

Onderzoek naar het toepassen van innovatieve technieken om bodemerosie te 

meten. Indien succesvol, kunnen dergelijke technieken ingezet worden voor het 

monitoren van erosie en voor de kalibratie en validatie van erosiemodellering. 

Remote sensing biedt opportuniteiten voor een verbeterde inschatting van 

landgebruikskenmerken die een invloed uitoefenen op de mate van erosie (bvb. 

bodembedekking door vegetatie, bewerkingsrichting,...)

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Omgeving 

(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling Land 

en Bodembescherming, 

Ondergrond, Natuurlijke 

Rijkdommen)

administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

8B_F_0102
tegen eind 2022 wordt een visie 

"sedimentverkenner 2030" opgemaakt;

In de periode 2018 - 2021 wordt de sedimentverkenner uitgebouwd op DOV, 

gebaseerd op de wensenlijst die in 2018 werd opgemaakt door alle partners. Dit 

omvat vooral het samenbrengen en gezamenlijk ontsluiten van alle bestaande 

relevante sedimentdata in Vlaanderen (en voor zover mogelijk en relevant voor 

Vlaanderen ook van de omliggende regio's). Tegen eind 2022 zal een visie uitgewerkt 

worden die aangeeft hoe we de sedimentverkenner richting 2030 verder willen 

beheren en uitbouwen. Tussen 2022 en 2030 zal deze visie dan stapsgewijs 

gerealiseerd worden.

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW), Vlaamse 

overheid : De Vlaamse Waterweg 

nv (cfr SGBP: Waterwegen en 

Zeekanaal NV), Vlaamse overheid : 

Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), 

Vlaamse overheid : Departement 

Omgeving (cfr SGBP: Dep LNE 

Afdeling Land en 

Bodembescherming, Ondergrond, 

Natuurlijke Rijkdommen)

administratief nvt

8B_F_0103

tussen 2022 en 2030 wordt de visie 

"sedimentverkenner 2030" stapsgewijs 

gerealiseerd.

In de periode 2018 - 2021 wordt de sedimentverkenner uitgebouwd op DOV, 

gebaseerd op de wensenlijst die in 2018 werd opgemaakt door alle partners. Dit 

omvat vooral het samenbrengen en gezamenlijk ontsluiten van alle bestaande 

relevante sedimentdata in Vlaanderen (en voor zover mogelijk en relevant voor 

Vlaanderen ook van de omliggende regio's). Tegen eind 2022 zal een visie uitgewerkt 

worden die aangeeft hoe we de sedimentverkenner richting 2030 verder willen 

beheren en uitbouwen. Tussen 2022 en 2030 zal deze visie dan stapsgewijs 

gerealiseerd worden.

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken (MOW), Vlaamse 

overheid : De Vlaamse Waterweg 

nv (cfr SGBP: Waterwegen en 

Zeekanaal NV), Vlaamse overheid : 

Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), 

Vlaamse overheid : Departement 

Omgeving (cfr SGBP: Dep LNE 

Afdeling Land en 

Bodembescherming, Ondergrond, 

Natuurlijke Rijkdommen)

administratief nvt

8B_F_0104

Tegen eind 2022 wordt een plan van 

aanpak voor de opmaak van het 

sedimentbeheerconcept 2028-2033 

uitgewerkt;

In de periode 2019- midden 2020 werd het eerste sedimentbeheerconcept (2022-

2027) uitgewerkt, gelijktijdig met de uitbouw van de sedimentverkenner. Dit was een 

heel intens proces op korte tijd. Op basis van die ervaringen zal in 2022 een plan van 

aanpak uitgewerkt worden voor de opmaak van het volgende 

sedimentbeheerconcept (2028-2034).

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken 

(MOW)

administratief nvt

8B_F_0105

Tegen eind 2025 wordt het 

sedimentbeheerconcept 2028-2033 

opgemaakt.

Tussen 2023 en eind 2025 zal de aanzet van het sedimentbeheerconcept 2028-2033 

opgemaakt worden, zodat er daarna nog voldoende tijd is om dit af te stemmen met 

de andere delen van het stroomgebiedbeheerplan 2028-2033.

Waterbodem

Studies en 

onderzoeksopdrachten 

rond waterbodems en 

erosiebestrijding ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken 

(MOW)

administratief nvt

9_A_0011
Uitbreiden en toepassen van kennis over 

kosten, effecten en baten van acties

In aanvulling van redelijke kennis over de kosten, effecten en baten van acties op het 

vlak van puntbronnen (saneringsinfrastructuur, lozingen) en investeringen op het vlak 

van overstromingsbescherming worden verdere inzichten verzameld en gegenereerd 

over de kosten, effecten en baten van andere acties, bv. op het vlak van diffuse 

verontreiniging, ecologische herinrichting, communicatieve instrumenten, 

droogtemaatregelen, ... Dit moet ertoe bijdragen een meer weloverwogen afweging 

tussen verschillende types maatregelen mogelijk te maken.

Andere 

maatregelen

Kennis verder 

uitbouwen en 

draagvlakverbreding 

voor (de financiering 

van) het waterbeleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

9_A_0012

Via een verruimde werking van de CIW 

komen tot een verdergaand draagvlak / 

betrokkenheid én engagement / co-creatie 

van de stakeholders (middenveld en 

kennis- en onderzoeksinstellingen) bij het 

waterbeleid

Het behalen van de doelstellingen voor het waterbeleid is een gedeelde 

verantwoordelijkheid. Ook van andere beleidsdomeinen, bestuursniveaus, sectoren 

én burgers verwachten we dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen. Zo benoemen 

de stroomgebiedbeheerplannen de reductiedoelstellingen voor stikstof en fosfor voor 

huishoudens (te realiseren via saneringsprojecten door gemeenten en 

rioolbeheerders), industrie en landbouw, en wordt de aanpak van waterschaarste en 

droogte via co-creatie met de stakeholders uitgetekend. Ook met onderzoeks- en 

kennisinstellingen worden samenwerkingen opgezet ifv verdere kennisonderbouwing 

en innovaties voor de stroomgebiedbeheerplannen.

Andere 

maatregelen

Kennis verder 

uitbouwen en 

draagvlakverbreding 

voor (de financiering 

van) het waterbeleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

9_A_0013

Ontwikkeling en toepassing van tools en 

modellen voor de onderbouwing en 

evaluatie van doelstellingen en 

maatregelen

Deze actie omvat de ontwikkeling en toepassing van waterkwaliteitsmodellen en tools 

voor de evaluatie van de effecten van maatregelen op de aquatische ecologie. Deze 

actie bouwt voort op dit bestaand instrumentarium maar actualiseert en geeft een 

bredere dekking aan de tools en modellen, volgens state of the art. 

Het bestaand modelleninstrumentarium van toepassing voor deze acties bij VMM 

omvat het waterkwaliteitsmodel Pegase en het ecologisch model ELMO. 

Deze actie omvat:  

- verdere uitrol van waterkwaliteitsmodel Pegase 

- studiewerk om de effecten van maatregelen te evalueren en zo nodig afwijkingen en 

nieuwe doelstellingen te onderbouwen ten behoeve van de SGBPn 2028-2033 

- verdere ontwikkeling en toepassing van tools om de ecologische effecten van 

waterkwaliteitsscenario's in oppervlaktewater te evalueren, zoals het ELMO model.

Andere 

maatregelen

Kennis verder 

uitbouwen en 

draagvlakverbreding 

voor (de financiering 

van) het waterbeleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

9_A_0014

Evaluatie en herziening van de 

macrofytenindex en van de GEPs voor 

macrofyten

Deze actie bestaat uit een voortdurende voortschrijding van de kennis die waar 

relevant wordt vertaald in een optimalisatie van de bestaande EKC index voor het 

kwaliteitselement macrofyten. Dit lopend onderzoek kijkt o.a. naar de effecten van 

beschaduwing (en de eventuele noodzaak van het verplaatsen van trajecten om tot 

een meer correcte beoordeling te komen) en het onderzoek van de effecten van de 

diverse deelmaatlatten op de eindbeoordeling. Ook de GEP-methodiek wordt onder 

de loep genomen en indien nodig verder bijgestuurd. Hierbij wordt ook aandacht 

geschonken aan de relatie met de verschillende milieudrukken (fysisch-chemisch en 

hydromorfologisch).

Andere 

maatregelen

Kennis verder 

uitbouwen en 

draagvlakverbreding 

voor (de financiering 

van) het waterbeleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

9_A_0015
Evaluatie en herziening van de visindex en 

van de GEPs voor vis

Deze maatregel kan gezien worden als een voortdurende voortschrijding van de 

kennis die waar relevant wordt vertaald in een optimalisatie van de bestaande EKC 

index voor het kwaliteitselement vissen. Ook de GEP-methodiek wordt samen met de 

methodiek voor macro-invertebraten (die op een gelijkaardige berekeningswijze 

gestoeld is) onder de loep genomen en indien nodig bijgestuurd. Hierbij wordt ook 

aandacht geschonken aan de relatie met de verschillende milieudrukken (fysisch-

chemisch en hydromorfologisch).

Andere 

maatregelen

Kennis verder 

uitbouwen en 

draagvlakverbreding 

voor (de financiering 

van) het waterbeleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

administratief nvt

9_A_0016

Evaluatie en herziening van de methode 

voor de bepaling van GEPs voor macro-

invertebraten

Deze actie bestaat uit een voortdurende voortschrijding van de kennis die waar 

relevant wordt vertaald in een optimalisatie van de bestaande EKC index voor het 

kwaliteitselement macro-invertebraten. Ook de GEP-methodiek wordt samen met de 

methodiek voor vissen (die op een gelijkaardige berekeningswijze gestoeld is) onder 

de loep genomen en indien nodig bijgestuurd. Hierbij wordt ook aandacht 

geschonken aan de relatie met de verschillende milieudrukken (fysisch-chemisch en 

hydromorfologisch).

Andere 

maatregelen

Kennis verder 

uitbouwen en 

draagvlakverbreding 

voor (de financiering 

van) het waterbeleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt

9_A_0017
Tussentijdse evaluatie van de 

stroomgebiedbeheerplannen

In de tussentijdse evaluatie zal na 3 jaar planperiode bekeken worden hoe de 

toestand geëvolueerd is en wat de stand van zaken is van de uitvoering van de acties 

in het mapro.

Andere 

maatregelen

Kennis verder 

uitbouwen en 

draagvlakverbreding 

voor (de financiering 

van) het waterbeleid

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt



Maatregel 

code

Actietitel Beschrijving Maatregelen- 

groep

Maatregel Bron Schaal- 

niveau

Planonder- 

deel

Initiatiefnemers Soort actie MER-

plicht

9_B_0041

Generieke, gebiedsgerichte en 

projectmatige inzet van instrumentenkoffer 

uit landinrichting, ruilverkaveling en 

natuurinrichting voor de realisatie van de 

doelstellingen van het integraal 

waterbeleid, incl. ontwikkeling van een 

visie voor het beheer

Doel is de instrumentenkoffer in te zetten voor realisatie van de doelstellingen van het 

integraal waterbeleid (o.a. Waterlandschap). Doelen zijn meervoudig (nutriënten, 

pesticiden, ...) en niet enkel gericht op waterkwaliteit oppervlaktewater of grondwater. 

Dit houdt in eerste fase de ontwikkeling van een visie voor het beheer van de 

instrumentenkoffer.

Andere 

maatregelen

Draagvlak creëren voor, 

faciliteren en stimuleren 

van de toepassing van 

blauwe diensten in het 

integraal waterbeleid op 

het terrein

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 

overheid : Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM)

administratief nvt

9_C_0055

Versterken van de gebiedsgerichte 

(project)werking zodat een maximale 

uitvoering van het actieprogramma van de 

stroomgebiedbeheerplannen op het terrein 

kan gerealiseerd worden

De stroomgebiedbeheerplannen trekken volop de kaart van de gebiedsgerichte 

werking/integrale projectwerking als sleutel tot vooruitgang en effectieve realisaties 

op het terrein. Met deze actie willen we inzetten op een versterking van deze 

gebiedsgerichte (project)werking. 

De goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen pakken we stap voor stap aan. 

We concentreren ons eerst op de gebieden waar de eindmeet in het vizier is, de 

zogenaamde speerpunt- en aandachtsgebieden.  In het kader van de bekkenwerking 

brengen we alle betrokkenen in een speerpunt- of aandachtsgebied rond de tafel, 

bespreken er de voorgestelde acties, en zoeken naar mogelijke win-wins tussen 

waterlichaamspecifieke acties en klimaatadaptatie, natuur, landbouw, recreatie, …. 

Andere 

maatregelen

Organiseren en 

coördineren van 

gebiedsgericht overleg 

in het kader van 

integrale projecten

SGBP 

2022-

2027

Generieke 

actie

Vlaams deel 

2022-2027

Vlaamse overheid : Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)
administratief nvt
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Volgnr 

(30april)

nr SGBP3 Bekken (A 02-06) Actietitel (max 250 karakters) Nieuwe of voortgezette 

actie SGBP2

Nr voorgezette 

acties SGBP 2 

(Bsec)

(A 02-06) Maatregel soort actie MER-

plicht

WL-code(1) WL-code(2) WL-code(3) ASZ-code(1) ASZ-code(2) ASZ-code(3) Info mbt SGBP2 Stand van zaken acties 

SGBP2

2 6_F_0348 IJzer Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Koebeek in Torhout Voortgezette actie SGBP2 6_F_0291 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_0232 A0_VL05_3 WUP 2016 Vergunningsfase

3 6_F_0347 IJzer Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Kwakkelbeek in 

Lichtervelde

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0292 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_0232 A0_VL05_3 WUP 2016 In uitvoering: 

Opdracht/werken 

opgestart

4 6_F_0346 IJzer Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek in 

Ichtegem

Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch II/III L217_0412 A0_VL11_11

5 6_F_0345 IJzer Bouwen van een gecontroleerd overstromingsGebied op de Kemmelbeek ter 

hoogte van Vlamertinge

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0114 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L107_10 - 

KEMMELBEEK

A0_VL05_2 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

6 7B_J_0065 IJzer Verminderen overstortwerking op de Kerkebeek in functie van het beschermd 

gebied natuurreservaat de Blankaart

Nieuwe actie SGBP3 7B_J - Verdere optimalisatie van 

de saneringsinfrastructuur en 

verhogen van 

zuiveringsrendement van de 

rioolwaterzuiveringsinstallaties

technisch II/III L217_0202 A0_VL11_1

7 7B_D_0084 IJzer Sensibiliseren en begeleiden rond optimale bemesting aan de Zwartegatbeek, 

Steenmolenbeek, Velkelokerbeek, Zanddambeek en zijloopje van de Steenbeek.

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0041 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 L217_0212 A0_VL11_1 SGBP 2016-2021 Doorlopend

8 7B_E_0029 IJzer Sensibiliseren en begeleiden rond pesticiden aan de Steenbeek en Ronebeek. Nieuwe actie SGBP3 7B_E - Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met pesticiden  

door de land- en tuinbouwsector

administratief nvt L217_0212 A0_VL11_1

9 7B_L_0023 IJzer Gecoördineerde handhaving van calamiteiten veroorzaakt door meststoffen aan de 

Zwartegatbeek, Steenmolenbeek, Velkelokerbeek, Zanddambeek en zijloopje 

Steenbeek.

Voortgezette actie SGBP2 7B_B_0011 7B_L - Uitwerken en toepassen 

van een handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen en 

beschermen van 

oppervlaktewater

zie PLMER SGBP2 L217_0212 A0_VL11_1 SGBP 2016-2021 Doorlopend

11 8A_D_0130 IJzer Ecologische inrichting Ronebeek (incl. vismigratie) Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0212 A0_VL11_1 SGBP 2016-2021 Doorlopend

12 8A_D_0129 IJzer Ecologische inrichting Van Dammesbeek (incl. vismigratie) Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0212 A0_VL11_1 SGBP 2016-2021 Doorlopend

13 8A_D_0131 IJzer Ecologische inrichting Zwartegatbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen 

ingebuisde delen)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0212 A0_VL11_1 SGBP 2016-2021 Doorlopend

14 8A_D_0132 IJzer Ecologische inrichting 's Graveneikbeek (incl. vismigratie) Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0212 A0_VL11_1 SGBP 2016-2021 Doorlopend

15 8A_D_0133 IJzer Ecologische inrichting Velkelokerbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen 

ingebuisde delen)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0212 A0_VL11_1 SGBP 2016-2021 Doorlopend

16 8A_D_0134 IJzer Ecologische inrichting Steenmolenbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen 

ingebuisde delen)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0212 A0_VL11_1 SGBP 2016-2021 Doorlopend

17 8A_D_0135 IJzer Ecologische inrichting Zanddambeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde 

delen)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0212 A0_VL11_1 SGBP 2016-2021 Doorlopend



Volgnr 

(30april)

nr SGBP3 Bekken (A 02-06) Actietitel (max 250 karakters) Nieuwe of voortgezette 

actie SGBP2

Nr voorgezette 

acties SGBP 2 

(Bsec)

(A 02-06) Maatregel soort actie MER-

plicht

WL-code(1) WL-code(2) WL-code(3) ASZ-code(1) ASZ-code(2) ASZ-code(3) Info mbt SGBP2 Stand van zaken acties 

SGBP2

18 7B_D_0090 IJzer Sensibiliseren en begeleiden rond optimale bemesting aan de Hollebeek, 

Spanebeek en Heidebeek.

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0036 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 L217_0101 A0_VL05_12 SGBP 2016-2021 Doorlopend

19 7B_E_0030 IJzer Sensibiliseren en begeleiden rond pesticiden aan de Poperingevaart en Vleterbeek. Nieuwe actie SGBP3 7B_E - Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met pesticiden  

door de land- en tuinbouwsector

administratief nvt L107_12 - 

VLETERBEEK

VL05_12 - 

POPERINGEVAART

A0_VL05_12 A0_VL05_12

20 7B_L_0018 IJzer Gecoördineerde handhaving van calamiteiten veroorzaakt door meststoffen aan de 

Hollebeek, Spanebeek en Heidebeek.

Voortgezette actie SGBP2 7B_B_0009 7B_L - Uitwerken en toepassen 

van een handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen en 

beschermen van 

oppervlaktewater

zie PLMER SGBP2 L217_0101 L217_0111 A0_VL05_12 A0_VL05_12 SGBP 2016-2021 Doorlopend

21 8B_A_0171 IJzer Maatregelen tegen erosie uitvoeren voor de Vleterbeek (ook in FR) en Robaartbeek Voortgezette actie SGBP2 8B_A_0077 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

zie PLMER SGBP2 L217_0112 L217_0101 A0_VL05_12 A0_VL05_12 SGBP 2016-2021 Doorlopend

22 7B_M_0021 IJzer Aansturen op extra nutriëntverwijdering voor de WZI Boeschepe/Godewaersvelde 

op de Vleterbeek in FR

Nieuwe actie SGBP3 7B_M - Grensoverschrijdend 

geïntegreerd kwalitatief 

oppervlaktewaterbeheer

technisch geen L217_0112 A0_VL05_12

24 8A_D_0136 IJzer Optimaliseren van vismigratie en opgroei mogelijkheden voor vissen in de 

Vleterbeek tussen de Havermuis en de Abelestationsstraat in Poperinge

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_12 - 

VLETERBEEK

L217_0112 A0_VL05_12 A0_VL05_12

25 8A_D_0137 IJzer Ecologische inrichting van de Vleterbeek tussen Zuidlaan en Boescheepseweg in 

Poperinge

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L107_12 - 

VLETERBEEK

A0_VL05_12 SGBP 2016-2021 Doorlopend

26 8A_D_0138 IJzer Ecologische inrichting Winterbeek (incl. vismigratie) Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0112 A0_VL05_12 SGBP 2016-2021 Doorlopend

27 8A_D_0139 IJzer Ecologische inrichting Lenebeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde 

delen)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0112 A0_VL05_12 SGBP 2016-2021 Doorlopend

28 8A_D_0140 IJzer Ecologische inrichting Bernardsbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde 

delen)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0111 A0_VL05_12 SGBP 2016-2021 Doorlopend

29 8A_D_0141 IJzer Ecologische inrichting Nattebeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde 

delen)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0111 A0_VL05_12 SGBP 2016-2021 Doorlopend

30 8A_D_0142 IJzer Ecologische inrichting Hoeslandbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde 

delen)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0111 A0_VL05_12 SGBP 2016-2021 Doorlopend

31 7B_D_0091 IJzer Sensibiliseren en begeleiden over bemesting aan de Driegoedenbeek, Wanebeek, 

Paddenbeek en Ganzenbeek.

Voortgezette actie SGBP2 7B_B_0011 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 L217_0132 L217_0131 L217_0121 A0_VL05_2 A0_VL05_2 A0_VL05_2 SGBP 2016-2021 Doorlopend

32 7B_E_0031 IJzer Sensibiliseren en begeleiden over pesticiden aan de Grote Kemmelbeek tussen 

Vlamertinge en Reningelst.

Nieuwe actie SGBP3 7B_E - Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met pesticiden  

door de land- en tuinbouwsector

administratief nvt L107_10 - 

KEMMELBEEK

A0_VL05_2

33 7B_L_0020 IJzer Gecoördineerde handhaving van calamiteiten veroorzaakt door meststoffen  

Driegoedenbeek, Wanebeek, Paddenbeek en Ganzenbeek.

Voortgezette actie SGBP2 7B_B_0011 7B_L - Uitwerken en toepassen 

van een handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen en 

beschermen van 

oppervlaktewater

zie PLMER SGBP2 L217_0132 L217_0131 L217_0121 A0_VL05_2 A0_VL05_2 A0_VL05_2 SGBP 2016-2021 Doorlopend

36 8A_D_0143 IJzer Ecologische inrichting Franse Beek (incl. vismigratie) Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0132 A0_VL05_2 SGBP 2016-2021 Doorlopend



Volgnr 

(30april)

nr SGBP3 Bekken (A 02-06) Actietitel (max 250 karakters) Nieuwe of voortgezette 

actie SGBP2

Nr voorgezette 

acties SGBP 2 

(Bsec)

(A 02-06) Maatregel soort actie MER-

plicht

WL-code(1) WL-code(2) WL-code(3) ASZ-code(1) ASZ-code(2) ASZ-code(3) Info mbt SGBP2 Stand van zaken acties 

SGBP2

37 8A_D_0144 IJzer Ecologische inrichting Hellegatbeek (incl. vismigratie) Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0132 A0_VL05_2 SGBP 2016-2021 Doorlopend

38 8A_D_0145 IJzer Ecologische inrichting Sulferbergbeek (incl. vismigratie) Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0132 A0_VL05_2 SGBP 2016-2021 Doorlopend

39 8A_D_0146 IJzer Ecologische inrichting Scherpenbergbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen 

ingebuisde delen)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0132 A0_VL05_2 SGBP 2016-2021 Doorlopend

40 8A_D_0147 IJzer Ecologische inrichting Klijtebeek (incl. vismigratie) Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0132 A0_VL05_2 SGBP 2016-2021 Doorlopend

41 8A_D_0148 IJzer Ecologische inrichting Vuile Beek (incl. vismigratie) Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0132 A0_VL05_2 SGBP 2016-2021 Doorlopend

42 8A_D_0149 IJzer Ecologische inrichting Grote Kemmelbeek tussen Vlamertinge en Westouter (incl. 

vismigratie)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0132 A0_VL05_2 SGBP 2016-2021 Doorlopend

43 8A_D_0150 IJzer Ecologische inrichting Ganzenbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde 

delen)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0132 A0_VL05_2 SGBP 2016-2021 Doorlopend

44 8A_D_0151 IJzer Ecologische inrichting Paddenbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde 

delen)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L217_0121 A0_VL05_2 SGBP 2016-2021 Doorlopend

45 7B_D_0093 IJzer Sensibiliseren en begeleiding mbt bemesting Kleine Kemmelbeek en Bollaertbeek Voortgezette actie SGBP2 7B_B_0011 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 L107_6 - 

DIKKEBUSBEEK

L107_5 - 

BOLLAERTBEEK

A0_VL05_5 A0_VL05_5 SGBP 2016-2021 Doorlopend

46 7B_E_0032 IJzer Sensibiliseren en begeleiding mbt pesticiden Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek Nieuwe actie SGBP3 7B_E - Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met pesticiden  

door de land- en tuinbouwsector

administratief nvt L107_6 - 

DIKKEBUSBEEK

L107_5 - 

BOLLAERTBEEK

A0_VL05_5 A0_VL05_5

47 8B_A_0152 IJzer Maatregelen tegen erosie uitvoeren  voor de Bollaertbeek Voortgezette actie SGBP2 8B_A_0001 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

zie PLMER SGBP2 L107_6 - 

DIKKEBUSBEEK

L107_5 - 

BOLLAERTBEEK

A0_VL05_5 A0_VL05_5 SGBP 2016-2021 In uitvoering

48 8A_D_0152 IJzer Ecologische inrichting Kleine Kemmelbeek (incl. vismigratie) Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0245 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L107_6 - 

DIKKEBUSBEEK

A0_VL05_5 SGBP 2016-2021 Doorlopend

49 7B_K_0030 IJzer Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken van hoge geleidbaarheidswaarden, lage 

zuurstofwaarden en hoge sulfaatwaarden in het afstroomgebied van de 

Moerdijkvaart

Nieuwe actie SGBP3 7B_K - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

administratief nvt VL11_11 - 

MOERDIJKVAART

A0_VL11_11

50 7B_K_0031 IJzer Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor slechte score voor macrofyten in het 

afstroomgebied van de Moerdijkvaart

Nieuwe actie SGBP3 7B_K - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

administratief nvt VL11_11 - 

MOERDIJKVAART

A0_VL11_11

51 7B_K_0032 IJzer Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor hoge fosforwaarden in het 

afstroomgebied van het Langeleed

Nieuwe actie SGBP3 7B_K - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

administratief nvt VL17_15 - 

HAVENGEUL IJZER

A0_VL17_15

52 7B_K_0033 IJzer Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor matige score voor vissen in het 

afstroomgebied van het Langeleed

Nieuwe actie SGBP3 7B_K - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

administratief nvt VL17_15 - 

HAVENGEUL IJZER

A0_VL17_15

53 6_I_0106 IJzer Optimaliseren van het waterbeheer rond Ieper door herinrichting van de oostelijke 

stadsgrachten (Kasteelgracht, Wieltjesgracht) in functie van waterafvoer.

Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch III L107_8 - IEPERLEE A0_VL05_166
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54 8A_D_0153 IJzer Ecologische inrichting van de Ieperlee in Ieper, herstel van oeverafkalvingen langs 

de Ieperlee in Noorschote en oplossen van het vismigratieknelpunt veroorzaakt 

door de stuw in Noordschote.

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen L107_8 - IEPERLEE A0_VL05_166

55 6_H_0041 IJzer Ecologische inrichting en bedijking van de Handzamevaart afwaarts het centrum 

van Kortemark.

Nieuwe actie SGBP3 6_H - Beschermen tegen niet-

tijgebonden water

administratief nvt VL05_3 - 

HANDZAMEVAART

A0_VL05_3

56 8A_D_0154 IJzer In open bedding leggen van het Provinciegeleed in Stene en van het 

Provinciegeleed ter hoogte van de wijk "Nieuwe Stad" in Oostende.

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch III VL11_19 - 

OOSTENDS 

KREKENGEBIED

A0_VL11_19

57 8A_D_0155 IJzer Ecologische oeverinrichting van het Kamerlingsgeleed. Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL11_19 - 

OOSTENDS 

KREKENGEBIED

A0_VL11_19

58 6_F_0363 IJzer Verhogen van de bergingscapaciteit en ecologische oeverinrichting voor de 

Moerdijkvaart in Gistel

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0272 6_H - Beschermen tegen niet-

tijgebonden water

zie PLMER SGBP2 VL11_11 - 

MOERDIJKVAART

A0_VL11_11 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

59 8A_D_0156 IJzer Ecologische oeverinrichting van de Koolhofvaart in Ramskapelle. Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0114 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 VL11_13 - VEURNE 

AMBACHT POLDER 

WATERLOPEN

A0_VL11_13 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

61 6_I_0107 IJzer Herbouwen sifons Kanaal Plassendale-Nieuwpoort Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch III VL05_6 - IEPERLEED L107_149 - 

PROVINCIEGELEED

A0_VL05_6 A0_VL11_19

63 4B_D_0259 BPOL Sanering overstort Kraenepoel Aalter Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch III L217_0511 A0_VL08_164

64 4B_I_0027 BPOL Plaatsen van stuw t.h.v de Oude Gentweg ten behoeve van het opstuwen van de 

Ringgracht voor het versterken van de invloed van kwelwater in de Kraenepoel in 

Aalter

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen L217_0511 A0_VL08_164

65 4B_D_0256 BPOL Ruimen van sediment van de Kraenepoel in Aalter Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen L217_0511 A0_VL08_164

66 5B_A_0021 BPOL Herstel en moderniseren van het captatiepunt op de Brugse Ringvaart thv 

Dampoort 

Nieuwe actie SGBP3 5B_A - Actief peilbeheer technisch geen L217_0615 A0_VL08_173

67 6_F_0350 BPOL Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied thv wijk "Rik" op de Grote 

Beek/Ringbeek 

Voortgezette actie SGBP2 6_F_154 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L117_233 - 

RINGBEEK

A0_VL05_20 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

Vergunningsfase: 

Ontwerp+vergunning 

GOG Ringbeek t.h.v. 

aantakking Steenbeek 68 6_F_0352 BPOL Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op de Ringbeek ter beveiliging van wijk 

Ter Vloed in Wingene

Voortgezette actie SGBP2 6_F_154 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L117_233 - 

RINGBEEK

A0_VL05_20 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

Vergunningsfase: 

Ontwerp+vergunning 

GOG Ringbeek t.h.v. 

aantakking Steenbeek 

ter beveiliging van de 69 6_F_0353 BPOL Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op de Blauwhuisbeek Voortgezette actie SGBP2 6_F_167 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 VL05_20 - 

RIVIERBEEK + 

HERTSBERGEBEEK

A0_VL05_20 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

Vergunningsfase

70 6_F_0354 BPOL Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op de Kloosterbeek. Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch II/III L111_1072 - 

POVERSBEEK

A0_VL05_20

71 6_I_0104 BPOL Bouw van een noodgemaal op de Lisseweegse Vaart Voortgezette actie SGBP2 6_I_019 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 L107_131 - 

LISSEWEEGSEVAART

A0_VL17_186 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

73 7B_D_0097 BPOL Aanleg helofytenfilter thv de samenvloeiing Hertsbergebeek - Ringbeek Nieuwe actie SGBP3 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

technisch geen VL05_20 - 

RIVIERBEEK + 

HERTSBERGEBEEK

A0_VL05_20

75 4B-I-0028 BPOL Extra buffering creëren op de Paulusvaart Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch III L217_0671 A0_VL05_17
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76 8A_D_0158 BPOL Ecologische inrichting van de Velddambeek (incl. saneren vismigratieknelpunten) 

en indijking ter hoogte van vrijgeweidstraat in Oostkamp

Voortgezette actie SGBP2 8A_A_042 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L117_1073 - 

RIVIERBEEK

A0_VL05_20 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

77 8A_D_0159 BPOL Natuurvriendelijke herinrichting van de oevers van de Lisseweegse Vaart thv 

Zwankendamme

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_221 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 L107_131 - 

LISSEWEEGSEVAART

A0_VL17_186 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

78 8A_D_0160 BPOL Natuurvriendelijke herinrichting van de oevers van het Bromzwin Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen L217_0541 A0_VL08_16

79 8A_D_0161 BPOL Maatregelen van ecologisch herstel op de Rivierbeek: aanleg natuurvriendelijke 

oevers en hermeandering.

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_024 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

zie PLMER SGBP2 VL05_20 - 

RIVIERBEEK + 

HERTSBERGEBEEK

A0_VL05_20 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

80 8A_D_0162 BPOL Verbreding Zijdelingse Vaart met natuurtechische aanleg van de oevers Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen L217_0615 A0_VL08_173

81 8A_D_0163 BPOL Herstel van de Poulagiebeek in open traject ter hoogte van Oedelem Beernem. Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen L217_0651 A0_VL05_21

82 8A_E_0394 BPOL Oplossen vismigratieknelpunten en plaatsen/vervangen van stuwen met 

visvriendelijke vormen van opstuwing op de bovenlopen van de Rivierbeek en 

Hertsbergebeek: Poversbeek, Ringbeek, Jobeek, Versanebeek 

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_20 - 

RIVIERBEEK + 

HERTSBERGEBEEK

A0_VL05_20

83 8A_E_0395 BPOL Terug openleggen van ingebuisde trajecten in het stroomafwaarts gedeelte van de 

Kerkebeek ter hoogte van Brugge (Howest en Ter Dreve)

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_18 - 

KERKEBEEK

A0_VL05_18

84 8A_E_0396 BPOL Ecologisch herstel (incl vismigratie) van de Kerkebeek in Zedelgem Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_18 - 

KERKEBEEK

A0_VL05_18

85 8A_E_0397 BPOL Verhogen van de bufferingscapaciteit binnen de Zwinpolders door een bredere 

doorstroming van de polderwaterlopen in Knokke-Heist: verbreding van de 

Isabellavaart thv 2de Golf en herprofilering van de Nieuwe Watergang t.h.v het 

Hazegrasfort 

Voortgezette actie SGBP2 6_I_012 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL05_17 - 

ISABELLAVAART

A0_VL05_17 SGBP 2016-2021 Uitgevoerd

86 8A_E_0398 BPOL Oplossen van de vismigratieknelpunten op de kanalen Voortgezette actie SGBP2 8A_C_493 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 0 VL08_164 - KANAAL 

GENT-OOSTENDE III

VL05_149 - 

AFLEIDINGSKANAAL 

van de LEIE II + 

KANAAL van EEKLO

VL08_173 - 

LEOPOLDKANAAL II

A0_VL08_164 A0_VL05_149 A0_VL08_173 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

vergunningsfase

88 4B_B_0343 BPOL Restauratie en beheer Blauwe Sluis en kreek in Lapscheure (Damme, beschermd 

erfgoed)

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen L217_0613 A0_VL08_173

89 8B_C_0080 BPOL Ruimen van de Oude Kerkebeek en aanleg van een sedimentvang. Nieuwe actie SGBP3 8B_C - Ruimte voor sediment technisch geen VL05_18 - 

KERKEBEEK

A0_VL05_18

90 5B_C_0037 BPOL Aanleg buffer voor waterberging/irrigatiebekken op de Moubeek Voortgezette actie SGBP2 6_F_166 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

zie PLMER SGBP2 L111_1053 - 

MOUBEEK

A0_VL05_18 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken 

gestart

91 8A_D_0164 BPOL Natuurvriendelijk oeverherstel van de Zwinnevaart Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_22 - 

ZWINNEVAART

A0_VL05_22

92 6_H_0042 BPOL Aanleggen van een bedijking op de rechteroever van de Noordede ter bescherming 

van de Nukkerwijk in Bredene

Nieuwe actie SGBP3 6_H - Beschermen tegen niet-

tijgebonden water

technisch II/III VL08_16 - 

BLANKENBERGSE 

VAART + 

NOORDEDE

A0_VL08_16

93 8A_D_0165 BPOL Natuurvriendelijk oeverherstel van de Noordede Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL08_16 - 

BLANKENBERGSE 

VAART + 

NOORDEDE

A0_VL08_16

94 6_I_0110 BPOL Optimaliseren van de waterbeheersing in de Zwinpolders door het vervangen van 3 

buizen van de duiker Nieuwe Watergang door een koker. 

Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL05_23 - ZWIN A0_VL05_23
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95 8A_D_0162 BPOL Verbreden van de Zijdelingse Vaart met natuurtechische aanleg van de oevers 

tussen de Westkapelse Steenweg en de Ronselaerestraat te Brugge (Dudzele).

Nieuwe actie SGBP3 5B_B - Bij waterschaarste water 

vasthouden in de waterlopen

technisch III L217_0615 A0_VL08_173

96 5B_B_0034 BPOL Verhogen van buffering, infiltratie en het ophouden van water binnen de 

Slependammepolder d.m.v. een aantal automatische kleppen en drempels in te 

bouwen op de waterlopen.

Nieuwe actie SGBP3 5B_B - Bij waterschaarste water 

vasthouden in de waterlopen

technisch geen L107_213 - EEKLOSE 

WATERGANG

A0_VL08_173

97 6_F_0376 BPOL Aanleggen van een offline bufferbekken op de Rivierbeek Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch II/III VL05_20 - 

RIVIERBEEK + 

HERTSBERGEBEEK

A0_VL05_20

98 6_H_0046 BPOL Ralisatie van beschermingsdijken langs de Rivierbeek met maximaal behoud van de 

bergingscapaciteit van het valleigebied

Voortgezette actie SGBP2 6_H_0011 6_H - Beschermen tegen niet-

tijgebonden water

zie PLMER SGBP2 geen VL05_20 - 

RIVIERBEEK + 

HERTSBERGEBEEK

A0_VL05_20 SGBP 2016-2021 In uitvoering

99 5B_B_0035 BPOL Plaatsen van een visvriendelijk stuw afwaarts op de Donkse Beek Nieuwe actie SGBP3 5B_B - Bij waterschaarste water 

vasthouden in de waterlopen

technisch geen L217_0601 A0_VL08_173

100 6_I_0111 BPOL Omlegging en herwaardering van de Begijnewatergang Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch III L217_0601 A0_VL08_173

101 5B_B_0036 BPOL Vertraagde afvoer realiseren van de Donksebeek, stroomopwaarts thv N9 in 

Maldegem

Nieuwe actie SGBP3 5B_B - Bij waterschaarste water 

vasthouden in de waterlopen

technisch geen L217_0601 A0_VL08_173

102 5B_E_0069 BPOL Uitwerken van een voorstel van aanpassing van het meetnet in de Oudlandpolder 

om de waterkwantiteit en -kwaliteit beter te kunnen opvolgen in functie van 

kreekruginfiltratie, verzilting en peilbeheer.

Nieuwe actie SGBP3 5B_E - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

oppervlaktewaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

administratief nvt VL08_16 - 

BLANKENBERGSE 

VAART + 

NOORDEDE

A0_VL08_16

103 5B_E_0070 BPOL Opmaak van een gebiedsspecifiek waterbalansmodel voor de Oudlandpolder ifv 

droogterisicobestrijding

Nieuwe actie SGBP3 5B_E - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

oppervlaktewaterkwantiteit ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

administratief nvt VL08_16 - 

BLANKENBERGSE 

VAART + 

NOORDEDE

A0_VL08_16

104 7B_K_0036 BPOL Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor slechte score voor macrofyten in het 

afstroomgebied van de Noordede-Blankenbergse Vaart

Nieuwe actie SGBP3 7B_K - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

administratief nvt VL08_16 - 

BLANKENBERGSE 

VAART + 

NOORDEDE

A0_VL08_16

105 7B_K_0037 BPOL Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor slechte score voor vissen in de 

Eekloose watergang

Nieuwe actie SGBP3 7B_K - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

administratief nvt L107_213 - EEKLOSE 

WATERGANG

A0_VL08_173

107 8A_D_0166 BPOL Uitvoeren van het project "Stadsvaart Brugge": vernieuwen van de Steenbrugge 

Brug met een luik natte natuur

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch II VL08_164 - KANAAL 

GENT-OOSTENDE III

A0_VL08_164

108 5B_A_0022 BPOL Uitvoeren van het project "Stadsvaart Brugge": vernieuwen van de Dampoortsluis Nieuwe actie SGBP3 5B_A - Actief peilbeheer technisch II VL08_164 - KANAAL 

GENT-OOSTENDE III

A0_VL08_164

109 6_I_0112 BPOL Renovatie van het Sas-Slijkens op het Kanaal Gent-Oostende Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch II VL08_164 - KANAAL 

GENT-OOSTENDE III

A0_VL08_164

110 7B_M_0019 GK Onderzoek naar zoutwaterproblematiek in het kanaal Gent-Terneuzen Voortgezette actie SGBP2 3_A_0003 7B_M - Grensoverschrijdend 

geïntegreerd kwalitatief 

oppervlaktewaterbeheer

zie PLMER SGBP2 geen VL05_182 - 

ZUIDLEDE

VL05_175 - 

MOERVAART

VL05_182 - 

ZUIDLEDE

A0_VL05_182 A0_VL05_175 A0_VL05_182 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

111 4B_A_0022 GK Actueel houden en implementeren van de brondossiers ter ondersteuning van het 

gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid voor kwetsbare 

oppervlaktewaterwinningen voor de drinkwaterproductie gelegen in het bekken 

van de Gentse kanalen.

Voortgezette actie SGBP2 4B_A_0007 4B_A - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van 

zie PLMER SGBP2 III SGBP 2016-2021 Doorlopend

112 4B_D_0233 GK Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging 

tegen te gaan in het afstroomgebied van de Poekebeek, Oude Kale en Meirebeek, 

Lieve en Brakeleiken en de Avrijevaart en Burggravenstroom

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_199 - KLUIZEN 

I + II Spaarbekkens

A0_VL05_199

113 4B_D_0234 GK Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging 

tegen te gaan in het afstroomgebied van de Zwartesluisbeek

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL08_27 - 

ZWARTESLUISBEEK

A0_VL08_27

114 4B_D_0235 GK Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging 

tegen te gaan in het afstroomgebied van de Zuidlede

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_182 - 

ZUIDLEDE

A0_VL05_182
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115 4B_B_0291 GK Uitwerken van een geïntegreerd peilbeheer voor stroomgebied Zuidlede-

Moervaart i.f.v. veiligheid, landbouw en natuur

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

administratief nvt VL05_182 - 

ZUIDLEDE

A0_VL05_182

116 4B_B_0292 GK Uitbouwen van een meetnet voor monitoring grond- en oppervlaktewater 

vernatting Moervaartvallei

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

administratief nvt VL05_182 - 

ZUIDLEDE

VL05_175 - 

MOERVAART

A0_VL05_182 A0_VL05_175

118 4B_B_0293 GK Herstel hydrologie ter hoogte van Heirnisse-Fondatie, Etbos en Puyenbroeck Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_182 - 

ZUIDLEDE

VL05_175 - 

MOERVAART

A0_VL05_182 A0_VL05_175

119 7B_D_0083 GK Oeverzoneproject op de Lieve-Brakeleiken Nieuwe actie SGBP3 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

technisch geen VL17_154 - 

BRAKELEIKEN + 

LIEVE

A0_VL17_154

121 8A_D_0117 GK Structuurherstel van de Burggravenstroom Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen L117_219 - 

BURGGRAVENSTRO

OM

A0_VL05_152

122 6_F_0328 GK Aanleg retentiebekken te Kluizen Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch II/III L117_219 - 

BURGGRAVENSTRO

OM

A0_VL05_152

123 8A_J_0007 GK Herstel hydrologie ter hoog van het Leen/Bellebargie/Lembeekse Bossen Nieuwe actie SGBP3 8A_J - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding

administratief nvt L117_219 - 

BURGGRAVENSTRO

OM

A0_VL05_152

124 8A_E_0347 GK Oplossen vismigratieknelpunt stuw Isabellarigool Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL08_157 - 

ISABELLAWATERING

A0_VL08_157

125 4B_B_0294 GK Ecologisch en hydrologisch herstel van de Rode Geul Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

technisch II/III VL08_27 - 

ZWARTESLUISBEEK

A0_VL08_27

126 8A_D_0118 GK Realisatie Landinrichtingsproject Moervaartvallei fase 1: uitbouw Zuidlede tot 

groenblauwe as

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch III VL05_175 - 

MOERVAART

A0_VL05_175

127 8A_D_0119 GK Realisatie Landinrichtingsproject Moervaartvallei fase 1: inrichting Kalvekant Zuid Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch III VL05_175 - 

MOERVAART

A0_VL05_175

128 4B_D_0236 GK Uitvoeren van inrichtingsmaatregelen vanuit de ecohydrologische studie voor zone 

Etbos en Fondatie (SBZ-gebieden)

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_182 - 

ZUIDLEDE

VL05_175 - 

MOERVAART

A0_VL05_182 A0_VL05_175

129 8A_D_0120 GK Uitvoeren acties uit soortenbeschermingsplan voor de otter ter hoogte van de 

Moervaart (in opmaak)  

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_175 - 

MOERVAART

A0_VL05_175

130 6_I_0089 GK Vervangen van het pompgemaal Lieve (naar Brakeleiken) door stuw + visdoorgang Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL17_154 - 

BRAKELEIKEN + 

LIEVE

A0_VL17_154

131 8A_D_0121 GK Oeverzoneproject op de Poekebeek Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_26 - 

POEKEBEEK

A0_VL05_26

133 6_F_0329 GK Realiseren van bovenstroomse buffering op de Westlede Voortgezette actie SGBP2 6_F_0101 6_E - Water vasthouden op het 

land

zie PLMER SGBP2 VL05_182 - 

ZUIDLEDE

A0_VL05_182 SGBP 2016-2021 Doorlopend

134 6_I_0090 GK Aanleg nieuwe afwateringsweg (nieuwe Westlede) richting Sifferdok Voortgezette actie SGBP2 6_I_0018 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 VL05_182 - 

ZUIDLEDE

A0_VL05_182 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

135 6_I_0091 GK Moderniseren en aanpassen pompgemalen Moervaart en Zuidlede actie SGBP2 6_I_0040 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 VL05_182 - 

ZUIDLEDE

A0_VL05_182 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

136 6_I_0092 GK Optimalisatie afwatering ter hoogte van het gemaal Vrijestraat, Assenede-Sas van 

Gent

Voortgezette actie SGBP2 6_I_0062 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 L213-154 L213-165 L213-27 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

137 4B_E_0358 GK Vismigratie vanuit zee mogelijk maken naar Leie en Bovenschelde, ter hoogte van 

de Getijdesluis te Merelbek

actie SGBP2 8A_C_0530 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL08_179 - 

WESTELIJKE 

RINGVAART

VL05_50 - LEIE III VL05_58 - BOVEN-

SCHELDE IV

A0_VL08_179 A0_VL05_50 A0_VL05_58 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

vergunningsfase
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138 8A_E_0349 GK Hermeandering Poekebeek 1e categorie Voortgezette actie SGBP2 A 6 uit BBP1 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL05_26 - 

POEKEBEEK

A0_VL05_26 Bekkenbeheerplan 

2009

139 8A_E_0350 GK Hermeandering Oude Kale stroomafwaarts spoorweg te Landegem Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_25 - OUDE 

KALE

A0_VL05_25

140 8A_E_0351 GK Structuurherstel bovenloop & benedenloop van de Oude Kale Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_25 - OUDE 

KALE

A0_VL05_25

141 8A_E_0352 GK Verhogen laterale connectiviteit Oude Kale naar omliggende waterlopen en 

waterplassen-Uit te klaren met initiatiefnemer.

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_25 - OUDE 

KALE

A0_VL05_25

142 8B_D_0100 GK Sanering Vlietbeek nieuw 8B_D - De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door duurzaam 

saneren van verontreinigde 

waterbodems

technisch geen VL08_27 - 

ZWARTESLUISBEEK

A0_VL08_27

143 8A_D_0122 GK Analyse hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 

structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied 

van de Oude Kale

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_25 - OUDE 

KALE

A0_VL05_25

144 8A_D_0123 GK Structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied 

van de Meirebeek

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_24 - 

MEREBEEK + 

BORISGRACHT + 

LIEVE

A0_VL05_24

145 8A_D_0124 GK Structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied 

van de Lieve Brakeleiken

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL17_154 - 

BRAKELEIKEN + 

LIEVE

A0_VL17_154

146 8A_D_0125 GK Structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied 

van de Avrijvaart-Burgravenstroom

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen L117_219 - 

BURGGRAVENSTRO

OM

A0_VL05_152

147 8A_D_0126 GK Analyse hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 

structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied 

van de Zuidlede

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_182 - 

ZUIDLEDE

A0_VL05_182

148 4B_B_0287 BES Ruimen en herinrichten van waterlopen in de Damvallei in Destelbergen/Laarne in 

functie van behoud/herstel van laagveenecosysteem Damvallei behorend tot 

beschermd gebied Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot 

Gent.

Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0188 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

zie PLMER SGBP2 L107_289 - 

DAMSLOOT

L217_1512 A0_VL11_40 A0_VL11_40 ?

149 6_I_0083 BES Aanleg van een bypass op de Steenvlietbeek voor het oplossen van wateroverlast 

ter hoogte van de terreinen van de school Sint-Gregorius (Brusselsesteenweg) in 

Melle.

Voortgezette actie SGBP2 8B_D_0078 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 L217_1503 A0_VL11_40 ?

150 6_G_0017 BES Uitvoeren Sigmaplan in het Benedenscheldebekken langs de Schelde, de Rupel en 

de Durme

Voortgezette actie SGBP2 6_G_0009 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

zie PLMER SGBP2 VL11_40 - 

ZEESCHELDE I

VL08_41 - 

ZEESCHELDE II

VL08_39 - 

GETIJDEDURME

A0_VL11_40 A0_VL08_41 A0_VL08_39 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken in 

uitvoering

151 6_F_0311 BES Aanleggen van GOG's Kleine Molenbeek in Meise en Londerzeel (zone Leefdaal, 

zone 4-Eiken en beschermingsdijk zone Brusselsestraat)

Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch II/III L107_664 - 

MOLENBEEK - ZIJP

A0_VL05_30

153 6_H_0039 BES Aanleg van een beschermdijk ter vrijwaring van Sneppelaar Nieuwe actie SGBP3 6_H - Beschermen tegen niet-

tijgebonden water

technisch II/III L107_664 - 

MOLENBEEK - ZIJP

A0_VL05_30

154 6_F_0312 BES Bekijken van de mogelijkheid om een wachtbekken aan te leggen langs de 

linkeroever van de Grote Molenbeek in Steenhuffel en Diepensteyn

Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch II/III VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

A0_VL05_30

155 6_C_0019 BES Individuele bescherming van gebouwen langs de overstromingsgevoelige Grote 

Molenbeek en Kleine Molenbeek en zijtakken

Voortgezette actie SGBP2 6_N_0029 6_C - Aanpassen van constructies 

en andere schadegevoelige 

ontwikkelingen in 

zie PLMER SGBP2 VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

L107_664 - 

MOLENBEEK - ZIJP

A0_VL05_30 A0_VL05_30 SGBP 2016-2021 In uitvoering

156 6_I_0084 BES Aanleggen van een gravitaire uitwatering van de Vliet op de Schelde. Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

A0_VL05_30 ?

157 6_L_0007 BES Bijstand verlenen aan de bevolking voor, tijdens en na overstromingen in het 

stroomgebied van de Vliet-Grote Molenbeek

Nieuwe actie SGBP3 6_L - Verhogen van het bewustzijn 

en aanzetten tot actie van het 

publiek

administratief nvt VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

L107_664 - 

MOLENBEEK - ZIJP

A0_VL05_30 A0_VL05_30
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158 6_I_0085 BES Aanpassen van de overwelving van de Donksebeek ter hoogte van de  

Prinshoeveweg in Antwerpen

Voortgezette actie SGBP2 6_C_0010 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 L111_1106 - 

DONKSE BEEK

A0_VL17_35 WUP 2016 Voorbereidende fase

159 6_H_0040 BES Aanpak overstromingsproblematiek Knotsbosloop in Schilde en Brecht door 

verleggen waterloop

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0206 6_H - Beschermen tegen niet-

tijgebonden water

zie PLMER SGBP2 L217_1813 A0_VL17_29 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

160 6_I_0086 BES Verwijderen van overwelving i.f.v. water bergen op de Rollebeek aan de 

Nijverheidsstraat in Wommelgem

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0220 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 L217_1801 A0_VL17_29 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

161 6_F_0313 BES Herinrichting van het Schoon Schijn/Kaartse beek opwaarts  de Jagersdreef in 

Brasschaat en Kapellen

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0295 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_1871 A0_VL05_36 WUP 2017 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

162 8A_E_0328 BES Wegwerken van drie vismigratieknelpunten voor de Wezelse Beek (Park Wijnegem, 

sifon onder Albertkanaal, stuw opwaarts Albertkanaal)

Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0006 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L111_676 - WEZELSE 

BEEK

A0_VL17_29 WUP 2016 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

163 8A_E_0329 BES Herinrichting van de Diepenbeek in Borsbeek Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0295 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L217_1814 A0_VL17_29 WUP 2016 Voorbereidende fase: 

Uitwerken bestek voor 

uitvoering van de actie

164 8A_E_0330 BES Openleggen van de overwelving van de Kaartse Beek afwaarts  de Jagersdreef in 

Brasschaat en Kapellen

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L217_1871 A0_VL05_36

165 8A_E_0331 BES Beekherstel van de Zwanebeek langs de gronden van Pidpa in Schilde Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L217_1813 A0_VL17_29

166 8A_E_0412 BES Afkoppeling van de Varenloop in Aartselaar Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch III L217_1545 A0_VL17_42

167 6_F_0314 BES Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Benedenvliet - 

Grote Struisbeek aan de Rijkerooistraat

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0031 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_1731 A0_VL05_28 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

vergunningsfase

168 6_F_0315 BES Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Wullebeek in 

Aartselaar (Reukens)

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0032 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_1545 A0_VL17_42 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

169 6_F_0316 BES Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Bosbeek in 

Rumst

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0033 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_1545 A0_VL17_42 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

170 6_F_0317 BES Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Trappistenbeek Voortgezette actie SGBP2 6_F_0034 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_1811 A0_VL17_29 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

vergunningsfase

171 6_F_0318 BES Inrichten van het signaalgebied ter hoogte van de Kleine Doornstraat te Antwerpen 

(Wilrijk) als overstromingsgebied

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0098 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_1731 A0_VL05_28 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

172 6_I_0087 BES Verwijderen van opstuwende elementen in functie van afvoercapaciteit op de 

benedenloop van de Boom-Nielse Scheibeek

Voortgezette actie SGBP2 6_I_0074 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 L217_1545 A0_VL17_42 WUP 2016 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

173 6_F_0320 BES Opmaak ontwerp voor aanleg overstromingsgebied opwaarts Groeningenlei in 

Kontich

Voortgezette actie SGBP2 6_N_0006 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L111_674 - 

BENEDENVLIET L1

A0_VL05_28 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

174 6_I_0088 BES Aanpak wateroverlast Molenbeek in Rumst door aanleg van een bypass Voortgezette actie SGBP2 6_N_0027 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 L217_1545 A0_VL17_42 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

175 6_F_0321 BES Aanleg van een overstromingsgebied op de Kleine Struisbeek opwaarts van de 

Doornstraat (signaalgebied Drie Eiken - UA)

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0279 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_1731 A0_VL05_28 WUP 2016 Nog niet opgestart

176 6_E_0066 BES Afkoppelen hemelwater in bedrijvenzone Terbekehof (Antwerpen) Voortgezette actie SGBP2 6_E_0049 6_E - Water vasthouden op het 

land

zie PLMER SGBP2 VL05_28 - 

BENEDENVLIET

A0_VL05_28 SGBP 2016-2021 In uitvoering

177 6_A_0023 BES Herbestemmen van het signaalgebied Benedenvliet via GRUP vallei 

Benedenvliet/Grote Struisbeek

Nieuwe actie SGBP3 6_A - Vermijden van nieuwe 

overstromingsgevoelige 

ontwikkelingen

technisch II/III VL05_28 - 

BENEDENVLIET

A0_VL05_28

178 6_I_0098 BES Creëren van groenblauw lint door eenzijdige verbreding incl. een 

onderhoudsstrook) van de Lede tussen Lichtelare (Lochristi) en Oudenbos 

(Lokeren)

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0158 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 VL05_171 - LEDE A0_VL05_171 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

179 6_F_0338 BES Aanleg van een bijkomend gecontroleerd overstromingsgebied op de Molenbeek-

Grote Beek in Herzele

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0163 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L107_287 - 

MOLENBEEK - 

GROTE BEEK

A0_VL05_32 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

180 6_I_0101 BES Bouw van een pompgemaal op de Vuntebeek (OS177) ter hoogte van de monding 

in de Schelde

Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen L217_1504 A0_VL11_40

181 6_F_0319 BES Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op een zijloop van 

Bavegemse Beek (nr. OS419) t.h.v. Volkershouw in Wetteren-Westrem. 

Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L217_1591 A0_VL11_33

182 6_F_0339 BES Uitvoering maatregelen (bufferbekken, bypass, herinrichting waterlopen, …) ter 

voorkoming van wateroverlast in Beveren en Sint-Gillis-Waas op de Loeverbeek 

(O8023), de Vrasenebeek (O8010), de Molenbeek (OS051) en de Watergang der 

Hoge Landen (O8032)

Voortgezette actie SGBP2 5B_E_0058 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L111_1032 - 

DIJKGRACHT

L107_330 - 

WATERLOOP VAN 

DE HOGE LANDEN 

L1

A0_VL11_37 A0_VL11_37 WUP 2016 In uitvoering; 

modellering omgezet in 

maatregelen
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183 6_I_0099 BES Uitvoeren van saneringswerken aan waterlopen Gauwstraatbeek (OS012) en de 

Kleine Pismolenbeek (OS013) te Kruibeke ter voorkoming van wateroverlast. 

Voortgezette actie SGBP2 6_I_0075 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 L217_1551 A0_VL17_42 WUP 2016 Voorbereidende fase; 

modellering omgezet in 

maatregelen

184 6_I_0100 BES Herinrichting van de waterloop De Vliet (OS027) in Kruibeke voor  het verminderen 

van wateroverlast van o.a. Ganzemeersstraat

Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen L217_1541 A0_VL17_42

185 8A_D_0128 BES Opstellen en uitvoeren van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap 'De 

Barbierbeek verbindt' in Sint-Niklaas, Temse, Beveren en Kruibeke. 

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch III L111_326 - 

BARBIERBEEK

A0_VL17_42

186 6_F_0340 BES Structuurherstel op de Burchtse Scheibeek in Zwijndrecht Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch geen L217_1542 A0_VL17_42

187 6_J_0015 BES Verbetering afwatering Rotbeek in Zwijndrecht Nieuwe actie SGBP3 6_J - Onderhoudsmaatregelen en 

herwaarderen (baan)grachten

technisch geen L217_1773 A0_VL11_37

188 3_B_0009 BES Opmaak duurzaam waterkwantiteitsbeheer voor de Antwerpse Haven in 

samenwerking met de stakeholders.

Nieuwe actie SGBP3 3_B - Optimaliseren van het 

gebruik van alternatieve 

waterbronnen

administratief nvt VL17_187 - 

ANTWERPSE 

HAVENDOKKEN + 

SCHELDE-

A0_VL17_187 ?

189 5B_G_0009 BES Analyse van de bestaande afspraken omtrent watertoevoer en - afvoer tussen 

Havenbedrijf en andere waterbeheerders 

Nieuwe actie SGBP3 5B_G - De grensoverschrijdende 

kwantitatieve problematiek van 

de waterverdeling oplossen

administratief nvt VL17_187 - 

ANTWERPSE 

HAVENDOKKEN + 

A0_VL17_187 ?

190 7B_H_0021 BES Aanpak van relevante primaire bronnen van verontreiniging in het Antwerps 

havengebied, incl. TBT in de waterbodem en plastiek pellets/zwerfafval

Nieuwe actie SGBP3 7B_H - Het terugdringen van 

andere diffuse verontreiniging

administratief nvt VL17_187 - 

ANTWERPSE 

HAVENDOKKEN + 

SCHELDE-

RIJNVERBINDING

A0_VL17_187

191 8A_G_0003 BES Opportuniteiten voor structuurverbeterende maatregelen nagaan en genomen 

maatregelen monitoren ter hoogte van de dokinfrastructuur. Indien na evaluatie 

blijkt dat de maatregelen zinvol zijn, zal er actief wordengezocht naar 

mogelijkheden om deze verder toe te passen. 

Nieuwe actie SGBP3 8A_G - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

hydromorfologie ter 

ondersteuning van de ecologische 

administratief nvt VL17_187 - 

ANTWERPSE 

HAVENDOKKEN + 

SCHELDE-

A0_VL17_187 ?

192 8A_E_0363 BES Studie en uitvoeren van werken rond bijkomende berging voor de stroomopwaarts 

gesitueerde waterlopen binnen het afstroomgebied van de Kalkenvaart

Nieuwe actie SGBP3 6_O - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

overstromingen ter ondersteuning 

van het waterbeheer en -beleid

administratief nvt L217_1601 A0_VL05_31 Status is veranderd naar nieuwe actie

193 7B_J_0067 BES Opmaak hydronautstudie voor zuiveringsgebied Laarne Nieuwe actie SGBP3 7B_J - Verdere optimalisatie van 

de saneringsinfrastructuur en 

verhogen van 

zuiveringsrendement van de 

administratief nvt L217_1601 A0_VL05_31

194 8B_D_0103 BES Waterbodemsanering afwaarts traject Kalkenvaart Nieuwe actie SGBP3 8B_D - De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door duurzaam 

saneren van verontreinigde 

technisch geen L217_1601 A0_VL05_31

195 8A_E_0364 BES Oplossen van het vismigratieknelpunt op de Vliet-Grote Molenbeek aan de stuw 

net opwaarts het wachtbekken 

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

A0_VL05_30

196 8A_E_0365 BES Oplossen overige vismigratieknelpunten op de Vliet-Grote Molenbeek 

(Herbodinnemolen, Diepesteinmolen) 

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

A0_VL05_30

197 8A_E_0366 BES Structuurherstel en waterloopverruwing op de Vliet-Grote Molenbeek Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

A0_VL05_30

198 5B_C_0028 BES Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond kasteeldomein De 

Melis in Puurs-Sint-Amands 

Nieuwe actie SGBP3 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

technisch geen VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

A0_VL05_30

199 5B_C_0029 BES Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond het  

waterwinningsgebied de Koevoet in Londerzeel-Malderen.

Voortgezette actie SGBP2 SGBP 2009-2015 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

zie PLMER SGBP2 VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

L107_664 - 

MOLENBEEK - ZIJP

A0_VL05_30 A0_VL05_30 SGBP 2009-2015 Voortgezette actie 

SGBP 2009-2015  "A 1 1 

2 Onderzoek naar het 
200 5B_B_0033 BES Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond kasteeldomein d'Ursel 

in Bornem-Hingene

Nieuwe actie SGBP3 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

technisch geen VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

A0_VL05_30

201 8B_C_0074 BES Bouw sedimentvang op waterloop 6.03. Bosbeek te Willebroek Tisselt. Nieuwe actie SGBP3 8B_C - Ruimte voor sediment technisch geen L111_1059 - 

ZIELBEEK - BOSBEEK 

L1

A0_VL05_38 ?

202 5B_B_0038 BES Onderzoek naar de uitwateringsinstallatie van het moerasgebied "Wipheide" aan 

de Vliet te Sint-Amands

Nieuwe actie SGBP3 7B_J - Verdere optimalisatie van 

de saneringsinfrastructuur en 

verhogen van 

zuiveringsrendement van de 

administratief nvt VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

A0_VL05_30
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204 6_F_0341 BES Onderzoek naar het realiseren van bijkomende buffering in het natuurgebied 

Tekbroek voor de Vliet

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0214 6_E - Water vasthouden op het 

land

zie PLMER SGBP2 VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

A0_VL05_30 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

205 8B_A_0132 BES Anti-erosiemaatregelen thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten, ter hoogte 

van de afstroomgebieden van de Grote en de Kleine Molenbeek 

Voortgezette actie SGBP2 8B_A_0080 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

zie PLMER SGBP2 VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

VL11_33 - 

MOLENBEEK - 

KOTTEMBEEK

L107_282 - 

MOLENBEEK - 

GONDEBEEK

A0_VL05_30 A0_VL11_33 A0_VL11_40 SGBP 2016-2021 Doorlopend

206 8A_E_0367 BES Structuurherstel en waterloopverruwing van het Groot Schijn. Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL17_29 - GROOT 

SCHIJN

A0_VL17_29

207 6_F_0342 BES Openleggen van de Schijnkoker in Ekeren. Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch geen VL17_35 - 

VERLEGDE SCHIJN - 

HOOFDGRACHT

A0_VL17_35

209 5B_C_0030 BES Afstemmen tussen de watertapping van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en de 

Antitankgracht in droge periodes

Nieuwe actie SGBP3 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

technisch geen L111_724 - 

ANTITANKGRACHT 

L111_1114 - 

ANTITANKGRACHT 

A0_VL05_36 A0_VL17_29 ?

210 8A_E_0368 BES Structuurherstel van het afwaartse traject van de Benedenvliet Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch III VL05_28 - 

BENEDENVLIET

A0_VL05_28

212 8B_A_0135 BES Anti-erosiemaatregelen thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten, ter hoogte 

van de afstroomgebieden van de Molenbeek-Grote Beek, Molenbeek-Kottembeek 

en Molenbeek-Gondebeek

Voortgezette actie SGBP2 8B_A_0080 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

zie PLMER SGBP2 VL05_32 - 

MOLENBEEK - 

GROTE BEEK

VL11_33 - 

MOLENBEEK - 

KOTTEMBEEK

L107_282 - 

MOLENBEEK - 

GONDEBEEK

A0_VL05_32 A0_VL11_33 A0_VL11_40 SGBP 2016-2021 Doorlopend

213 8A_E_0369 BES Wegwerken vismigratieknelpunt Benedenvliet Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_28 - 

BENEDENVLIET

A0_VL05_28

214 8A_E_0370 BES Vispaseerbaarheid mogelijk maken tussen Schelde en Tophatgracht Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_105 - 

PALINGBEEK

A0_VL17_48

215 6_F_0356 LEIE Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op de samenvloeiing van de 

Passendalebeek en de Heulebeek

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0171 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L111_1094 - 

HEULEBEEK L1

A0_VL05_47 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

216 6_F_0357 LEIE Optimalisatiewerken op de Hoge Plankenbeek uitvoeren Nieuwe actie SGBP3 6_C - Aanpassen van constructies 

en andere schadegevoelige 

ontwikkelingen in 

technisch geen L107_112 - LA 

HAUTE PLANCHE

A0_VL17_48

217 6_F_0358 LEIE uitbreiding en optimalisatie bestaande bufferbekken op de Geluwebeek Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L111_1003 - 

GELUWEBEEK

A0_VL17_48

218 6_F_0360 LEIE uitbreiding en optimalisatie bufferbekken op de Douvebeek Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L107_113 - 

DOUVEBEEK

A0_G_L107_113

219 6_F_0361 LEIE Gecontroleerd overstromingsgebied op de Collievijverbeek aanleggen Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L111_1084 - 

MANDEL L1

A0_VL05_51

220 6_F_0365 LEIE Gecontroleerd overstromingsgebied op de Godelievebeek aanleggen Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L111_1084 - 

MANDEL L1

A0_VL05_51

221 6_C_0020 LEIE Uitbreiding bestaande GOG op de Krommebeek ter hoogte van de Heirweg Nieuwe actie SGBP3 6_C - Aanpassen van constructies 

en andere schadegevoelige 

ontwikkelingen in 

technisch III L111_1084 - 

MANDEL L1

A0_VL05_51

222 6_F_0371 LEIE Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op de Babilliebeek en bovenlopen van 

de Babilliebeek

Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L111_1084 - 

MANDEL L1

A0_VL05_51

223 6_F_0372 LEIE Gecontroleerd overstromingsgebied aan provinciaal domein De Gavers aanleggen Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III VL05_46 - 

GAVERBEEK II

A0_VL05_46

224 6_F_0373 LEIE Bijkomende buffering op de Bankbeek ter hoogte van de Gullegemsestraat 

voorzien

Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III VL05_47 - 

HEULEBEEK

A0_VL05_47

225 6_J_0016 LEIE Aanleggen van een nieuwe waterloop als bovenloop van de Loverbeek Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch III L217_2201 A0_VL05_52

226 6_F_0374 LEIE Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op de Paddebeek Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L217_2021 A0_VL17_49

227 6_F_0375 LEIE Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Reutelbeek/Geluwebeek 

te Geluwe-Wervik

Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L111_1003 - 

GELUWEBEEK

A0_VL17_48

228 6_F_0377 LEIE Buffer realiseren op de Wallebeek ter hoogte van het Ei van Kortrijk Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L217_2001 A0_VL17_48

229 6_F_0378 LEIE Waterbeheerswerken met stuwen op de Bosbeek uitvoeren Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L217_2181 A0_VL05_51

230 6_F_0379 LEIE Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Lampernissebeek Voortgezette actie SGBP2 6_F_0173 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_2031 A0_VL17_49 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

231 6_F_0380 LEIE Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Lokkebeek Voortgezette actie SGBP2 6_F_0176 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_2181 A0_VL05_51 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

232 6_F_0381 LEIE Waterbeheerswerken op de Liebeek uitvoeren Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L217_2192 A0_VL05_51

233 6_F_0382 LEIE Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Rakebosbeek Voortgezette actie SGBP2 6_F_0172 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 VL05_47 - 

HEULEBEEK

A0_VL05_47 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

234 8A_E_0399 LEIE Openleggen koker in centrum Gullegem Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_47 - 

HEULEBEEK

A0_VL05_47

235 6_F_0383 LEIE Aanleggen winterbed in Moorsele Voortgezette actie SGBP2 6_H_0028 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 VL05_47 - 

HEULEBEEK

A0_VL05_47 SGBP 2016-2021 In uitvoering

236 6_H_0044 LEIE Bedijking in centrum van Ledegem Voortgezette actie SGBP2 6_H_0028 6_H - Beschermen tegen niet-

tijgebonden water

zie PLMER SGBP2 VL05_47 - 

HEULEBEEK

A0_VL05_47 SGBP 2016-2021 In uitvoering

237 8A_D_0167 LEIE Hermeandering Heulebeek Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_47 - 

HEULEBEEK

A0_VL05_47
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238 8A_D_0168 LEIE Ecologische oeverinrichting en hermeandering van de Gaverbeek in Gaverbeekse 

Meersen

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_45 - 

GAVERBEEK I

A0_VL05_45

240 8A_D_0169 LEIE Openleggen Gaverbeek in Harelbeke Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_46 - 

GAVERBEEK II

A0_VL05_46

241 8A_D_0170 LEIE Ecologische oeverinrichting en hermeandering Gaverbeek ter hoogte van De 

Gavers

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch III VL05_46 - 

GAVERBEEK II

A0_VL05_46

242 8A_E_0403 LEIE Openleggen koker hypodroom en koker Jeugdeiland Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_45 - 

GAVERBEEK I

A0_VL05_45

243 8A_D_0171 LEIE Recreatieve verbinding Heulebeekbeekdomein Kuurne Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_47 - 

HEULEBEEK

A0_VL05_47

244 8A_D_0172 LEIE Aanleg Vlaspark waar Heulebeek in Leie uitmondt in Kuurne Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_47 - 

HEULEBEEK

A0_VL05_47

245 8A_D_0173 LEIE Inrichting Heulebeekvallei tussen Warandestraat en Watermolenstraat Kortrijk Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

administratief nvt VL05_47 - 

HEULEBEEK

A0_VL05_47

246 8B_A_0172 LEIE Demoprojecten voor spaarbekkens en erosiemaatregelen, meer bepaald 

oevererosie en afstroming van akkers, op de bovenlopen van de Gaverbeek 

(Keibeek, Slijpbeek, Kasselrijbeek, Maalbeek)

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch III VL05_46 - 

GAVERBEEK II

VL05_45 - 

GAVERBEEK I

A0_VL05_46 A0_VL05_45

248 8A_D_0175 LEIE Aanleg oeverstroken langs de Kasselrijbeek in Anzegem Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_45 - 

GAVERBEEK I

A0_VL05_45

249 8A_D_0176 LEIE Ecologische oeverinrichting Keibeek en Pluimbeek Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_46 - 

GAVERBEEK II

A0_VL05_46

250 9_B_0042 LEIE Activeren van productieve landschappen waarbij gezocht wordt naar de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw met inbegrip van synergiën, 

verwevenheid en meervoudig ruimtegebruik in de open ruimte

Nieuwe actie SGBP3 9_B - Draagvlak creëren voor, 

faciliteren en stimuleren van de 

toepassing van blauwe diensten in 

het integraal waterbeleid op het 

administratief nvt VL17_48 - LEIE I A0_VL17_48

254 5B_A_0023 LEIE Herbouw sluiscomplex op de Leie in Sint-Baafs-Vijve Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0489 en 

8A_E_0184

5B_A - Actief peilbeheer zie PLMER SGBP2 VL17_49 - LEIE II A0_VL17_49 SGBP 2016-2021 In uitvoering

255 8A_E_0404 LEIE Bouw vispassage op de Leie in Sint-Baafs-Vijve Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL17_49 - LEIE II A0_VL17_49

256 8A_D_0177 LEIE Doortocht Menen op de Leie uitvoeren (o.m. verbreden van de vaarweg; 

rivierherstel Leie)

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch I VL17_48 - LEIE I A0_VL17_48

257 8A_E_0405 LEIE Vispassage uitvoeren op de Leie in Menen Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0489 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL17_48 - LEIE I A0_VL17_48 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken in 

uitvoering

258 5B_A_0024 LEIE Doortocht op de Leie in Wervik uitvoeren Nieuwe actie SGBP3 5B_A - Actief peilbeheer technisch I VL17_48 - LEIE I A0_VL17_48

259 8A_D_0178 LEIE Kalibratie van pand 140 uitvoeren (oevers, baggeren, inrichtng natuur) Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch II VL17_49 - LEIE II A0_VL17_49

260 8A_D_0179 LEIE Kalibratie van pand 150 uitvoeren (oevers, baggeren, inrichtng natuur) Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch II VL17_49 - LEIE II A0_VL17_49

261 8A_D_0180 LEIE Kalibratie van pand 160 uitvoeren (oevers, baggeren, inrichtng natuur) Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch II VL17_48 - LEIE I A0_VL17_48

262 8A_D_0181 LEIE Kalibratie van pand 170 uitvoeren (oevers, baggeren, inrichtng natuur) Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch II VL17_48 - LEIE I A0_VL17_48

263 8A_D_0182 LEIE Kalibratie Afleidingskanaal van de Leie vanaf Deinze Nieuwe actie SGBP3 8B_D - De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door duurzaam 

saneren van verontreinigde 

technisch II VL05_150 - 

AFLEIDINGSKANAAL 

van de 

A0_VL05_150

265 4B_E_0321 BOS Terreininventarisaties uitvoeren ifv integraal plan op te maken tbv beheer van 

waterlopen Molenbeek-Maarkebeek en Krombeek.

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

administratief nvt VL17_60 - 

MOLENBEEK - 

MAARKEBEEK

A0_VL17_60

266 8A_E_0307 BOS Herprofilering, structuurherstel Maarkebeek 1e categorie - afwaarts N60 Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch III VL17_60 - 

MOLENBEEK - 

MAARKEBEEK

A0_VL17_60

267 8A_E_0308 BOS Herprofilering, structuurherstel Maarkebeek 1e categorie - afwaarts N8 - 

accoladeprofiel

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch III VL17_60 - 

MOLENBEEK - 

MAARKEBEEK

A0_VL17_60

268 8A_E_0309 BOS Structuurherstel bovenloop Maarkebeek waarbij de waterloop ter hoogte van de 

Essestraat en Parkstraat zal worden verlegd.

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L217_2611 L111_1019 - 

MOLENBEEK - 

MARKEBEEK

A0_VL17_60 A0_VL17_60
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269 8A_E_0310 BOS Water-Land-Schap Maarkebeek: Structuurherstel voor de Pauwelsbeek  door 

heraankoppeling oude loop thv haar monding in de Maarkebeek.

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0172 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L217_2611 L111_1019 - 

MOLENBEEK - 

MARKEBEEK

A0_VL17_60 A0_VL17_60 ?

272 8B_C_0067 BOS Aanleg van een overstromingsgebied op de Molenbeek (zijloop Nederaalbeek)  en 

nieuw tracé voor de waterloop in combinatie met erosiebestrijdingsmaatregelen,

Nieuwe actie SGBP3 8B_C - Ruimte voor sediment technisch III L217_2611 L111_1019 - 

MOLENBEEK - 

MARKEBEEK

A0_VL17_60 A0_VL17_60

275 8B_C_0068 BOS Sedimentvang op de Pauwelsbeek. Nieuwe actie SGBP3 8B_C - Ruimte voor sediment technisch geen L217_2611 L111_1019 - 

MOLENBEEK - 

MARKEBEEK

A0_VL17_60 A0_VL17_60

276 8B_C_0069 BOS Aanleg van een sedimentvang op de Maarkebeek (net opwaarts N60) 

stroomopwaarts de Nonnemolen,

Nieuwe actie SGBP3 8B_C - Ruimte voor sediment technisch geen VL17_60 - 

MOLENBEEK - 

MAARKEBEEK

A0_VL17_60

278 7B_D_0076 BOS Opstellen en uitvoeren van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap De 

Maarkebeek.

Nieuwe actie SGBP3 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

technisch geen L217_2611 L111_1019 - 

MOLENBEEK - 

MARKEBEEK

A0_VL17_60 A0_VL17_60 dit is eigenlijk een 

verzameling van 

verschillende oude 

acties (geschrapte) in 
280 4B_E_0322 BOS Wegwerken van het vismigratieknelpunt thv de Ladeuzemolen op de Maarkebeek 

2de cat. gelegen binnen het beschermd gebeid  'Bossen van de Vlaamse Ardennen 

en andere Zuidvlaamse bossen.

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L111_1019 - 

MOLENBEEK - 

MARKEBEEK

A0_VL17_60 doordat een oude actie 

werd her/overschreven 

waarschijnlijk 

overgenomen
282 4B_E_0323 BOS Wegwerken van het vismigratieknelpunt thv de Borgtmolen op de Maarkebeek 2de 

cat. gelegen binnen het beschermd gebeid  'Bossen van de Vlaamse Ardennen en 

andere Zuidvlaamse bossen.

Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0528 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 L111_1019 - 

MOLENBEEK - 

MARKEBEEK

A0_VL17_60 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

283 4B_E_0324 BOS Wegwerken van het vismigratieknelpunt thv de Romansmolen op de Maarkebeek 

2de cat. gelegen binnen het beschermd gebeid  'Bossen van de Vlaamse Ardennen 

en andere Zuidvlaamse bossen.

Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0379 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 L111_1019 - 

MOLENBEEK - 

MARKEBEEK

A0_VL17_60 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

284 4B_E_0325 BOS Wegwerken van het vismigratieknelpunt thv de Kasteelmolen op de Maarkebeek 

2de cat. gelegen binnen het beschermd gebeid  'Bossen van de Vlaamse Ardennen 

en andere Zuidvlaamse bossen.

Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0384 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 L217_2611 A0_VL17_60 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

285 4B_E_0345 BOS Voor de bovenloop van de Maarkebeek, Steenbeek en Krombeek worden 

maatreglen genomen om de beschermde vissoorten te vrijwaren (beekprik, 

beekforel, rivierdonderpad) door het aanleggen van o.a. stroomdeflectoren, 

grindbanken, dood hout.

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen L217_2611 A0_VL17_60

286 4B_D_0228 BOS Herintroduceren van de beekprik gedurende 7 opeenvolgende jaren in de 

bovenloop van de Maarkebeek (Bos Ter Rijst).

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen L217_2611 A0_VL17_60

287 6_F_0301 BOS Bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de Maarkebeek thv 

de Borgtmolen

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0107 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L111_1019 - 

MOLENBEEK - 

MARKEBEEK

A0_VL17_60 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

288 6_F_0302 BOS Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Maarkebeek 

ter hoogte van de Romansmolen

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0113 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L111_1019 - 

MOLENBEEK - 

MARKEBEEK

A0_VL17_60 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

289 6_F_0303 BOS Bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de Maarkebeek thv 

de Kasteelmolen

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0149 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_2611 A0_VL17_60 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

293 4B_E_0326 BOS Terreininventarisaties uitvoeren ifv integraal plan op te maken tbv beheer van 

waterlopen Dorenbosbeek, Sassegembeek, Verrebeek en Traveinsbeek

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

administratief nvt VL11_63 - ZWALM L107_266 - 

PEERDESTOKBEEK

L111_1021 - 

ZWALMBEEK

A0_VL11_63 A0_VL11_63 A0_VL11_63

295 7B_I_0123 BOS Saneren van puntlozingen in de Traveinsbeek (Vierwegenstraat) gelegen binnen het 

beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse 

bossen'.

Nieuwe actie SGBP3 7B_I - Verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur (zowel 

collectieve als individuele 

zuivering)

technisch III L217_2621 A0_VL11_63

297 4B_E_0327 BOS Herstellen van de historische loop van de Dorenbosbeek ter hoogte van Lange 

Haag. 

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L111_1021 - 

ZWALMBEEK

A0_VL11_63



Volgnr 

(30april)

nr SGBP3 Bekken (A 02-06) Actietitel (max 250 karakters) Nieuwe of voortgezette 

actie SGBP2

Nr voorgezette 

acties SGBP 2 

(Bsec)

(A 02-06) Maatregel soort actie MER-

plicht

WL-code(1) WL-code(2) WL-code(3) ASZ-code(1) ASZ-code(2) ASZ-code(3) Info mbt SGBP2 Stand van zaken acties 

SGBP2

300 8B_C_0070 BOS Aanleg van een sedimentvang op de Peerdestokbeek, opwaarts GOG 

Peerdestokbeek.

Nieuwe actie SGBP3 8B_C - Ruimte voor sediment technisch geen L107_266 - 

PEERDESTOKBEEK

A0_VL11_63

301 4B_E_0328 BOS Wegwerken van de vismigratieknelpunten op de Molenbeek 3de cat. gelegen 

binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 

Zuidvlaamse bossen'.

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L217_2632 A0_VL11_63

302 4B_E_0329 BOS Wegwerken van vismigratieknelpunten op de Sassegembeek en Roosmeerbeek 

(3de cat.) gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen 

en andere Zuidvlaamse bossen'.

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L217_2632 A0_VL11_63

303 4B_E_0330 BOS Wegwerken van de vismigratieknelpunten op de Verrebeek (2de cat.) gelegen 

binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 

Zuidvlaamse bossen'.

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L217_2632 A0_VL11_63

304 4B_E_0331 BOS Wegwerken van het vismigratieknelpunt op de Traveinsbeek thv de Steenbergse 

bossen (2de cat) gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse 

Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen.

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L217_2621 A0_VL11_63

305 4B_E_0332 BOS Aanleggen vispassage op de Traveinsbeek t.h.v. de Van Den Borresmolen gelegen 

binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 

Zuidvlaamse bosse

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L217_2621 A0_VL11_63

306 4B_E_0333 BOS Realiseren van een paaiplaats/grindbank thv de vistrappen op de Molenbeek-

Velzeke (Driesmolen en Van Themschemolen) .

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L217_2621 A0_VL11_63

307 4B_E_0334 BOS Realiseren van paaiplaatsen ter hoogte van de vistrap Op de Zwalm thv de 

Zwalmmolen gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse 

Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen.

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen VL11_63 - ZWALM A0_VL11_63

308 4B_E_0335 BOS Realiseren van paaiplaatsen ter hoogte van de vistrap te Klein Zwitserlandgelegen 

binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 

Zuidvlaamse bosse

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen VL11_63 - ZWALM A0_VL11_63

309 4B_E_0336 BOS Sanering  van het vismigratieknelpunt op de Zwalm thv de Zwalmmolen en herstel 

van de structuurkwaliteit.

Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0581 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL11_63 - ZWALM A0_VL11_63 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

311 4B_E_0337 BOS Voor de bovenlopen van de Zwalm en enkele zijlopen worden maatreglen 

genomen om de beschermde vissoorten te vrijwaren (beekprik, beekforel, 

rivierdonderpad, kwabaal) door het aanleggen van o.a. stroomdeflectoren, 

grindbanken, dood hout.

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen L217_2632 A0_VL11_63

312 4B_D_0230 BOS Herintroduceren van de beekprik gedurende 7 opeenvolgende jaren in de 

Dorenbosbeek (Livierenbos).

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen L217_2632 A0_VL11_63

314 6_H_0038 BOS Voorbereiding aanleg van beschermingsdijken langs de Zwalm, Zwalmbeek en 

Peerdestokbeek met maximale behoud van bergingscapaciteit in het valleigebied 

van de Zwalm.

Nieuwe actie SGBP3 6_H - Beschermen tegen niet-

tijgebonden water

technisch geen L111_1021 - 

ZWALMBEEK

A0_VL11_63 dit is eigenlijk een 

verzameling van 

verschillende oude 

acties (geschrapte) in 

een nieuw jasje. De 

acties stonden in het 
315 5B_B_0032 BOS Tegengaan verdroging en waterschaarste door het aanleggen van drempeltjes en 

beekbegeleidende vegetatie thv de bovenloop van de Zwalm, Sassegembeek en 

Verrebeek.

Nieuwe actie SGBP3 5B_B - Bij waterschaarste water 

vasthouden in de waterlopen

technisch geen VL11_63 - ZWALM L111_1021 - 

ZWALMBEEK

A0_VL11_63 A0_VL11_63

318 8A_E_0311 BOS Plaatsen erosiebescherming visnevengeul Asper (Bekken Bovenschelde) Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_58 - BOVEN-

SCHELDE IV

A0_VL05_58

319 6_F_0304 BOS Herinrichten overstromingsgebied Kruishoutem op (voorheen rietveld) met evt. 

mogelijkheden voor watercaptatie.

Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L107_246 - 

STAMPKOTBEEK - 

MOLENBEEK

A0_VL05_62

320 6_F_0305 BOS Ruimen wachtbekken Ouwegem Pluimke. Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch geen L107_246 - 

STAMPKOTBEEK - 

MOLENBEEK

A0_VL05_62

321 6_F_0306 BOS Realiseren van een GOG op de Kasterbeek. Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L217_2522 A0_VL17_204

322 8B_A_0109 BOS Erosiemaatregelen realiseren binnen de gemeenten Avelgem en Zwevegem. Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L111_1004 - 

RIJTGRACHT

A0_VL17_204

323 8B_A_0110 BOS Erosiemaatregelen realiseren binnen de gemeente Anzegem ter hoogte van o.a. de 

Borrestraat.

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L217_2522 A0_VL17_204
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324 8A_D_0115 BOS 10 bekenplan - realisatie van ecologische maatrelen voor de grote Spierebeek, 

Wijmeersbeek, Scheldebeek, Bosbeek, Kleine Spierebeek en Zandbeek.

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

administratief nvt L217_2561 L217_2951 A0_VL11_59 A0_G_L107_116

325 6_I_0079 BOS Plaatsen van een stuw opwaarts de overwelving van de Grote Spierebeek ifv 

regelen doorvoer debiet naar de verlande arm te Spiere.

Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen L107_116 - GROTE 

SPIERE

A0_G_L107_116

327 4B_E_0339 BOS Terreininventarisaties uitvoeren ifv integraal plan op te maken tbv beheer van 

waterlopen Trosbeek, Drieborrebeek, Lievensbeek en bovenloop Molenbeek-

Ronse.

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

administratief nvt L217_2952 A0_G_L111_1022

328 8A_E_0312 BOS Oeverherstel op de Molenbeek-Ronse thv de Zonnestraat. Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L111_1022 - 

MOLENBEEK 

(RONSE)

A0_G_L111_1022

329 8A_E_0313 BOS Terug in open bedding brengen van de Bosbeek t.h.v. de instroom in de Molenbeek 

aan Klijpestraat,

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L111_1022 - 

MOLENBEEK 

(RONSE)

A0_G_L111_1022

330 4B_E_0340 BOS Voor de bovenlopen van de Molenbeek-Ronse worden maatreglen genomen om 

de beschermde vissoorten te vrijwaren (beekprik, beekforel, rivierdonderpad, 

kwabaal) door het aanleggen van o.a. stroomdeflectoren, grindbanken, dood hout.

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L217_2952 A0_G_L111_1022

331 6 _F_0307 BOS Aanleg van 2 overstromingsgebieden op Mergelwater en op de Hoelbeke t.h.v. 

Broeke en Jolystraat.

Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L111_1022 - 

MOLENBEEK 

(RONSE)

L111_1022 - 

MOLENBEEK 

(RONSE)

A0_G_L111_1022 A0_G_L111_1022

332 6 _F_0308 BOS Omlegging Trochbeek t.h.v. Kanarieberg Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen L217_2952 L111_1022 - 

MOLENBEEK 

(RONSE)

A0_G_L111_1022 A0_G_L111_1022

334 8A_E_0406 DEN Oplossen vismigratieknelpunten in het afstroomgebied van de Bellebeek Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL17_66 - 

BELLEBEEK

A0_VL17_66

336 7B_D_0098 DEN Aanleggen bufferzones, eventueel via oeverzoneprojecten, langs de Hunselbeek, 

Steenvoordbeek en Keurebeek in het tegengaan van inspoeling sediment.

Nieuwe actie SGBP3 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

technisch geen VL17_66 - 

BELLEBEEK

A0_VL17_66

343 7B_L_0021 DEN handhaving aansluitingen CC De Ploter (centrum Sint-Katharina-Lombeek) op 

rioleringsstelsel

Nieuwe actie SGBP3 7B_L - Uitwerken en toepassen 

van een handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen en 

beschermen van 

oppervlaktewater

administratief nvt VL17_66 - 

BELLEBEEK

A0_VL17_66

345 7B_A_0026 DEN opvolgen en handhaving van de calamiteiten door azijnfabriek Sint-Martinus 

(Strijtem, Roosdaal) op de Hunselbeek

Nieuwe actie SGBP3 7B_A  - Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door industriële 

puntbronnen

administratief nvt VL17_66 - 

BELLEBEEK

A0_VL17_66

347 8A_E_0407 DEN Heraanleg Keurebeek t.h.v. onderdoorgang onder de N8 (vervangen overwelving 

stroomop- en stroomafw. N8)

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL17_66 - 

BELLEBEEK

A0_VL17_66

352 8A_E_0408 DEN Oplossen vismigratieknelpunten in het afstroomgebied van de Mark Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL08_72 - MARK 

(Denderbekken)

A0_VL08_72

354 8A_E_0409 DEN Uitvoeren hydrologische herstelmaatregelen voortvloeiend uit ecohydrologische 

studie en natuurbeheerplan Mark

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL08_72 - MARK 

(Denderbekken)

A0_VL08_72

358 7B_L_0022 DEN handhaving ter hoogte van landbouwbedrijf op de Nemerkendriesbeek Nieuwe actie SGBP3 7B_L - Uitwerken en toepassen 

van een handhavingsbeleid 

gericht op het herstellen en 

beschermen van 

oppervlaktewater

administratief nvt VL08_72 - MARK 

(Denderbekken)

A0_VL08_72
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361 7B_D_0099 DEN Aanleggen oeverzones in het afstroomgebied van de Mark als bufferstrook tegen 

inspoeling van nutriënten. Focus op zones langs Scheibeek, Beverbeek, Wijze Beek

Nieuwe actie SGBP3 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

technisch geen VL08_72 - MARK 

(Denderbekken)

A0_VL08_72

362 8A_E_0414 DEN Natuurlijk inrichten van Baljuwtuin (centrum Galmaarden, publieke ruimte sluit aan 

bij de Mark)

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL08_72 - MARK 

(Denderbekken)

A0_VL08_72

364 8A_E_0410 DEN Oplossen vismigratieknelpunten in het afstroomgebied van de Molenbeek - 

Pachtbosbeek

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_216 en 

8A_E_093 en 

8A_E_095 en 

8A_E_096 en 

8A_E_098

8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL05_73 - 

MOLENBEEK - 

PACHTBOSBEEK

A0_VL05_73 SGBP 2016-2021 4B_E_0216: 

Uitgevoerd; 

8A_E_0093: ?; 

8A_E_0095: ?; 

8A_E_0096: ?; 8A_0098

370 7B_D_0100 DEN Handhaving bemestingsvrije strook langs waterloop ter hoogte van de Vagebeek 

(Parike)

Nieuwe actie SGBP3 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

administratief nvt VL05_73 - 

MOLENBEEK - 

PACHTBOSBEEK

A0_VL05_73

374 7B_D_0101 DEN Aanleggen oeverzones in het afstroomgebied van de Molenbeek - Ter Erpenbeek 

als bufferstrook tegen inspoeling van nutriënten. Focus op zones langs bovenloop 

van de Molenbeek en langs onder meer de Plankebeek, Holbeek en Steenbeek.

Nieuwe actie SGBP3 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

technisch geen VL05_74 - 

MOLENBEEK - TER 

ERPENBEEK

A0_VL05_74

378 5B_A_0026 DEN Opwaardering op 1350 ton afwaarts Aalst (Denderbekken) Nieuwe actie SGBP3 5B_A - Actief peilbeheer technisch I VL08_71 - DENDER 

V

A0_VL08_71

379 5B_A_0027 DEN Vervangen stuwen Dender (Denderbekken) Voortgezette actie SGBP2 6_I_0068 5B_A - Actief peilbeheer zie PLMER SGBP2 VL05_67 - DENDER I VL17_206 - DENDER 

II+III

VL05_70 - DENDER 

IV

A0_VL05_67 A0_VL17_206 A0_VL05_70 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken in 

uitvoering

380 8A_E_0415 DEN Wegwerken vismigratieknelpunten op de Dender: Idegem - Pollare - Aalst - 

Geraardsbergen - Denderleeuw - Denderbelle (Denderbekken)

Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0492 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL05_67 - DENDER I VL17_206 - DENDER 

II+III

VL05_70 - DENDER 

IV

A0_VL05_67 A0_VL17_206 A0_VL05_70 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

381 8A_E_0416 DEN Wegwerken vismigratieknelpunten op de Dender: Dendermonde (Denderbekken) Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0492 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL08_71 - DENDER 

V

A0_VL08_71 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

382 8A_E_0417 DEN Wegwerken van de drie vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Graadbeek 

(Nedermolen, Duriencksmolen aan deWaverstraat en molen van Mijlbeek

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_276 - 

MOLENBEEK - 

GRAADBEEK

A0_VL08_71

383 8B_A_0163 DEN Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in het opwaartse gedeelte van de 

Molenbeek-Graadbeek ter verbetering van de waterkwaliteit

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_276 - 

MOLENBEEK - 

GRAADBEEK

A0_VL08_71

385 8A_E_0418 DEN Herintroductie beekprik in het stroomgebied van de Molenbeek-Graadbeek in 

kader van soortherstel

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel administratief nvt L107_276 - 

MOLENBEEK - 

GRAADBEEK

A0_VL08_71

389 6_F_0385 DEN Aanleggen van 2 wachtbekkens op de Molenbeek-Beverbeek Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L107_335 - 

MOLENBEEK - 

BEVERBEEK

A0_VL17_206

393 6_F_0386 DEN Aanleg GOG op de Molenbeek-Terkleppebeek opwaarts dorpskern Everbeek-

Beneden

Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L107_274 - 

MOLENBEEK - 

KALSTERBEEK

A0_VL05_67

395 8B_A_0115 DZ Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Laan Voortgezette actie SGBP2 8B_A_0088 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

zie PLMER SGBP2 VL11_84 - LAAN A0_VL11_84 SGBP 2016-2021 Doorlopend
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396 8B_A_0116 DZ Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Dijle opwaarts Leuven Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen VL05_77 - DIJLE I VL09_78 - DIJLE II A0_VL05_77 A0_VL09_78

397 4B_B_0288 DZ Herstellen van de natuurlijke waterhuishouding in de Dijlevallei Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch III VL05_77 - DIJLE I VL09_78 - DIJLE II A0_VL05_77 A0_VL09_78

398 4B_D_0260 DZ Elimineren of herlokaliseren van het overstort op Leibeek aan pompstation langs 

de Stationstraat in Oud-Heverlee 

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch III VL09_78 - DIJLE II A0_VL09_78

399 7B_D_0077 DZ Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden 

vanuit de land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van Dijle en Laan 

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0049 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 VL05_77 - DIJLE I VL09_78 - DIJLE II VL11_84 - LAAN A0_VL05_77 A0_VL09_78 A0_VL11_84 SGBP 2016-2021 In uitvoering

400 6_F_0322 DZ Optimalisatie van de spreiding van de waterberging langs de Dijle te Huldenberg en 

Oud-Heverlee

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0255 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 VL05_77 - DIJLE I VL09_78 - DIJLE II A0_VL05_77 A0_VL09_78 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

403 4B_E_0350 DZ Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering 

vismigratieknelpunten op de IJse (cat 1) (Valleien van Dijle, Laan en Ijse met 

aangrenzende bos- en moerasgebieden)

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0286 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL11_83 - IJSSE A0_VL11_83 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

405 7B_H_0014 DZ Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen 

in de IJse

Voortgezette actie SGBP2 7B_H_0005 7B_H - Het terugdringen van 

andere diffuse verontreiniging

zie PLMER SGBP2 VL11_83 - IJSSE A0_VL11_83 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

Uitwerken bestek voor 

uitvoering van de actie

406 7B_D_0078 DZ Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden 

vanuit de land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van de IJse 

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0048 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 VL11_83 - IJSSE L107_441 - 

LANGEGRACHT

L107_439 - IJSE L1 A0_VL11_83 A0_VL11_83 A0_VL11_83 SGBP 2016-2021 In uitvoering

407 8A_E_0332 DZ Structuurherstel, sanering vismigratieknelpunten en realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit op de Ijse (categorie 2)

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_439 - IJSE L1 A0_VL11_83

408 5A_A_0011 DZ Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen 

grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Ijse

Nieuwe actie SGBP3 5A_A - Beschermen en herstellen 

van de grondwatervoorraden 

(sluitend voorraadbeheer), 

rekening houdend met de impact 

van waterschaarste en droogte

technisch geen VL11_83 - IJSSE A0_VL11_83

410 7B_D_0079 DZ Aanleggen van bufferstroken langs de Leibeek-Laakbeek en zijlopen (o.a. 

Lipsebeek)

Nieuwe actie SGBP3 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

technisch geen VL05_85 - LEIBEEK - 

LAAKBEEK

A0_VL05_85

411 4B_E_0351 DZ Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering 

vismigratieknelpunten op de Weesbeek en zijlopen (Habitatrichtlijngebied 

Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem)

Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0285 en 

4B_E_0265

4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_90 - 

WEESBEEK

A0_VL05_90 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

412 8A_E_0333 DZ Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering 

vismigratieknelpunten op de Leibeek-Laakbeek en zijlopen

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_85 - LEIBEEK - 

LAAKBEEK

A0_VL05_85

413 7B_D_0080 DZ Aanleggen van bufferstroken langs de Weesbeek en zijlopen Nieuwe actie SGBP3 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

technisch geen VL05_90 - 

WEESBEEK

A0_VL05_90

414 5A_A_0012 DZ Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen 

grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Weesbeek en Leibeek-Laakbeek

Nieuwe actie SGBP3 5A_A - Beschermen en herstellen 

van de grondwatervoorraden 

(sluitend voorraadbeheer), 

rekening houdend met de impact 

van waterschaarste en droogte

technisch geen VL05_90 - 

WEESBEEK

VL05_85 - LEIBEEK - 

LAAKBEEK

A0_VL05_90 A0_VL05_85
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415 7B_H_0015 DZ Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen 

in de bovenloop van de Molenbeek

Nieuwe actie SGBP3 7B_H - Het terugdringen van 

andere diffuse verontreiniging

technisch III L217_3751 A0_VL05_90

416 4B_D_0231 DZ Onderzoek naar en aanpakken van de bron van vervuilende stoffen (o.a. sulfaten, 

chloriden, ammonium) en nutriênten in het grondwater dat in het Torfbroek 

uittreedt. 

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

administratief nvt L217_3751 A0_VL05_90

417 7B_D_0081 DZ Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden 

vanuit de land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van de Voer

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0050 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 VL05_87 - VOER 

(Leuven)

A0_VL05_87 SGBP 2016-2021 In uitvoering

418 5A_A_0013 DZ Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen 

grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Voer

Nieuwe actie SGBP3 5A_A - Beschermen en herstellen 

van de grondwatervoorraden 

(sluitend voorraadbeheer), 

rekening houdend met de impact 

van waterschaarste en droogte

technisch geen L107_449 - VOER 

(BERTEM)

A0_VL05_87

420 8A_E_0334 DZ Herstel structuurkwaliteit, realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit en 

sanering vismigratieknelpunten op de Voer en zijlopen (cat 2)

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_449 - VOER 

(BERTEM)

A0_VL05_87 ?

421 8A_E_0335 DZ Verhogen belevingswaarde, structuurkwaliteit en sanering vismigratieknelpunten 

op de Voer (cat 1) in Leuven

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_87 - VOER 

(Leuven)

A0_VL05_87 ?

422 7B_H_0016 DZ Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen 

in de Voer

Nieuwe actie SGBP3 7B_H - Het terugdringen van 

andere diffuse verontreiniging

technisch III L107_449 - VOER 

(BERTEM)

A0_VL05_87

423 7B_H_0017 DZ Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen 

in de Woluwe en zijlopen

Nieuwe actie SGBP3 7B_H - Het terugdringen van 

andere diffuse verontreiniging

technisch III VL11_91 - WOLUWE A0_VL11_91

424 8B_A_0117 DZ Erosiebestrijding in het bekken van de Woluwe Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen VL11_91 - WOLUWE A0_VL11_91

425 8A_E_0336 DZ Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering 

vismigratieknelpunten op de Woluwe en zijlopen 

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL11_91 - WOLUWE A0_VL11_91

426 4B_E_0352 DZ Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Zuunbeek (cat 1) (Habitatrichtlijngebied 

Hallerbos en nabije boscomplexen met brondgebieden en heiden)

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0296 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_94 - 

ZUUNBEEK

A0_VL05_94 SGBP 2016-2021 Uitgevoerd

427 4B_E_0353 DZ Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit en tegengaan verdroging in de vallei van de Zuunbeek (cat 

2) en zijlopen (Habitatrichtlijngebied Hallerbos en nabije boscomplexen met 

brondgebieden en heiden)

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0193 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 L117_1036 - 

ZUUNBEEK L1

L117_402 - 

MOLENBEEK - 

SLAGVIJVERBEEK

A0_VL05_94 A0_VL05_94 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

428 5A_A_0014 DZ Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen 

grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Zuunbeek

Nieuwe actie SGBP3 5A_A - Beschermen en herstellen 

van de grondwatervoorraden 

(sluitend voorraadbeheer), 

rekening houdend met de impact 

van waterschaarste en droogte

technisch geen VL05_94 - 

ZUUNBEEK

A0_VL05_94

429 8B_A_0118 DZ Erosiebestrijding in het bekken van de Zuunbeek Voortgezette actie SGBP2 4B_D_0071 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

zie PLMER SGBP2 VL05_94 - 

ZUUNBEEK

A0_VL05_94 SGBP 2016-2021 Doorlopend

430 7B_D_0082 DZ Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden 

vanuit de land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van de Zuunbeek

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0051 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 VL05_94 - 

ZUUNBEEK

A0_VL05_94 SGBP 2016-2021 In uitvoering
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431 8A_E_0337 DZ Terug watervoerend maken van de Laak door het realiseren van een verbinding 

tussen de Laak en de Demer

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch II L107_417 - DE 

GROTE LAAK

A0_VL05_81

432 8A_E_0338 DZ Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Laak 

Voortgezette actie SGBP2 8A_C_532 en 

8A_E_012 en 

8A_E_205

8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L107_417 - DE 

GROTE LAAK

A0_VL05_81 SGBP 2016-2021 WUP2016 (8A_E_0205)8A_C_0532: nog niet 

opgestart; 8A_E_0012: 

voorbereidende fase; 

8A_E_0205: 

voorbereidende fase

434 6_G_0019 DZ Uitvoeren van de acties uit het Sigmaplan Dijlemonding (oa GOG Tienvierendelen) Voortgezette actie SGBP2 6_G_0010 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

zie PLMER SGBP2 VL08_95 - 

GETIJDEDIJLE & 

GETIJDEZENNE

A0_VL08_95 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken in 

uitvoering

435 6_G_0020 DZ Uitvoeren van de acties uit het Sigmaplan cluster Bovendijle (oa GOG Hollaken-

Hoogdonk en GOG Rijmenam)

Voortgezette actie SGBP2 6_G_0010 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

zie PLMER SGBP2 VL08_82 - DIJLE VI A0_VL08_82 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken in 

uitvoering

436 8A_E_0345 DZ Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Maalbeek 

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch III L111_1038 - 

MAALBEEK - 

AMELVONNEBEEK

A0_VL05_93

440 8A_E_0342 DZ Verhoging belevingswaarde, optimaliseren vismigratie en verhogen 

structuurkwaliteit van de Dijle in het centrum van Leuven

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0280 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL11_79 - DIJLE III VL08_80 - DIJLE IV A0_VL11_79 A0_VL08_80 SGBP 2016-2021 Uitgevoerd

441 8B_A_0119 DZ Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Molenbeek-Bierbeek Voortgezette actie SGBP2 4B_D_0071 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

zie PLMER SGBP2 L107_411 - 

MOLENBEEK - 

PARKBEEK

A0_VL11_79 SGBP 2016-2021 Doorlopend

443 4B_E_0355 DZ Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van 

bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van Molenbeek-Bierbeek 

(Habitatrichtlijngebied Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen)

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0008 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 L107_411 - 

MOLENBEEK - 

PARKBEEK

A0_VL11_79 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

444 8B_A_0120 DZ Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Molenbeek (Sint-Genesius-Rode en 

Beersel)

Voortgezette actie SGBP2 4B_D_0071 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

zie PLMER SGBP2 L111_1037 - 

MOLENBEEK - 

LAKEBEEK

A0_VL08_92 SGBP 2016-2021 Doorlopend

445 4B_E_0356 DZ Wegwerken van de resterende vismigratieknelpunten op de Hallerbosbeken Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0531 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 L217_3832 A0_VL08_92 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

446 4B_E_0357 DZ Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Molenbeek in Sint-Genesius-Rode en 

Beersel (Habitatrichtlijngebied Hallerbos en nabije boscomplexen met 

brongebieden en heiden) 

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch III L111_1037 - 

MOLENBEEK - 

LAKEBEEK

L217_3832 A0_VL08_92 A0_VL08_92

447 8A_E_0346 DZ Saneren vismigratieknelpunten op de Zenne (cat 1) Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL08_92 - ZENNE I A0_VL08_92

449 8A_E_0348 DZ Structuurherstel en verhogen waterbergingscapaciteit van de Molenbeek in 

Dilbeek

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0203 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L217_3965 A0_G_L217_3965 SGBP 2016-2021 Tijdelijk stilgelegd

451 8B_D_0101 DZ Sedimentruiming Barebeek (cat 1) en aanleg sedimentvang Nieuwe actie SGBP3 8B_D - De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door duurzaam 

saneren van verontreinigde 

waterbodems

technisch geen VL11_76 - 

BAREBEEK

A0_VL11_76

452 8A_E_0353 DZ Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (cat 1)

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch III VL11_76 - 

BAREBEEK

A0_VL11_76
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453 8A_E_0354 DZ Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (cat 2 beheerder provincie)

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch III L217_3781 A0_VL11_76

454 4B_E_0359 DZ Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (werkingsgebied watering) 

(Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem)

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch III L111_1047 - 

BAREBEEK L1

L217_3791 A0_VL11_76 A0_VL11_76

455 4B_B_0328 DZ Tegengaan van verdroging in het Natura 2000 gebied Hellebos Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

administratief nvt L111_1047 - 

BAREBEEK L1

A0_VL11_76

458 8A_E_0355 DZ Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Vrouwvliet (cat 1)

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch III VL11_88 - 

VROUWVLIET

A0_VL11_88

459 8A_E_0358 DZ Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 

waterbergingscapaciteit in de vallei van de Vrouwvliet (cat 2)

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L111_1056 - 

VROUWVLIET L1

A0_VL11_88

461 8A_E_0360 DZ Aanleg van een nieuwe meander op de Hanswijkbeek Voortgezette actie SGBP2 6_F_0284 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L217_3602 A0_VL08_82 WUP2016 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

463 6_I_0093 DZ Aanpassen sifon onder Kanaal Leuven-Dijle ifv afvoercapaciteit op de Hanswijkbeek Voortgezette actie SGBP2 6_I_0009 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 L217_3602 A0_VL08_82 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

464 8A_E_0361 DZ Structuurherstel op de Vunt Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_89 - VUNT A0_VL05_89

465 4B_D_0261 DZ Saneren van overstort(en) en lozingen op Hallerbosbeken Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen L217_3832 A0_VL08_92

466 4A_B_0022 DZ Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het 

Kastanjebos

Nieuwe actie SGBP3 4A_B - Herstellen en beschermen 

van de grondwatervoorraden ter 

hoogte van andere beschermde 

technisch geen L111_1042 - 

LEIBEEK - LIPSEBEEK 

L1

A0_VL05_85

467 7B_H_0018 DZ Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen 

in de Maalbeek

Nieuwe actie SGBP3 7B_H - Het terugdringen van 

andere diffuse verontreiniging

administratief nvt L111_1038 - 

MAALBEEK - 

AMELVONNEBEEK

A0_VL05_93

469 7B_H_0019 DZ Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen 

in de Vunt

Nieuwe actie SGBP3 7B_H - Het terugdringen van 

andere diffuse verontreiniging

administratief nvt VL05_89 - VUNT A0_VL05_89

470 6_F_0333 DZ Optimalisering wachtbekken langs Molenbeek (zijloop Zuunbeek) ter hoogte van de 

Algoetstraat, Lennik

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0012 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L117_402 - 

MOLENBEEK - 

SLAGVIJVERBEEK

A0_VL05_94 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

vergunningsfase

471 6_F_0334 DZ Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Tange-beek te 

Vilvoorde/Grimbergen

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0002 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_3851 A0_VL05_93 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

472 6_F_0335 DZ Uitbreiding bestaand wachtbekken Elsemheide op Molenbeek te Beersel Voortgezette actie SGBP2 6_F_0013 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L111_1037 - 

MOLENBEEK - 

LAKEBEEK

A0_VL08_92 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

473 6_F_0336 DZ Bouwen van een GOG (Gecontroleerd Overstromingsgebied) op de Groebe-gracht Voortgezette actie SGBP2 6_F_0010 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L107_407 - 

GROEBENGRACHT

A0_VL08_92 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

474 8A_E_0362 DZ Structuurherstel en realiseren van bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei 

van de Trawool

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch III L217_3842 A0_VL05_93

475 6_F_0337 DZ Inrichten van een overstromingegebied op de Zenne ter hoogte van de 

Zennebeemden (Drogenbos/Ruisbroek/Beersel) in samenhang met natuurlijke en 

landschappelijke ontwikkelingen van het gebied

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0198 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 VL08_92 - ZENNE I A0_VL08_92 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

476 8B_D_0102 DZ Sedimentruiming van de Vogelzangvijver in Steenokkerzeel Nieuwe actie SGBP3 8B_D - De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door duurzaam 

saneren van verontreinigde 

technisch geen L217_3791 A0_VL11_76

477 7B_H_0020 DZ Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen 

in de Moerlaanbeek (zijloop Laan)

Nieuwe actie SGBP3 7B_H - Het terugdringen van 

andere diffuse verontreiniging

technisch III L217_3641 A0_VL11_84
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480 4A_B_0019 DEM  Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen, zoals verwijderen en/of 

aanpassen oppervlakkige drainag ifv grondwaterafhankelijke natuurstreefbeelden / 

realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in SBZ bossen en kalkgraslanden 

van Haspengouw

Nieuwe actie SGBP3 4A_B - Herstellen en beschermen 

van de grondwatervoorraden ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden die rechtstreeks 

afhankelijk zijn van grondwater

technisch geen VL05_108 - HERK + 

KLEINE HERK

VL05_113 - 

MOMBEEK

A0_VL05_108 A0_VL05_113

481 4A_B_0020 DEM  Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen, als verwijderen/aanpassen 

oppervlakkige drainag ifv grondwaterafhankelijke natuurstreefbeelden / realisatie 

van de instandhoudingsdoelstellingen in in SBZ Jekervallei en bovenloop van de 

Demervallei

Nieuwe actie SGBP3 4A_B - Herstellen en beschermen 

van de grondwatervoorraden ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden die rechtstreeks 

technisch geen VL05_98 - DEMER I VL05_114 - 

MUNSTERBEEK

A0_VL05_98 A0_VL05_114

482 4A_B_0021 DEM  Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen, als verwijderen en/of aanpassen 

oppervlakkige drainag ifv grondwaterafhankelijke natuurstreefbeelden / realisatie 

van de instandhoudingsdoelstellingen in in SBZ overgang Kempen-Haspengouw

Nieuwe actie SGBP3 4A_B - Herstellen en beschermen 

van de grondwatervoorraden ter 

hoogte van andere beschermde 

technisch geen VL05_98 - DEMER I VL05_114 - 

MUNSTERBEEK

A0_VL05_98 A0_VL05_114

483 6_F_0330 DEM Aanpassing Grote Steunbeer in functie van optimalisatie waterbeheer Voortgezette actie SGBP2 6_I_0064 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 VL05_102 - DEMER 

V

A0_VL05_102 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

484 4B_B_0295 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied in de provincie Limburg van de 

Melsterbeek,  waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project 

Getes-Melsterbeek

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

administratief nvt VL11_207 - 

MELSTERBEEK I+II

A0_VL11_207

485 4B_B_0296 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied in de provincie Vlaams-Brabant van 

de Melsterbeek, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal 

project Getes-Melsterbeek

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

technisch geen VL11_207 - 

MELSTERBEEK I+II

A0_VL11_207

486 4B_B_0297 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Begijnenbeek,  waterlopen 

2de en 3de categorie in het kader van integraal project Noord-Hagelandse Beken

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

technisch geen VL11_96 - 

BEGIJNENBEEK

A0_VL11_96

487 4B_B_0298 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Begijnenbeek, 1ste categorie 

in het kader van integraal project Noord-Hagelandse Beken

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

technisch geen VL11_96 - 

BEGIJNENBEEK

L107_423 - 

BEGIJNEBEEK L1

A0_VL11_96 A0_VL11_96

488 4B_B_0299 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Dormaelbeek, 1ste categorie 

in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek

Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0241 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

zie PLMER SGBP2 L107_432 - 

DORMAALBEEK

A0_VL11_109 SGBP 2016-2021 Doorlopend

489 4B_B_0300 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Dormaelbeek, 2de en 3de 

categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0305 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

zie PLMER SGBP2 L107_432 - 

DORMAALBEEK

A0_VL11_109 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken in 

uitvoering

490 4B_B_0301 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Grote Gete,  1ste categorie 

in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek

Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0241 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

zie PLMER SGBP2 VL11_107 - GROTE 

GETE + 

BORGGRACHT

A0_VL11_107 SGBP 2016-2021 Doorlopend

491 4B_B_0302 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Grote Gete, waterlopen 2de 

en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

technisch geen VL11_107 - GROTE 

GETE + 

BORGGRACHT

A0_VL11_107

492 4B_B_0303 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Herk/ Kleine Herk, 1ste 

categorie, in het kader van integraal project Herk & Mombeek

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

technisch geen VL05_108 - HERK + 

KLEINE HERK

A0_VL05_108

493 4B_B_0304 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Herk/ Kleine Herk, 

waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Herk & 

Mombeek

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_039 en 

4B_E_305

4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

zie PLMER SGBP2 VL05_108 - HERK + 

KLEINE HERK

L117_813 - 

HERKEBEEK

L117_1074 - HERK 

L1

A0_VL05_108 A0_VL05_108 A0_VL05_108 SGBP 2016-2021 4B_E_0039 : 

doorlopend; 

4B_E_0305: in 494 4B_B_0305 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Kleine Gete,  waterlopen 

2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

technisch geen VL11_109 - KLEINE 

GETE + 

VLOEDGRACHT

A0_VL11_109

495 4B_B_0306 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Kleine Gete, 1ste categorie 

in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek

Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0241 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

zie PLMER SGBP2 VL11_109 - KLEINE 

GETE + 

VLOEDGRACHT

A0_VL11_109 SGBP 2016-2021 Doorlopend

496 4B_B_0307 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Mangelbeek, waterlopen 

2de en 3de categorie in het kader van integraal project De Wijers

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_172 en 

4B_E_305

4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

zie PLMER SGBP2 VL05_110 - 

MANGELBEEK

A0_VL05_110 WUP 2016 (4B_E_0172) SGBP 20216-2021(4B_E_0305)4B_E_0172: 

Voorbereidende fase: 

Uitwerken bestek voor 

uitvoering van de actie; 
498 4B_B_0308 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Mombeek,  waterlopen 2de 

en 3de categorie in het kader van integraal project Herk & Mombeek

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_034 en 

4B_E_305

4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

zie PLMER SGBP2 VL05_113 - 

MOMBEEK

A0_VL05_113 SGBP 2016-2021 4B_E_0034: 

Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase; 

4B_E_0305: in 
499 4B_B_0309 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Mombeek, 1ste categorie in 

het kader van integraal project Herk & Mombeek

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_278 en 

4B_B_241

4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

zie PLMER SGBP2 VL05_113 - 

MOMBEEK

A0_VL05_113 SGBP 2016-2021 4B_E_0278: 

voorbereidende fase; 

4B_B_0241: 

500 4B_B_0310 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Munsterbeek,  waterlopen 

2de en 3de categorie in het kader van integraal project Demer Limburg

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_167 en 

4B_E_305

4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_114 - 

MUNSTERBEEK

A0_VL05_114 SGBP 2016-2021 4B_E_0167: status 

onbekend; 4B_E_0305: 

werken in uitvoering

501 4B_B_0311 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Velpe,  waterlopen 2de en 

3de categorie in het kader van integraal project Velpe

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_313 en 

4B_E_305

4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

zie PLMER SGBP2 VL05_115 - VELPE A0_VL05_115 SGBP 2016-2021 4B_E_0314: werken in 

uitvoering; 4B_E_0305: 

werken in uitvoering

502 4B_B_0312 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Velpe, 1ste categorie in het 

kader van integraal project Velpe

Voortgezette actie SGBP2 8A_C_561 en 

4B_B_241

4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

zie PLMER SGBP2 VL05_115 - VELPE A0_VL05_115 SGBP 2016-2021 4B_B_0241: 

doorlopend; 

8A_C_0561: 

voorbereidende fase

503 4B_B_0313 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Winge,  waterlopen 2de en 

3de categorie in het kader van integraal project Noord-Hagelandse Beken

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_116 - WINGE A0_VL05_116

504 4B_B_0314 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Winge, 1ste categorie in het 

kader van integraal project Noord-Hagelandse Beken

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_293 en 

4B_B_241

4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

zie PLMER SGBP2 VL05_116 - WINGE A0_VL05_116 SGBP 2016-2021 4B_B_0241: 

doorlopend; 

4B_E_0293 

voorbereidende fase505 4B_B_0315 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Zwarte Beek,  waterlopen 

2de en 3de categorie in het kader van integraal project Zwarte Beek

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL11_117 - 

ZWARTEBEEK

A0_VL11_117

506 4B_B_0316 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Zwarte Beek, 1ste categorie 

in het kader van integraal project Zwarte Beek

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_275 en 

4B_B_241

4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

zie PLMER SGBP2 VL11_117 - 

ZWARTEBEEK

A0_VL11_117 SGBP 2016-2021 4B_B_0241: 

doorlopend; 

4B_E_0275: uitgevoerd
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507 4B_B_0317 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer I, 1ste categorie, in het 

kader van integraal project Demer Limburg

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_291 en 

4B_B_241

4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_98 - DEMER I A0_VL05_98 SGBP 2016-2021 4B_E_0291: 

voorbereidende fase; 

4B_B_0241: 

doorlopend

508 4B_B_0318 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer I, waterlopen 2de en 

3de categorie in het kader van integraal project Demer Limburg

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_055 en 

4B_E_305

4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_98 - DEMER I A0_VL05_98 SGBP 2016-2021 8A_E_0055 

voorbereidende fase:; 

4B_E_0305: werken in 

uitvoering

509 4B_B_0319 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer II, 1ste categorie, in het 

kader van integraal project Demer Limburg

Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0241 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_99 - DEMER II A0_VL05_99 SGBP 2016-2021 Doorlopend

510 4B_B_0320 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer II, waterlopen 2de en 

3de categorie in het kader van integraal project Demer Limburg

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_055 en 

4B_E_305

4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_99 - DEMER II A0_VL05_99 SGBP 2016-2021 8A_E_0055 

voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase; 

4B_E_0305: in 

uitvoering: werken in 

uitvoering
511 4B_B_0321 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer III & IV,  waterlopen 2de 

en 3de categorie in het kader van integraal project Demer Limburg

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL11_205 - DEMER 

III+IV

A0_VL11_205

512 4B_B_0322 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer III & IV, 1ste categorie, 

in het kader van integraal project Demer Limburg

Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0241 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

zie PLMER SGBP2 VL11_205 - DEMER 

III+IV

A0_VL11_205 SGBP 2016-2021 Doorlopend

513 4B_B_0323 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer V en VI,  waterlopen 

2de en 3de categorie in het kader van integraal project Demervallei

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch III VL05_103 - DEMER 

VI

VL05_104 - DEMER 

VII

A0_VL05_103 A0_VL05_104

514 4B_B_0324 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete I,  waterlopen 2de en 3de 

categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_105 - GETE I A0_VL05_105

515 4B_B_0325 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete I, 1ste categorie in het 

kader van integraal project Getes-Melsterbeek

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_105 - GETE I A0_VL05_105

516 4B_B_0326 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete II,  waterlopen 2de en 3de 

categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_106 - GETE II A0_VL05_106

517 4B_B_0327 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete II, 1ste categorie in het 

kader van integraal project Getes-Melsterbeek

Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0241 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_106 - GETE II A0_VL05_106 SGBP 2016-2021 Doorlopend

518 4B_B_0329 DEM Waterconservering in het brongebied van de Zusterkloosterbeek in SBZ-gebied Voortgezette actie SGBP2 4A_B_0015 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

zie PLMER SGBP2 L217_1783 A0_VL17_151 SGBP 2016-2021 In uitvoering

519 4B_B_0330 DEM Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in SBZ-gebied 

Bossen en Kalkgraslanden van Haspengouw thv Haren ikv 

instandhoudingsdoelstellingen teneinde te voldoen aan kwaliteitseisen (LSVI) voor 

tufbronnen

Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0149 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_113 - 

MOMBEEK

A0_VL05_113 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

520 8B_A_0129 DEM Erosiebestrijding in het afstroomgebieden van de Melsterbeek Voortgezette actie SGBP2 8B_A_0090 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

zie PLMER SGBP2 VL11_207 - 

MELSTERBEEK I+II

A0_VL11_207 SGBP 2016-2021 Doorlopend

535 4B_D_0238 DEM Uitvoering Sigma Demer in de Demervallei tussen Diest en Werchter : 

waterberging; herstellen van de relatie van de Demer met haar vallei; aantakken 

meanders; vernatuurlijken van de oever; structuurherstel; herstel grondwatertafel 

in de vallei door maatregelen op de Demer zelf

Voortgezette actie SGBP2 6_G_0011 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_103 - DEMER 

VI

VL05_104 - DEMER 

VII

A0_VL05_103 A0_VL05_104 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken in 

uitvoering

537 7B_A_0023 DEM Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden op de Roosterbeek in functie van 

de haalbaarheid van de goede ecologische toestand van de Roosterbeek en de 

toevoer van nutriënten naar het vijvergebied van de Wijers te beperken.  

Nieuwe actie SGBP3 7B_A  - Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door industriële 

puntbronnen

administratief nvt L111_1082 - 

SLANGBEEK

A0_VL11_205
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538 4B_B_0331 DEM Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de waterlopen 2de en 3de 

categorie, behorend tot het waterlichaam Hulpe-Zwart Water in het kader van 

integraal project De Drie Beken

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_97 - DE HULPE 

- ZWART WATER

A0_VL05_97

539 4B_B_0332 DEM Uitvoeren Sigma Demer in de Demervallei tussen Diest en Werchter : herstel van 

het grondwaterpeil en start inrichting van de vallei ifv de natuurdoelen voor 

habitats en soorten

Voortgezette actie SGBP2 6_G_0011 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_103 - DEMER 

VI

VL05_104 - DEMER 

VII

A0_VL05_103 A0_VL05_104 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken in 

uitvoering

541 4B_I_0002 DEM Uitvoering van het SBP Grote modderkruiper in Sigma Demervallei tussen Diest en 

Werchter, met  herstel van het grondwaterpeil en start inrichting van de vallei ifv 

de natuurdoelen voor habitats en soort

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch III VL05_103 - DEMER 

VI

VL05_104 - DEMER 

VII

A0_VL05_103 A0_VL05_104

542 4B_I_0003 DEM Opmaak en uitvoering actieplan Drijvende waterweegbree in SBZ Demervallei Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen VL05_103 - DEMER 

VI

VL05_104 - DEMER 

VII

A0_VL05_103 A0_VL05_104

543 4B_I_0004 DEM Uitvoering van de acties binnen  landinrichtingsplan De Wijers, kaderend in 

Integraal Project De Wijers

Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0274 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

zie PLMER SGBP2 VL05_110 - 

MANGELBEEK

VL05_99 - DEMER II A0_VL05_110 A0_VL05_99 SGBP 2016-2021 Doorlopend

544 4B_I_0005 DEM Uitvoering van de acties binnen natuurinrichting Zwarte Beek, kaderend in 

Integraal Project Zwarte Beek

Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0274 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

zie PLMER SGBP2 VL11_117 - 

ZWARTEBEEK

A0_VL11_117 SGBP 2016-2021 Doorlopend

545 4B_I_0006 DEM Uitvoering van de acties binnen Waterlandschap, deelgebied Getes, kaderend in 

Integraal Project Getes-Melsterbeek. 

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0305 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

zie PLMER SGBP2 VL11_109 - KLEINE 

GETE + 

VLOEDGRACHT

VL11_107 - GROTE 

GETE + 

BORGGRACHT

VL05_105 - GETE I A0_VL11_109 A0_VL11_107 A0_VL05_105 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken in 

uitvoering

546 4B_I_0007 DEM Uitvoering van de acties binnen Waterlandschap, deelgebied Herk & Mombeek, 

kaderend in Integraal Project Herk & Mombeek.

Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0274 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

zie PLMER SGBP2 VL05_108 - HERK + 

KLEINE HERK

VL05_113 - 

MOMBEEK

A0_VL05_108 A0_VL05_113 SGBP 2016-2021 Doorlopend

547 4B_I_0009 DEM Uitvoering van acties inzake valleiherstel, kaderend in het Integraal Project 

Demervallei

Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0274 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

zie PLMER SGBP2 VL05_103 - DEMER 

VI

VL05_104 - DEMER 

VII

A0_VL05_103 A0_VL05_104 SGBP 2016-2021 Doorlopend

548 4B_B_0335 DEM Ecohydrologisch herstel van de Munsterbeekvallei en de Demervallei Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_98 - DEMER I VL05_99 - DEMER II VL05_114 - 

MUNSTERBEEK

A0_VL05_98 A0_VL05_99 A0_VL05_114

550 4B_I_0010 DEM Milderende ingrepen met betrekking tot bemesting, drainerende maatregelen en 

beheer in deelgebiedenv van Munsterbeek, Demer I en Demer II door uitbreiding 

areaal habitatwaardige graslanden  en afspraken met grondgebruikers

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen VL05_98 - DEMER I VL05_99 - DEMER II VL05_114 - 

MUNSTERBEEK

A0_VL05_98 A0_VL05_99 A0_VL05_114

552 4B_I_0011 DEM Instellen gunstige hydrologie voor het herstel/ontwikkelen/kwaliteitsverbetering 

van habitats van de historische veen- en kwelgebieden van het stroomgebied van 

de Winge.

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen VL05_116 - WINGE A0_VL05_116

553 4B_I_0012 DEM Uitvoering van de acties binnen natuurinrichting Vijvercomplex Bokrijk- Kiewit, 

kaderend in Integraal Project De Wijers

Nieuwe actie SGBP3 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

technisch geen L111_1082 - 

SLANGBEEK

L217_1783 VL05_99 - DEMER II A0_VL11_205 A0_VL17_151 A0_VL05_99

554 4B_B_0336 DEM Herstel van een oude meander in de Stiemervallei,ter hoogte van het Sportin 

GenkPark, kaderend in Integraal Project De Wijers

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen L111_844 - STIEMER A0_VL05_99

555 4B_I_0013 DEM Instellen gunstige hydrologie door ondermeer het openmaken van vennen/ 

bomkraters in de Stiemervallei, kaderend in Integraal Project De Wijers

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen L111_844 - STIEMER A0_VL05_99

556 4B_I_0014 DEM bewaren en versterken van de ecologisch- hydrologische waarde van de Slagmolen 

(Stiemervallei), kaderend in Integraal Project De Wijers

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch III L111_844 - STIEMER A0_VL05_99

557 4B_I_0015 DEM herstel van een meer natuurlijk watersysteem in Waterschei (Stiemervallei), 

kaderend in Integraal Project De Wijers

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen L111_844 - STIEMER A0_VL05_99
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558 7B_H_0022 DEM Opzetten van een meetnet in de Stiemervallei , kaderend in Integraal Project De 

Wijers

Nieuwe actie SGBP3 7B_H - Het terugdringen van 

andere diffuse verontreiniging

administratief nvt L111_844 - STIEMER A0_VL05_99

559 6_F_0343 DEM Inrichten van overstromingsgebieden en andere maatregelen tegen wateroverlast 

op de Tieltse Motte

Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0349 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L111_1046 - GROTE 

MOTTE

A0_VL05_104 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

561 6_F_0344 DEM Herinschakeling en ecologische inrichting van gedempte meander van de Motte Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0350 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L111_1046 - GROTE 

MOTTE

A0_VL05_104 ??

563 6_F_0309 NETE Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Laak te Beerse Voortgezette actie SGBP2 6_F_0039 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L111_1052 - 

LAAKBEEK

A0_VL05_121 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

564 4B_E_0346 NETE Hermeanderen van de Aa ter hoogte van SBZ Graafweide Schupleer Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0319 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_121 - AA II A0_VL05_121 WUP 2016 Uitgevoerd

565 8B_D_0098 NETE Sanering waterbodem en oeverzones Bosbeek-Diepteloop Voortgezette actie SGBP2 8B_D_0015 8B_D - De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door duurzaam 

saneren van verontreinigde 

waterbodems

zie PLMER SGBP2 L107_633 - 

BOSBEEK - 

DIEPTELOOP

L217_4733 A0_VL05_121 A0_VL05_121 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

566 8A_J_0006 NETE Optimaliseren van de waterhuishouding van de Laak in Beerse t.h.v. Tempelstraat Voortgezette actie SGBP2 6_O_0032 8A_J - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding

zie PLMER SGBP2 L217_4731 A0_VL05_121 ?

567 6_F_0323 NETE Verwijderen van overwelving i.f.v. water bergen op de Borzenloop Voortgezette actie SGBP2 6_F_0226 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_4731 A0_VL05_121 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

569 7B_I_0125 NETE Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op de 

Visbeekvallei (SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 7B_I - Verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur (zowel 

collectieve als individuele 

zuivering)

technisch III L107_633 - 

BOSBEEK - 

DIEPTELOOP

A0_VL05_121

570 7B_J_0060 NETE Realisatie van een gescheiden rioleringsstelsel op het militair domein van Beverlo, 

en aansluiting van de DWA op het toekomstige zuiveringsgebied Ham

Nieuwe actie SGBP3 7B_J - Verdere optimalisatie van 

de saneringsinfrastructuur en 

verhogen van 

zuiveringsrendement van de 

technisch III VL05_122 - GROTE 

LAAK

A0_VL05_122

571 8B_D_0097 NETE Sanering waterbodem en oeverzones Grote Laak (miv structuurherstel langs delen 

van het saneringstraject)

Nieuwe actie SGBP3 8B_D - De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door duurzaam 

saneren van verontreinigde 

waterbodems

technisch geen VL05_122 - GROTE 

LAAK

L111_1096 - GROTE 

LAAK L1

A0_VL05_122 A0_VL05_122

572 7B_A_0022 NETE Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden uit vergunning van Tessenderlo 

Group en Vynova Belgium in functie van de haalbaarheid van de goede ecologische 

toestand van de Grote Laak / De Hulpe Zwart Water

Nieuwe actie SGBP3 7B_A  - Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door industriële 

puntbronnen

administratief nvt VL05_122 - GROTE 

LAAK

A0_VL05_122

573 4B_B_0286 NETE Tegengaan van verdroging van de Kleine Laak in natuurgebied Biezenhoed Voortgezette actie SGBP2 4B_B_0254 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

zie PLMER SGBP2 L111_1095 - KLEINE 

LAAK

A0_VL05_122 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

575 4B_E_0347 NETE Hermeanderen van de Molenbeek-Bollaak tussen de Molternetebrug en 

Emblembrug (SBZ Zomerklokje-Steenbeemden) en herstel natuurlijke 

waterbergigscapaciteit langs de waterloop net afwaarts de monding Tappelbeek 

(SBZ Kartelbladbeemd)

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0288 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_129 - 

MOLENBEEK - 

BOLLAAK

A0_VL05_129 SGBP 2016-2021 Uitgevoerd

577 4A_C_0008 NETE Uitvoeren ecohydrologisch onderzoek ter bescherming van de infiltratiegebieden 

van de kwelafhankelijke vegetaties in de vallei van Tappelbeek (SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 4A_C - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

beschermde gebieden (m.i.v. de 

aangeduide GWATE's) ter 

ondersteuning van het 

grondwaterspecifiek beheer en -

administratief nvt L111_624 - 

TAPPELBEEK

A0_VL05_129

578 8A_E_0325 NETE Lokaal herstel Molenbeek-Bollaak en Krabbensloop ifv leefgebied rivierdonderpad, 

kleine modderkruiper en beekprik

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL05_129 - 

MOLENBEEK - 

BOLLAAK

L107_631 - 

MOLENBEEK - 

BOLLAAK L1

A0_VL05_129 A0_VL05_129

579 6_B_0011 NETE Implementatie van een uitdoofscenario voor zonevreemde weekendverblijven 

langs de Molenbeek-Bollaak afwaarts het Viersels Gebroekt

Nieuwe actie SGBP3 6_B - Verwijderen van 

constructies en andere 

schadegevoelige ontwikkelingen 

in overstromingsgevoelige 

administratief nvt VL05_129 - 

MOLENBEEK - 

BOLLAAK

A0_VL05_129

580 8A_E_0326 NETE Oplossen van vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Bollaak Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_631 - 

MOLENBEEK - 

BOLLAAK L1

A0_VL05_129

581 8A_E_0327 NETE Oplossen van vismigratieknelpunten op de Hulsloop Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L217_4741 A0_VL05_129
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582 7B_I_0124 NETE Saneren van puntlozingen en overstorten op de Tappelbeek opwaarts het 

Zoerselbos (SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 7B_I - Verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur (zowel 

collectieve als individuele 

zuivering)

technisch III L111_624 - 

TAPPELBEEK

A0_VL05_129

583 4B_E_0348 NETE Beekherstel t.h.v. Delfte Beek, net opwaarts de E34 Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_632 - DE 

DELFTE BEEK

A0_VL05_129

584 4B_E_0349 NETE Structuurherstel Tappelbeek (meest afwaartse deel) Voortgezette actie SGBP2 6_F_0282 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L111_624 - 

TAPPELBEEK

A0_VL05_129 WUP 2016 I n uitvoering: werken 

in uitvoering

585 4B_E_0343 NETE Beekherstel Wamp binnen SBZ i.f.v. de uitbreiding van beekhabitat en van het 

leefgebied van grote en kleine modderkruiper

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen VL05_130 - WAMP A0_VL05_130

586 8A_E_0321 NETE Oplossen van de vismigratieknelpunten op de Rode Loop, indien mogelijk door 

beekherstel

Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0013 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L107_723 - RODE 

LOOP

A0_VL05_130 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

587 8A_J_0005 NETE Optimaliseren van de waterhuishouding van de Heesbergenloop in Kasterlee Voortgezette actie SGBP2 6_C_0015 6_C - Aanpassen van constructies 

en andere schadegevoelige 

ontwikkelingen in 

overstromingsgevoelige gebieden

zie PLMER SGBP2 L217_4692 A0_VL05_130 WUP 2017 Nog niet opgestart

588 4B_D_0229 NETE Afgraven historisch huishoudelijk stort t.h.v. Lokkerse Dammen te Arendonk Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen L217_4691 A0_VL05_130

589 4B_E_0344 NETE Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen uit de ecohydrologische studie 

Goorken, Rode Del en bovenlopen Wamp (SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen VL05_130 - WAMP L107_722 - WAMP 

L1

A0_VL05_130 A0_VL05_130

590 8A_E_0322 NETE Oplossen van vismigratieknelpunten op de Wamp Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0587 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L107_722 - WAMP 

L1

A0_VL05_130 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

591 7B_J_0061 NETE Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op 

Goorken/Rode Del en Tikkebroeken (SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 7B_J - Verdere optimalisatie van 

de saneringsinfrastructuur en 

verhogen van 

zuiveringsrendement van de 

rioolwaterzuiveringsinstallaties

technisch III L107_723 - RODE 

LOOP

A0_VL05_130

592 8A_E_0315 NETE Oplossen van de vismigratieknelpunten op de Wimp (1ste cat) Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_131 - WIMP A0_VL05_131

593 8A_E_0317 NETE Structuurherstel Wimp Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_131 - WIMP L111_1070 - WIMP 

L1

A0_VL05_131 A0_VL05_131

594 8A_E_0316 NETE Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Wimp (2de cat) Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L111_1070 - WIMP 

L1

A0_VL05_131

595 5B_C_0024 NETE Klimaatplassen: verhogen van de beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van 

water in de Kempense Meren

Nieuwe actie SGBP3 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

technisch geen VL05_191 - 

DESSELSE 

ZANDPUTTEN

A0_VL05_191

597 6_G_0018 NETE Uitvoeren van Sigmaproject 'Nete en Kleine Nete" Voortgezette actie SGBP2 6_G_0012 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

zie PLMER SGBP2 VL08_132 - 

GETIJDENETES

A0_VL08_132 SGBP 2016-2021 I n uitvoering: werken 

in uitvoering

598 6_J_0014 NETE Realiseren van bovenstroomse buffering t.h.v. Binnenheide te Grobbendonk door 

herwaarderen grachtenstelsel

Voortgezette actie SGBP2 6_J_0010 6_J - Onderhoudsmaatregelen en 

herwaarderen (baan)grachten

zie PLMER SGBP2 VL08_132 - 

GETIJDENETES

A0_VL08_132 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

599 8A_E_0339 NETE Vervangen oeververdediging Bouwelgoorbeek te Grobbendonk door een type dat 

beantwoordt aan NTMB

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0270 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL08_132 - 

GETIJDENETES

A0_VL08_132 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

600 8A_D_0127 NETE Herstellen van houtkanten langs de Lachenebeek (en zijwaterlopen) voor de 

verbinding van de kleine boskernen in het kader van het Landschapspark Zuidrand 

(SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen L111_1113 - 

LACHENEBEEK

A0_VL08_132

601 6_F_0331 NETE Aanleg van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Goorloop Voortgezette actie SGBP2 6_F_0037 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L111_1071 - 

GOORLOOP

A0_VL08_132 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

602 8A_E_0356 NETE Oplossen van de vismigratieknelpunten op de Krekelbeek Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L217_4563 A0_VL08_132

603 7B_I_0127 NETE Saneren van puntlozingen en overstorten op de Lachenebeek opwaarts de 

boscomplexen tussen Lier, Hove en Lint (SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 7B_I - Verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur (zowel 

collectieve als individuele 

technisch III L111_1113 - 

LACHENEBEEK

A0_VL08_132

604 6_F_0332 NETE Aanleg van een overstromingsgebied/vloedbos aan de Duffelse en Rumstse 

Scheibeek

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0275 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_4567 A0_VL08_132 SGBP 2016-2021 Status onbekend
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605 8A_E_0359 NETE Herinrichting van de Arkelloop ter hoogte van Senthout Voortgezette actie SGBP2 6_E_0052 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L217_4575 A0_VL08_132 WUP 2017 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

606 8A_J_0008 NETE Optimaliseren van de waterhuishouding van de Nijlense Beek ter hoogte van de 

Industriezone Klein-Gent

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0293 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L117_659 - 

KREKELBEEK

A0_VL08_132 WUP 2017 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

607 6_E_0061 NETE Realiseren van bovenstroomse buffering op de Lachenebeek Voortgezette actie SGBP2 6_E_0029 6_E - Water vasthouden op het 

land

zie PLMER SGBP2 L111_1113 - 

LACHENEBEEK

A0_VL08_132 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

608 6_I_0094 NETE Ruimen/terug openleggen van grensgracht naar Groot Voorheydeloop Voortgezette actie SGBP2 6_I_0058 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 L111_1071 - 

GOORLOOP

A0_VL08_132 SGBP 2016-2021 Status onbekend

609 7B_J_0063 NETE Saneren van de overstorten op de Schupleerloop, de Aa en de Vuilvoortloop met 

impact op SBZ Graafweide-Schupleer (SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 7B_J - Verdere optimalisatie van 

de saneringsinfrastructuur en 

verhogen van 

zuiveringsrendement van de 

rioolwaterzuiveringsinstallaties

technisch III VL11_120 - AA I L217_4661 L217_4721 A0_VL11_120 A0_VL11_127 A0_VL05_121

610 6_F_0324 NETE Aanleg hemelwaterbuffering stadspark Turnhout Voortgezette actie SGBP2 6_F_0266 6_E - Water vasthouden op het 

land

zie PLMER SGBP2 VL11_120 - AA I A0_VL11_120 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

611 6_F_0325 NETE Aanleg hemelwaterbuffering te Broekzijde Turnhout Voortgezette actie SGBP2 6_F_0265 6_E - Water vasthouden op het 

land

zie PLMER SGBP2 VL11_120 - AA I A0_VL11_120 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

612 6_F_0326 NETE Afvlakken van piekdebieten door de aanleg van het overstromingsgebied Aa te Oud-

Turnhout (kadert in de Natuurinrichting Liereman)

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0040 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L107_640 - DE AA - 

NATTENLOOP

A0_VL11_120 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

613 6_F_0327 NETE Bufferen hemelwater industrieterrein Veedijk te Turnhout Voortgezette actie SGBP2 6_F_0233 6_E - Water vasthouden op het 

land

zie PLMER SGBP2 VL11_120 - AA I A0_VL11_120 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

614 5A_C_0024 NETE Onderzoek naar de interactie tussen grondwater, oppervlaktewater en de impact 

van grondwateronttrekkingen met pilootonderzoek in het afstroomgebied van de 

Aa

Nieuwe actie SGBP3 4A_C - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

beschermde gebieden (m.i.v. de 

aangeduide GWATE's) ter 

administratief nvt VL11_120 - AA I VL05_121 - AA II A0_VL11_120 A0_VL05_121

615 7B_B_0019 NETE Proactieve aanpak van restlozingen uit de sector landbouw in het afstroomgebied 

van de Aa

Nieuwe actie SGBP3 7B_B - Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door 

calamiteiten

administratief nvt VL11_120 - AA I VL05_121 - AA II A0_VL11_120 A0_VL05_121

616 8A_D_0116 NETE Oeverzoneproject langs de Aa 1ste cat in functie van een vermindering van 

oeverafkalving en een verhoging van de nutriëntenbuffering

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch geen VL11_120 - AA I VL05_121 - AA II A0_VL11_120 A0_VL05_121

619 7B_I_0126 NETE Zuiveren van het huishoudelijk afvalwater van de vergunde weekendverblijven in 

verblijfsrecreatiegebied in de vallei van de Grote Caliebeek (SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 7B_I - Verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur (zowel 

collectieve als individuele 

technisch III L107_638 - GROTE 

CALIE

A0_VL11_120

620 8A_E_0343 NETE Open leggen van de Rullenloop te Kasterlee en afkoppelen van de Rullenloop van 

de riolering

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0189 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L217_4713 A0_VL11_120 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

621 8A_E_0344 NETE Uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor de Pikloop waarbij 

een afkoppeling van de riolering en een vermindering van de overstortwerking 

wordt gerealiseerd

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0286 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L217_4711 A0_VL11_120 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

623 5B_A_0019 NETE Reduceren van overstromingsschade voor landbouwbedrijven, tegengaan van 

verdroging en verbeteren van de waterkwaliteit binnen het afstroomgebied van de 

Aa te Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar (Beek.Boer.Bodem, onderdeel van 

Nieuwe actie SGBP3 5B_A - Actief peilbeheer technisch geen VL11_120 - AA I VL05_121 - AA II A0_VL11_120 A0_VL05_121

624 6_B_0012 NETE Implementatie van een uitdoofscenario voor zonevreemde weekendverblijven 

langs de Grote Calie opwaarts Winkelsbroek (SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 6_B - Verwijderen van 

constructies en andere 

schadegevoelige ontwikkelingen 

in overstromingsgevoelige 

administratief nvt L107_638 - GROTE 

CALIE

A0_VL11_120

625 6_E_0059 NETE Afkoppelen van de riolering en bufferen van de drainage in de speelkaartenwijk te 

Turnhout en beperken overstort op Koeybleukenloop

Voortgezette actie SGBP2 6_E_0046 6_E - Water vasthouden op het 

land

zie PLMER SGBP2 L217_4701 A0_VL11_120 SGBP 2016-2021 Tijdelijk stilgelegd

626 6_E_0060 NETE Afkoppelen van de riolering en bufferen van de vijvers aan de Steenweg op Ravels 

te Oud-Turnhout en beperken overstort op Aa

Voortgezette actie SGBP2 6_E_0045 6_E - Water vasthouden op het 

land

zie PLMER SGBP2 L107_640 - DE AA - 

NATTENLOOP

A0_VL11_120 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

uitwerken bestek voor 

uitvoering

627 8A_E_0340 NETE Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Aa Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_640 - DE AA - 

NATTENLOOP

A0_VL11_120

628 8A_E_0341 NETE Oplossen van vismigratieknelpunten op de Grote Calie Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_638 - GROTE 

CALIE

A0_VL11_120

629 7B_J_0064 NETE Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op SBZ 

Tielenkamp (SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 7B_J - Verdere optimalisatie van 

de saneringsinfrastructuur en 

verhogen van 

zuiveringsrendement van de 

rioolwaterzuiveringsinstallaties

technisch III L217_4713 A0_VL11_120

630 8B_D_0099 NETE Saneren van de waterbodem en de oevers van de Grote Caliebeek opwaarts en ter 

hoogte van SBZ Winkelsbroek via nature based saneringstechnieken (Life 

NARMENA)

Nieuwe actie SGBP3 8B_D - De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door duurzaam 

saneren van verontreinigde 

waterbodems

technisch geen L107_638 - GROTE 

CALIE

A0_VL11_120

631 4B_B_0289 NETE Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen in functie van alluviale bossen in 

de vallei van de Grote Caliebeek (SBZ) en de uitbreiding van beekhabitat en 

leefgebied van de kleine modderkruiper

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch II/III L107_638 - GROTE 

CALIE

A0_VL11_120
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632 4B_B_0290 NETE Verleggen van de Lieremansloop, de Brakeleersloop en het Lieremansstaartje ikv 

natuurinrichting De Liereman (SBZ), inclusief de sanering van de resterende 

vismigratieknelpunten

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

technisch geen L217_4711 A0_VL11_120

633 4B_E_0360 NETE Realisatie van met de waterloop verbonden grachtennetwerken en depressies als 

paaigebied voor kwabaal e.d. in uitvoering van het natuurbeheerplan voor Scheps 

(SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

technisch geen VL11_123 - GROTE 

NETE I

L111_1065 - ASBEEK L111_707 - KLEINE 

HOOFDGRACHT

A0_VL11_123 A0_VL11_123 A0_VL11_123

634 4B_B_0338 NETE Uitvoeren hydrologische maatregelen uit het beheerplan Scherpenbergen-De 

Hutten

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

technisch geen L111_699 - 

SCHERPENBERGLOO

P

A0_VL11_123

636 6_G_0021 NETE Uitvoeren van Sigmaproject 'Vallei van de Grote Nete" Voortgezette actie SGBP2 6_G_0012 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

zie PLMER SGBP2 VL11_123 - GROTE 

NETE I

VL08_125 - GROTE 

NETE III

VL05_124 - GROTE 

NETE II

A0_VL11_123 A0_VL08_125 A0_VL05_124 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken in 

uitvoering

637 4B_E_0361 NETE Structuurherstel Grote Nete vanaf Balen tot Albertkanaal Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

technisch II VL11_123 - GROTE 

NETE I

A0_VL11_123

638 8A_E_0371 NETE Terug watervoerend maken van de Molenlaak, een oude zijarm van de Grote Nete 

te Geel-Oosterlo en Geel-Zammel

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0211 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL11_123 - GROTE 

NETE I

A0_VL11_123 WUP 2016 Voorbereidende fase

639 4B_E_0362 NETE Uitvoeren van hydrologische maatregelen uit de ecohydrologische studie en/of de 

beheerplannen van het Scheps en de Vennen

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

technisch geen VL11_123 - GROTE 

NETE I

L107_708 - GROTE 

NETE L1

A0_VL11_123 A0_VL11_123

640 8A_E_0373 NETE Herstel van het oorspronkelijke tracé van de Creynsveldloop Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0213 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL11_123 - GROTE 

NETE I

A0_VL11_123 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

641 4B_J_0001 NETE Uitvoeren van de beheerstrategie voor stierkikker in de vallei van de Grote Nete 

(SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 4B_J - Bestrijding van invasieve 

exoten

technisch geen VL11_123 - GROTE 

NETE I

A0_VL11_123

642 4B_E_0363 NETE Structuurherstel van de Heiloop t.h.v. voormalig stort in SBZ Griesbroek Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

technisch geen L217_4501 A0_VL11_123

643 6_F_0349 NETE Aanleg overstromingszone op de As(donk)beek in Leopoldsburg Voortgezette actie SGBP2 6_F_0168 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L111_1065 - ASBEEK A0_VL11_123 SGBP 2016-2021 Status onbekend

644 8A_E_0374 NETE Oplossen van vismigratieknelpunten op de Grote Hoofdgracht Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L217_4511 A0_VL11_123

645 8A_E_0375 NETE Oplossen van vismigratieknelpunten op de Asbeek Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L111_1065 - ASBEEK A0_VL11_123

647 4B_E_0341 NETE Optimalisatie habitat en structuurherstel van de Desselse en Zwarte Neet Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0143 en 

4B_E_0157

4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 L111_717 - 

DESSELSE NEET

A0_VL11_126 SGBP 2016-2021 4B_E_0143 

voorbereidende fase; 

4B_E_0157 

voorbereidende fase

648 4B_E_0342 NETE Structuurherstel Kleine Nete tussen de monding van de Desselse Nete en de 

Terlobrug (net voorbij de monding van de Wamp)

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0285 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL11_126 - KLEINE 

NETE I

A0_VL11_126 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

649 7B_B_0018 NETE Proactieve aanpak van restlozingen uit de sector landbouw in de afstroomgebieden 

van de Kleine Nete (opwaarts Wamp) en Wamp

Nieuwe actie SGBP3 7B_B - Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door 

calamiteiten

administratief nvt VL11_126 - KLEINE 

NETE I

VL05_130 - WAMP A0_VL11_126 A0_VL05_130

650 6_I_0080 NETE Verleggen Voorste Nete t.h.v. zandgroeve De Pinken Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen L217_4651 A0_VL11_126

651 8A_E_0318 NETE Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Voorste Neet Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L217_4651 A0_VL11_126

652 8A_E_0319 NETE Oplossen van vismigratieknelpunten op de Zwarte Nete Voortgezette actie SGBP2 8A_C_0586 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L111_717 - 

DESSELSE NEET

A0_VL11_126 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

653 8A_J_0004 NETE Optimaliseren van de waterhuishouding van de Colateur Voortgezette actie SGBP2 6_C_0011 6_C - Aanpassen van constructies 

en andere schadegevoelige 

ontwikkelingen in 

overstromingsgevoelige gebieden

zie PLMER SGBP2 L217_4651 A0_VL11_126 WUP 2016 Voorbereidende fase: 

uitwerken bestek voor 

uitvoering

654 8A_E_0320 NETE Structuurherstel voor de bovenloop van de Kleine Nete door actieve heractivatie 

van het meanderingsproces

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0014 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L111_1067 - KLEINE 

NETE L1

A0_VL11_126 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

655 8A_E_0378 NETE Heraankoppeling van een afgesloten meander t.h.v. Ark van Noë (Kasterlee) Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL11_127 - KLEINE 

NETE II

A0_VL11_127

656 8A_E_0380 NETE Structuurherstel Kleine Nete ter hoogte van Bobbejaanland Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL11_127 - KLEINE 

NETE II

A0_VL11_127
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657 8A_E_0381 NETE Heraankoppeling van een afgesloten meander t.h.v. camping Korte Heide Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL11_127 - KLEINE 

NETE II

A0_VL11_127

658 4B_E_0372 NETE Structuurherstel Kleine Nete en vernatting Olens Broek – Langendonk Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0285 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL11_127 - KLEINE 

NETE II

A0_VL11_127 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

659 8A_E_0383 NETE Herstel van het contact tussen de Kleine Nete en zijn vallei ter hoogte van de 

Olympiadelaan te Herentals

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0258 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL11_127 - KLEINE 

NETE II

A0_VL11_127 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

660 8A_E_0384 NETE Dijkverplaatsing Kleine Nete t.h.v. landbouwgebied de Zegge i.f.v. bescherming en 

structuurherstel

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0285 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL11_127 - KLEINE 

NETE II

A0_VL11_127 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

661 4B_E_0376 NETE Ecologisch herstel van de beken bij het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete 

en de Aa (Derde beek, Tweede Beek, Schupleerloop, Gravenweidebeek)

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen VL11_127 - KLEINE 

NETE II

L217_4721 L217_4563 A0_VL11_127 A0_VL05_121 A0_VL08_132

662 8A_E_0400 NETE Oplossen van vismigratieknelpunten op de Larumse Loop Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_654 - 

LARUMSE LOOP

A0_VL11_127

663 4A_B_0023 NETE Uitvoeren hydrologische herstelmaatregelen in functie van grondwaterafhankelijke 

natuur(streefbeelden) in De Zegge-Mosselgoren (SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 4A_B - Herstellen en beschermen 

van de grondwatervoorraden ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden die rechtstreeks 

afhankelijk zijn van grondwater

administratief nvt VL11_127 - KLEINE 

NETE II

A0_VL11_127

664 4B_B_0344 NETE Aanpakken van oppervlakkige drainage in het Olens Broek (SBZ) Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

technisch geen VL11_127 - KLEINE 

NETE II

A0_VL11_127

665 4B_E_0381 NETE Herstel van de laterale continuïteit en aangepast beheer van de Larumse Loop Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0170 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L107_654 - 

LARUMSE LOOP

A0_VL11_127 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

666 8A_E_0401 NETE Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Breiloop Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L217_4661 A0_VL11_127

667 8A_E_0402 NETE Oplossen van vismigratieknelpunten op de Daelemansloop Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_655 - 

DALEMANSLOOP

A0_VL11_127

668 8A_E_0411 NETE Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Zeggeloop Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L217_4661 A0_VL11_127

669 4B_E_0380 NETE Oplossen van vismigratieknelpunten op de Gerheezeloop Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L217_4661 A0_VL11_127

670 8B_D_0104 NETE Saneren van de waterbodem en de oevers van de Gerheezeloop Nieuwe actie SGBP3 8B_D - De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door duurzaam 

saneren van verontreinigde 

waterbodems

technisch geen L217_4661 A0_VL11_127

671 6_I_0081 NETE Aansluiten van de Stormgracht op de Molse Nete afwaarts de molen van 

Kievermont

Voortgezette actie SGBP2 6_I_0017 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 VL11_128 - MOL 

NEET

A0_VL11_128 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

672 8A_E_0323 NETE Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Molse Nete (1ste cat) Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL11_128 - MOL 

NEET

A0_VL11_128

673 8A_E_0324 NETE Oplossen van vismigratieknelpunten op de Molse Nete (2de cat) Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_706 - MOLSE 

NETE L1

A0_VL11_128

674 6_F_0310 NETE Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Scheppelijke 

Nete

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0216 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L107_705 - 

SCHEPPELIJKE NETE

A0_VL11_128 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken 

opgestart

676 7B_J_0062 NETE Wegwerken van de impact van de overstort op de Molse Nete t.h.v. het slachthuis 

van Geel op het SBZ Malesbroek (SBZ)

Nieuwe actie SGBP3 7B_J - Verdere optimalisatie van 

de saneringsinfrastructuur en 

verhogen van 

zuiveringsrendement van de 

technisch II/III VL11_128 - MOL 

NEET

A0_VL11_128

677 6_I_0082 NETE Aanpassen sifons i.f.v. afvoercapaciteit onder kanaal DTS + kanaal Bocholt-

Herentals 

Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL17_160 - KANAAL 

DESSEL-

KWAADMECHELEN 

+ KANAAL DESSEL-

SCHOTEN + KANAAL 

A0_VL17_160
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679 4B_E_0354 MAAS Herstel structuurkwaliteit en natuurlijke waterbergingscapaciteit op de Warmbeek 

stroomopwaarts en ter hoogte van de Achelse Kluis in Hamont-Achel

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0282 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL17_147 - 

WARMBEEK

A0_VL17_147 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

680 5B_C_0026 MAAS Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied 

van de Warmbeek door implementeren van verschilllende maatregelen. 

Voortgezette actie SGBP2 5B_B_0014 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

zie PLMER SGBP2 VL17_147 - 

WARMBEEK

L107_858 - 

WARMBEEK L1

A0_VL17_147 A0_VL17_147 SGBP 2016-2021 Doorlopend

681 7B_D_0095 MAAS Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en 

campagne in de boven- en zijlopen van de Warmbeek

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0016 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 L107_858 - 

WARMBEEK L1

L217_5181 A0_VL17_147 A0_VL17_147 SGBP 2016-2021 Doorlopend

682 8A_E_0385 MAAS Verbeteren van de structuurkwaliteit op de bovenloop van de Warmbeek en 

zijlopen

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0063 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L107_858 - 

WARMBEEK L1

L217_5181 A0_VL17_147 A0_VL17_147 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

683 6_E_0064 MAAS Aanleg van waterberging en infiltratievoorzieningen binnen de vliegbasis Kleine 

Brogel 

Nieuwe actie SGBP3 6_E - Water vasthouden op het 

land

technisch geen L107_858 - 

WARMBEEK L1

A0_VL17_147

684 4B_E_0377 MAAS Herstel structuurkwaliteit op de Abeek stroomopwaarts en ter hoogte van de 

broekduiker

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0280 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL11_133 - ABEEK A0_VL11_133 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

685 4B_E_0378 MAAS Herstel structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding op de Lossing 

stroomafwaarts de broekduiker. 

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0280 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_141 - LOSSING A0_VL05_141 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

686 4B_E_0379 MAAS Sanering vismigratieknelpunten en optimalisatie beekstructuur in functie van een 

robuuste beekvallei voor de Abeek stroomopwaarts de Zuidwillemsvaart tot in de 

bovenloop. 

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0281 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL11_133 - ABEEK L107_861 - ABEEK 

L1

A0_VL11_133 A0_VL11_133 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

687 5B_C_0027 MAAS Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied 

van de Abeek door implementeren van verschilllende maatregelen

Voortgezette actie SGBP2 5B_B_0016 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

zie PLMER SGBP2 VL11_133 - ABEEK L107_861 - ABEEK 

L1

A0_VL11_133 A0_VL11_133 SGBP 2016-2021 Doorlopend

688 5B_C_0025 MAAS Verbeteren van waterconservering  in de bodem binnen het afstroomgebied van 

de Lossing door implementeren van verschilllende maatregelen

Nieuwe actie SGBP3 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

technisch II/III VL05_141 - LOSSING L107_866 - LOSSING 

L1

A0_VL05_141 A0_VL05_141

689 7B_D_0085 MAAS Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en 

campagne met focus op bovenloop Abeek en zijlopen Soerbeek, Breeërstadsbeek, 

Gielisbeek, Reppelerbeek,…

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0008 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 L107_869 - 

SOERBEEK

VL11_133 - ABEEK L107_861 - ABEEK 

L1

A0_VL11_133 A0_VL11_133 A0_VL11_133 SGBP 2016-2021 Doorlopend

690 7B_D_0086 MAAS Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en 

campagne langs de Lossing.  

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0023 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 L111_1087 - 

HORSTGATERBEEK

VL05_141 - LOSSING L107_866 - LOSSING 

L1

A0_VL05_141 A0_VL05_141 A0_VL05_141 SGBP 2016-2021 Doorlopend

691 4B_E_0364 MAAS Verbeteren van het zelfzuiverend vermogen en waterberging op en langs 

Horstgaterbeek met focus op habitatrichtlijngebied Abeekvallei met 

moerasgebieden.

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L111_1087 - 

HORSTGATERBEEK

A0_VL05_141

692 4B_E_0365 MAAS Verbeteren van het zelfzuiverend vermogen en waterberging op en langs de 

Soerbeek stroomafwaarts RWZI Bree

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L107_869 - 

SOERBEEK

A0_VL11_133

693 4B_E_0366 MAAS Verbeteren structuurkwaliteit en sanering vismigratieknelpunten op benedenloop 

van de Itterbeek 

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0312 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_138 - 

ITTERBEEK II

VL05_137 - 

ITTERBEEK I

A0_VL05_138 A0_VL05_137 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

694 4B_E_0367 MAAS Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering 

vismigratieknelpunten op de Itterbeek ondermeer binnen en tussen het 

habitatrichtlijngebied de Brand en bovenloop Itterbeekvallei

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0312 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 L111_1088 - 

ITTERBEEK L1

A0_VL05_137 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

695 7B_D_0087 MAAS Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en 

campagne langs de Itterbeek.

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0018 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 VL05_137 - 

ITTERBEEK I

L111_1088 - 

ITTERBEEK L1

A0_VL05_137 A0_VL05_137 SGBP 2016-2021 Doorlopend

696 7B_A_0024 MAAS Evaluatie van de lozingsvoorwaarden van bedrijven die lozen in de Horstgaterbeek Nieuwe actie SGBP3 7B_A  - Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door industriële 

puntbronnen

administratief nvt L111_1087 - 

HORSTGATERBEEK

VL05_141 - LOSSING A0_VL05_141 A0_VL05_141

697 5B_C_0031 MAAS Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied 

van het Merkske door implementeren van verschilllende maatregelen. 

Voortgezette actie SGBP2 5B_B_0012 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

zie PLMER SGBP2 VL05_146 - 

MERKSKE

L107_607 - 

MERKSKE L1

A0_VL05_146 A0_VL05_146 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

698 7B_D_0088 MAAS Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en 

campagne langs het Merkske

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0004 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 VL05_146 - 

MERKSKE

L107_607 - 

MERKSKE L1

A0_VL05_146 A0_VL05_146 SGBP 2016-2021 Doorlopend
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699 8A_E_0376 MAAS Uitvoeren van structuurherstelmaatregelen in het Merkske in functie van de 

beekstructuur en een natuurlijk peilregime

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0062 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL05_146 - 

MERKSKE

L107_607 - 

MERKSKE L1

A0_VL05_146 A0_VL05_146 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

700 7B_I_0128 MAAS Interne scheiding van waterstromen binnen de strafinrichting Wortel Kolonie met 

aansluiting van afwalwater op de aanwezige riolering.

Nieuwe actie SGBP3 7B_I - Verdere uitbouw van de 

saneringsinfrastructuur (zowel 

collectieve als individuele 

zuivering)

technisch geen L217_5251 VL05_146 - 

MERKSKE

A0_VL05_146 A0_VL05_146

701 8A_E_0377 MAAS Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterberginscapaciteit en sanering 

vismigratieknelpunten op de benedenloop van de Mark 

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0281 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 VL11_145 - MARK 

(Maas)

A0_VL11_145 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

702 5B_C_0032 MAAS Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied 

van de Mark door implementeren van verschilllende maatregelen. 

Voortgezette actie SGBP2 5B_B_0015 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

zie PLMER SGBP2 VL11_145 - MARK 

(Maas)

VL11_145 - MARK 

(Maas)

A0_VL11_145 A0_VL11_145 SGBP 2016-2021 Nog niet opgestart

703 6_E_0063 MAAS Creëren van een gecontroleerd overstromingsgebied langs de Blauwputten en 

Leiloop  of een bufferbekken op de Transportzone 

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0240 6_E - Water vasthouden op het 

land

zie PLMER SGBP2 L107_602 - 

BLAUWPUTTEN EN 

LEILOOP

A0_VL11_145 SGBP 2016-2021 Tijdelijk stilgelegd

704 7B_D_0089 MAAS Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en 

campagne met focus op bovenloop Mark en zijlopen

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0007 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

zie PLMER SGBP2 L107_610 - MARK L1 VL11_145 - MARK 

(Maas)

L107_603 - 

HEERLESE LOOP

A0_VL11_145 A0_VL11_145 A0_VL11_145 SGBP 2016-2021 Doorlopend

705 4B_E_0368 MAAS Verbeteren van de beekstructuur binnen het projectgebied van Ruilverkaveling 

Rijkevorsel-Wortel op de Mark, de Kleine Mark en de Bolkse Beek

Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0281 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 L107_610 - MARK L1 VL11_145 - MARK 

(Maas)

A0_VL11_145 A0_VL11_145 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

706 4B_E_0369 MAAS Herstel van de beekstructuur en het saneren van vismigratieknelpunten in 

samenhang met reductie van het overstromingsrisico in de vallei van de Bosbeek 

en Witbeek

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0295 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_135 - 

BOSBEEK

L111_1089 - 

WITBEEK

A0_VL05_135 A0_VL05_138 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

707 6_F_0351 MAAS Uitbouwen van waterberging in de Bosbeek- en Witbeekvallei stroomopwaarts 

Neeroeteren centrum, met optimalisatie van de debietsverdeling Bosbeek-Witbeek

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0131 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 VL05_135 - 

BOSBEEK

L111_1089 - 

WITBEEK

A0_VL05_135 A0_VL05_138 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

708 4B_E_0370 MAAS Realisatie structuurherstel en bijkomende berging op de Witbeek stroomafwaarts 

Neeroeteren met focus op habitatrichtlijngebied Jagersborg 

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0295 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 L111_1089 - 

WITBEEK

VL05_135 - 

BOSBEEK

A0_VL05_138 A0_VL05_135 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase

709 4B_E_0371 MAAS Realisatie structuurherstel en nutriëntencaptatie op de Schaagterziep en Tapziep 

binnen habitatrichtlijngebied Jagersborg

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L111_1089 - 

WITBEEK

L217_5151 A0_VL05_138 A0_VL05_138

710 4B_B_0339 MAAS Realisatie van waterberging en nutriëntencaptatie op de Kleine Beek 

stroomafwaarts centrum Opglabbeek 

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch III L217_5081 A0_VL05_135

711 5B_C_0033 MAAS Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied 

van de van de Bosbeek en Witbeek door het implementeren van verschilllende 

maatregelen.

Voortgezette actie SGBP2 5B_B_0018 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

zie PLMER SGBP2 VL05_135 - 

BOSBEEK

L111_1089 - 

WITBEEK

L217_5081 A0_VL05_135 A0_VL05_138 A0_VL05_135 SGBP 2016-2021 Doorlopend

712 8A_E_0379 MAAS Verlegging en openlegging van de Oude Beek in Maaseik Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch III L217_5081 A0_VL05_135

713 7B_D_0092 MAAS Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en 

campagne langs de Witbeek en zijlopen

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0012 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 L111_1089 - 

WITBEEK

A0_VL05_138 SGBP 2016-2021 Doorlopend

714 7B_J_0066 MAAS Terugdringen van de overstortwerking op de Bosbeek en uitvoeren duurzame 

oplossing voor de oude collector langs de Bosbeek.  

Voortgezette actie SGBP2 7B_J_0011 7B_J - Verdere optimalisatie van 

de saneringsinfrastructuur en 

verhogen van 

zuiveringsrendement van de 

rioolwaterzuiveringsinstallaties

zie PLMER SGBP2 VL05_135 - 

BOSBEEK

L111_1089 - 

WITBEEK

L107_876 - 

BOSBEEK L1

A0_VL05_135 A0_VL05_138 A0_VL05_135 SGBP 2016-2021 In uitvoering

716 8A_E_0382 MAAS Verbeteren van  de beekstructuur op de benedenloop van de Weerijs Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_148 - 

WEERIJSEBEEK

A0_VL05_148

717 5B_C_0034 MAAS Behouden van de waterconserveringsfunctie van de Brechtse Heide Nieuwe actie SGBP3 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

technisch geen L217_5271 A0_VL05_148

718 4B_B_0340 MAAS Aanpakken van oppervlakkige drainage in het Marum Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen L107_614 - 

WEERIJSEBEEK L1

A0_VL05_148
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719 4B_E_0373 MAAS Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering 

vismigratieknelpunten op de middenloop van de Dommel

Voortgezette actie SGBP2 4B_E_0279 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

zie PLMER SGBP2 VL05_136 - 

DOMMEL

A0_VL05_136 WUP 2016 Voorbereidende fase

720 4B_E_0374 MAAS Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering 

vismigratieknelpunten op de bovenloop van de Dommel en de zijlopen.

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L107_855 - 

DOMMEL L1

L107_856 - 

HOLVENLOOP

A0_VL05_136 A0_VL05_136

721 4B_E_0375 MAAS Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering 

vismigratieknelpunten op de Bolissenbeek

Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen L107_854 - 

BOLLISENBEEK

A0_VL05_136

722 7B_D_0094 MAAS Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en 

campagne met focus op bovenlopen Dommel en zijlopen

Voortgezette actie SGBP2 7B_D_0005 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 VL05_136 - 

DOMMEL

L107_855 - 

DOMMEL L1

L107_854 - 

BOLLISENBEEK

A0_VL05_136 A0_VL05_136 A0_VL05_136 SGBP 2016-2021 Doorlopend

723 5B_C_0035 MAAS Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied 

van de Dommel door het implementeren van verschilllende maatregelen.

Voortgezette actie SGBP2 5B_B_0013 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

zie PLMER SGBP2 VL05_136 - 

DOMMEL

L107_855 - 

DOMMEL L1

L107_854 - 

BOLLISENBEEK

A0_VL05_136 A0_VL05_136 A0_VL05_136 SGBP 2016-2021 Doorlopend

724 6_F_0355 MAAS Uitvoeren van maatregelen voor het terugdringen van het overstromingsrisico 

vanuit de Dommel in Pelt. 

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0061 en 

6_F_0252 en 

6_I_0023

6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 VL05_136 - 

DOMMEL

L107_856 - 

HOLVENLOOP

A0_VL05_136 A0_VL05_136 SGBP 2016-2021 6_F_0061 

voorbereidende fase; 

6_F_0252 

Voorbereidende fase; 

6_I_0023 Nog niet 

gestart
725 7B_A_0025 MAAS Evaluatie van de lozingsvoorwaarden voor zouten bij bedrijven langs de 

Eindergatloop

Nieuwe actie SGBP3 7B_A  - Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door industriële 

puntbronnen

administratief nvt VL05_136 - 

DOMMEL

L107_857 - 

EINDERGATLOOP

A0_VL05_136 A0_VL05_136

726 4B_B_0341 MAAS Aanpakken van oppervlakkige drainage in het habitatrichtlijngebied: de vallei- en 

brongebieden van de Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden

Nieuwe actie SGBP3 4A_B - Herstellen en beschermen 

van de grondwatervoorraden ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden die rechtstreeks 

technisch geen L107_854 - 

BOLLISENBEEK

L107_855 - 

DOMMEL L1

A0_VL05_136 A0_VL05_136

727 6_B_0013 MAAS Realisatie van een woningvrij winterbed van de Gemeenschappelijke Maas Voortgezette actie SGBP2 6_B_0003 6_B - Verwijderen van 

constructies en andere 

schadegevoelige ontwikkelingen 

in overstromingsgevoelige 

zie PLMER SGBP2 VL11_203 - MAAS 

I+II+III

A0_VL11_203 SGBP 2016-2021 In uitvoering

728 6_F_0359 MAAS Uitvoeren van het project Elerweerd in de Maasvallei Voortgezette actie SGBP2 6_F_0096 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 VL11_203 - MAAS 

I+II+III

A0_VL11_203 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken 

opgestart

729 6_I_0105 MAAS Verhogen van de veiligheid tegen overstromingen langsheen de 

Gemeenschappelijke Maas

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0128 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

zie PLMER SGBP2 VL11_203 - MAAS 

I+II+III

A0_VL11_203 SGBP 2016-2021 In uitvoering: werken 

opgestart

730 8A_E_0386 MAAS Aanleg watertapping en herinrichting bedding van de Langbroeksbeek in 

Maasmechelen

Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L217_5013 A0_VL11_203

731 6_F_0362 MAAS Uitbreiding van het afwaartse gecontroleerd overstromingsgebied op de Beek in 

Diets-Heur (Tongeren)

Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L107_890 - BEEK - 

DE BUTH 

(TONGEREN)

A0_VL05_139

732 8A_E_0387 MAAS Openlegging van de Beek in Diets-Heur Voortgezette actie SGBP2 6_I_0076 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L107_890 - BEEK - 

DE BUTH 

(TONGEREN)

A0_VL05_139 WUP 2016 In uitvoering: werken 

opgestart

733 8B_A_0153 MAAS Anti-erosie maatregelen verder uitvoeren in het afstroomgebied van de Jeker: o.a. 

Diets-Huer, Vremem, Nerem, Riemst

Voortgezette actie SGBP2 8A_I_0003 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

zie PLMER SGBP2 VL05_140 - JEKER II VL05_139 - JEKER I L111_1093 - 

EZELSBEEK

A0_VL05_140 A0_VL05_139 A0_VL05_139 SGBP 2016-2021 Doorlopend

734 8A_E_0388 MAAS Saneren van de vismigratieknelpunten in de Berwijn Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL05_134 - 

BERWIJN

A0_VL05_134

735 6_F_0364 MAAS Uitvoeren van structuurherstel in de Noorbeek Voortgezette actie SGBP2 6_F_0269 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_5452 A0_G_L107_891 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase
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736 6_F_0366 MAAS Uitvoeren van maatregelen voor het terugdringen van overstromingsrisico’s in het 

stroomgebied van de Voer volgend uit het gevoerde ‘alternatievenonderzoek 

waterberging Voeren’, incl. het saneren van resterende vismigratieknelpunten

Voortgezette actie SGBP2 6_I_0073 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L107_891 - VOER 

(VOEREN)

A0_G_L107_891 SGBP 2016-2021 In uitvoering

737 7B_E_0033 MAAS Gebiedsgericht project om verontreiniging met pesticiden vanuit de land- en 

tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Jeker

Voortgezette actie SGBP2 7B_E - Het terugdringen van 

verontreiniging van 

oppervlaktewater met pesticiden  

door de land- en tuinbouwsector

zie PLMER SGBP2 VL05_139 - JEKER I VL05_140 - JEKER II A0_VL05_139 A0_VL05_140

738 8A_E_0390 MAAS Verlegging en herinrichting van de Voer in Schoppem (Voeren) Voortgezette actie SGBP2 8A_E_0299 8A_E - Realiseren van beekherstel zie PLMER SGBP2 L107_891 - VOER 

(VOEREN)

A0_G_L107_891 WUP 2016 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

739 7B_D_0096 MAAS Terugdringen van diffuse verontreiniging van nutriënten uit de landbouwsector via 

KLE en behoud beschermde landschappen in Voeren

Nieuwe actie SGBP3 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

technisch geen L107_891 - VOER 

(VOEREN)

L217_5452 A0_G_L107_891 A0_G_L107_891

740 6_F_0368 MAAS Aanleg van een overstromingszone aan de Vloedgracht Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch III L217_5453 A0_G_L111_1092

741 6_F_0369 MAAS Bouwen van een GOG (gecontroleerd overstromingsgebied) op de Dorpsbeek Voortgezette actie SGBP2 6_F_0229 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_5457 A0_G_L111_1102 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

742 6_F_0370 MAAS Bouwen van een GOG (gecontroleerd overstromingsgebied)  t.h.v. de oude 

opslagplaats gemeente Kalmthout

Voortgezette actie SGBP2 6_F_0230 6_F - Water bergen zie PLMER SGBP2 L217_5457 A0_G_L111_1102 SGBP 2016-2021 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

743 4B_D_0258 MAAS In situ-zuivering van het water dat via de zuidelijke gracht wordt afgevoerd van de 

Steertse Heide naar de Groote Meer

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch III L111_1102 - KLEINE 

A - WILDERTSE BEEK

A0_G_L111_1102

744 8A_E_0391 MAAS Sanering vismigratieknelpunten op de Kleine Aa Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L111_1102 - KLEINE 

A - WILDERTSE BEEK

A0_G_L111_1102

745 4B_B_0342 MAAS Uitvoeren hydrologische herstelmaatregelen in functie van natte graslanden in De 

Markgraaf

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

technisch geen L111_1102 - KLEINE 

A - WILDERTSE BEEK

A0_G_L111_1102

746 5B_C_0036 MAAS Verbeteren van de waterconservering in Ravels Voortgezette actie SGBP2 5B_B_0030 5B_C - De waterbeschikbaarheid 

verhogen

zie PLMER SGBP2 L107_601 - DE AA 

(RAVELS)

A0_G_L107_601 WUP 2017 Voorbereidende fase: 

haalbaarheidsfase

747 7B_H_0024 MAAS Aanpak zwerfvuil in de waterlopen door het plaatsen van zwerfvuilvangers in de 

Bosbeek, de Jeker en de Dommel en via gerichte lokale campagnes  

Nieuwe actie SGBP3 7B_H - Het terugdringen van 

andere diffuse verontreiniging

technisch geen VL05_135 - 

BOSBEEK

VL05_136 - 

DOMMEL

VL05_139 - JEKER I A0_VL05_135 A0_VL05_136 A0_VL05_139

748 8B_A_0157 MAAS Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Berwijn Voortgezette actie SGBP2 8B_A_0011 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

zie PLMER SGBP2 VL05_134 - 

BERWIJN

A0_VL05_134 SGBP 2016-2021 Doorlopend

749 5B_A_0020 DEM Bouw van pompgemaal (waterpeilbeheersing & Droogte) Nieuwe actie SGBP3 5B_A - Actief peilbeheer technisch II/III VL17_151 - 

ALBERTKANAAL

A0_VL17_151

750 4B_D_0262 DZ Aanleg gescheiden stelsel in Ormendaal en Veeweide met aansluiting van DWA op 

RWZI Huldenberg (Habitatrichtlijngebied Valleien van de Dijle, Laan en IJse met 

aangrenzend bos- en moerasgebieden)

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

technisch II/III VL09_78 - DIJLE II A0_VL09_78

754 4B_D_0237 DZ Inrichting Grootbroek op basis van haalbaarheidsonderzoek herstel habitat 3150 

(Habitatrichtlijngebied Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzend bos- en 

moerasgebieden).

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_77 - DIJLE I A0_VL05_77

755 4B_D_0263 DZ Afkoppelen verdunningsknelpunten Lindaal en sanering overstort Ballingstraat Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch III VL11_83 - IJSSE L217_3681 A0_VL11_83 A0_VL11_83

757 4B_I_0001 DZ Monitoring van de recreatie op de Dijle ten zuiden van Leuven ikv de convenant 

afvaarten Dijle

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

administratief nvt VL09_78 - DIJLE II VL05_77 - DIJLE I A0_VL09_78 A0_VL05_77

764 4B_D_0239 DEM  Saneren van waterloop Stiemerbeek: project 22.334 ikv IP De Wijers Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch III L111_844 - STIEMER A0_VL05_99

765 7B_H_0023 DEM Ecologische inrichting Fonteinbeek, Mombeek, Brikbeek, Harenbeek en Herk en 

vermijden overstroming van vervuild water op voor IHD relevante percelen, ikv IP 

Herk en Mombeek

Nieuwe actie SGBP3 7B_H - Het terugdringen van 

andere diffuse verontreiniging

technisch III VL05_108 - HERK + 

KLEINE HERK

VL05_113 - 

MOMBEEK

A0_VL05_108 A0_VL05_113
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766 4B_D_0240 DEM Ecologische inrichting van Schulensbroek, Webbekomsbroek en Borchbeemden ikv 

LIFE DELTA en IP Schulensbroek

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL11_205 - DEMER 

III+IV

VL05_102 - DEMER 

V

VL05_200 - 

SCHULENSMEER

A0_VL11_205 A0_VL05_102 A0_VL05_200

767 4B_D_0241 DEM Ecologische maatregelen  op basis van ecohydrologische studie Demer tussen 

Bilzen en Diepenbeek, ikv IP Demer stroomopwaarts Diest

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_98 - DEMER I VL05_99 - DEMER II A0_VL05_98 A0_VL05_99

768 4B_D_0242 DEM Ecologische maatregelen  op basis van ecohydrologische studie Haspengouw-

KEHA, ikv IP Herk en Mombeek & IP Demer Limburg

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_108 - HERK + 

KLEINE HERK

VL05_113 - 

MOMBEEK

A0_VL05_108 A0_VL05_113

769 4B_D_0243 DEM Ecologische maatregelen  op basis van ecohydrologische studie Zwarte beek 

stroomafwaarts Nieuwendijk, ikv IP Zwarte beek

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL11_117 - 

ZWARTEBEEK

A0_VL11_117

770 4B_I_0016 DEM Ecologische maatregelen aan Velpe op basis van ecohydrologische studie 

Velpevallei ikv IP Velpe

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen VL05_115 - VELPE A0_VL05_115

771 4B_D_0244 DEM Ecologische maatregelen in De Maten op basis van ecohydrologische studie ikv 

Natuurinrichtingsproject en IKV IP De Wijers

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch III L111_844 - STIEMER A0_VL05_99

772 4B_I_0017 DEM Ecologische maatregelen in natuurinrichting ‘De Maten’ en uitvoering van 

maatregelen ter herstel van de waterkwaliteit en waterhuishouding zoals vermeld 

in de ecohydrologische studie en studie van de stad Genk over verbeteren 

watertoevoer, ikv IP De Wijers

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen L111_844 - STIEMER A0_VL05_99

773 4B_D_0245 DEM Ecologische maatregelen Laambeek ikv IP De Wijers Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_110 - 

MANGELBEEK

A0_VL05_110

774 4B_D_0246 DEM Ecologische maatregelen op basis van ecohydrologisch onderzoek in gebied vallei 

Roosterbeek ikv IP De Wijers 

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch II/III VL11_205 - DEMER 

III+IV

A0_VL11_205

775 4B_B_0337 DEM Ecologische maatregelen op basis van ecohydrologische studie voor Herk en 

Mombeekvallei ikv IHD en ikv IP Herk en Mombeek

Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_108 - HERK + 

KLEINE HERK

VL05_113 - 

MOMBEEK

A0_VL05_108 A0_VL05_113

776 4B_I_0018 DEM Ecologische maatregelen op basis van ecohydrologische studie voor Jeker en 

bovenloop Demer ikv IHD en ikv IP Demer Limburg

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen VL05_98 - DEMER I VL05_99 - DEMER II VL05_114 - 

MUNSTERBEEK

A0_VL05_98 A0_VL05_99 A0_VL05_114

777 4B_D_0247 DEM Ecologische maatregelen op basis van onderzoek naar de verbetering van de 

waterkwaliteit en de structuur van de Mangelbeek ikv IP De Wijers

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_110 - 

MANGELBEEK

A0_VL05_110

778 4B_D_0248 DEM Ecologische maatregelen op basis van onderzoek naar noodzaak extra 

voorzuiveringen om de nitraat- en fosfaatgehaltes zo sterk mogelijk te laten dalen 

op locaties die gebruikt worden om de vijvers in cascade op te laten (bv. 

Hengelhoef) ikv IP De Wijers

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_110 - 

MANGELBEEK

VL05_99 - DEMER II A0_VL05_110 A0_VL05_99

779 4B_D_0249 DEM Ecologische maatregelen op basis van studie nutriëntenbelasting in 

Natuurinrichting Zwarte beek, ikv IP Zwarte Beek

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL11_117 - 

ZWARTEBEEK

A0_VL11_117

780 4B_I_0019 DEM Ecologische maatregelen voor herstel Drijvende waterweegbree in SBZ Demervallei 

ikv IP Demervallei  

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

administratief nvt VL05_97 - DE HULPE 

- ZWART WATER

VL05_103 - DEMER 

VI

VL05_104 - DEMER 

VII

A0_VL05_97 A0_VL05_103 A0_VL05_104

781 4B_I_0020 DEM Ecologische maatregelen voor herstel laagveenlandschap met soortenrijke 

graslanden in de Bezoensbeek- en Munsterbeekvallei ikv iP Demer Limburg

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen VL05_114 - 

MUNSTERBEEK

A0_VL05_114

782 4B_I_0021 DEM Ecologsche maatregelen op basis van onderzoek waterkwaliteit en ecologisch 

onderbouwd minimumpeil en/of minimumdebiet in waterloop Heyweyer ikv IP De 

Wijers

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen L111_844 - STIEMER A0_VL05_99
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786 4B_D_0250 DEM Maatregelen op basis van studie flankerend beleid VLM in Natuurinrichting Zwarte 

beek, ikv IP Zwarte Beek

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL11_117 - 

ZWARTEBEEK

A0_VL11_117

787 4B_I_0023 DEM Maatregelen vismigratie voor herstel optrekbaarheid van de Demer (minstens tot 

aan de  Munsterbeek, Zutendaalbeek en Bezoensbeek) ikv realisatie doelen rond oa 

rivierprik ism de Provinciale visserijcommissies ikv  het IP Demer

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen VL05_98 - DEMER I VL05_99 - DEMER II VL05_114 - 

MUNSTERBEEK

A0_VL05_98 A0_VL05_99 A0_VL05_114

790 4B_D_0251 DEM Maatregelen voor het minimaliseren van vervuilingspunten op 

Schabeek/Achterbeek ikv IP De Wijers

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen L111_844 - STIEMER A0_VL05_99

791 4B_D_0252 DEM Maatregelen voor opheffen van invloei vervuild water afkomstig van woningen uit 

de Waterlozenstraat 49 - 80 ikv IP De Wijers

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch III VL05_110 - 

MANGELBEEK

A0_VL05_110

792 4B_D_0253 DEM Maatregelen voor opheffen van vervuiling van waterlopen in het ENR 

Laambeekvallei ikv IP De Wijers

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_110 - 

MANGELBEEK

A0_VL05_110

794 4B_I_0024 DEM Maatregelen voor verbetering habitatkwaliteit in Zutendaalbeek/Broekerbeek, 

Bezoensbeek, Munsterbeek/Oefaertloop ikv IP Demer Limburg

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen VL05_114 - 

MUNSTERBEEK

A0_VL05_114

800 4B_I_0025 DEM Peilbeheer en ecologische maatregelen ikv het SBP Grote modderkruiper voor het 

Demerbekken  ikv IP Demervallei

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen VL05_103 - DEMER 

VI

VL05_104 - DEMER 

VII

A0_VL05_103 A0_VL05_104

801 4B_D_0254 DEM Kwaliteits- en debietsmeting aan instroom reservaat de Maten Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen L111_844 - STIEMER A0_VL05_99

807 4B_D_0255 DEM Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding in de Vallei van 

de Drie Beken ifv de IHD en de GET/GEP KRLW ikv het IP Vallei van de Drie Beken 

(afwerken/ nazorg saneringsproject Winterbeek)

Nieuwe actie SGBP3 4B_D - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktekwaliteit ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_97 - DE HULPE 

- ZWART WATER

A0_VL05_97

808 4B_I_0026 DEM Waterberging en natuurherstel in de Demervallei tussen Diest en Werchter ikv 

Sigma Demer en IP Demervallei

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch II/III VL05_103 - DEMER 

VI

VL05_104 - DEMER 

VII

A0_VL05_103 A0_VL05_104

810 8B_A_0170 IJzer Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de 

Kemmelbeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_10 - 

KEMMELBEEK

A0_VL05_2

811 8B_A_0155 IJzer Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de 

Dikkebusbeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_6 - 

DIKKEBUSBEEK

A0_VL05_5

812 8B_A_0156 IJzer Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de 

Stenensluisvaart

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_40 - 

STENENSLUISVAART

A0_VL11_1

814 8B_A_0160 LEIE Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Douvebeek Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_113 - 

DOUVEBEEK

A0_G_L107_113

815 8B_A_0161 LEIE Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de 

Despierrebeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L111_1104 - 

DESPIERREBEEK

A0_G_L111_1104
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816 8B_A_0162 LEIE Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Palingbeek Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_105 - 

PALINGBEEK

A0_VL17_48

817 8B_A_0111 BOS Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek 

(Ronse)

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L111_1022 - 

MOLENBEEK 

(RONSE)

L217_2964 A0_G_L111_1022 A0_G_L217_2964

818 8B_A_0112 BOS Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de 

Peerdestokbeek en de Zwalm

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_266 - 

PEERDESTOKBEEK

L111_1021 - 

ZWALMBEEK

VL11_63 - ZWALM A0_VL11_63 A0_VL11_63 A0_VL11_63

819 8B_A_0113 BOS Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek 

- Beiaardbeek, de Oossebeek en Boven-Schelde II+III

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_254 - 

MOLENBEEK - 

BEIAARDBEEK

L111_1020 - 

OOSSEBEEK

VL17_204 - BOVEN-

SCHELDE II+III

A0_VL17_204 A0_VL17_204 A0_VL17_204

820 8B_A_0114 BOS Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek 

- Maarkebeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L111_1019 - 

MOLENBEEK - 

MARKEBEEK

VL17_60 - 

MOLENBEEK - 

MAARKEBEEK

A0_VL17_60 A0_VL17_60

821 8B_A_0164 DEN Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek 

- Kalsterbeek en Dender I

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_274 - 

MOLENBEEK - 

KALSTERBEEK

VL05_67 - DENDER I A0_VL05_67 A0_VL05_67

822 8B_A_0165 DEN Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de 

Ophasseltbeek en de Molenbeek - Pachtbosbeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_272 - 

OPHASSELTBEEK

L107_273 - 

MOLENBEEK - 

PACHTBOSBEEK L1

VL05_73 - 

MOLENBEEK - 

PACHTBOSBEEK

A0_VL05_73 A0_VL05_73 A0_VL05_73

823 8B_A_0166 DEN Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Beverbeek, 

de Scheibeek, de Arebeek en de Mark

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_433 - 

BEVERBEEK

L107_434 - 

SCHEIBEEK

L107_435 - AREBEEK A0_VL08_72 A0_VL08_72 A0_VL08_72

824 8B_A_0167 DEN Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek 

- Beverbeek, de Papenmeersbeek en Dender II+III

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_335 - 

MOLENBEEK - 

BEVERBEEK

L111_1033 - 

PAPENMEERSBEEK

VL17_206 - DENDER 

II+III

A0_VL17_206 A0_VL17_206 A0_VL17_206

825 8B_A_0168 DEN Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de 

Steenvoordbeek en de Bellebeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L111_1039 - 

STEENVOORDBEEK 

(TERNAT)

L111_1040 - 

BELLEBEEK L1

VL17_66 - 

BELLEBEEK

A0_VL17_66 A0_VL17_66 A0_VL17_66

826 8B_A_0169 DEN Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Ter 

Erpenbeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_275 - TER 

ERPENBEEK

A0_VL05_74

827 8B_A_0121 DZ Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek 

- Neerpedebeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_403 - 

MOLENBEEK - 

NEERPEDEBEEK

A0_G_L107_403

830 8B_A_0122 DZ Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Voer Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_449 - VOER 

(BERTEM)

VL05_87 - VOER 

(Leuven)

A0_VL05_87 A0_VL05_87

832 8B_A_0123 DZ Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van Dijle IV Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen VL08_80 - DIJLE IV A0_VL08_80

833 8B_A_0124 DZ Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de 

Groebengracht, de Molenbeek - Lakebeek en Zenne I

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_407 - 

GROEBENGRACHT

L111_1037 - 

MOLENBEEK - 

LAKEBEEK

VL08_92 - ZENNE I A0_VL08_92 A0_VL08_92 A0_VL08_92
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835 8B_A_0125 DZ Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Maalbeek - 

Amelvonnebeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L111_1038 - 

MAALBEEK - 

AMELVONNEBEEK

L217_3965 A0_VL05_93 A0_G_L217_3965

836 8B_A_0126 DZ Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de IJse en de 

Langegracht

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_439 - IJSE L1 L107_441 - 

LANGEGRACHT

VL11_83 - IJSSE A0_VL11_83 A0_VL11_83 A0_VL11_83

838 8B_A_0127 DZ Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop 

van de Weesbeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L111_1043 - 

WEESBEEK L1

A0_VL05_90

839 8B_A_0128 DZ Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de 

Lemingsbeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_462 - 

LEMINGSBEEK

A0_VL05_89

840 8B_A_0137 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Grote 

Motte

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L111_1046 - GROTE 

MOTTE

A0_VL05_104

841 8B_A_0138 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop 

van de Herk en van de Herkebeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L117_1074 - HERK 

L1

L117_813 - 

HERKEBEEK

A0_VL05_108 A0_VL05_108

842 8B_A_0139 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Mombeek Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_812 - 

MOMBEEK L1

VL05_113 - 

MOMBEEK

A0_VL05_113 A0_VL05_113

843 8B_A_0141 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Winge Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen VL05_116 - WINGE A0_VL05_116

844 8B_A_0143 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop 

van de Winge

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L111_1041 - WINGE 

L1

A0_VL05_116

845 8B_A_0142 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de 

Begijnebeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_423 - 

BEGIJNEBEEK L1

VL11_96 - 

BEGIJNENBEEK

A0_VL11_96 A0_VL11_96

846 8B_A_0144 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Vijversloop Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_424 - 

VIJVERSLOOP

A0_VL11_96

847 8B_A_0145 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Mene en 

de Schoorbroekbeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_418 - MENE L111_419 - 

SCHOORBROEKBEEK

L217_4461 A0_VL11_107 A0_VL11_107 A0_G_L217_4461

848 8B_A_0146 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de 

Genovevabeek; de 's Hertogengracht en de Grote Gete + Borggracht

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_421 - 

GENOVEVABEEK

L107_422 - 'S 

HERTOGENGRACHT

VL11_107 - GROTE 

GETE + 

BORGGRACHT

A0_VL11_107 A0_VL11_107 A0_VL11_107

849 8B_A_0147 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop 

van de Munsterbeek en de Wilderbeek

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_852 - 

MUNSTERBEEK L1

L117_1085 - 

WILDERBEEK

A0_VL05_114 A0_VL05_114

850 8B_A_0148 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Velpe Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L111_436 - VELPE L1 VL05_115 - VELPE A0_VL05_115 A0_VL05_115
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851 8B_A_0149 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Winterbeek 

en van de bovenloop van de Demer

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_847 - 

WINTERBEEK 

(BILZEN)

L107_848 - DEMER 

L1

A0_VL05_98 A0_VL05_98

852 8B_A_0150 DEM Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de St-

Odulphusbeek, de Dormaalbeek en de Kleine Gete + Vloedgracht

Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_431 - ST-

ODULPHUSBEEK

L107_432 - 

DORMAALBEEK

VL11_109 - KLEINE 

GETE + 

VLOEDGRACHT

A0_VL11_109 A0_VL11_109 A0_VL11_109

854 8B_A_0158 MAAS Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Voer Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_891 - VOER 

(VOEREN)

A0_G_L107_891

855 8B_A_0159 MAAS Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Gulp Nieuwe actie SGBP3 8B_A - Sedimentaanvoer 

reduceren, afgestemd op de 

draagkracht van het watersysteem

technisch geen L107_893 - GULP A0_G_L107_893

866 7B_K_0034 IJzer Bouwen van een defosfatering op de inname naar het spaarbekken van WPC De 

Blankaart

Nieuwe actie SGBP3 7B_K - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

technisch geen

867 7B_K_0035 IJzer Vastleggen van historische fosforverontreiniging in de sedimentlaag van de 

Zillebekevijver (pilootproject)

Nieuwe actie SGBP3 7B_K - Studies en 

onderzoeksopdrachten rond 

verontreiniging van 

oppervlaktewater ter 

ondersteuning van het 

waterbeheer en -beleid

technisch geen

872 8B_D_0105 GK Verwijderen van historische fosfaat verontreiniging in het spaarbekken 1 van WPC 

Kluizen

Nieuwe actie SGBP3 8B_D - De waterbodemkwaliteit 

verbeteren door duurzaam 

saneren van verontreinigde 

waterbodems

technisch geen

873 4B_C_0019 GK Bouwen van een defosfatering op de inname naar de spaarbekkens van WPC 

Kluizen

Nieuwe actie SGBP3 4B_C - Herstellen en beschermen 

van de oppervlaktewaterkwaliteit 

ter hoogte van de 

drinkwaterbeschermingszones

technisch geen

877 8B_C_0076 BES Aanleg van de sedimentvang 4.7 op de Grote Molenbeek, omgeving  

Herbodinnemolen

Voortgezette actie SGBP2 8B_C_0016 8B_C - Ruimte voor sediment zie PLMER SGBP2 VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

A0_VL05_30 SGBP 2016-2021 In uitvoering

878 8B_C_0082 LEIE Aanleg sedimentvang op de Mandel Voortgezette actie SGBP2 8B_C_0055 8B_C - Ruimte voor sediment zie PLMER SGBP2 VL05_52 - MANDEL 

II

A0_VL05_52 SGBP 2016-2021 Voorberedende fase

879 8B_C_0078 DEM Aanleg van sedimentvang 9.7 op de Begijnebeek Voortgezette actie SGBP2 8B_C_0058 8B_C - Ruimte voor sediment zie PLMER SGBP2 L107_423 - 

BEGIJNEBEEK L1

A0_VL11_96 SGBP 2016-2021 Voorberedende fase

880 8B_C_0072 DZ Aanleg van sedimentvang 8.10 op de Zuunbeek Voortgezette actie SGBP2 8B_C_0058 8B_C - Ruimte voor sediment zie PLMER SGBP2 VL05_94 - 

ZUUNBEEK

A0_VL05_94 SGBP 2016-2021 Voorberedende fase

881 8B_C_0077 BES Aanleg van sedimentvang 4.1 op het Groot Schijn Voortgezette actie SGBP2 8B_C_0060 8B_C - Ruimte voor sediment zie PLMER SGBP2 VL17_29 - GROOT 

SCHIJN

A0_VL17_29 SGBP 2016-2021 Voorberedende fase

882 8B_C_0079 MAAS Aanleg van sedimentvang 11.1 op de Bosbeek Voortgezette actie SGBP2 8B_C_0061 8B_C - Ruimte voor sediment zie PLMER SGBP2 VL05_135 - 

BOSBEEK

A0_VL05_135 SGBP 2016-2021 Voorberedende fase

883 8B_C_0084 DEN Aanleg van sedimentvang 7.8 op de Mark Voortgezette actie SGBP2 8B_C_0062 8B_C - Ruimte voor sediment zie PLMER SGBP2 VL08_72 - MARK 

(Denderbekken)

A0_VL08_72 SGBP 2016-2021 Voorberedende fase



Volgnr 

(30april)

nr SGBP3 Bekken (A 02-06) Actietitel (max 250 karakters) Nieuwe of voortgezette 

actie SGBP2

Nr voorgezette 

acties SGBP 2 

(Bsec)

(A 02-06) Maatregel soort actie MER-

plicht

WL-code(1) WL-code(2) WL-code(3) ASZ-code(1) ASZ-code(2) ASZ-code(3) Info mbt SGBP2 Stand van zaken acties 

SGBP2

884 8B_C_0081 BPOL Aanleg van sedimentvang 2.1 op de Rivierbeek Voortgezette actie SGBP2 8B_C_0064 8B_C - Ruimte voor sediment zie PLMER SGBP2 VL05_20 - 

RIVIERBEEK + 

HERTSBERGEBEEK

A0_VL05_20 SGBP 2016-2021 Voorberedende fase

885 8B_C_0075 BES Aanleg van sedimentvang op de Hoge Landen Nieuwe actie SGBP3 8B_C - Ruimte voor sediment technisch geen VL11_37 - 

WATERLOOP VAN 

DE HOGE LANDEN + 

MELKADER

A0_VL11_37

886 8B_C_0083 LEIE Aanleg van sedimentvang op de  Heulebeek Nieuwe actie SGBP3 8B_C - Ruimte voor sediment technisch geen VL05_47 - 

HEULEBEEK

A0_VL05_47

887 8B_C_0071 BOS Aanleg van sedimentvang op de  Nederaalbeek Nieuwe actie SGBP3 8B_C - Ruimte voor sediment technisch geen L111_1019 - 

MOLENBEEK - 

MARKEBEEK

VL17_60 - 

MOLENBEEK - 

MAARKEBEEK

A0_VL17_60 A0_VL17_60

888 8B_C_0073 DZ Aanleg van sedimentvang op de  Vunt Nieuwe actie SGBP3 8B_C - Ruimte voor sediment technisch geen VL05_89 - VUNT A0_VL05_89

889 8B_C_0085 DEN Aanleg van sedimentvang 7.9 op de Beverbeek Voortgezette actie SGBP2 8B_C_0063 8B_C - Ruimte voor sediment zie PLMER SGBP2 L107_433 - 

BEVERBEEK

A0_VL08_72 SGBP 2016-2021 Stopgezet

893 6_I_0102 BES Optimalisatie pompgemaal op de Benedenvliet in Schelle Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL05_28 - 

BENEDENVLIET

A0_VL05_28

894 4B_I_0029 BES Noordzuidverbinding gemaal Stenengoot Verrebroek vervanging van de pompen Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen VL05_34 - NOORD-

ZUIDVERBINDING

A0_VL05_34

895 4B_I_0030 BES Karperreed Gemaal Keetberg Melsele vervanging van de pompen Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen VL11_37 - 

WATERLOOP VAN 

DE HOGE LANDEN + 

MELKADER

A0_VL11_37

896 6_I_0114 BES Vliet - Grote Molenbeek gemaal Puurs herstel van de pompcapaciteit Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

A0_VL05_30

897 6_I_0115 BES Zielbeek gemaal Puurs herstel van de pompcapaciteit Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL05_38 - ZIELBEEK - 

BOSBEEK

A0_VL05_38

898 6_F_0387 DEN Marke uitvoering van luik elektromechanica van het totaalpan Marke Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch geen VL08_72 - MARK 

(Denderbekken)

A0_VL08_72

899 8A_E_0314 BOS Zwalm vispassage stuw 3 elektromechanica Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen VL11_63 - ZWALM A0_VL11_63

900 6_I_0122 GK Avrijevaart vervanging van gemaal aan uitstroom naar kanaal (bouwkunde en 

elektromechanica)

Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch III VL05_152 - 

AVRIJEVAART + 

SLEIDINGSVAARDEK

E

A0_VL05_152

901 6_I_0118 DEN Vondelbeek gemaal Dendermonde vervanging van hoogspanningsuitrusting Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL05_75 - 

VONDELBEEK

A0_VL05_75

902 6_I_0119 DEN Steenbeek gemaal Denderbelle vervanging van hoogspanningsuitrusting Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen L111_298 - OUDE 

DENDER

A0_VL08_71

903 6_I_0116 BES Kalkenvaart gemaal Wichelen update van de gemaalsturing Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL05_31 - KALKENSE 

VAART

A0_VL05_31

904 6_I-0117 BES Kalkenvaart gemaal Wichelen vervanging van het gemaal Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch III VL05_31 - KALKENSE 

VAART

A0_VL05_31

905 8A_E_0393 MAAS Voer verdeelwerk Voeren bouw van elektromechanische uitrusting Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen L107_891 - VOER 

(VOEREN)

A0_G_L107_891

906 6_I_0103 DEM Demer, Begijnebeek en Velpe vervanging van hydraulische groepen en cilinders op 

kunstwerken 

Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen
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907 6_I_0095 DZ Woluwe wachtbekken Trawool gemaal Vilvoorde plaatsen van een rooster met 

roosterreiniger

Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL11_91 - WOLUWE A0_VL11_91

908 6_I_0096 DZ Woluwe kleppen Machelen Kerklaan verplaatsen Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL11_91 - WOLUWE A0_VL11_91

909 6_I_0097 DZ Woluwe vlinderkleppen Machelen Kerklaan vervangen Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL11_91 - WOLUWE A0_VL11_91

910 6_I_0108 Ijzer Vernieuwen pompgemaal Stenensluisvaart te Woumen in functie van 

visvriendelijkheid

Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen

911 6_I_0113 BPOL Renoveren van het uitwateringskunstwerk op de monding van de Blankenbergse 

Vaart te Blankenberge.

Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL08_16 - 

BLANKENBERGSE 

VAART + 

NOORDEDE

A0_VL08_16

912 6_I_0120 BPOL Plaatsen van terugslagkleppen aanhet Maertenssas op de Noorede te Bredene. Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL08_16 - 

BLANKENBERGSE 

VAART + 

NOORDEDE

A0_VL08_16

913 6_I_0121 BPOL Automatiseren van de uitwateringsconstructie op de Isabellavaart te Knokke-Heist. Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen VL05_17 - 

ISABELLAVAART

A0_VL05_17

914 6_I_0109 Ijzer Inspectie en revisie van pompen van het Veurne-Ambachtgemaal te Nieuwpoort Nieuwe actie SGBP3 6_I - Afvoercapaciteit i.f.v. de 

veiligheid verzekeren

technisch geen

915 5B_B_0037 BES Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond domein Schemelbert 

langsheen de Kleine Molenbeek

Nieuwe actie SGBP3 5B_B - Bij waterschaarste water 

vasthouden in de waterlopen

technisch III L107_664 - 

MOLENBEEK - ZIJP

A0_VL05_30

916 8A_E_0413 BES Openleggen en verleggen Hoeikensloop in Willlebroek Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch III L217_1701

917 5B_A_0025 BES Klimaatadaptief peilbeheer in de Kalkense Meersen Nieuwe actie SGBP3 5B_A - Actief peilbeheer technisch geen VL05_31 - KALKENSE 

VAART

L111_1025 L217_1601 A0_VL05_31

918 4B_I_0031 BES Selecteren van specifieke beektrajecten voor het inbrengen van dood hout in de 

waterloop als proefproject

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen L107_282 - 

MOLENBEEK - 

GONDEBEEK

L107_287 - 

MOLENBEEK - 

GROTE BEEK

A0_VL11_40 A0_VL05_32

919 4B_B_0345 BES Remediëren van verdroging in het afstroomgebied van de Vliet-Grote Molenbeek Nieuwe actie SGBP3 4B_B - Herstellen en beschermen 

van de 

oppervlaktewaterhuishouding ter 

hoogte van andere beschermde 

gebieden

technisch geen VL05_30 - GROTE 

MOLENBEEK - DE 

VLIET

L107_664 - 

MOLENBEEK - ZIJP

A0_VL05_30 A0_VL05_30

920 4B_I_0032 BES Maatregelen in functie van behoud, uitbreiding en verbinding bestaande 

populaties rivierdonderpad in stroomgebied Verlegde Schijns

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen VL17_35 - 

VERLEGDE SCHIJN - 

HOOFDGRACHT

L107_688 - Laarse 

Beek

A0_VL17_35 A0_VL17_35

921 6_F_0388 DEN aanleg gecontroleerd bufferbekken op de Paepenmeersbeek Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch II/III L217_3033 A0_VL17_206

922 6_F_0389 DEN aanleg gecontroleerd bufferbekken op de Waterblokbeek Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch II/III L217_3092 A0_VL08_72
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923 8A_D_0183 DEN aanleg natuurlijk overstroombaar valleigebied met ecologische inrichting en 

waarbij oude drainage verwijdert wordt uit landbouwgrond

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch II/III L217_3033 L217_3092 L217_3891 A0_VL17_206 A0_VL08_72 A0_VL05_94

924 7B_D_0102 DEN aanleg van ruim 20km bufferstroken langs de waterlopen in de gemeente Gooik Nieuwe actie SGBP3 7B_D - Het terugdringen van 

diffuse verontreiniging van 

oppervlaktewater met nutriënten 

door de land- en tuinbouwsector

technisch geen L217_3033 L217_3092 L217_3891 A0_VL17_206 A0_VL08_72 A0_VL05_94

925 8A_K_0003 LEIE Ruilverkaveling Schelde-Leie Nieuwe actie SGBP3 8A_K - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch II/III L107_242 - 

DUIVEBEEK

A0_VL17_54

926 6_F_0384 LEIE Aanleg van bufferbekken aan de Duivebeek Nieuwe actie SGBP3 6_F - Water bergen technisch II/III L107_242 - 

DUIVEBEEK

A0_VL17_54

927 6_E_0062 NETE Realiseren van bovenstroomse buffering op Itterbeek op grens Sint-Katelijne-

Waver & Lier

Nieuwe actie SGBP3 6_E - Water vasthouden op het 

land

technisch II/III L107_644 - 

ITTERBEEK (DUFFEL)

A0_VL08_132

928 6_E_0065 NETE Herwaarderen Wuytsbergenloop en bufferend en infiltrerend inrichten nieuw 

stationsterrein Herentals

Nieuwe actie SGBP3 6_E - Water vasthouden op het 

land

technisch geen L217_4661 A0_VL11_127

929 4B_E_0382 NETE Waterberging en structuurherstel Kleine Nete tussen Herentals en Grobbendonk Nieuwe actie SGBP3 4B_E - Prioritair aanpakken van 

structuurherstel van 

oppervlaktewaterlichamen in 

beschermde gebieden

technisch geen VL11_127 - KLEINE 

NETE II

A0_VL11_127

930 7B_A_0027 NETE Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden uit vergunning van Umcore (Olen) 

in functie van de haalbaarheid van de goede ecologische toestand van de Kleine 

Nete

Nieuwe actie SGBP3 7B_A  - Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door industriële 

puntbronnen

administratief nvt VL11_127 - KLEINE 

NETE II

A0_VL11_127

931 8A_G_0004 BES Bouwen van een vispaaiplaats in het wachtdok voor lichters ten noorden van de 

Noordlandbrug

Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch II/III VL17_187 - 

ANTWERPSE 

HAVENDOKKEN + 

SCHELDE-

RIJNVERBINDING

932 7B_B_0021 BES Monitoren van de waterkwaliteit en uitwerken van actieprogramma voor de 

Molenbeek-Kottembeek en bovenlopen

Nieuwe actie SGBP3 7B_B - Het terugdringen van de 

verontreiniging van 

oppervlaktewater door 

calamiteiten

administratief nvt VL11_33 - 

MOLENBEEK - 

KOTTEMBEEK

933 4B_I_0033 BES Beheer van de Antitankgracht gericht op de ontwikkeling van een typische 

waterplantenvegetatie, onderwaterfauna en otter

Nieuwe actie SGBP3 4B_I - Aangepast beheer van 

waterlopen in functie van 

ecologische doelstellingen

technisch geen L111_724 - 

ANTITANKGRACHT 

NOORD

L111_1114 - 

ANTITANKGRACHT 

ZUID

934 6_G_0022 IJzer Toetsing van de zeewering - actualisatie MPKV Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

administratief nvt

935 6_G_0032 BPOL Toetsing van de zeewering - actualisatie MPKV Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

administratief nvt

936 6_G_0023 IJzer Toetsing, sluizen, stuwen en uitwateringsconstructies in kusthavens Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

administratief nvt

937 6_G_0033 BPOL Toetsing, sluizen, stuwen en uitwateringsconstructies in kusthavens Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

administratief nvt

938 6_G_0024 Ijzer Suppletie Oostende Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch geen

939 6_G_0034 BPOL Suppletie De Haan - Wenduine Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch geen
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940 6_G_0035 BPOL Suppletie Bredene - DH Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch geen

941 6_G_0025 Ijzer Suppletie Mariakerke-Raversijde Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch geen

942 6_G_0026 Ijzer Nieuwpoort - Stormvloedkering Nieuwpoort Voortgezette actie SGBP2 6_G_0013  6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

zie PLMER SGBP2 SGBP 2016-2021 In uitvoering

943 6_G_0027 Ijzer Middelkerke - Zeedijk GDU Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

944 6_G_0028 Ijzer Mariakerke - Raversijde Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

945 6_G_0036 BPOL De Haan - Wenduine - onderhoudsbeperkende mtrgl Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

946 6_G_0037 BPOL Blankenberge - onderhoudsbeperkende mtrgl - westelijke havendam Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

947 6_G_0038 BPOL Blankenberge oostzijde maatregelen Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

948 6_G_0029 Ijzer Oostende Montgomerydok overstromingmaatregelen Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

949 6_G_0030 Ijzer Oostende zone Station - Demeysluis + tunnel Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

950 6_G_0031 Ijzer Oostende uitwatering Camerlinckgeleed Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

951 6_G_0039 BPOL Oostende Demeysluis Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

952 6_G_0040 BPOL Oostende mobiele keringen in de stormmuren Slijkensesteenweg en Vismijnlaan Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch geen

953 6_G_0041 BPOL Oostende achterhaven (Spuikom - Kanaal GBO - Noordede) Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

954 6_G_0042 BPOL Oostende Visserijsluis Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

955 6_G_0044 BPOL Oostende aansluitingen Visserijsluis incl mobiele keringen Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

956 6_G_0045 BPOL Zeebrugge Mobiele keringen thv spoorwegtunnels onder N34 Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

957 6_G_0046 BPOL Zeebrugge zone Visartsluis - Kielbankstraat Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II



Volgnr 

(30april)

nr SGBP3 Bekken (A 02-06) Actietitel (max 250 karakters) Nieuwe of voortgezette 

actie SGBP2

Nr voorgezette 

acties SGBP 2 

(Bsec)

(A 02-06) Maatregel soort actie MER-

plicht

WL-code(1) WL-code(2) WL-code(3) ASZ-code(1) ASZ-code(2) ASZ-code(3) Info mbt SGBP2 Stand van zaken acties 

SGBP2

958 6_G_0047 BPOL Zeebrugge Oude Vissershaven Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

959 6_G_0048 BPOL Zeebrugge Vandammesluis Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

960 6_G_0049 BPOL Zeebrugge Uitwatering Leopold- en Schipdonkkanaal Nieuwe actie SGBP3 6_G - Beschermen van kust en 

overgangswater

technisch II

961 6_B_0014 MAAS Gedeeltelijke openlegging van de Eindergatloop met aanleg van een 

buffervoorziening volgens GRUP Reservatiestrook Barrier

Nieuwe actie SGBP3 6_B - Verwijderen van 

constructies en andere 

schadegevoelige ontwikkelingen 

technisch II/III

962 8A_D_0157 IJzer Ecologische inrichting Langeleed Nieuwe actie SGBP3 8A_D - Natuurvriendelijke 

inrichting en beheer van oevers

technisch II/III

963 8A_E_0392 IJzer Oplossen van vismigratieknelpunten Langeleed Nieuwe actie SGBP3 8A_E - Realiseren van beekherstel technisch geen

964 6_H_0045 BES Aanleg van een nieuw tracé voor de  Hoeikensloop, vanaf de Boomsesteensweg te 

Willebroek tot aan de A12

Nieuwe actie SGBP3 6_H - Beschermen tegen niet-

tijgebonden water

technisch geen

965 7B_J_0068 NETE Sanering overstort op de Grote Nete thv Zwarte Weg te Lommel met impact op SBZ 

de Vennen (SBZ). 

Nieuwe actie SGBP3 7B_J - Verdere optimalisatie van 

de saneringsinfrastructuur en 

verhogen van 

zuiveringsrendement van de 

rioolwaterzuiveringsinstallaties

technisch geen
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Bijlage 3 

Niet-technische samenvatting 
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