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Voorwoord 

De Europese Unie heeft, op 23 oktober 2000, de Kaderrichtlijn Water aangenomen1 tot vaststelling van een 
wettelijk kader voor het waterbeheer in heel Europa. 

De uitvoering van deze richtlijn voorziet in het bijzonder in de opstelling van beheerplannen met het oog op de 
bescherming, de verbetering en het herstel van de oppervlaktewaterlichamen, de grondwaterlichamen en de 
beschermde gebieden. Deze beheerplannen moeten regelmatig worden bijgewerkt. 

De eerste beheerplannen zijn op 27 juni 2013 goedgekeurd in hun definitieve versie door de Waalse Regering 
die de bevoegde autoriteit is voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water in de Waalse delen van de 
internationale stroomgebieden van de Maas, de Schelde, de Rijn en de Seine. 

Dit document vormt het tweede beheerplan met betrekking tot het district van de Schelde dat aan een 
openbaar onderzoek zal worden onderworpen. Het bevat alleen de bijzonderheden en de specifieke 
kenmerken van de Schelde. 

Voor algemene informatie en de gemeenschappelijke elementen van de vier Waalse stroomgebieden (reeds 
beschreven in de eerste beheerplannen), moet het algemene document worden geraadpleegd. 

Deze cyclus onderscheidt zich van de vorige cyclus door de goedkeuring, op 23 oktober 2007, van de Europese 
Richtlijn 2007/60/EG betreffende het beheer van de overstromingsrisico's2 waarvan het doel is om 
beheerplannen op te stellen volgens een planning die is gebaseerd op uitvoeringsplanning van de Kaderrichtlijn 
Water. 

Vanwege de vereenvoudiging en coördinatie heeft de Waalse regering besloten om een gezamenlijk openbaar 
onderzoek in te stellen naar de eerste overstromingsrisicobeheerplannen en de tweede 
stroomgebiedbeheerplannen die worden vereist door de Kaderrichtlijn Water. 

Gemakshalve volgt dit document de structuur die is gedefinieerd in het begeleidende document van de 
Europese Commissie betreffende de ‘rapportageverplichtingen’. Het bestaat uit 11 hoofdstukken: 

1. Algemene beschrijving van de kenmerken van de stroomgebieden 

2.  Overzicht van de voornaamste belastingen en effecten van menselijke activiteit op de toestand 
van het oppervlakte- en grondwater 

3.  Identificatie en kaarten van de beschermde gebieden 

4.  Monitoringnetwerken 

5.  Milieudoelstellingen  

6.  Samenvatting van de economische analyse van het watergebruik 

7.  Samenvatting van het voorgestelde maatregelenprogramma 

8.  Register van andere programma’s en beheerplannen rond waterbeleid 

9.  Samenvatting van de maatregelen om het publiek te informeren en te raadplegen, de resultaten 
daarvan en de wijzigingen die werden aangebracht aan het plan 

10. Lijst van bevoegde autoriteiten 

                                                             
1  Richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende 

het waterbeleid. 
2  Richtlijn 2007/60/EG van 23 oktober 2007 betreffende de beoordeling en het beheer van de overstromingsrisico's. 

(Samenvatting op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l28174&qid=1425652316101 ). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l28174&qid=1425652316101
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11. Aanspreekpunten en procedures om referentiedocumenten te verkrijgen 

Begeleidende documenten  

 Juridische verwijzingen in hoofdstuk 3 en 7 

 Toelichting bij de codering van het geselecteerde maatregelenprogramma 

 Informatiefiches met de details van de maatregelen van het maatregelenprogramma 

 Methodologische gids 

 Verklarende gids bij de fiches per grondwaterlichaam 

 Evaluatie van de terugwinningspercentages van de kosten voor diensten die verband houden met het 
watergebruik (één document per district) 

 Inventaris per deelstroomgebied (één document per district) 

 Cartografische atlas (één document per district) 

 Kosten-batenanalyse van SGBP 2 

 DPSIR - Kosten-batenanalyse van SGBP2 

 Het DBHS (actieprogramma dat wordt vereist door de nitraatrichtlijn), de efficiëntie en de 
controlemaatregelen in Wallonië 

 Inventaris van de lozingen in het water van prioritaire en prioritaire gevaarlijke stoffen van richtlijn 
2008/105/EG 

 

 

Deze documenten zijn beschikbaar op de website: eau.wallonie.be 

 

 

http://www.environnement.wallonie.be/


Tweede stroomgebiedbeheerplannen – ISGD Schelde 

 - 9 - 

1 Algemene beschrijving van de kenmerken van het 
stroomgebiedsdistrict 

Dit hoofdstuk helpt bij het kaderen van dit beheerplan met een beschrijving van de belangrijkste kenmerken 
van het stroomgebied van de Schelde in Wallonië. 

Deze elementen zijn nodig voor een beter begrip van de druk en de problemen die verband houden met dit 
stroomgebied en dus voor een betere afstemming van de voorgestelde oplossingen om de vooropgestelde 
milieudoelstellingen te verwezenlijken. 

Benaming van het internationale stroomgebied: 
Schelde. 

Benaming van de regionale deelstroomgebieden: 
Dender, Dijle-Gete, Schelde-Leie, Hain en Zenne. 

Oppervlakte in Wallonië: 3 775,68 km². 

Aangrenzend internationaal stroomgebied: Maas. 

1.1 Oppervlaktewateren 

1.1.1 Grenzen en kenmerken van de oppervlaktewaterlichamen 

Het Waals deel van het internationale district van de Schelde telt 79 oppervlaktewaterlichamen, verdeeld over 
vijf deelstroomgebieden en drie typen waterlichamen: natuurlijke (39), sterk veranderde (28) en kunstmatige 
(12) waterlichamen. Bovendien zijn 33 oppervlaktewaterlichamen grensoverschrijdend met Frankrijk of 
Vlaanderen. 

Deelstroomgebied
en 

Natuurlijk Sterk veranderd Kunstmatig Grensoverschrijdend 

Dender 5 5 2 3 

Dijle-Gete 13 0 0 6 

Schelde-Leie 8 14 3 16 

Haine 6 6 5 5 

Zenne 7 3 2 3 

District van de 
Schelde 

39 28 12 33 

Tabel1:  Verdeling (per deelstroomgebied en per type) van de oppervlaktewaterlichamen van het 
Waals deel van het district van de Schelde. 

De oppervlaktewateren zijn gedefinieerd door het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2012 (B.S. 
12 oktober 2012) met betrekking tot de identificatie, de karakterisering en de vaststelling van de ecologische 
toestandsdrempels voor oppervlaktewateren en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, met daarin 
het Waterwetboek. 

1.1.2 Karakterisering van de typen oppervlaktewaterlichamen binnen het 
Waals deel van het stroomgebiedsdistrict 

In het Waals deel van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde kunnen de oppervlaktewaterlichamen als volgt 
worden gekarakteriseerd: 

Typologie Aantal waterlichamen 

Grote rivieren met gering verval in leemgebied 3 

Rivieren met gering verval in leemgebied 1 
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Typologie Aantal waterlichamen 

Rivieren met gemiddeld verval in leemgebied 10 

Beken met gemiddeld verval in leemgebied 53 

Kunstmatige waterwegen 12 

Tabel2:  Typologie van de waterlichamen 

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle waterlichamen van het district in de volgende bijlage: 

Bijlage1:  Lijst van de oppervlaktewateren in het Waals deel van het internationaal district van de 
Schelde en hun typologie. 

1.2 Grondwater 

1.2.1 Grenzen en kenmerken van de grondwaterlichamen 

Wallonië telt 33 grondwaterlichamen waarvan er 10 zijn toegewezen aan het district van de Schelde.  

De volgende kaart toont de grenzen van deze 10 grondwaterlichamen. 

 

Kaart1 :  Grondwaterlichamen van het district van de Schelde 
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De tabel hierna geeft de belangrijkste kenmerken van de Waalse grondwaterlichamen van het district van de 
Schelde. 

Code 
grondw
aterlicha
am 

Naam van het grondwaterlichaam 
Oppervlak

te (km²) 

Verhouding p/r 
tot de 

oppervlakte van 
het district (%) 

Partners 

Types 
geïdentifi

ceerde 
ATE3 

RWE013 Kalksteen van Peruwelz-Aat-Zinnik 1 020 27%  3-4 

RWE030 Krijt van het stroomgebied van de Haine 644 17% FR 2, 3-4 

RWE031 Zand van de Hainevallei 242 6 % FR 3-4 

RWE032 Krijt van de Deulevallei 73 2 % FR 3-4 

RWE051 Brusseliaanzand 965 26 % BXL, VL 3-4 

RWE053 Zand van de Landeniaan (Oost) 206 5 % VL 3-4 

RWE060 Kalksteen in het gebied van Doornik 392 10 % FR, VL 3-44 

RWE061 Zand van het Thanetiaan van 
Vlaanderen 

389 10 % FR, VL 3-4 

RWE080 Krijt van Brabant 348 9 % BXL, VL 3-4 

RWE160 Sokkel van Brabant 1 382 37 % BXL, VL 3-4 

Tabel3:  Kenmerken van de Waalse grondwaterlichamen van het district van de Schelde. 

Alle Waalse grondwaterlichamen van het district van de Schelde samen bestrijken een oppervlakte van 5660 
km², dit is 150% van de oppervlakte van het district van de Schelde in Wallonië (3776 km²). Dit is voornamelijk 
te wijten aan de opname van de gedeeltelijk en/of geheel overlappende waterlichamen (47% van het district), 
maar ook door de uitbreiding van de grenzen van bepaalde waterlichamen buiten de grenzen van het district. 

De grenzen van de aquifers vallen niet systematisch samen met de grenzen van de stroomgebiedsdistricten, 
bepaalde waterlichamen strekken zich gedeeltelijk uit buiten de grenzen van het district van de Schelde, terwijl 
ze zich nog altijd op het grondgebied van Wallonië bevinden: het gaat om waterlichamen RWE051, RWE053 en 
RWE160, met inbegrip van een gecumuleerde oppervlakte van 150 km² in het district van de Maas (met andere 
woorden 4% van het district van de Schelde in Wallonië). 

Omgekeerd, en om dezelfde redenen, strekken de waterlichamen RWM011 en RWM052, die zijn toegewezen 
aan het district van de Maas, zich uit tot buiten de grenzen van dit district, in het district van de Schelde, over 
een oppervlakte van ongeveer 62,5 km² (met andere woorden 1,7% van de oppervlakte van het district van de 
Schelde in Wallonië). 

We moeten het specifieke geval onderscheiden van de schisteuze terreinen van het Namuriaan en het (Primair) 
Carboon die over de Kalksteen van het stroomgebied van de Schelde liggen. Ze worden op Waals niveau van 
het district beschouwd als aquicluden, en hebben dus geen bijbehorend waterlichaam voortgebracht. Toch 
staan ze op sommige kaarten en tabellen vermeld als virtueel waterlichaam met referentie RWE017 (87 km²). 

In de rest van het document wordt de oppervlakte van het district van de Schelde beschouwd als de 
oppervlakte die overeenkomt met de cumulatieve som (na aftrek van boven elkaar liggende gebieden) van de 
oppervlakten van de grondwaterlichamen, namelijk een oppervlakte van 3888 km². 

De tabel ‘Kenmerken van de Waalse grondwaterlichamen van het district van de Schelde’ bevat een lijst van de 
partners (zie algemeen document) die zijn aangewezen voor de verschillende grondwaterlichamen van het 
Waals deel van het district van de Schelde. Van de tien grondwaterlichamen hebben er negen ten minste een 
partner, wat overeenkomt met een gecumuleerde oppervlakte van waterlichamen van ongeveer 2869 km² 

                                                             
3  2: de ecosystemen in verband met de grotten; 

3: de ecosystemen die afhankelijk zijn van de rivierstromen (met inbegrip van aquatische, hyporheische en oever-
ecosystemen); 
4: de wetlands en de bronnen die continu afhankelijk zijn van de grondwaterstroming, en de terrestrische ecosystemen 
die seizoensgebonden of episodisch afhankelijk zijn van het grondwater. 

4  Op een beperkte oppervlak van het waterlichaam 
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(met andere woorden 76 % van de oppervlakte van het district van de Schelde in Wallonië). Deze tabel bevat 
ook de typen afhankelijke terrestrische ecosystemen (zoals gedefinieerd in het algemene document) die zijn 
geïdentificeerd voor de verschillende grondwaterlichamen van het Waals deel van het district van de Schelde. 

De belangrijkste litho-stratigrafische en hydrogeologische kenmerken van de grondwaterlichamen van het 
Waals deel van het district van de Schelde worden gedetailleerd beschreven in de onderstaande tabel, samen 
met hun verticale positie en hydraulische context. Waterlichaam RWE060 wordt over zijn hele omvang overlapt 
door andere waterlichamen (RWE031, RWE032 en RWE061). Daarom bevindt een zeer kleine oppervlakte van 
de formaties die deel uitmaken van het Carboon zichtbaar aan het oppervlak. 

Drie waterlichamen (RWE060, RWE080 en RWE160) zijn in wezen gespannen, maar de aquifer van de RWE060 
wordt lokaal ontwaterd. Het concept – relatieve – aquifer is ook ter indicatie opgenomen: het is de bedoeling 
om de grondwaterlichamen te identificeren waarin een aantal verschillende en belangrijke waterhoudende 
formaties zijn gegroepeerd op districtsniveau. 

Code 
grondwat
erlichaam 

Naam van 
het 
grondwaterli
chaam 

Belangrijkste 
stratigrafische 
eenheden 

Belangrijk
ste 
lithologie 

Type 
porositeit 

Verticale 
positie 

Geaggreg
eerde 
aquifers 

Hydraulisch
e context 

RWE013 Kalksteen van 
Peruwelz-
Aat-Zinnik 

Paleozoïcum 
(Primair) (Devoon 
tot Carboon) 

Kalksteen 
en 
leisteen 

Secundair en 
karst 

1-2 Ja Lokaal 
gespannen 

RWE030 Krijt van het 
stroomgebied 
van de Haine 

Mesozoïcum 
(Secundair) (Krijt) 

Krijt en 
mergel 

Primair en 
secundair 

1-2 Nee Lokaal 
gespannen 

RWE031 Zand van de 
Hainevallei 

Kaenozoïcum 
(Tertiair en Kwartair) 
(Paleogeen tot 
Kwartair) 

Zand Primair 1 Ja Vrij 

RWE032 Krijt van de 
Deulevallei 

Mesozoïcum 
(Secundair) (Krijt) 

Krijt en 
mergel 

Primair en 
secundair 

1 Nee Lokaal 
gespannen 

RWE051 Brusseliaanza
nd 

Kaenozoïcum 
(Tertiair en Kwartair) 
(Paleogeen) 

Zand Primair 1 Nee Vrij 

RWE053 Zand van de 
Landeniaan 
(Oost) 

Kaenozoïcum 
(Tertiair en Kwartair) 
(Paleogeen) 

Zand, klei 
en 
tufsteen 

Primair 1 Ja Lokaal 
gespannen 

RWE060 Kalksteen in 
het gebied 
van Doornik 

Paleozoïcum 
(Primair) (Carboon) 

Kalksteen 
en 
leisteen 

Secundair en 
karst 

2 Nee Lokaal vrij 

RWE061 Zand van het 
Thanetiaan 
van 
Vlaanderen 

Kaenozoïcum 
(Tertiair en Kwartair) 
(Paleogeen tot 
Kwartair) 

Zand Primair 1 Ja Vrij 

RWE080 Krijt van 
Brabant 

Mesozoïcum 
(Secundair) (Krijt) 

Krijt en 
mergel 

Primair en 
secundair 

2 Nee Gespannen 

RWE160 Sokkel van 
Brabant 

Paleozoïcum 
(Primair) (Cambrium 
tot Devoon) 

Kwartsiet
en 

Secundair 1-2 Nee Lokaal vrij 

Tabel4:  Belangrijkste litho-stratigrafische en hydrogeologische kenmerken van de 
grondwaterlichamen van het Waals deel van het district van de Schelde. 
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De volgende kaart illustreert de belangrijkste waterhoudende formaties van het Waals deel van het district van 
de Schelde. 

 

Kaart2 :  De belangrijkste waterhoudende formaties 

Geologisch gezien bestaan de grondwaterlichamen van het Waals deel van het district van de Schelde uit 
aquifers die op stratigrafische schaal gaan over een periode die gaat van het Paleozoïcum (Primair) tot het 
Kaenozoïcum (Tertiair en Kwartair). Als we de totale oppervlakte berekenen van de grondwaterlichamen 
volgens hun stratigrafische hoofdeenheid stellen we vast dat: 

 49,4 % van de totale oppervlakte van waterlichamen van het district van de Schelde behoort tot het 
Paleozoïcum (Primair) (Ordovicium tot Carboon); 

 31,9 % van de totale oppervlakte van waterlichamen van het district van de Schelde behoort tot het 
Mesozoïcum (Secundair) (krijt); 

 18,9 % van de oppervlakte van waterlichamen van het district van de Schelde behoort tot het 
Kaenozoïcum (Tertiair en Kwartair) (Paleogeen tot Kwartair). 

 

Figuur1:  Totale oppervlakten van de waterlichamen per stratigrafische hoofdeenheid 
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De grondwaterlichamen met een aquifer met een hoofdzakelijk kalksteenachtige lithologie vertegenwoordigen 
een totale oppervlakte van 1412 km², wat goed is voor 37,5% van de oppervlakte van het Waals deel van het 
district van de Schelde. De oppervlakte van de terreinen die overeenkomt met het waterlichaam RWE160 
(1382 km²), waarvan de Cambro-Siluur-terreinen een secundaire porositeit hebben en geïsoleerde aquifers 
omsluiten, vertegenwoordigt bijna hetzelfde percentage. Het krijt en de mergel, met een primaire en 
secundaire porositeit, vertegenwoordigen 28% van de Waalse oppervlakte van het district van de Schelde 
(1065 km²), terwijl de waterlichamen die overeenkomen met nieuwere terreinen, met een primaire porositeit, 
een totale oppervlakte van 1802 km² beslaan, wat neerkomt op 48% van de Waalse oppervlakte van het district 
van de Schelde. 
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2 Overzicht van de voornaamste belastingen en effecten 
van menselijke activiteit op de toestand van het 
oppervlakte- en grondwater 

Meer gedetailleerde gegevens per deelstroomgebied zijn beschikbaar in de begeleidende documenten 
‘Inventaris per deelstroomgebiedsdistrict’ - district van de Schelde’. 

Opmerking: de samenvoeging van de gegevens op schaal van de deelstroomgebieden van het district van de 
Schelde omvat ook de Waalse delen van stroomgebieden van waterlichamen die buiten Wallonië liggen. 

2.1 Bodemgebruik 

 

Figuur2:  Bodemgebruik in het Waals deel van het district van deSchelde – Bron: CNOSW (2011) 

De tabel hieronder illustreert de verdeling van de respectieve aandelen van elke categorie van bodemgebruik 
van de deelstroomgebieden van het district van de Schelde. 

Deelstroomgebied/
Schelde 

Landbouwgebi
ed 

Bossen en 
halfnatuurlijke 

omgevingen 

Kunstmatig 
gemaakte 

grondgebieden 

Wateroppervlakten 
+ draslanden 

Dender 78,6 % 6,9 % 13,7 % 0,7 % 

Dijle-Gete 67,0 % 9,1 % 20,2 % 0,8 % 

Schelde-Leie 70,0 % 7,9 % 20,5 % 1,6 % 

Haine 59,0 % 13,1 % 26,0 % 1,9 % 

Zenne 68,3 % 7,0 % 23,5 % 1,2 % 

District van de 
Schelde 

68,9 % 9,0 % 20,8 % 1,2 % 

Tabel5:  Verdeling van de respectieve aandelen per categorie van bodemgebruik in de 
deelstroomgebieden van het Waals deel van het ISGD Schelde – Bron: CNOSW (2011) 
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2.2 Bevolking 

 Aantal inwoners: 1.224.288 (35,3 % van de Waalse bevolking) 
 Dichtheid in het district: 324 inw./km² (Waals Gewest: 205 inw./km²) 

Het percentage van de bevolking van elk deelstroomgebied ten opzichte van de totale bevolking in het ISGD en 
de bevolkingsdichtheid per deelstroomgebied worden weergegeven in volgende tabel: 

Deelstroomgebieden van 
het district 

 bevolkingspercentage 
deelstroomgebied/district 

Bevolkingsdichtheid in het 
deelstroomgebied inw./km² 

Dender 9,6 % 175 

Dijle-Gete 21,3 % 274 

Schelde-Leie 18,1 % 287 

Haine 33,5 % 511 

Zenne 17,4 % 372 

Tabel6:  Verdeling van het relatieve aandeel van de bewoners per deelstroomgebied van het 
Waalse deel van het district van de Schelde  – Bron: DGO3 (2009) 

2.3 Zuivering van het stedelijk afvalwater 

Als de investeringen op het gebied van de behandeling van afvalwater zijn afgerond, kan een totale vuilvracht 
gelijk aan 1.619.000 IE (waarvan 540.000 uit de industrie en/of de tertiaire sector) worden behandeld door een 
collectief zuiveringssysteem. Op basis van de saneringsplannen per onderbekken (2011) zijn 1.111.109 IE 
afkomstig van de bevolking als bron van verontreiniging (m.a.w. 90,5% van de belasting) en betrokken bij een 
collectieve vorm van zuivering, terwijl 108.018 IE (8,8%) betrokken zijn bij een zelfstandige vorm van zuivering. 
Iets meer dan 9000 IE (0,7%) zijn betrokken bij een tijdelijke vorm van zuivering. 

In 2011 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad van de collectieve zuiveringsinstallaties (STEP) 67%. Dit 
percentage komt overeen met de verhouding tussen de vuilvracht (IE) die is gemeten aan de ingang van de 
zuiveringsinstallatie en de potentiële IE langs een riool dat is aangesloten op een bestaande lokale 
zuiveringsinstallatie. 

In 2011 werd de vuilvracht die betrokken is bij een openbare vorm van zuivering in het district van de Schelde 
geschat op 1.455.091 IE waarvan 68,7% van de ‘bevolking’ als bron van verontreiniging, 13,2% van de 
‘industrie’ als bron van verontreiniging en 18,1% van de ‘tertiaire sector’ als bron van verontreiniging. 

Bovendien werd 96% van de gegenereerde IE in collectieve saneringszone verzameld door het rioolstelsel. De 
bestaande rioleringen en de rioleringen in aanleg vertegenwoordigen 88,6% van de totale lengte van het 
rioolstelsel dat op termijn operationeel moet zijn. 

In vergelijking met de situatie op 31/12/2007 zijn 13 zuiveringsinstallaties afgerond en in gebruik genomen. De 
verdeling van zuiveringsstations in het Waals deel van het district van de Schelde was, op 31/12/2011, als volgt: 

District van de Schelde Aantal zuiveringsinstallaties/statuut 

Grootte agglomeratie Bestaand In aanleg
5
 Saldo

6
 TOTAAL 

>= 10.000 IE 37 2 0 39 

2000 tot 9999 IE 34 18 2 54 

< 2000 IE 23 8 130 161 

TOTAAL 94 28 132 254 

Tabel7:  Agglomeratieklasse en status van de collectieve zuiveringsinstallaties, situatie op 
31/12/2011 – Bron: SPGE (2011) 

 

                                                             
5  Zuiveringsinstallatie bevindt zich ten minste in het stadium van de gunning van de opdracht. 
6  Zuiveringsinstallatie bevindt zich niet in het stadium van de gunning van de opdracht (is niet gepland, is gepland, wordt 

onderzocht). 
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In 2011 waren de gemiddelde prestaties van de zuiveringsinstallaties waarmee de verschillende agglomeraties 
waren uitgerust (in de zin van richtlijn 91/271/EEG) goed. Ze overtroffen 95% voor BZV5, 90% voor CZV, 95% 
voor ZS en schommelden rond de 76% voor stikstof en 95% voor fosfor (voor zuiveringsinstallaties die zijn 
uitgerust met een tertiair zuiveringssysteem) . 

De beschikbare gegevens maken het niet mogelijk om de volgende parameters met precisie en zekerheid te 
beoordelen: 

 het aantal werkelijke aansluitingen op de riolering, m.a.w. de IE die daadwerkelijk zijn aangesloten op 
een riool; 

 de huidige toestand van het zuiveringsnetwerk en in het bijzonder de infiltratiewaarde van het 
netwerk (m.a.w. het percentage parasitair water (bron, grondwater) dat aanwezig is in de 
zuiveringsnetwerken) en het percentage netwerkverliezen. 

In de Schelde werden 1218 zelfstandige zuiveringsinstallaties geïdentificeerd, voor een theoretische nominale 
capaciteit van 8532 IE, waarvan 4583 IE effectief werden behandeld. Dit komt overeen met 4,7% van de totale 
IE die moeten worden behandeld in de zelfstandige saneringszone. Het aantal woningen dat is uitgerust met 
individuele zuiveringssystemen in de zelfstandige saneringszone is dus zeer laag. 

Er zijn verschillende nieuwe maatregelen uitgevoerd in de periode 2007-2009, met inbegrip van: 

 de verplichting om goedgekeurde individuele zuiveringssystemen te installeren met een hogere 
reinigingsefficiëntie; 

 de verplichting om de individuele zuiveringssystemen op regelmatige tijdstippen te ledigen, voor een 
betere werking en dus betere zuiveringsprestaties; 

 de definitie van milieuprioriteiten die het gebruik van financiële middelen waar nodig garanderen. De 
betrokken gebieden zijn beschermingszones rondom grondwaterwinningen, badzones, Natura 2000-
zones en waterlichamen in gevaar. 

De volgende tabel vergelijkt de totale jaarlijkse vracht die wordt geloosd door de sectoren van de collectieve en 
zelfstandige sanering: 

Parameters Totale geloosde vracht 
(ton/jaar) 

Aandeel van de collectieve 
sanering 

Aandeel van de zelfstandige 
sanering 

ZS 23 670 88,4 % 11,6 % 

CZV 43 270 89,4 % 10,6 % 

BZV5 17 573 88,4 % 11,6 % 

Ntot 4 397 90,1 % 9,9 % 

Ptot 678 88,4 % 11,6 % 

Tabel8:  Vergelijking van de vuilvrachten die worden geloosd door de collectieve en zelfstandige 
saneringssectoren in het district – Bronnen: SPGE (2011) - DGO3 

Rekening houden met de industriële lozingen, het in overeenstemming brengen van de agglomeraties met 
minder dan 2000 IE, het beheren van het afvalwater bij regen en de binnendringing van helder parasietwater 
(bron, stijgend grondwater enz.) zijn de belangrijkste thema's op het gebied van de behandeling van stedelijk 
afvalwater. 

2.4 Industriële activiteiten 

Het hoofdstuk ‘Industriële activiteiten’ van het algemene document geeft meer informatie over de 

methodologie die werd gevolgd. 
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2.4.1 Belasting uit puntbronnen op het oppervlaktewater: de gegevens van de 
belasting op de lozing van industrieel afvalwater en/of koelwater 

In 2010 telde het Waalse deel van het district van de Schelde 472 bedrijven die onderhevig waren aan belasting 
inzake lozing van industrieel afvalwater en/of koelwater waaronder 55 zogenaamde ‘IPPC’-instellingen7 
(Integrated Pollution Prevention and Control). OP het niveau van het district genereren de zogenaamde ‘IPPC’-
instellingen meer dan 50% van de vuilvracht die wordt uitgedrukt in in vuilvrachteenheden (VE). In vergelijking 
met de situatie in 2005 is het aantal belaste ondernemingen min of meer stabiel gebleven. 

Bovendien telde het district 54 SEVESO-bedrijven in 2013 (industrieterreinen met een risico op zware 
ongevallen). 

In totaal vertegenwoordigde de vuilvracht van industriële oorsprong in het district 416.730 VE in 2010, wat 
overeenkomt met 38% van de totale industriële lozingen die zijn geregistreerd in Wallonië. Ten opzichte van 
2005 kende het district een stijging van 9% van de lozingen.  

De belangrijkste sectoren (instellingen die worden belast voor hun lozing van industrieel afvalwater en/of 
koelwater) worden hieronder toegelicht. 

 

Figuur3:  Belangrijkste typen van instellingen in de Schelde (% vuilvracht – VE) - Bron: DGO3 (2010) 

De voedingsmiddelenindustrie en de chemische sector genereren meer dan de helft van de vuilvracht die is 
geloosd in het district, terwijl de metallurgie- en dienstensector één vijfde vertegenwoordigen. 

Voor de volledigheid, het district van de Schelde telde 7754 potentieel verontreinigde locaties in 2005, waarvan 
232 stortplaatsen en 604 afgedankte bedrijfsruimtes. 

  

                                                             
7  De zogenaamde ‘IPPC’-instellingen oefenen de activiteiten uit die vermeld staan in bijlage I van richtlijn 2010/75/EU 

van het Europees Parlement en van de Raad van 24 november 2010 inzake industriële lozingen (de zogenaamde VE) 
(P.B. L334 van 17.12.2010). 
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De gegevens met betrekking tot de bedrijven die worden belast per deelstroomgebied en de potentieel 
verontreinigde locaties zijn bijeengebracht in de volgende tabel: 

Deelstroomg
ebieden 

Aantal 
bedrijven 
dat wordt 

belast 

Vuilvrachteenhed
en (VE) 

 % VE 
behandeld 

in een 
collectief 

zuiveringsst
ation 

Aantal 
IPPC 

Aantal 
Seveso 

Potentieel 
verontreinigde locaties 

(alle categorieën) 

Dender 46 18 128 46,5 % 4 2 996 

Dijle-Gete 85 39 895 74,5 % 5 1 1 104 

Schelde-Leie 135 158 880 39,8 % 16 9 1 705 

Haine 116 134 388 28,6 % 13 16 2 743 

Zenne 90 65 438 51,6 % 17 26 1 206 

Tabel9:  Belaste instellingen 2010 (+ Seveso-locaties 2013) en potentieel verontreinigde locaties 
(2005) per deelstroomgebied van het district van de Schelde – Bron: DGO3 (2010) 

De onderstaande tabel bevat de totale vuilvrachten die per deelstroomgebied zijn gegenereerd door de belaste 
industrieën voor hun lozing van industrieel afvalwater en/of koelwater (de metaalgehalten werden 
samengeteld). 

Deelstroomgebied
en 

ZS CZV NTot PTot Metalen8 

District van de 
Schelde (T/jaar) 

3 418,1 9 249,6 1 289,8 112,0 5,6 

Dender 4,7 % 4,3 % 3,8 % 8,1 % 37,4 % 

Dijle-Gete 7,2 % 5,0 % 12,4 % 9,8 % 7,9 % 

Schelde-Leie 35,6 % 32,5 % 31,4 % 63,8 % 16,0 % 

Haine 34,3 % 36,3 % 42,5 % 11,4 % 30,8 % 

Zenne 18,2 % 22,0 % 9,8 % 6,9 % 7,8 % 

Tabel10:  Respectieve aandelen van de vuilvracht die is gegenereerd door de belaste instellingen, 
per deelstroomgebied en per parameter – Bron: DGO3 (2010) 

In 2010 werd meer dan 40 % van de vuilvracht die is geproduceerd door de industrieën die onderhevig zijn aan 
belasting verzameling in een rioolstelsel en gezuiverd in een collectief zuiveringsstation. 

2.4.2 Belasting uit puntbronnen op het grondwater: gegevens uit de databank 
van de milieuvergunningen 

Potentiële belasting uit puntbronnen op het grondwater en drukindicatoren 

De gegevens uit de databank van de milieuvergunningen voor het jaar 2014 zijn behandeld om meerdere 
indicator te definiëren. Onderstaande tabel geeft de resultaten voor elk grondwaterlichaam van het district van 
de Schelde. 

  

                                                             
8  Metalen: As, Cr, Cu, Ni, Pb, Ag, Zn, Cd, Hg 
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Code 
grondwaterlichaam 
(SUP)9 

Industriële sector 
(aantal locaties10) 

Aantal locaties10 van de 
tertiaire sector met 

ingedeelde activiteiten 

Aantal 
landbouwlocaties10 met 
ingedeelde activiteiten 

IPPC Seveso Niet-IPPC 
Niet-Seveso 

IPPC Niet-IPPC 
1 2 

RWE013 25 13 5 216 90 3 154 

RWE017 2 0 0 69 28 0 9 

RWE030 21 6 5 130 43 0 56 

RWE031 9 1 1 107 59 0 28 

RWE032 2 1 1 60 20 0 19 

RWE051 14 2 2 276 116 8 80 

RWE053 0 0 0 29 15 2 23 

RWE061 21 1 2 188 45 14 119 

RWE160 7 0 1 119 37 0 67 

District van de 
Schelde 

93 23 16 1 166 518 27 553 

Locaties op 
verschillende 
waterlichamen 

8 0 0 30 15 0 5 

Tabel11:  Gegevens uit de databank van de milieuvergunningen (januari 2014) - aantal potentieel 
impactvolle locaties per grondwaterlichaam van het district van de Schelde  

Ter herinnering: de totale drukdichtheid komt overeen met het aantal locaties/100 km2 met de volgende 

dichtheidsklassen:  

0-->20: laag 20-->50: gemiddeld 50-->100: hoog > 100: zeer hoog 

 

Code 
grondwaterlichaam 
(SUP)9 

Drukdichtheid 
(Aantal locaties

10
 per 100 km²) 

Aantal locaties10 ter hoogte van het 
waterlichaam ten opzichte van het totale 

aantal locaties in het district 

Industriële sector Ingedeelde 
locaties van 
de tertiaire 

sector 

Ingedeeld
e 

agrarische 
locaties 

Industriële 
sector 

Ingedeelde 
locaties van 
de tertiaire 

sector 

Ingedeelde 
agrarische 

instellingen 

RWE013 30 10 18 19,4 % 19,9 % 27,0 % 

RWE017 82 32 10 5,3 % 6,2 % 1,5 % 

RWE030 34 9 12 12,1 % 9,5 % 9,6 % 

RWE031 49 24 12 8,8 % 13,0 % 4,8 % 

RWE032 88 27 26 4,8 % 4,4 % 3,3 % 

RWE051 30 12 9 22,0 % 25,6 % 15,1 % 

RWE053 14 7 12 2,2 % 3,3 % 4,3 % 

RWE061 54 12 34 15,9 % 9,9 % 22,9 % 

                                                             
9
  Alleen de minst diepe grondwaterlichamen worden beschouwd als potentieel getroffen door de industriële, tertiaire of 

agrarische activiteiten. De impact van de belasting uit puntbronnen op de diepere grondwaterlichamen is niet 
aangetoond, en is waarschijnlijk klein. 

10  Met een aanvraag voor een milieuvergunning waarvan ten minste één activiteit potentieel invloed heeft voor het 
grondwater 
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Code 
grondwaterlichaam 
(SUP)9 

Drukdichtheid 
(Aantal locaties10 per 100 km²) 

Aantal locaties10 ter hoogte van het 
waterlichaam ten opzichte van het totale 

aantal locaties in het district 

Industriële sector Ingedeelde 
locaties van 
de tertiaire 

sector 

Ingedeeld
e 

agrarische 
locaties 

Industriële 
sector 

Ingedeelde 
locaties van 
de tertiaire 

sector 

Ingedeelde 
agrarische 

instellingen 

RWE160 26 8 14 9,5 % 8,2 % 11,5 % 

ISGD Schelde 34 14 15 - - - 

Tabel12:  Gegevens uit de databank van de milieuvergunningen (januari 2014) - drukdichtheid en 
het aantal locaties ter hoogte van het grondwaterlichaam ten opzichte van het totale 
aantal locaties in het district van de Schelde 

De in percent uitgedrukte waarden komen overeen met de verhouding tussen het aantal locaties ter hoogte 
van het grondwaterlichaam en het totaal aantal locaties in het district. 

Er dient te worden opgemerkt dat de oppervlakte van bepaalde locaties mogelijk door verschillende 
grondwaterlichamen wordt doorkruist. 

De waterlichamen hebben bijna allemaal een gemiddelde of hoge industriële drukdichtheid. De drukdichtheid 
van met ingedeelde tertiaire en landbouwsectoren is laag tot gemiddeld. 

Ingedeelde activiteitssectoren 

De onderstaande grafieken illustreren op niveau van het district van de Schelde, voor de ingedeelde 
industriële, agrarische en tertiaire sectoren, de verdeling van de activiteitssectoren en installaties met 
milieuvergunning, met een potentiële impact op de grondwaterlichamen. 

 

Figuur4:  Verdeling van de activiteiten en installaties waarvoor een milieuvergunning nodig is, met 
een mogelijke impact op de grondwaterlichamen – de industriële sector – locaties van de 
tertiaire sector met ingedeelde activiteiten – ingedeelde agrarische locaties – gegevens 
van januari 2014 voor het district van de Schelde 

De stortactiviteiten en ondersteunende diensten en handels- en reparatieactiviteiten van auto's en 
motorfietsen, detail- en brandstoffenhandel zijn goed voor meer dan 75% van de ingedeelde activiteiten van de 
industriële sector, 55% van de ingedeelde tertiaire sector en 97% van de ingedeelde landbouwbedrijven. 
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2.5 Landbouw 

2.5.1 Karakterisering van de landbouwactiviteiten 

Gemiddeld wordt 60 % van de oppervlakte van het Waals deel van het district van de Schelde gebruikt voor 
landbouw, dat zijn 225.486 ha. Bovendien werden 4037 landbouwbedrijven geïdentificeerd en de oppervlakte 
cultuurgrond (OCG) per bedrijf is gemiddeld 55,9 ha. De belangrijkste categorieën van bodemgebruik zijn 
respectievelijk graanteelt, blijvend grasland, bieten en cichorei en voedergewassen. De akkerbouwgewassen 
(granen, suikerbieten, aardappelen en andere) vormen de meerderheid van de OCG. 

De verdeling van de oppervlakte cultuurgrond wordt hieronder geïllustreerd. 

 

Figuur5:  Verdeling van de oppervlakte cultuurgrond in het Waals deel van het district van de 
Schelde – Bron: DGO3 (2011) 

Voor wat de veeteelt betreft, telt het Waals deel van het district van de Schelde in totaal 241.316 GVE 
(grootvee-eenheden). 97,2 % daarvan is rundvee. In beide deelstroomgebieden Schelde-Leie en Dender is 26% 
van de GVZ geconcentreerd. De veebezetting per hectare blijvend en tijdelijk grasland in het district is 4,5 GVE 
en het gemiddelde grondgebondenheidscijfer is 0,57. 

De landbouwgegevens per deelstroomgebied werden bijeengebracht in de volgende tabel: 

Deelstroomgebie
den (SB) van het 
district van de 

Schelde 

% van de 
oppervlakte 

cultuurgrond in het 
deelstroomgebied 

Aantal bedrijven Gemiddelde 
oppervlakte 

cultuurgrond per 
bedrijf 

Aantal runder-GVE/ha 
grasland 

Grondgebon
denheidscijfe

r 

Dender 68,93 % 935 49,62 4,91 0,70 

Dijle-Gete 61,15 % 854 68,30 5,14 0,38 

Schelde-Leie 62,01 % 1092 43,92 5,83 0,71 

Haine 48,94 % 581 67,53 3,39 0,47 

Zenne 58,53 % 575 58,40 4,43 0,59 

Tabel13:  OCG en veebezetting per deelstroomgebied van het Waals deel van het district van de 
Schelde – Bron: DGO3 (2011) 
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Grondwaterlichamen 

De waterlichamen RWE060 en RWE080, die voornamelijk gespannen zitten en worden overkoepeld door 
andere waterlichamen, werden niet meegenomen in de analyse van de druk van de agrarische activiteiten. 

Deze is hoog in het district van de Schelde, hoewel de waterlichamen die er deel van uitmaken andere 
kenmerken hebben in dit opzicht. Zoals getoond op de volgende figuur is de oppervlakte cultuurgrond (OCG) 
aanzienlijk groter (> 50 000 hectare) in de waterlichamen RWE013 en RWE051. Het waterlichaam RWE032 en 
de aquiclude RWE017 hebben een OCG van minder dan 5000 hectare. 

 

Figuur6:  Verdeling van de OCG per grondwaterlichaam - Bron: DGO3 (2011) 

Bijna 65% van de oppervlakte cultuurgrond die overeenkomt met elk van de waterlichamen van het district 
bestaat uit culturen. De wintergranen vertegenwoordigen de meerderheid van de ingezaaide mengsels. Er 
moet ook worden opgemerkt dat na maïs, de tweede dominante cultuur, de cultuur van bieten en 
aardappelen, goed is vertegenwoordigd bij elk waterlichaam (tussen de 5 en 15% van de OCG) . Er zijn meer 
bieten dan maïs in Brabant en meer aardappelen in de Deulevallei. 

Naar aanleiding van de uitvoering van de nitraatrichtlijn (91/676/EEG) zijn kwetsbare gebieden geïdentificeerd 
die onderhevig zijn aan een actieprogramma dat is opgenomen in het programma voor duurzaam beheer van 
stikstof in de landbouw (DBHS). Het complete Waalse deel van het internationale stroomgebiedsdistrict van de 
Schelde bevindt zich in kwetsbare gebieden.  

Het grondgebondenheidscijfer (LS) wordt weergegeven op de volgende figuur. Het interne 
grondgebondenheidscijfer is 0,57, terwijl het algemene grondgebondenheidscijfer 0,58 is. Het totale 
grondgebondenheidscijfer varieert tussen de 0,30 en 0,72 over alle waterlichamen van het Waals deel van het 
internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde. 
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Figuur7:  Intern en algemeen grondgebondenheidscijfer per grondwaterlichaam - Bron: DGO3 
(2011) 

2.5.2 Stikstofstroom van agrarische oorsprong 

Stikstofstroom van agrarische oorsprong, afkomstig van de onverzadigde zone, naar het grondwater 
- Balans voor de grondwaterlichamen van het Waals deel van het district van de Schelde (EPICgrid, 
2014) 

Figuur 12 toont de balans van het stikstofverlies van agrarische oorsprong, afkomstig van de onverzadigde 
zone, naar het grondwater gedurende drie perioden van 6 jaar: 1994-1999 ; 2000-2005 en 2006-2011. 

 

Figuur8:  Balans van het stikstofverlies van agrarische oorsprong, afkomstig van de onverzadigde 
zone, naar het grondwater (kg/ha.jaar) – Perioden 1994-1999; 2000-2005 en 2006-2011 
per grondwaterlichaam - Bron: EPICgrid (2014) 
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In 2006-2011 was het stikstofverlies van agrarische oorsprong, afkomstig van de onverzadigde zone, naar het 
grondwater nog altijd lager dan 25 kg/ha.jaar. De hoogste verliezen (meer dan 15 kg/ha.jaar) worden 
waargenomen voor waterlichamen RWE031, RWE032, RWE051, RWE053 en RWE061. Alle waterlichamen 
vertonen een daling van de stikstofverliezen tussen 1994 en 2011. 

Over het volledige Waalse deel van het district van de Schelde bedraagt de totale hoeveelheid stikstof die is 
uitgespoeld naar het grondwater voor de observatieperiode 2006-2011 5173 ton/jaar. 

Nitraatconcentratie van het vuilnis-percolatiewater aan de voet van de wortelzone (EPICgrid, 2014) 

De volgende kaart toont voor het Waals deel van het district van de Schelde de nitraatconcentratie aan de voet 
van de wortelzone (1,5 m) voor de periode 2009-2013. 

 

Kaart 11. 

Kaart3 :  Nitraatconcentratie aan de voet van de wortelzone (2009-2013) – Bron: EPICgrid (2014) 

De volgende figuren geven informatie voor de Waalse grondwaterlichamen in het district van de Schelde. 

We kunnen afleiden dat: 

 Meer dan 50% van de oppervlakte van de waterlichamen RWE013, RWE032, RWE061 en RWE160 een 
nitraatconcentratie heeft van meer dan 40 mg/l aan de voet van de wortelzone. 

 Minder dan de helft van de waterlichamen bijna 50% kilometerrasters bevatten waarvoor de 
nitraatconcentratie lager is dan 25 mg/l aan de basis van de wortelzone. Het gaat om waterlichamen 
RWE017, RWE030, RWE031 en RWE051. 



Tweede stroomgebiedbeheerplannen – ISGD Schelde 

 - 26 - 

 

Figuur9:  Verdeling van de nitraatconcentratie aan de voet van de wortelzone voor de periode 
2009-2013 – Bron: EPICgrid (2014) 

 

Figuur10:  Evolutie in de gemiddelde nitraatconcentratie van het vuilnis-percolatiewater aan de 
voet van de wortelzone (1,5 m) per grondwaterlichaam - Bron: EPICgrid (2014) 

De gemiddelde nitraatconcentratie van het vuilnis-percolatiewater aan de voet van de wortelzone (1,5 m) 
varieert tussen de 15,5 en 48,7 mg/l in de periode 2009-2013. De nitraatdruk is gekwalificeerd als gemiddeld 
(tussen 25 en 50 mg/l) op waterlichamen RWE013, RWE031, RWE032, RWE053, RWE061 en RWE160 en laag 
(<25 mg/l) op de drie resterende waterlichamen. 

2.5.3 Fosforstroom van agrarische oorsprong  

De hoeveelheden fosfor van agrarische oorsprong die de waterstromen bereiken (via oppervlakkige afstroming 
en via het transport van geërodeerde bodemdeeltjes) kunnen worden geëvalueerd met behulp van het 
EPICgrid-model. De resultaten die zijn weergegeven op de onderstaande figuur tonen aan dat de fosforstromen 
naar de oppervlaktewaterlichamen ongeveer 300 ton/jaar vertegenwoordigen (gemiddelde over de periode 
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2009-2013) in het hele Waalse deel van het district van de Schelde. De belangrijkste stromen worden 
geregistreerd in het deelstroomgebied van de Schelde-Leie (± 105 ton/jaar; 36,7%) en de minst belangrijke 
stromen in het deelstroomgebied van de Haine (± 35 ton/jaar; 12,1%).  

 

Figuur11:  Balans van de fosforverliezen van agrarische oorsprong naar de 
oppervlaktewaterlichamen (ton/jaar) – Perioden 1994-1998; 1999-2003; 2004-2008 en 
2009-2013 per deelstroomgebied van het district van de Schelde - Bron: ULg – GxABT – 
Eenheid Bodem-watersystemen (EPICgrid-model) 

2.6 Waterafnamen 

De volgende tabel bevat, per grondwaterlichaam en voor het hele district, de statistieken met betrekking tot de 
afnamen van grondwater die zijn uitgevoerd in 2010 (voor meer informatie zie ook de fiches per 
grondwaterlichaam van het Waals deel van het district van de Schelde). 
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RWE013 Paleozoïcum 
(Primair) (Devoon tot 
Carboon) 

1 020 148 102 50 25,6 10,0 6,5 62,0 37,2 61 

RWE030 Mesozoïcum 
(Secundair) (Krijt) 

644 110 83 43 20,9 12,9 3,6 52,8 31,7 82 

RWE031 Kaenozoïcum 
(Tertiair en Kwartair) 
(Paleogeen tot 
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242 5 1 1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3 2 

RWE032 Mesozoïcum 
(Secundair) (Krijt) 

73 2 0 0 0,0 0,0 0,003 0,01 0,01 0,1 

RWE051 Kaenozoïcum 
(Tertiair en Kwartair) 
(Paleogeen) 

965 102 81 16 20,3 8,4 2,6 20,6 12,4 21 

RWE053 Kaenozoïcum 
(Tertiair en Kwartair) 
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(Paleogeen) 

RWE060 Paleozoïcum 
(Primair) (Carboon) 

392 47 41 13 10,3 10,5 1,4 12,6 7,6 32 

RWE061 Kaenozoïcum 
(Tertiair en Kwartair) 
(Paleogeen tot 
Kwartair) 

389 37 15 0 3,8 3,9 0,1 0,3 0,2 1 

RWE080 Mesozoïcum 
(Secundair) (Krijt) 

348 31 27 11 6,8 7,8 1,7 10,2 6,1 29 

RWE160 Paleozoïcum 
(Primair) (Cambrium 
tot Devoon) 

1 382 81 37 2 9,3 2,7 0,8 4,6 2,8 3 

RWE017 Paleozoïcum 
(Primair) (Carboon) 

87 3 2 0 0,5 2,3 0,3 0,3 0,2 3 

ISGD 
Schelde  

 3 888 580 398 138 100 10,2 6,5 166,5 100 43 

Tabel14:  Statistieken met betrekking tot de afnamen van de Waalse grondwaterlichamen van het 
district van de Schelde – Bron: DGO3 (2010) 

In 2010 waren de Waalse grondwaterlichamen die waren toegewezen aan het district van de Schelde, zonder 
onderscheid naar activiteit, goed voor 580 opnemingspunten die zijn opgenomen in de databank 10-sous11. 
Deze punten komen overeen alleen met de waterwinningsgebieden die zijn aangegeven bij de administratie 
voor de inning van de heffingen op water. Het staat echter vast dat een aanzienlijk, maar moeilijk in te schatten 
aantal kleine waterafnamen voor privédoeleinden niet zijn aangegeven. Bovendien worden de volumes van de 
waterwinningsgebieden die worden geëxploiteerd door landbouwers, van minder dan 3000 m³/jaar, niet 
systematisch gecodeerd in de databank omdat ze niet onderhevig zijn aan de belasting op winplaatsen. In geval 
van waterafnamen door particulieren die geen watermeter hebben, komen de gecodeerde volumes niet 
overeen met de werkelijkheid, omdat een forfait wordt gerekend op basis van het aantal personen in het 
huishouden en de functie van woning: 100 m

3
/jaar voor een huishouden, 45 m

3
/jaar voor een alleenstaande en 

25 m3/jaar voor een tweede woning. Daarom worden in de rest van het document enkel de opnemingspunten 
met een volume van meer dan 10 m³/dag (3650 m

3
/jaar) in aanmerking genomen, maar alle opnemingen die 

zijn aangegeven en gecodeerd in de databank worden meegenomen in de berekening van het totale volume. 

In 2010 telde de databank 10-sous 398 opnemingspunten waarvoor het gemiddelde volume hoger is dan 10 
m³/dag, wat overeenkomt met een dichtheid van 10,2 belangrijke opnemingspunten per 100 km². In het gehele 
district tellen we, onder deze installaties, 138 eenheden waarvoor het gemiddelde volume hoger is dan 1000 
m³/dag. 

De hoogste dichtheid van belangrijke opnemingspunten (stromingssnelheid>10 m³/d) wordt waargenomen in 
het grondwaterlichaam RWE030 met ongeveer 12,9 belangrijke opnemingspunten per 100 km².  

Het totale jaarlijkse volume dat wordt afgenomen in het district van de Schelde was, voor 2010, 166,5 miljoen 
m³. Rekening houdend met de oppervlakte van het district komt dit volume overeen met een gemiddelde 
opneming van 43 mm/jaar. Over het algemeen zijn de jaarlijkse hoeveelheden grondwater die worden 
afgenomen in het district van de Schelde relatief stabiel (zie rapport van de inventaris 2013), wetende dat de 

                                                             
11  Databank van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en 

Leefmilieu, Departement Milieu en Water (DGO3) 
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uit het virtuele waterlichaam RWE017 afgenomen volumes werden meegenomen in berekening van het totale 
volume dat in het district werd afgenomen. 

De analyse van de volumes per grondwaterlichaam geeft aan dat 47,8% van het totale volume dat is 
afgenomen in het district van de Schelde afkomstig is van de aquifers van het Paleozoïcum (Primair). In het 
bijzonder de aquifers waarvan de belangrijkste lithologie van het type kalksteen is, verschaffen 44,8% van het 
totale afgenomen volume in het volledige Waalse deel van het district. 

 

Figuur12:  Totale volumes voor 2010 uitgedrukt per belangrijkste stratigrafische eenheid - Bron: 
DGO3 

Het meest intensief benutte waterlichaam in het district van de Schelde is RWE030 (Krijt van het stroomgebied 
van de Haine), met een afgenomen hoeveelheid die 82 mm/jaar bereikt.  

Met betrekking tot de wijze van afname van het grondwater, wordt geschat dat in het hele district van de 
Schelde meer dan 70% van het totale volume wordt afgenomen door verpomping. 

 

Figuur13:  Ratio van de grondwatervolumes die worden afgenomen per wijze van afname in 2010 - 
Bron: DGO3 
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De onderstaande tabel bevat, op basis van de vier categorieën van activiteiten, een samenvatting van de 
volumes die in 2010 werden afgenomen en de bijbehorende ratio's voor ieder grondwaterlichaam. Meer 
informatie kan worden verkregen door raadpleging van de fiches per grondwaterlichaam (INTERNETADRES), in 
het bijzonder met betrekking tot het gebruik van het water. 

 Openbare 
distributie en 

botteling 

Industrie Landbouw Overig Totaal 

Code 
grondwat
erlichaam 

Volume 
(m³/jaar) 

% Volume 
(m³/jaar) 

% Volume 
(m³/jaar) 

% Volume 
(m³/jaar) 

% Volume 
(mm³/jaar

) 

RWE013 35.368.270 57,1 2.942.428 4,7 113 842 0,2 23.543.917 38,0 62,0 

RWE030 41.648.696 78,8 5.692.123 10,8 109 351 0,2 5.399.173 10,2 52,8 

RWE031 526 532 99,0 2 919 0,5 2 479 0,5 108 0 0,5 

RWE032 0 0 0 0 6 324 98,4 100 1,6 0,01 

RWE051 19.108.577 92,7 386 197 1,9 176 324 0,8 940 789 4,6 20,6 

RWE053 2.449.516 98,9 0 0 28 024 1,1 326 0 2,5 

RWE060 9.771.900 77,4 2.586.892 20,5 121 520 1,0 135 478 1,1 12,6 

RWE061 0 0 253 548 77,9 59 755 18,4 12 100 3,7 0,3 

RWE080 8.606.554 84,6 1.153.142 11,3 58 283 0,6 357 136 3,5 10,2 

RWE160 2.536.629 55,2 973 847 21,2 124 412 2,7 961 015 20,9 4,6 

RWE017 281 495 95,2 0 0 0 0 14 166 4,8 0,3 

Totaal 120.298.16
9 

72,3 13.991.096 8,4 800 314 0,5 31.364.308 18,8 166,5 

Tabel15:  Statistieken per grondwaterlichaam van de afgenomen volumes per type activiteit - 
Bron: DGO3 (2010) 

We stellen vast dat in 2010, op niveau van het district van de Schelde, 72,3% van het afgenomen volume van 
het grondwater overeenkomt met de openbare distributie van drinkwater en drankbotteling (met andere 
woorden een jaarlijks volume 120 miljoen m³). 
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De volgende kaart illustreert de locatie van de belangrijke opnemingspunten van het district van de Schelde, 
evenals de afgenomen volumes en de belangrijkste bijbehorende categorieën van activiteiten. 

 

Kaart4 :  Aard en omvang van de afnemingen van het grondwater - Bron: DGO3 (2010) 

Vanuit het perspectief van het kwantitatieve risico leiden de genoemde onttrekkingen niet tot een 
overbevissing van de watervoerende lagen op het niveau van de grondwaterlichamen, met uitzondering van 
waterlichaam RWE013. Anderzijds geeft de analyse van de piëzometrische waarnemingen (voorgesteld in de 
fiches per grondwaterlichaam van het district van de Schelde) geen trend aan tot een significante daling van 
het grondwaterpeil.  

We moeten echter de zeer belangrijke ontwikkeling melden die de winningsindustrie momenteel ter hoogte 
van waterlichaam RWE013 doormaakt. De verwachting is dat de mogelijke gevolgen van de 
steengroeveprojecten op de naburige wingebieden voor openbare distributie van drinkwater worden 
gecompenseerd door de implementatie van terugwinningsoplossingen van mijnafvalwater. Dergelijke 
oplossingen zijn echter niet altijd technisch of financieel haalbaar en de mogelijke algemene milieu-impact van 
dit mijnafvalwater is veel groter dan de schade die wordt geleden door deze stroomgebieden. 

2.7 Tertiaire activiteiten 

2.7.1 Koopvaardij 

In Wallonië vertegenwoordigen de frequent gebruikte waterwegen voor de navigatie 450 km plus 300 km aan 
niet-ingedeelde waterwegen. In het district van de Schelde is er slechts één havenautoriteit: de Port autonome 
du Centre Ouest (PACO). Deze structuur ontwikkelt, beheert en voorziet de haven- en industriegebieden van de 
technische ondersteuning van het Operationeel Directoraat-Generaal Mobiliteit en Waterwegen (DGO2). 
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De scheepvaartsector is een aantrekkelijk alternatief voor het vervoer van goederen. Van 1993 tot 2004 werd 
een voortdurende stijging vastgesteld van de uitgevoerde tonnages. 

 Totale tonnage (ton) Totaal aantal vaartuigen 

Gemiddeld 98-03 12.270.726 37 129 

Gemiddeld 04-08 16.527.259 37 715 

Gemiddeld 09-12 16.111.359 40 794 

Tabel16:  Evolutie van de gemiddelde getransporteerde tonnages en het aantal schepen dat is 
geteld binnen het internationale district van de Schelde - Bronnen: SPGE, Waalse 
Overheidsdienst-DGO2, 2013 

Ondanks de onbetwistbare voordelen van de koopvaardij oefent ze een druk uit op het milieu die soms de 
algemene (kwalitatieve en/of kwantitatieve) toestand van de betrokken waterlichamen aanzienlijk kan 
beïnvloeden (belemmeringen voor het vrije verkeer van de vissen, regulering van de stromingssnelheden, 
correctie van de historische tracés, kunstmatige oevers, insluiting, aantasting van de flora en fauna ...). 

De druk die in strikte zin verband houdt met de navigatie kan de waterlichamen wijzigen en een nadelige 
invloed hebben op hun ecologische toestand. Deze druk wordt in aanmerking genomen bij de beoordeling van 
de hydromorfologische kwaliteit van de waterlichamen, als ondersteunend element voor de parameters van de 
biologische kwaliteit. 

2.7.2 Toerisme 

Op het Waalse niveau van het district van de Schelde zijn 558 toeristische accommodaties aanwezig, 
waaronder 38 campings. 

Binnen het district duidt de analyse per deelstroomgebied erop dat de deelstroomgebieden van de Dijle-Gete 
en Haine verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de vuilvracht (IE) van toeristische oorsprong (meer 
dan 56% van het totaal). 

Drie categorieën van toeristische accommodaties genereren het merendeel van de vuilvracht in heel het 
Waalse deel van het district van de Schelde: hotels (directe link met de aanwezigheid van grote stedelijke 
gebieden), toeristische attracties en campings. In totaal genereren deze drie categorieën instellingen bijna 72% 
van de vuilvracht die door de toeristische sector wordt geloosd in het district. 

 

Figuur14:  Respectieve aandelen van de IE die wordt gegenereerd per type toeristische instelling in 
het Waalse deel van het district van de Schelde - Bron: CGT (2010) 
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Naast de aanwezigheid van grote stedelijke centra en/of instellingen met grote aantrekkingskracht 
(pretparken, historisch erfgoed, natuurreservaten, enz.) is de verdeling van de toeristische accommodaties 
homogeen over het gehele grondgebied van het Waalse deel van het district van de Schelde. Alleen de 
instroomopeningen van de stroomgebied zijn onderhevig aan een minder sterke toeristische druk in 
vergelijking met de waterlichamen verder stroomafwaarts. 

Binnen het district van de Schelde wordt bijna de helft van de potentiële IE geproduceerd door toeristische 
ondernemingen die niet zijn aangesloten op een bestaand en/of operationeel rioolstelsel (of wel zijn 
aangesloten op een dergelijk net, maar waarbij het stelsel niet is verbonden met een bestaand en/of 
operationeel zuiveringsstation); die IE worden dus in theorie niet behandeld. 

Het aantal toeristische ondernemingen, het totale relatieve aandeel van de gegenereerde IE en het 
zuiveringspercentage van het afvalwater zijn weergegeven in volgende tabel: 

Deelstroomge
bieden 

Aantal  % totale IE/ISGD  % gezuiverde IE 

Dender 79 14,0 % 37,2 % 

Dijle-Gete 152 31,5 % 77,1 % 

Schelde-Leie 116 15,4 % 58,3 % 

Haine 127 24,3 % 51,2 % 

Zenne 84 14,8 % 30,4 % 

Tabel17:  Gegevens over de toeristische ondernemingen (Waals deel van het district van de 
Schelde) - Bronnen: CGT-DGO3 (2008) 

Ondanks de aanwezigheid van verschillende badzones is de druk van deze activiteit in het district laag. 
Hetzelfde geldt voor het verkeer van de kajaks die vrijwel afwezig zijn. 

2.8 Berekening van de inspanningen die moeten worden geleverd 
per waterlichaam en schatting van het aandeel van de 
verschillende sectoren in de druk 

Samengevat wordt het verschil gedefinieerd als de overbelasting tussen wat wordt waargenomen door in situ 
metingen en de theoretische plafondniveaus die moeten worden nageleefd voor het bereiken van de goede 
toestand. Een meer gedetailleerde uitleg over wat er bereikt is beschikbaar in het algemene document en de 
methodologische gids. 

Er wordt dus een schatting verkregen van de belasting door macro-verontreinigen die moet worden 
verminderd per oppervlaktewaterlichaam om een goede toestand te bereiken. Het verschil wordt berekend 
voor 13 parameters. 

Nettoverschil (kg/d) 

De cartografie maakt het mogelijk om de waterlichamen in kaart te brengen waar de verschillen het grootst 
zijn. 
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Kaart5 :  Nettoverschil in totaal stikstof en totaal fosfor voor het district van de Schelde (kg/d) - 
Bron: Waalse Overheidsdienst, DGO3, DESu  (2015) 

Percentage van de inspanning die nodig is (%) 

Het percentage van de inspanning die nodig is per waterlichaam voor elke macro-verontreiniging wordt 
berekend door het nettoverschil in de gemeten nettovracht. 

  

Kaart6:  Percentage van de inspanning die nodig is voor totaal stikstof en totaal fosfor voor het 
district van de Schelde - Bron: Waalse Overheidsdienst, DGO3, DESu  (2015) 

Inspanning die nodig is per bron van verontreiniging 

De volgende kaarten tonen de inspanning die nodig is per waterlichaam en per bron van verontreiniging voor 
de wijziging van de stikstofhoudende materialen. 
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Kaart7:  Inspanning die nodig is voor totaal stikstof per bron van verontreiniging voor het district 
van de Schelde - Bron: Waalse Overheidsdienst, DGO3, DESu  (2015) 

 

De volgende kaarten tonen de inspanning die nodig is per waterlichaam en per bron van verontreiniging voor 
de wijziging van de fosforhoudende materialen. 

  

 

 

Kaart8:  Inspanning die nodig is voor totaal fosfor per bron van verontreiniging voor het district 
van de Schelde - Bron: Waalse Overheidsdienst, DGO3, DESu  (2015) 

2.9 Effecten van de klimaatverandering op het waterbeheer 

De effecten van klimaatverandering op het waterbeheer worden beschreven in het algemene document. 
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3 Identificatie en kaarten van de beschermde gebieden 

3.1 Gebieden die zijn aangeduid voor de bescherming van de 
wingebieden van water dat is bestemd voor menselijke 
consumptie 

Op dit moment hebben alle producten van drinkwater in het district van de Schelde een contract afgesloten 
voor de bescherming van de waterwingebieden met SPGE. 

Lijst van de beschermde zones 

De beschermde zones komen overeen met de preventiezones en eventueel de bewaakte zones van de 
wingebieden van water dat bestemd is voor menselijke consumptie, waarvan de afbakening noodzakelijk is om 
de doelstellingen van de richtlijn te bereiken. 

Geen enkel oppervlaktewaterlichaam in het Waals deel van het district van de Schelde is geïdentificeerd als 
bestemd voor menselijke consumptie. 

Anderzijds zijn de grondwaterlichamen van het Waalse deel van het district van de Schelde, met uitzondering 
van de waterlichamen RWE031, RWE032 RWE061, aangeduid als bestemd voor menselijke consumptie. 

De beschermde zones van de grondwaterlichamen die al zijn afgebakend of geprogrammeerd binnen het 
district van de Schelde zijn weergegeven op de kaart hieronder en vermeld in de volgende bijlage: Bijlage2: 
Lijst van de beschermingszones rondom grondwaterwinningen – Bron: DGO3 (2015) 

 

Kaart9:  Lijst van de beschermde zones – beschermingszones rondom grondwaterwinningen – 
Bron: DGO3 (2015) 
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3.2 Waterlichamen die als recreatiewater zijn aangewezen, met 
inbegrip van zwemwater 

Lijst van de beschermde zones 

De onderstaande lijst toont de badzones in het Waalse deel van het district van de Schelde en de lengtes van 
de waterlopen die zijn opgenomen in de zone boven de badzone (beschermde zone). De volledige beschrijving 
van de badzones en hun stroomopwaartse zones is terug te vinden in de volgende bijlage: 

Bijlage3:  Beschrijving van de badzones en hun stroomopwaartse zones 

Voor bepaalde badzones is de aanwijzing van een stroomopwaartse zone niet gerechtvaardigd (bijvoorbeeld 
een zone die wordt voorzien door een bron). 

Code van het 
waterlichaam 

Code van de 
badzone 

Titel van de badzone Lengte van de waterlopen 
in de stroomopwaartse 
zone (km) 

DG03R B04 Het strand van Rénipont - 

EL02C E04 De Grand large in Péronnes 16,1 

HN01C E03 De Grand large in Nimy 11,1 

SA01B E05 Het Plan d’eau van la Marlette 14,5 

Tabel18:  Lijst van de badzones in het Waals deel van het district van de Schelde – Bron: DGO3 
(2015) 

 

 

Kaart10:  Lijst van de beschermde zones – badzones – Bron: DGO3 (2015) 
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3.3 Gevoelige gebieden vanuit het oogpunt van de voedingsstoffen 

3.3.1 Gevoelige gebieden 

Het volledige Waalse deel van dit stroomgebied is ingedeeld als gevoelig gebied. 

3.3.2 Kwetsbare gebieden 

Het volledige Waalse deel van dit stroomgebied is ingedeeld als kwetsbaar gebied. 

Lijst van de gebieden die kwetsbaar zijn voor nitraten uit agrarische bronnen 

Titel van de zone Oppervlakte van de zones in het 

district (ha) 

Percentage van de zones in 

het district 

Noorden van de Samber-Maaslijn 278 381 71,3 % 

Brusseliaanzanden 93 044 73,8 % 

Komen-Waasten 6 139 100 % 

Tabel19:  Lijst van de kwetsbare gebieden voor het Waals deel van het district van de Schelde – 
Bron: DGO3 (2015) 

3.4 Gebieden die zijn aangeduid als beschermde gebieden van de 
habitats en soorten 

3.4.1 NATURA 2000-gebieden 

Bijlage4: Lijst van de beschermde zones - Natura 2000 

 

Kaart11:  Register van de beschermde zones – NATURA 2000-zones – Bron: DGO3 (2015) 
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3.4.2 Draslanden van internationaal belang, ook wel ‘RAMSAR’-zones 

Lijst van de beschermde zones 

Titel van de zone Oppervlakte van de zone in 
het district (ha) 

Percentage van de zone in het 
district 

Moerassen van Harchies-Hensies-Pommeroeul 560,82 100 

Tabel20:  Lijst van de draslanden van internationaal belang, ook wel ‘RAMSAR’-zones in het Waals 
deel van het district van de Schelde - Bron: DGO3 (2015) 

 

Kaart12:  Lijst van de beschermde zones – draslanden van internationaal belang ‘RAMSAR’-zones - 
Bron: DGO3 (2015) 
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4 Monitoringnetwerken 

De algemene beschrijving van de monitoringnetwerken van de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen 
wordt gepresenteerd in het algemene document. Het hoofdstuk bevat een lijst en de belangrijkste kenmerken 
van de controlelocaties in het district van de Schelde. 

4.1 Oppervlaktewateren 

4.1.1 De controlelocaties  

De onderstaande tabel bevat het aantal controlelocaties voor de kwaliteit van het oppervlaktewater per 
deelstroomgebied en per type controle. 

  Type controle 

  Toezicht Operationeel Aanvullend 

D
e

el
st

ro
o

m
ge

b
ie

d
 Dender 3 8 0 

Dijle-Gete 3 10 0 

Schelde-Leie 4 21 0 

Haine 2 18 0 

Zenne 2 12 0 

Totaal 14 69 0 

Tabel21:  Verdeling per type controle van het aantal controlelocaties van het oppervlaktewater in 
het district van de schelde - Bron: DGO3 (2015) 

De volledige lijst van de controlelocaties voor de oppervlaktewaterlichamen is opgenomen in de volgende 
bijlage: Bijlage5: Controlelocaties van het oppervlaktewater 

Er zijn kleine wijzigingen aangebracht aan het monitoringnetwerk van het oppervlaktewater ten opzichte van 
de eerste beheerplannen.  

Ten eerste hebben we een reeks onnodige meetstations verwijderd. Deze werden bijvoorbeeld gebruikt voor 
het bepalen van referentiewaarden voor de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Aan de andere 
kant moesten stations worden verplaatst om veiligheidsredenen (opnemingsplaats niet meer toegankelijk) of 
de rationalisatie van het netwerk. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de volgende bijlage: Bijlage6: Wijzigingen 
aan het monitoringnetwerk van de kwaliteit van het oppervlaktewater 

In het district van de Schelde werden 9 stations verwijderd of verplaatst. 

Opmerking: 

De gegevens die zijn verzameld door de verschillende meet- en monitoringnetwerken van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater zijn beschikbaar op de volgende websites: 

AQUAPHYC: http://aquaphyc.environnement.wallonie.be (De gegevens worden geüpload zodra alle gegevens 
voor het meetjaar zijn gevalideerd door ISSeP). 

AQUAPOL: http://aquapol.environnement.wallonie.be 

http://aquaphyc.environnement.wallonie.be/
http://aquapol.environnement.wallonie.be/
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4.1.2 Cartografie van de controlelocaties 

 

Kaart13:  Monitoringnetwerk van de kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen van het district 
van de Schelde - Bron: DGO3 (2015) 

4.2 Grondwater 

4.2.1 De controlelocaties 

Het netwerk bestaat uit 554 controlelocaties die zijn verspreid over heel Wallonië, waarvan er 212 behoren tot 
het district van de Schelde.  

De onderstaande tabel bevat het aantal en de dichtheid van de meetpunten per grondwaterlichaam en een 
samenvatting op Waals niveau van het district van de Schelde. 

    Monitoringnetwerk KRW  

    Totaal Kwantitatief Chemisch 

Code 
grondw
aterlich
aam 

Oppervlakt
e (km²) 

Aantal 
meetpunten 

Dichtheid 
(aantal per 
100 km²) 

Aantal 
meetpunte

n 

Dichtheid 
(aantal per 
100 km²) 

Aantal 
meetpunte

n 

Dichtheid 
(aantal per 
100 km²) 

RWE013 1 020 46 (waarvan 1 
gemengd*) 

4,5 19 1,9 28 2,7 

RWE030 644 41 6,4 14 2,2 27 4,2 

RWE031 242 13 (waarvan 1 
gemengd*) 

5,4 4 1,7 10 4,1 

RWE032 73 3 4,1 0 0,0 3 4,1 

RWE051 965 47 4,9 10 1,0 37 3,8 
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    Monitoringnetwerk KRW  

    Totaal Kwantitatief Chemisch 

Code 
grondw
aterlich
aam 

Oppervlakt
e (km²) 

Aantal 
meetpunten 

Dichtheid 
(aantal per 
100 km²) 

Aantal 
meetpunte

n 

Dichtheid 
(aantal per 
100 km²) 

Aantal 
meetpunte

n 

Dichtheid 
(aantal per 
100 km²) 

RWE053 206 8 3,9 1 0,5 7 3,4 

RWE060 392 18 4,6 12 3,1 6 1,5 

RWE061 389 10 2,6 3 0,8 7 1,8 

RWE080 348 8 2,3 2 0,6 6 1,7 

RWE160 1 382 18 (waarvan 1 
gemengd*) 

1,3 4 0,3 15 1,1 

Totaal** 3 888 212 (waarvan 
3 gemengd*) 

5,5 69 1,8 146 3,8 

(*) Controlepunt dat is bedoeld voor vaststelling van de kwantitatieve toestand en de chemische toestand 
(**) In vergelijking met de cumulatieve som (na aftrek van overlappingen) van de oppervlakken van de grondwaterlichamen 
(zie hoofdstuk 1.2.1 Grenzen en kenmerken van de grondwaterlichamen) 

Tabel22:  Statistieken per grondwaterlichaam van de meetpunten van het KRW-
monitoringnetwerk  - Bron: DGO3, DESo (209-2013) 

4.2.2 Cartografie van de controlelocaties 

De volgende kaart toont de locatie van de controlelocaties van het monitoringnetwerk van de 
grondwaterlichamen. 

 

Kaart14:  Monitoringnetwerk van de grondwaterlichamen van het district van de Schelde - Bron: 
DGO3, DESo (2009-2013) 
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4.3 Beschermde zones 

De verschillende netwerken voor de monitoring van de kwaliteit van de beschermde zones worden beschreven 
in paragraaf 4.3 van het algemene document. 

4.3.1 Specifieke gebieden voor de winning van water bestemd voor menselijke 
consumptie 

De monitoring van dergelijke beschermde zones wordt beschreven in het algemene document. 

4.3.2 Waterlichamen die als recreatiewater zijn aangewezen, met inbegrip van 
zwemwater 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de badzones en de resultaten van de evaluatie van de kwaliteit 
ervan tussen 2008 en 2013.  

Code van het 
waterlichaam 

Code van de 
badzone 

Titel van de badzone 
Kwaliteitsbeoordeling 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

DG03R B04 Het strand van Rénipont       

EL02C E04 De Grand large in Péronnes       

HN01C E03 De Grand large in Nimy       

SA01B E05 Het Plan d’eau van la Marlette       

Tabel23:  Geschiedenis van de kwaliteit van het badwater van het Waals deel van het district van 
de Schelde – Bron: DGO3 (2008-2013)12 

4.3.3 Gevoelige gebieden vanuit het oogpunt van de voedingsstoffen 

De monitoring van dergelijke beschermde zones wordt beschreven in het algemene document. 

4.3.4 Gebieden die zijn aangeduid als beschermde gebieden van de habitats en 
soorten 

De monitoring van dergelijke beschermde zones wordt beschreven in het algemene document. 

                                                             
12  Vóór 2010 (Richtlijn 76/160/EEG): Rood: gebied niet in overeenstemming met de voorgeschreven waarden, Groen: 

gebied in overeenstemming met de voorgeschreven waarden, Blauw: gebied in overeenstemming met strengere 
richtwaarden, Grijs: evaluatie van de naleving niet beschikbaar. 
Vanaf 2010 (Richtlijn 2006/7/EEG): Rood: gebied met onvoldoende kwaliteit, Geel: gebied met voldoende kwaliteit, 
Groen: gebied van goede kwaliteit, Blauw: gebied van uitstekende kwaliteit Grijs: indeling niet mogelijk (nieuw 
zwemwater, zwemwater met wijzigingen, onvoldoende aantal monsters ). 
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5 Toestand en milieudoelstellingen van de waterlichamen 

5.1 Oppervlaktewaterlichamen 

5.1.1 Toestand van de oppervlaktewaterlichamen in 2013 

De resultaten worden gepresenteerd in de volgende bijlagen voor de ecologische en de chemische toestand: 

Bijlage7: Ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen 

Bijlage8: Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen 

De methodologie waarmee de evaluatie van de (ecologische en chemische) toestand van de 
oppervlaktewaterlichamen werd uitgevoerd, wordt beschreven in het algemene document. 

In het kort werden de kwaliteitsbeoordelingen van het oppervlaktewater uitgevoerd op basis van gegevens die 
zijn geregistreerd door het monitoringnetwerk voor de kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen in de 
periode 2008-2013. Er zijn, indien nodig, echter ook oudere gegevens gebruikt.  

5.1.1.1  ECOLOGI SCHE  T OE ST AN D  

De tabel hierna geeft de ecologische toestand weer van de oppervlaktewaterlichamen in het district van de 
Schelde. De evaluatie van de ecologische toestand van het vorige beheerplan wordt tussen haakjes 
weergegeven. 

Deelstroom
gebied 

Aantal 
waterlicha
men 

Ecologische toestand 

Slecht Matig 
Gemiddel

d 
Goed Zeer goed Niet bepaalbaar 

Dender  12 5 (5) 1 (5) 4 (2) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 

Dijle-Gete 13 7 (2) 4 (6) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 

Schelde-
Leie 

25 14 (17) 9 (5) 1 (3) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 

Haine 17 5 (6) 4 (3) 6 (5) 2 (1) 0 (0) 0 (2) 

Zenne 12 5 (2) 5 (6) 1 (3) 1 (0) 0 (0) 0 (1) 

Totaal 79 36 (32) 23 (25) 14 (17) 6 (1) 0 (0) 0 (4) 

Tabel24:  Ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen in het district van de Schelde in 
2013 - Bron: DGO3 
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Kaart15:  Ecologische toestand en ecologisch potentieel van de oppervlaktewaterlichamen in 2013 
- Bron: DGO3 

5.1.1.2  CHE MI SCHE  T OE ST AN D  

De volgende tabel toont de chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen zonder rekening te houden 
met de stoffen die als alomtegenwoordige PBT's worden beschouwd. 

Deze stoffen ‘die zich gedragen als alomtegenwoordige PBT's’ zijn prioritaire stoffen die zich gedragen als 
persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen die we op grote schaal terugvinden in de 
oppervlaktewaterlichamen van de Europese Unie (‘alomtegenwoordige’ stoffen). Deze zeer wijdverspreide 
stoffen zijn vaak historische verontreinigende stoffen waarvan het gebruik is verboden of beperkt; andere 
hebben niet dit historische karakter en zijn eerder gekoppeld aan verbrandingsprocessen en atmosferisch 
grensoverschrijdend vervoer over lange afstand. Deze zeer stabiele stoffen kunnen nog tientallen jaren worden 
gedetecteerd in het aquatisch milieu, in concentraties die hoger zijn dan de milieukwaliteitsnormen (MKN) die 
gelden voor oppervlaktewater, zelfs als al strikte maatregelen ter vermindering of eliminatie van hun lozing zijn 
genomen en nog maar een beperkt aantal aanvullende maatregelen kan worden overwogen.  

Daarom voorziet de MKN-richtlijn, zoals gewijzigd in 2013, specifieke bepalingen voor deze in totaal 8 stoffen 
die zijn opgenomen in artikel 8bis 1 van richtlijn 2013/39/EU (stoffen met nummer 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 en 
44 volgens bijlage II van deze richtlijn). 

Als we rekening hadden gehouden met deze stoffen voor de evaluatie zou de chemische toestand van alle 
waterlichamen zijn ingedeeld als ‘niet goed’ (zie kaart 16). De evaluatie van de chemische toestand van het 
vorige beheerplan wordt tussen haakjes weergegeven. 
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Deelstroomgebied Aantal 
waterlichamen 

Chemische toestand zonder de alomtegenwoordige PBT’s 

Niet goed Goed Niet bepaalbaar 

Dender  12 6 (8) 6 (1) 0 (3) 

Dijle-Gete 13 2 (9) 11 (0) 0 (4) 

Schelde-Leie 25 10 (20) 15 (1) 0 (4) 

Haine 17 5 (8) 6 (3) 6 (6) 

Zenne 12 2 (9) 10 (0) 0 (3) 

Totaal 79 25 (54) 48 (5) 6 (20) 

Tabel25: Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen in het district van de Schelde in 
2013 - Bron: DGO3 

 

Kaart16:  Chemische toestand van de oppervlaktewateren in 2013 zonder alomtegenwoordige 
PBT's (2013/39/EU) - Bron: DGO3 
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Kaart17:  Chemische toestand van de oppervlaktewateren in 2013 met alomtegenwoordige PBT's 
(2013/39/EU) - Bron: DGO3 

De evolutie van de chemische en ecologische toestand van de waterlichamen in het district van de Schelde 
volgt dezelfde trend als die in Wallonië, dat wil zeggen, een aanzienlijke stijging van de waterlichamen die 
worden beschouwd als in goede chemische toestand (zonder rekening te houden met de PBT’s) en stabilisatie 
van het aantal waterlichamen met een goede ecologische toestand/ecologisch potentieel. 

5.1.2 Lijst van de milieudoelstellingen 

Op basis van de kwaliteitsbeoordelingen van de waterlichamen in 2013 en de verbeteringsmaatregelen voor de 
kwaliteit van de waterlichamen die daadwerkelijk van toepassing zijn tijdens deze tweede beheerplannen, zijn 
de milieudoelstellingen voor 2021 vastgesteld . In tegenstelling tot de eerste beheerplannen worden specifieke 
doelstellingen voor de ecologische en chemische toestand gedefinieerd. Wat betreft de chemische toestand 
werd de milieudoelstelling ook gedupliceerd met een doel voor de chemische toestand en een doel voor de 
chemische toestand zonder alomtegenwoordige PBT’s. Het is belangrijk om op te merken dat in de chemische 
toestand die werd voorspeld voor 2021 rekening is gehouden met de nieuwe vastgestelde 
milieukwaliteitsnormen van richtlijn 2013/39/EU. Het is dus niet ongewoon dat waterlichamen die momenteel 
worden beoordeeld als in goede chemische toestand (op basis van de oude normen van richtlijn 2008/105/EG) 
toch een milieudoelstelling toegewezen zouden krijgen tegen 2021 of een datum verder in de toekomst. 

U vindt de milieudoelstellingen voor alle waterlichamen in de volgende bijlage: Bijlage9: Milieudoelstellingen 
van de oppervlaktewaterlichamen – Bron: DGO3 (2015) 
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Een samenvatting ervan en de illustratieve kaarten worden hieronder weergegeven. 

Deelstroom
gebied 

Aantal 
oppervlaktewaterl

ichamen 

Doelstellingen bereikt 
in 2013 

SGBP 1: niet-bereikte 
doelstellingen 

SGBP 2: nieuwe doelstellingen  

Goed
e 

toest
and 

Goed 
potent

ieel 

Zeer 
goede 
toest
and 

Goed
e 

toest
and 

2015 

Goed 
potent

ieel 
2015 

Zeer 
goede 
toest
and 

2015 

Goed
e 

toest
and 

2021 

Goed 
potent

ieel 
2021 

Zeer 
goede 
toest
and 

2021 

Afwijk
ing 

Dender 12   2               10 

Dijle-Gete 13       3           10 

Schelde-Leie 25   1               24 

Haine 17   2   2 1         12 

Zenne 12   1               11 

Totaal 79 0 6 0 5 1 0 0 0 0 67 

Tabel26:  Samenvatting van de milieudoelstellingen van de ecologische toestand van de 
oppervlaktewaterlichamen voor de deelstroomgebieden van het district van de Schelde - 
Bron: DGO3 (2015) 

 

Kaart18:  Milieudoelstellingen van de ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen voor 
het district van de Schelde - Bron: DGO3 (2015) 
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Deelstroomgebied 
Aantal 
oppervlaktewaterlichamen 

Doelstellingen zonder 
alomtegenwoordige PBT’s 

Doelstellingen met 
alomtegenwoordige PBT’s 

Goede 
toestand 2021 

Afwijking Afwijking 

Dender 12 2 10 12 

Dijle-Gete 13 1 12 13 

Schelde-Leie 25 1 24 25 

Haine 17 1 16 17 

Zenne 12 1 11 12 

Totaal 79 6 73 79 

Tabel27:  Samenvatting van de milieudoelstellingen van de chemische toestand van de 
oppervlaktewaterlichamen voor de deelstroomgebieden van het district van de Schelde - 
Bron: DGO3 (2015) 

 

 

Kaart19:  Milieudoelstellingen van de chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen 
zonder alomtegenwoordige PBT’s voor het district van de Schelde - Bron: DGO3 (2015) 
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Kaart20:  Milieudoelstellingen van de chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen met 
alomtegenwoordige PBT’s voor het district van de Schelde - Bron: DGO3 (2015) 

5.1.3 Uitzonderingsbepalingen 

Ecologische toestand 

De volgende tabel geeft in detail de waterlichamen die de goede toestand of het goede potentieel niet zullen 
bereiken in 2021 en de redenen voor de gevraagde afwijkingen. 

Waterlichaam Reden voor afwijking Waterlichaam Reden voor afwijking Waterlichaam Reden voor afwijking 

DE01R Natuurlijk, 
economisch 

EL02R Natuurlijk, 
economisch 

HN02R Natuurlijk, 
economisch 

DE02R Natuurlijk, 
economisch 

EL03R Natuurlijk, 
economisch 

HN03R Economisch 

DE03R Economisch EL04R Natuurlijk, 
economisch 

HN05C Natuurlijk   

DE04R Natuurlijk, 
economisch 

EL05R Natuurlijk   HN06R Natuurlijk, 
economisch 

DE05R Natuurlijk, 
economisch 

EL06R Natuurlijk   HN09R Natuurlijk   

DE06R Economisch EL07R Natuurlijk, 
economisch 

HN11R Natuurlijk, 
economisch 

DE07R Natuurlijk, 
economisch 

EL08R Natuurlijk, 
economisch 

HN13R Natuurlijk   

DE08R Natuurlijk, 
economisch 

EL09R Natuurlijk, 
economisch 

HN14R Technisch  

DE09R Technisch  EL10R Natuurlijk, technisch  HN16R Natuurlijk   
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Waterlichaam Reden voor afwijking Waterlichaam Reden voor afwijking Waterlichaam Reden voor afwijking 

DE10R Technisch  EL11R Natuurlijk, 
economisch 

HN17R Technisch  

DG02R Natuurlijk   EL12R Natuurlijk, 
economisch 

SN01C Technisch  

DG04R Natuurlijk   EL13R Natuurlijk, 
economisch 

SN01R Natuurlijk, 
economisch 

DG05R Economisch EL14R Natuurlijk, 
economisch 

SN02R Natuurlijk, 
economisch 

DG07R Natuurlijk, 
economisch 

EL15R Natuurlijk, 
economisch 

SN03R Natuurlijk, 
economisch 

DG08R Natuurlijk, 
economisch 

EL16R Natuurlijk, 
economisch 

SN05R Natuurlijk, 
economisch 

DG09R Natuurlijk, 
economisch 

EL17R Natuurlijk, 
economisch 

SN06R Natuurlijk, 
economisch 

DG10R Natuurlijk, 
economisch 

EL18R Technisch  SN08R Natuurlijk, 
economisch 

DG11R Natuurlijk, 
economisch 

EL19R Natuurlijk   SN09R Natuurlijk, technisch 

DG12R Natuurlijk, 
economisch 

EL20R Natuurlijk, 
economisch 

SN10R Natuurlijk, 
economisch 

DG13R Natuurlijk, 
economisch 

EL21R Natuurlijk, 
economisch 

SN11R Natuurlijk, 
economisch 

EL01C Natuurlijk, 
economisch 

EL22R Natuurlijk, 
economisch 

SN12R Natuurlijk, 
economisch 

EL01R Natuurlijk, 
economisch 

HN01C Technisch    

EL02C Natuurlijk   HN01R Natuurlijk, 
economisch 

  

Tabel28:  Waterlichamen die de goede toestand of het goede potentieel niet zullen bereiken in 
2021 en redenen voor de gevraagde afwijkingen - Bron: DGO3 (2015) 

Chemische toestand 

Voor het bereiken van de chemische toestand (met alomtegenwoordige PBT’s) vraagt de MKN-richtlijn 
(2013/39/EU) om rekening te houden met de analyses die zijn uitgevoerd in ‘biota’. De eerste verkregen 
resultaten met betrekking voor kwik tonen dat alle waterlichamen die tot nu toe werden geanalyseerd niet 
geslaagd zijn voor deze parameter. Geen enkel waterlichaam zal de goede chemische toestand bereiken in 
2021 als gevolg van het onvermogen om de inspoeling te verminderen. De reden voor de vrijstelling op basis 
van technische onuitvoerbaarheid wordt dus gebruikt voor alle oppervlaktewaterlichamen. 

Voor het bereiken van de chemische toestand (zonder alomtegenwoordige PBT’s) kan de ‘goede toestand’ van 
het waterlichaam alleen worden bepaald wanneer de gegevens in de biota beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn 
momenteel slechts beschikbaar voor enkele waterlichamen en de eerste gegevens duiden op een 
overschrijding, voor fluorantheen, van de kwaliteitsmilieunorm die is vastgelegd voor de biota in ongeveer één 
steekproef op drie. In de voorgestelde doelstellingen wordt rekening gehouden met de onzekerheid als gevolg 
van deze waarnemingen (het voorzorgsprincipe) en de termijn voor deze waterlichamen is verlengd voor 
gegevens die niet beschikbaar zijn (afwijking vanwege technische onuitvoerbaarheid). 
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5.2 Grondwaterlichamen 

5.2.1 Toestand van de grondwaterlichamen in 2013 

Resultaten van de monitoringprogramma's: kwantitatieve toestand 

De huidige kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen wordt geregeld geëvalueerd dankzij het 
monitoringnetwerk voor de kwantitatieve toestand, bestaande uit 179 monitoringlocaties in Wallonië, waarvan 
69 in het district van de Schelde. De grote meerderheid van weerhouden locaties ligt buiten de rechtstreekse 
invloed van waterwinningen.  

De analyse van de piëzometrische waarnemingen, die wordt voorgesteld in de fiches per grondwaterlichaam, 
geeft geen trend aan tot de significante daling van het grondwaterpeil die verband kan houden met menselijke 
activiteit. 

De enige uitzondering betreft waterlichaam RWE013 waarvoor de invloed van de activiteit van de 
steengroeven en in mindere mate van de waterwinningen leidt tot een aanzienlijke wijziging van de trend van 
de piëzometrische curves in het gebied ten zuidoosten van Doornik en ten noorden van Antoing en in het 
zuiden en zuidwesten van Zinnik. Dit wordt dus gekwalificeerd als waterlichaam ‘met kwantitatief risico’. 

Ten aanzien van waterlichaam RWE060, het enige waarvan de kwantitatieve toestand als matig werd 
omschreven in 2008, beginnen de piëzometrische niveaus te stijgen sinds 2005, en is het nu gekwalificeerd als 
waterlichaam in goede toestand. Het evenwicht blijft echter kwetsbaar. Bovendien vertoont waterlichaam 
RWE013 (dat eenzelfde aquifer vormt met waterlichaam RWE06013) een risico op overbevissing. Daarom kan 
de exploitatie van grondwater in waterlichaam RWE013, met name het mijnafvalwater van de steengroeven, in 
de toekomst ook een negatieve invloed uitoefenen op waterlichaam RWE060. Waterlichaam RWE060 heeft dus 
eveneens ‘een kwantitatief risico’. 

Voor de andere waterlichamen toont dat analyse aan dat geen van de grondwaterlichamen in het Waals deel 
van het district van de Schelde onderhevig is aan grote onttrekkingen die mogelijk plaatselijk de grondwater- 
en oppervlaktewaterlichamen aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden (zie hoofdstuk 2.6 Waterwinningen). 

Tot slot werd geen significante verslechtering vastgesteld van de terrestrische ecosystemen die afhankelijk zijn 
van het grondwater en het oppervlaktewater van deze grondwaterlichamen. 

Resultaten van de monitoringprogramma's: kwalitatieve toestand 

De volgende kaart toont de resultaten van de kwalitatieve monitoring voor het volledige Waalse deel van het 
district van de Schelde (algemene SEQ-ESo-kwaliteitsklasse per controlelocatie met vermelding van de minst 
gunstige parameter voor de kwaliteitsklassen gemiddeld, matig en slecht). 

                                                             
13  Beide grondwaterlichamen werden afgebakend in twee afzonderlijke eenheden, voornamelijk voor hydrogeologische 

doeleinden (structuur van het reservoir en de verschillende aard van de bedekking, vandaar het verschil in aanvulling). 
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Kaart21:  Resultaten van de kwalitatieve monitoring van het grondwater (2009-2013) - Bron: 
DGO3, DESo 

In aanvulling op de analyse van SEQ-ESo illustreert de volgende kaart de interpretatie van de resultaten van de 
Survey Nitrate (2012-2013) per meetpunt. 
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Kaart22:  Waargenomen nitraatconcentraties in de grondwaterlichamen (Survey Nitrate, 2012-

2013) - Bron: DGO3, DESo 

De volgende tabel vergelijkt, per grondwaterlichaam en voor het hele district, de door het netwerk van de 
Survey Nitrate gemeten gemiddelde nitraatgehalten in de perioden 2004-2007, 2008-2011 en 2012-2013 
(Hierbij werden alleen meetpunten in aanmerking genomen die gemeenschappelijk waren voor alle drie de 
perioden).  

 Netwerk van de Survey Nitrate 

 Aantal meetpunten Gemiddelde NO3
--concentratie (mg/l) 

ZSO-code Voor de 
periode 
2012-2013 

Gemeenschap
pelijk voor de 
3 perioden 

Periode 
2004-2007 

Periode 
2008-2011 

Periode 
2012-2013 

RWE013 31 28 5,3 5,9 6,1 

RWE030 38 37 34,3 34,6 34,8 

RWE031 4 4 34,3 37,6 31,3 

RWE032 6 6 55,1 56,0 56,8 

RWE051 59 58 43,0 41,4 40,7 

RWE053 10 10 39,9 39,2 38,4 

RWE060 4 4 3,4 3,4 4,4 

RWE061 24 22 75,7 66,5 64,5 

RWE080 7 6 26,6 27,4 28,0 

RWE160 6 6 9,2 10,0 10,0 
 

 NO-
3<= 10 mg/l  10< NO-

3<= 20 mg/l  20< NO-
3<= 30 mg/l  30< NO-

3<= 50 mg/l  NO-
3> 50 mg/l 

Tabel29:  Resultaten van de Survey Nitrate voor de grondwaterlichamen van het Waalse deel van 
het district van de Schelde - Bron: DGO3, DESo (perioden 2004-2007, 2008-2011 en 2012-
2013) 
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De aanzienlijke gevolgen per type SEQ-ESo-wijzigingen (groepen van chemische parameters van dezelfde aard 
of met een soortgelijk effect) worden per grondwaterlichaam weergegeven in de volgende tabel. Het detail van 
de resultaten staat op de fiches per grondwaterlichaam. 

  Waargenomen aanzienlijk impact 

Code 
grondwater
lichaam 

Naam van het grondwaterlichaam Wijziging Afwijking ten 
opzichte van de 

‘goede toestand’ 

Waarschijnlijke oorzaak 
(bron van 

verontreiniging) 

RWE013 Kalksteen van Peruwelz-Aat-Zinnik Nihil - - 

RWE030 
Krijt van het stroomgebied van de 
Haine 

Nitraten Laag Landbouw 

RWE031 Zand van de Hainevallei 
Macro-

verontreiniginge
n 

Belangrijk Historisch en collectief 

RWE032 Krijt van de Deulevallei Nitraten Belangrijk Landbouw 

RWE051 Brusseliaanzand 
Pesticiden, 

nitraten 
Belangrijk Landbouw en collectief 

RWE053 Zand van de Landeniaan (Oost) Nitraten Laag Landbouw 

RWE060 Kalksteen in het gebied van Doornik Nihil - - 

RWE061 
Zand van het Thanetiaan van 
Vlaanderen 

Nitraten, 
pesticiden 

Belangrijk Landbouw 

RWE080 Krijt van Brabant Nihil - - 

RWE160 Sokkel van Brabant Nihil - - 

Tabel30:  Synthese van de waargenomen kwalitatieve toestand per grondwaterlichaam van het 
Waalse deel van het district van de Schelde - Bron: DGO3, DESo (2009-2013) 

Over het algemeen is de in 2013 waargenomen impact identiek aan die van 2008. 

Algemene toestand van de grondwaterlichamen 

Aan de hand van de resultaten van de monitoringprogramma’s kon de kwantitatieve en chemische toestand 
van de 10 grondwaterlichamen van het Waals deel van het district van de Schelde worden geëvalueerd voor de 
periode 2009-2013 (volgende tabel). Zes grondwaterlichamen worden ingedeeld in een slechte algehele 
toestand. 

Code 
grondwater
lichaam 

Naam van het grondwaterlichaam Kwantitatiev
e toestand 

Chemische 
toestand 

Algemene 
toestand 

Parameters die 
de toestand 

negatief 
beïnvloeden 

RWE013 Kalksteen van Peruwelz-Aat-Zinnik Goed Goed Goed Geen 

RWE030 
Krijt van het stroomgebied van de 
Haine 

Goed Slecht Slecht Nitraten 

RWE031 Zand van de Hainevallei Goed Slecht Slecht 
Macro-

verontreiniging
en 

RWE032 Krijt van de Deulevallei Goed Slecht Slecht Nitraten 

RWE051 Brusseliaanzand Goed Slecht Slecht 
Pesticiden, 

nitraten 

RWE053 Zand van de Landeniaan (Oost) Goed Slecht Slecht Nitraten 

RWE060 Kalksteen in het gebied van Doornik Goed Goed Goed Geen 

RWE061 
Zand van het Thanetiaan van 
Vlaanderen 

Goed Slecht Slecht 
Nitraten, 

pesticiden 

RWE080 Krijt van Brabant Goed Goed Goed Geen 
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Code 
grondwater
lichaam 

Naam van het grondwaterlichaam Kwantitatiev
e toestand 

Chemische 
toestand 

Algemene 
toestand 

Parameters die 
de toestand 

negatief 
beïnvloeden 

RWE160 Sokkel van Brabant Goed Goed Goed Geen 

Tabel31: Algemene toestand van de grondwaterlichamen van het district van de Schelde (2009-
2013)) - Bron: DGO3, DESo 

De waterlichamen die overeenkomen met de Kalkgebieden (RWE013 en RWE060) en de Sokkel van Brabant 
(RWE160) worden gekenmerkt door de aanwezigheid van bepaalde metalen (vooral ijzer en mangaan) en 
mineralen (voornamelijk sulfaat (SO4

2-
) van natuurlijke oorsprong. De sulfaten komen uit bepaalde rotsen en 

worden gemobiliseerd door oxidatie, naar aanleiding van de werking van het grondwater en het mijnafvalwater 
van de steengroeven. Bovendien leidt dit fenomeen tot reductieprocessen van de nitraten (NO3

-) die de 
plaatselijke aanwezigheid van ammonium (NH4

+) verklaren (op twee controlelocaties van het waterlichaam 
RWE060). De concentraties van deze stoffen (NH4

+, SO4
2- ,metalen ...) die van nature aanwezig zijn in de 

aquifers, wijzigen de chemische kwaliteit van de grondwaterlichamen niet. 

Overigens werd nergens vastgesteld dat: 

 de goede ecologische en chemische toestand voor de oppervlaktewaterlichamen die verbonden zijn met 
de 10 grondwaterlichamen werd verstoord; 

 de ecosystemen die afhankelijk zijn van die 10 grondwaterlichamen grote schade ondervonden. 

 indringing van zout water of andere in de 10 grondwaterlichamen. 

De volgende kaart illustreert de algemene toestand kaart van de grondwaterlichamen op districtsniveau van de 
Schelde (alleen grondwaterlichamen van de eerste horizon zijn vertegenwoordigd). 

 

 

Kaart23:  Algemene toestand van de grondwaterlichamen (2009-2013) - Bron: DGO3, DESo 
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5.2.2 Evolutie van de kwaliteit van het grondwater  

De resultaten van de trendonderzoeken hebben toegelaten om al dan niet een tendens tot verslechtering te 
meten. De volgende tabel toont deze resultaten voor de waargenomen aanzienlijke effecten (wijzigingen die de 
kwaliteit van het grondwaterlichaam aantasten), maar ook voor de geconstateerde risico’s op verslechtering 
(waargenomen wijzigingen die geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het waterlichaam). 

 

 Waargenomen aanzienlijk impact Risico op verslechtering 

Code 
grondwat
erlichaam 

Wijziging Trend tot 
verslechtering 

Waarschijnlijke 
oorzaak (bron 

van 
verontreiniging

) 

Andere 
plaatselijke 

risico’s 

Trend tot 
verslechtering 

Waarschijnlijke 
oorsprong 

(bron) 

RWE013 Geen - - Kwantitatief Ja 
Industrie 

(steengroeven) 

RWE030 Nitraten Nee Landbouw 

Pesticiden, 
mineralisatie, 

macro-
verontreinigingen 

Ja (pesticiden) 
Landbouw, 
industrie, 

geschiedenis 

RWE031 
Macro-

verontreiniging
en 

Nee 
Historisch en 

collectief 
Mineralisatie, 

nitraten 
Nee 

Landbouw en 
industrie 

RWE032 Nitraten Nee Landbouw Geen - - 

RWE051 
Pesticiden, 

nitraten 
Ja (pesticiden) 

Landbouw en 
collectief 

Geen - - 

RWE053 Nitraten Ja Landbouw Geen - - 

RWE060 Geen - - 
Kwantitatief 

 
Nee 

Grondwaterstan
d (exploitatie 

van het 
grondwater) 

RWE061 
Nitraten, 

pesticiden 
Nee Landbouw Geen - - 

RWE080 Geen - - Geen - - 

RWE160 Geen - - Geen - - 

Tabel32: Vastgestelde aanzienlijke invloeden en risico op verslechtering van de 
grondwaterlichamen van het Waals deel van het district van de Schelde - Bron: DGO3, 
DESo 

Over het algemeen zijn de trends dezelfde als die in 2008 werden waargenomen, behalve: 

 een relatieve stabilisering van het nitraatgehalte en een lichte stijging van de niveaus van pesticiden 
ter hoogte van grondwaterlichaam RWE030; 

 een lichte stijging van de nitraatconcentraties in grondwaterlichaam RWE053. 

Bovendien zijn de grondwaterstanden in waterlichaam RWE060 blijven stijgen, wat de goede toestand van dit 
grondwaterlichaam verklaart. 

5.2.3 Milieudoelstellingen 

In 2008 gaven de resultaten van bewakingsprogramma's aan dat 7 van grondwaterlichamen van het district van 
de Schelde in slechte toestand waren, waarvan van 6 vanuit chemisch en één van uit kwantitatief oogpunt. 
Bovendien is een risico op lokale overbevissing gemeld voor een ander waterlichaam (RWE013). 
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De resultaten van de monitoringprogramma's voor de periode 2009-2013 bevestigen het risico van lokale 
overbevissing van waterlichaam RWE013, hoewel dit wordt geacht in goede toestand te verkeren. 

Zoals eerder uitgelegd beginnen de grondwaterstanden ter hoogte van bepaalde installaties van waterlichaam 
RWE060 (de enige waarvan de kwantitatieve toestand slecht was in 2008) te stijgen sinds 2005. Dit 
waterlichaam wordt nu beschouwd als in goede toestand, hoewel het evenwicht fragiel is. 

Daarom vertegenwoordigen de waterlichamen RWE060 en RWE013 uit het Devoon-Carboon een kwantitatief 
risico. 

Wat betreft de chemische toestand, in overeenstemming met de resultaten van de monitoringprogramma's 
van 2009-2013, blijken 6 van de grondwaterlichamen in het Waals deel van het district van de Schelde in 
slechte toestand te verkeren. 

In 2008 werd grondwaterlichaam RWE030 in slechte toestand ingedeeld en werd de doelstelling toegewezen 
om de goede toestand te bereiken in 2015. De goedkeuring en uitvoering van het maatregelenprogramma dat 
is opgenomen in het eerste beheerplan is vertraagd, de omkering van de nitraatconcentratie die was voorzien 
voor 2013 kon nog niet worden bevestigd. We nemen een stabilisatie en het begin van een omkering waar, 
maar deze trends zijn niet statistisch bevestigd. De goede toestand zal dan ook niet worden behaald in 2015. 
Bovendien, gezien de evolutie van het nitraatgehalte in dit waterlichaam en gezien het gedrag van nitraten in 
andere krijtachtige aquifers, waarvoor wiskundige modellering en trendanalyses werden uitgevoerd, kunnen 
we verwachten dat de nitraatgehalten die gevangen zitten in het stilstaande water en in de onverzadigde zone 
hoger zijn dan oorspronkelijk voorzien (ter herinnering: het percentage stilstaand water bevindt zich voor +/- 
40% in het krijt, terwijl dat voor het mobiele water slechts gemiddeld 1% is). Bovendien is de nitraatstroom in 
dit soort omgevingen vaak willekeurig, en met name afhankelijk van de aanvullingen.  

Op basis van deze vaststellingen, en rekening houdend met de natuurlijke omstandigheden van de 
waterlichamen (met name met de overdrachtstijd bodem-grondwater) en onder voorbehoud van de conclusies 
van een kosten-batenanalyse, lijkt het aannemelijk dat het tweede maatregelenprogramma voor het district 
van de Schelde het volgende mogelijk zal maken: 

 het behoud van de goede kwantitatieve toestand van de strategische grondwaterlichamen RWE060 en 
RWE013; 

 met prioriteit het herstel van de goede chemische toestand van waterlichaam RWE030; 

 omkering van de trends tot verslechtering (met name voor grote wijzigingen, nitraten en pesticiden) in 
andere waterlichamen die in slechte toestand verkeren: RWE051 (beschermde zones van de Dijle) 
RWE031 (beschermde zones van de Haine), RWE053, RWE032 en RWE061. 

Bovendien moet prioriteit worden gegeven aan de beschermingszones rondom grondwaterwinningen die zijn 
bedoeld voor menselijke consumptie op basis van de maatregelen die zijn voorzien in het regionale plan voor 
watervoorraden. 

Deze doelstellingen worden per waterlichaam geformuleerd en gepland in de onderstaande tabel. 

Code 
grondwater
lichaam 

Naam van het grondwaterlichaam Doelstelling voor de 
kwantitatieve toestand 

Doelstelling voor de 
chemische toestand 

RWE013 Kalksteen van Peruwelz-Aat-Zinnik Bereikt in 2013 Bereikt in 2013 

RWE030 Krijt van het stroomgebied van de Haine Bereikt in 2013 2021 

RWE031 Zand van de Hainevallei Bereikt in 2013 Afwijking 

RWE032 Krijt van de Deulevallei Bereikt in 2013 Afwijking 

RWE051 Brusseliaanzand Bereikt in 2013 Afwijking 

RWE053 Zand van de Landeniaan (Oost) Bereikt in 2013 Afwijking 

RWE060 Kalksteen in het gebied van Doornik Bereikt in 2013 Bereikt in 2013 

RWE061 Zand van Vlaanderen Bereikt in 2013 Afwijking 
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Code 
grondwater
lichaam 

Naam van het grondwaterlichaam Doelstelling voor de 
kwantitatieve toestand 

Doelstelling voor de 
chemische toestand 

RWE080 Captief krijt van Brabant Bereikt in 2013 Bereikt in 2013 

RWE160 Sokkel van Brabant Bereikt in 2013 Bereikt in 2013 

Tabel33:  Milieudoelstellingen voor de grondwaterlichamen van het Waals deel van het district van 
de Schelde - Bron: DGO3 

 

Kaart24:  Milieudoelstellingen voor de chemische toestand van grondwaterlichamen - Bron: DGO3, 
DESo 

5.2.4 Uitzonderingsbepalingen 

Wat betreft de grondwaterlichamen zullen 5 waterlichamen waarschijnlijk na de uitvoering van het tweede 
beheerplan de goede toestand niet hebben bereikt in 2021. Zij zullen het voorwerp uitmaken van een afwijking 
en uitstel krijgen. 

De ondersteunende argumenten voor het uitstel worden voor elk waterlichaam bepaald op basis van de 
analyseresultaten van de ‘onevenredig hoge’ kosten, aangevuld met deskundigenmeningen voor de ‘technische 
haalbaarheid’ en ‘natuurlijke omstandigheden’. 

De volgende tabel bevat de grondwaterlichamen waarvoor de afwijking wordt voorgesteld en de redenen voor 
het uitstel: 

Code 
grondwaterlichaam 

Naam van het 
grondwaterlichaam 

Verwachte 
toestand in 2021 

Afwijking Redenen voor de 
afwijking 

RWE031 Zand van de Hainevallei Matig Uitstel 
Onevenredig hoge 
kosten, technische 

onhaalbaarheid 



Tweede stroomgebiedbeheerplannen – ISGD Schelde 

 - 60 - 

Code 
grondwaterlichaam 

Naam van het 
grondwaterlichaam 

Verwachte 
toestand in 2021 

Afwijking Redenen voor de 
afwijking 

RWE032 Krijt van de Deulevallei Matig Uitstel 
Onevenredig hoge 
kosten, natuurlijke 
omstandigheden 

RWE051 Brusseliaanzand Matig Uitstel 
Onevenredig hoge 
kosten, natuurlijke 
omstandigheden 

RWE053 Zand van de Landeniaan (Oost) Matig Uitstel 
Onevenredig hoge 
kosten, natuurlijke 
omstandigheden 

RWE061 
Zand van het Thanetiaan van 
Vlaanderen 

Matig Uitstel 
Onevenredig hoge 
kosten, natuurlijke 
omstandigheden 

Tabel34:  Lijst van de grondwaterlichamen in het Waals deel van het district van de Schelde 
waarvoor een afwijking wordt voorgesteld in het 2e beheerplan en de redenen voor het 
uitstel - Bron: DGO3, DESo 

Rechtvaardiging van de afwijking om de reden ‘Natuurlijke omstandigheden’ voor 
grondwaterlichamen RWE032, RWE051, RWE053 en RWE061 

De responstijd van een grondwaterlichaam op de aan het oppervlak getroffen maatregelen is gerelateerd aan 
de watertransfertijd vanaf het grondvlak tot aan de grondwaterspiegel (onverzadigde zone), afhankelijk van de 
diepte waarop het grondwater zich bevindt en de geologie van het land waarin het water circuleert. De 
migratiesnelheid door de onverzadigde zone kan zeer variabel zijn. Over het algemeen zijn de stromen zeer 
snel in karstomgevingen, snel in gespleten milieus (bijvoorbeeld krijt, kalksteen, gebroken zandsteen) en 
langzaam in poreuze milieus. Een aanzienlijke bodembedekking of heterogeniteiten in het milieu kunnen ook 
een belangrijke rol spelen door vermindering van de intensiteit van de infiltratie en vertraging of tijdelijke 
immobilisatie van de verontreinigende stoffen in zones met relatief stilstaand water, waardoor hun migratie 
wordt vertraagd. Deze verzachtende en vertragende werking is voordelig als het grondwater niet wordt 
beïnvloed, maar speelt een negatieve rol als moet worden gewacht totdat het verontreinigde grondwater 
wordt vernieuwd door het water dat recenter is ingesijpeld en minder is getroffen naar aanleiding van de aan 
het oppervlak genomen maatregelen. 

Gezien de diepte waarop het grootste deel van het grondwater zich bevindt in het Waals Gewest, zijn de 
overdrachtstijden, die overeenkomen met de responstijden op de maatregelen die op de bodem zijn getroffen, 
relatief lang (tot enkele tientallen jaren voor een aantal grondwaterlichamen). 

Rechtvaardiging van de afwijking om de reden ‘Onevenredig hoge kosten’ voor grondwaterlichamen 
RWE032, RWE051, RWE053 en RWE061 

Voor alle waterlichamen die de goede toestand niet bereiken als gevolg van de aanwezigheid van 
veranderingen van agrarische oorsprong, toont de economische analyse van het meetprogramma (zie 
hoofdstuk 6.2) dat de uitvoering van het scenario ‘goede toestand’ in het district van de Schelde onevenredig 
hoge kosten voor de landbouwsector met zich meebrengt. 

Rechtvaardiging van de afwijking om de reden ‘Technische onhaalbaarheid’ voor 
grondwaterlichaam RWE031 

Waterlichaam RWE031 (‘Zand van de Hainevallei’) is vooral gelegen in het hart van de lagere bekken van Haine, 
maar is nog meer te vinden in het westen, beide gebieden worden gescheiden door het aanverwante Franse 
waterlichaam van Sables d'Horchies. 

De druk is over het algemeen verschillend aan beide zijden. Het gedeelte aan de rechterkant van het 
stroomgebied van de Haine werd in het verleden geconfronteerd met een belangrijke industriële ontwikkeling 
en een bijbehorende hoge bevolkingsdruk. Het grondwater is over het algemeen ondiep en staat in verbinding 
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met waterlopen en draslanden. De belangrijkste ongunstige parameters voor het grondwater zijn macro-
verontreinigingen (ammonium, fosfor en orthofosfaten). Mogelijke bronnen van deze stoffen houden verband 
met de huidige stedelijke en industriële context, maar vooral met de industriële activiteiten van het verleden. 
Een groot deel van het rioolstelsel is verouderd. Ook in gebieden met een mijnbouwverleden zou dit stelsel 
waarschijnlijk schade hebben geleden tijdens de bodemdaling in verband met de beëindiging van de mijnbouw, 
die bepaalde bronnen van antropogene diffuse verontreiniging door stedelijk afvalwater zou kunnen verklaren. 
De landbouw zelf, hoewel minder ontwikkeld in vergelijking met andere waterlichamen, heeft niettemin een 
impact op bepaalde gebieden, met name het westelijke deel. 

Er is een onderzoek aan de gang om meer inzicht te verwerven in de hydrogeochemische processen, de 
gevolgen van de vroegere mijnbouw- en industriële activiteiten op de algemene kwalitatieve toestand van het 
waterlichaam om de bijdrage te bepalen van elke verontreinigingsbron aan de slechte kwalitatieve toestand 
van het grondwaterlichaam. 

In deze complexe omstandigheden zou de uitvoering van maatregelen om het waterlichaam te zuiveren niet 
alleen technisch onhaalbaar zijn, maar ook leiden tot buitensporige kosten. 

5.3 Beschermde zones 

De specifieke doelstellingen van de beschermde zones worden beschreven in het algemene document. 
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6 Samenvatting van de economische analyse van het 
watergebruik 

6.1 De terugwinning van de kosten voor diensten in verband met 
het gebruik van water 

Deze paragraaf bevat een samenvatting van de resultaten betreffende de actualisering van de economische 
analyse voor de ‘terugwinning van de kosten voor diensten in verband met het gebruik van water’ in het 
district van de Schelde. 

Deze samenvatting omvat: 

 de actualisering van de terugwinningspercentages van de kosten voor diensten in verband met 
drinkwaterproductie/-distributie; 

 de actualisering van de terugwinningspercentages van de kosten voor diensten in verband met 
collectieve sanering. 

De gedetailleerde resultaten van het district van de Schelde zijn beschikbaar in de begeleidende documenten: 
‘Evaluatie van de terugwinningspercentages van de kosten voor diensten in verband met het gebruik van water 
- District van de Schelde’. 

6.1.1 De terugwinning van de kosten voor de openbare dienst van 
drinkwaterproductie/-distributie 

De evaluatie van de terugwinningspercentages van de kosten voor de drinkwaterproductie/-distributie per 
economische sector (huishoudens, landbouw, industrie) omvat de volgende stappen: 

a) de evaluatie van de jaarlijkse kosten voor drinkwaterproductie/-distributie 

b) de verdeling van de kosten voor de dienst tussen de verbruikende economische sectoren; 

c) de evaluatie van de jaarlijkse bijdragen van de economische sectoren aan de financiering van de 
kosten van de dienst; 

d) de evaluatie van de terugwinningspercentages van de kosten voor diensten in verband met 
drinkwaterproductie/-distributie door de economische sectoren. 

De aangenomen methodologie voor de evaluatie van de terugwinningspercentages van de kosten voor de 
drinkwaterproductie/-distributie wordt in detail gepresenteerd in het begeleidende document: ‘Evaluatie van 
de terugwinning van de kosten voor diensten in verband met het gebruik van water - District van de Schelde’ 

De hiernavolgende tabel geeft een raming van de terugwinningspercentages van de kosten voor 
drinkwaterproductie/-distributie in het district van de Schelde, per economische sector, voor het jaar 2007: 

 Economische 
sectoren 

Bijdragen economische 
sectoren (miljoen €) 

Kosten productie- en 
distributie 

Terugwinningspercentage 
(%) 

Producenten-
distributeurs 
(SWDE, 
IECBW, IDEA) 

Landbouw 2,15 0,86 250 % 

Industrie 6,51 2,03 321 % 

Huishoudens 84,08 94,73 89 % 

TOTAAL 92,74 97,62 95 % 

Tabel35:  Kostenterugwinningspercentage voor de productie en distributie van drinkwater door de 
verbruikende economische sectoren (huishoudens, industrie, landbouw) in het district 
van de Schelde, voor het jaar 2007 - Bron: Studie naar het 
kostenterugwinningspercentage voor de productie en distributie van drinkwater, SPGE, 
Financiële dienst, jaar 2011. 
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De tabel hieronder geeft een raming van de kostenterugwinningspercentages voor de productie en distributie 
van drinkwater in het Waals deel van het district van de Schelde, per economische sector, voor het jaar 2010. 

 Economische 
sectoren 

Bijdragen economische 
sectoren (miljoen €) 

Kosten productie- en 
distributie 

Terugwinningspercentage 
(%) 

Producenten-
distributeurs 
(SWDE, 
IECBW, IDEA) 

Landbouw 1,706 0,854 199,8 % 

Industrie 8,548 3,930 217,5 % 

Huishoudens 105,329 110,057 95,7 % 

TOTAAL 115,583 114,841 100,6 % 

Tabel36:  Kostenterugwinningspercentage voor de productie en distributie van drinkwater door de 
verbruikende economische sectoren (huishoudens, industrie, landbouw) in het district 
van de Schelde, voor het jaar 2010 - Bron: Studie naar de 
kostenterugwinningspercentages voor de productie en distributie van drinkwater, SPGE, 
Financiële dienst, jaar 2013 

De analyse van de resultaten onthult de volgende trends: 

1. de toepassing van het beginsel van de werkelijke kostprijs van het water: de volledige terugwinning van 
de totale kostprijs van de dienst door de financiële bijdragen van de economische verbruikende sectoren 

Het principe van de werkelijke kostprijs van het water is uitgevoerd door goedkeuring van het nieuwe tarief 
van het drinkwater op basis van de concepten werkelijke kostprijs bij de distributie en werkelijke kostprijs bij 
de sanering, en door introductie van een uniforme boekhouding van het water voor de exploitanten van de 
dienst productie/distributie van drinkwater. 

Deze maatregelen zijn bedoeld om de transparantie te verbeteren van de financiële stromen in verband met 
het gebruik van het water en geleidelijk aan de volledige kostenterugwinning van de diens te garanderen. 

Dankzij de goedkeuring van deze maatregelen ondersteunen de financiële bijdragen van de economische 
sectoren (bestaande uit de opbrengsten van de reële kostprijs van de distributie) de volledige terugwinning van 
de kosten voor de productie en distributie van drinkwater (het totale kostenterugwinningspercentage van de 
productie en distributie van drinkwater steeg van 95% in 2007 tot 100,6% in 2010).  

2. Sector van de huishoudens: de kostenterugwinning stijgt over de periode 2007-2010 

Het kostenterugwinningspercentage van de dienst door de sector van de huishoudens is gestegen van 89% in 
2007 tot 95,7% in 2010. Dit resultaat bevestigt de trend naar een volledige kostenterugwinning van de dienst 
door de sector huishoudens. 

3. Landbouw- en industriële sector 

De evolutie van de kostenterugwinning door de landbouw- en industriële sector kan niet worden bepaald 
omdat in 2010 een wijziging in de methodologie werd aangebracht ten aanzien van de methodologie die in 
2007 werd gebruikt.  

Met betrekking tot de industriële sector was de wijziging in methodologie bedoeld voor een verhoging van de 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het onderzoek (zie het begeleidende document: ‘Evaluatie van de 
kostenterugwinningspercentages voor het gebruik van water - district van de Schelde’). 

Wat betreft de landbouwsector moest een wijziging in de methodologie worden aangebracht door de 
onbeschikbaarheid van bepaalde gegevens (zie het begeleidende document: ‘Evaluatie van de 
kostenterugwinningspercentages voor het gebruik van water - district van de Schelde’). 

4. De kostenterugwinningspercentages van de dienst door de landbouw- en industriële sector zijn hoger dan 
100% 

Dit resultaat wordt verklaard door de gewogen verdeling van de totale kostprijs van de dienst tussen 
economische sectoren die is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
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 de vaste kosten van de dienst, die niet rechtstreeks afhangen van de geproduceerde en/of verdeelde 
volumes en die ongeveer 80% van de totale kostprijs van de dienst vertegenwoordigen, worden 
verdeeld over de economische sectoren op basis van het aantal meters van elke sector; 

 de variabele kosten van de dienst, die rechtstreeks afhangen van de geproduceerde en/of verdeelde 
volumes, worden verdeeld over de economische sectoren op basis van de volumes die aan elke sector 
werden verdeeld. 

6.1.2 De terugwinning van de kosten van de collectieve sanering 

De evaluatie van de kostenterugwinningspercentages voor de collectieve sanering per economische sector 
(huishoudens, landbouw, industrie) omvat de volgende stappen: 

 de evaluatie van de jaarlijkse kosten van de collectieve sanering; 

 de verdeling van de kosten voor de dienst tussen de economische verbruikende sectoren; 

 de evaluatie van de jaarlijkse bijdragen van de economische sectoren aan de financiering van de 
kosten van de dienst; 

 de evaluatie van de kostenterugwinningspercentages voor collectieve sanering door de economische 
sectoren 

De aangenomen methodologie voor de evaluatie van de kostenterugwinningspercentages van de collectieve 
sanering wordt in detail gepresenteerd in het begeleidende document: ‘Evaluatie van de terugwinning van de 
kosten voor diensten in verband met het gebruik van water - District van de Schelde’ 

6.1.2.1  DE  KOSTE NT ER UG WI NN IN GSPE R CENT AGE S V AN  DE DI EN ST  DOOR D E  E CON OMI SCHE 

SE CT ORE N  

De algemene kostenterugwinningspercentages voor de dienst worden berekend voor elke economische sector 
door het vergelijken van: 

 de kosten van de sanering ten laste van elke sector; 

 de totale financiële bijdrage van elke economische sector, waaronder het aandeel van de bijdrage van 
de economische actoren die gebruik maken van de dienst (huishoudens en industrieën die zijn 
gevestigd in de collectieve saneringszone) en het aandeel van de bijdrage van de economische actoren 
die geen gebruik maken van de dienst (industrieën die lozen in oppervlaktewater, huishoudens in de 
zelfstandige saneringszone). 

Industriële sector 

De volgende tabel toont de evolutie in de periode 2007-2011 van het algemene 
kostenterugwinningspercentage van collectieve sanering door de industriële sector: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Bijdrage van de industriële sector (in miljoen €) 3,572 3,889 4,057 4,517 4,573 

2. De jaarlijkse kosten van de dienst ten laste van de 
industriële sector (in miljoen €) 

10,554 12,460 14,231 15,511 15,937 

Totaal kostenterugwinningspercentage door de industriële 
sector (1/2) 

33,8% 31,2% 28,5% 29,1% 28,7% 

Tabel37:  Evolutie, in de periode 2007-2011, van het algemene kostenterugwinningspercentage 
van collectieve sanering door de industriële sector - Bron: Studie naar de 
kostenterugwinningspercentages van de collectieve sanering, SPGE, Financiële dienst, 
jaar 2013. 

 



Tweede stroomgebiedbeheerplannen – ISGD Schelde 

 - 65 - 

Sectoren van de huishoudens 

De volgende tabel toont de evolutie, in de periode 2007-2011, van het algemene 
kostenterugwinningspercentage van de collectieve sanering door de sector van de huishoudens: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Totale bijdrage van de sector van de 
huishoudens (in miljoen €) 

38,648 51,271 63,628 62,210 66,920 

2. De jaarlijkse kosten van de dienst ten 
laste van de sector van de huishoudens 
(in miljoen €) 

37,858 42,832 48,918 53,318 54,780 

Kostenterugwinningspercentage door de 
sector van de huishoudens in zijn geheel (1/2) 

102,1 % 119,7 % 130,1 % 116,7 % 122,2 % 

Tabel38:  Evolutie, in de periode 2007-2011, van het algemene kostenterugwinningspercentage 
van de collectieve sanering door de sector van de huishoudens - Bron: Studie naar de 
kostenterugwinningspercentages van de collectieve sanering, SPGE, Financiële dienst, 
jaar 2013. 

6.1.2.2  KOST E NT ER UGWI NN IN GSPE R CE NT AGE  DOOR  DE  E CO N OMI SCHE  SE CT OR EN  DI E  GEBR UIK 

MAKE N V AN  DE  DIE N ST  

De kostenterugwinningspercentages van de dienst door de economische sectoren die gebruik maken van de 
dienst worden berekend door vergelijking van: 

 de kosten van de sanering ten laste van elke sector; 

 de financiële bijdrage van de economische actoren die gebruik maken van de dienst (huishoudens en 
bedrijven die zijn gevestigd in de collectieve saneringszone). 

Uitgesloten zijn de huishoudens en bedrijven die zijn gevestigd in de zelfstandige saneringszone, die lozen in 
oppervlaktewater en die geen gebruikers van de dienst zijn. 

Industriële sector 

De volgende tabel toont de evolutie, in de periode 2007-2011, van de kostenterugwinningspercentages van 
collectieve sanering door de bedrijven van de industriële sector die gebruik maken van de dienst: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Bijdrage van de bedrijven van 
de industriële sector die gebruik 
maken van de dienst (in miljoen 
€) 

2,430 2,512 2,428 2,541 2,566 

2. De jaarlijkse kosten van de 
dienst ten laste van de 
industriële sector (in miljoen €) 

10,554 12,460 14,231 15,511 15,937 

Kostenterugwinningspercentage 
door de bedrijven die gebruik 
maken van de dienst (1/2) 

23,0 % 20,2 % 17,1 % 16,4 % 16,1 % 

Tabel39:  Evolutie, in de periode 2007-2011, van het kostenterugwinningspercentage van de 
collectieve sanering door de bedrijven van de industriële sector die gebruik maken van 
de dienst - Bron: Studie naar de kostenterugwinningspercentages van de collectieve 
sanering, SPGE, Financiële dienst, jaar 2013. 
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Sectoren van de huishoudens 

De volgende tabel toont de evolutie, in de periode 2007-2011, van het kostenterugwinningspercentage van 
collectieve sanering door de huishoudens die gebruik maken van de dienst: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Totale bijdrage van de huishoudens 
die zich in de collectieve 
saneringszone bevinden (in miljoen 
€) 

35,131 46,605 57,838 56,549 60,830 

2. De jaarlijkse kosten van de dienst 
ten laste van de sector van de 
huishoudens (in miljoen €) 

37,858 42,832 48,918 53,318 54,780 

Kostenterugwinningspercentage door 
de huishoudens die gebruik maken van 
de dienst (1/2) 

92,8 % 108,8 % 118,2 % 106,1 % 111,0 % 

Tabel40: Evolutie, in de periode 2007-2011, van het kostenterugwinningspercentage van de 
collectieve sanering door de huishoudens die gebruik maken van de dienst - Bron: Studie 
naar de kostenterugwinningspercentages van de collectieve sanering, SPGE, Financiële 
dienst, jaar 2013. 

6.1.2.3  CON CLUSI E S 

De analyse van de resultaten onthult de volgende trends: 

1. De toepassing van het beginsel van de werkelijke kostprijs van het water: de volledige terugwinning van de 
totale kosten van de dienst door de financiële bijdragen van de economische verbruikende sectoren 

Het principe van de werkelijke kostprijs van het water is uitgevoerd door goedkeuring van het nieuwe tarief 
van het drinkwater op basis van de concepten werkelijke kostprijs bij de distributie en werkelijke kostprijs bij 
de zuivering. 

De jaarlijkse kosten van de collectieve sanering worden volledig gedekt door inkomsten van de werkelijke 
kostprijs bij de sanering die worden betaald door de economische sectoren. 

De opbrengst van de heffing op de lozing van industrieel afvalwater (volledig voor rekening van de industriële 
sector), de heffing op de lozing van huishoudelijk afvalwater (voor rekening van elke economische actor die 
huishoudelijk afvalwater loost) en de heffing op agrarisch afvalwater (volledig voor rekening van de 
landbouwsector) dragen bij tot de financiering van collectieve sanering in de vorm van financiële middelen die 
beschikbaar zijn voor de financiering van de nieuwe investeringen. 

2. De kostenterugwinningspercentages van de dienst door de industriële sector dalen in de periode 2007-
2011 

De kostenterugwinningspercentages van de dienst door de industriële sector dalen in de periode 2007-2011 en 
zijn lager dan 100%. 

Als we de industriële sector in zijn geheel beschouwen, waaronder de industrieën die gebruik maken van de 
dienst (aangesloten op een rioolstelsel en een openbare waterzuiveringsinstallatie) en de industrieën die geen 
gebruik maken van de dienst (lozing in oppervlaktewater), is het terugwinningspercentage gedaald van 33,8% 
in 2007 tot 28,7% in 2011. 

Als we alleen rekening houden met de industrieën die gebruik maken van de dienst (die zijn aangesloten op 
een openbare waterzuiveringsinstallatie), is het terugwinningspercentage gedaald van 23% in 2007 tot 16,1% in 
2011. 



Tweede stroomgebiedbeheerplannen – ISGD Schelde 

 - 67 - 

Deze trend is te verklaren door de volgende factoren: 

 de hogere jaarlijkse kosten van de collectieve sanering, naar aanleiding van de aanleg en de exploitatie 
van de nieuwe zuiveringsinstallaties (riolerings- en opvangsystemen, zuiveringsinstallaties, enz.); 

 de bijdrage van de industriële sector aan de financiering van de kosten van de dienst blijft relatief 
constant over de periode 2007-2011. Deze factor wordt verklaard door het feit dat de heffing op de 
lozing van industrieel afvalwater (8,9242 €/VE), die het grootste deel van de financiële bijdrage van de 
sector vormt, niet is verhoogd of herzien over de periode. 

3. De hervorming van het belastingstelsel op industrieel afvalwater die is goedgekeurd door het Waalse 
Parlement 

De hervorming van de mechanismen voor de terugwinning van de kosten in verband met het gebruik van het 
water en de milieukosten die is goedgekeurd door het Waalse Parlement (programmadecreet van 12/12/2014) 
leidt tot een nieuw belastingstelsel voor industrieel afvalwater met als doel de uitvoering van de bepalingen 
van artikel 9 van de richtlijn. Deze voorziet: 

 voor bedrijven die zijn aangesloten op een openbare zuiveringsinstallatie, de oprichting van een 
contract voor industrieel afvalwater tussen het bedrijf, SPGE en de OAA (artikel D.260, § 2 van het 
Waterwetboek). Onder dit contract factureert de SPGE de kosten voor industriële sanering van het 
geloosde industriële afvalwater aan het bedrijf in ruil voor de uitgevoerde collectieve sanering. Het 
bedrag van de gefactureerde collectieve sanering wordt: 

o berekend op basis van de geloosde vuilvracht en de kosten van de verleende dienst 
(werkingskosten, kapitaalkosten en beheerskosten); 

o afgetopt op het equivalent van de heffing op de lozingen van industrieel afvalwater, rekening 
houdend met de sociale, milieu- en economische effecten van de terugwinning van de kosten 
van de diensten. 

 voor bedrijven die in het oppervlaktewater lozen, blijft de heffing op industrieel afvalwater van kracht 
en wordt deze herzien op basis van de volgende uitgangspunten (artikel D.261 van het 
Waterwetboek); 

o de belastingdruk stijgt van 8,9242 €/VE tot 13 €/VE; 

o de invoering van een nieuwe coëfficiënt (N5) in de berekening van de vuilvracht van het 
geloosde industriële afvalwater die rekening houdt met de vuilvrachteenheden die verband 
houden met de mate van (eco)toxiciteit. 

4. De kostenterugwinningspercentages van de dienst door de sector van de huishoudens stijgen in de periode 
2007-2011 

De kostenterugwinningspercentages van de dienst door de sector van de huishoudens stijgen in de periode 
2007-2011. Dit resultaat wordt verklaard door de toename van het tarief voor collectieve sanering dat is 
geregistreerd voor de periode 2007-2011. 

Als we de sector van de huishoudens in zijn geheel beschouwen, met inbegrip van de huishoudens in de 
collectieve en zelfstandige saneringszone, stijgen de kostenterugwinningspercentages van 102,1% in 2007 tot 
122,2% in 2011. 

Als we alleen rekening houden met de huishoudens in de collectieve saneringszone (die zijn aangesloten of 
kunnen worden aangesloten op een openbare waterzuiveringsinstallatie), stijgen de 
kostenterugwinningspercentages van 92,8 % in 2007 tot 111 % in 2011. 
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Deze trend is te verklaren door twee tegengestelde factoren: 

 een negatieve factor die bestaat uit de toename van de jaarlijkse kosten voor de collectieve sanering, 
naar aanleiding van de aanleg en de exploitatie van nieuwe zuiveringsinstallaties (riolerings- en 
opvangsystemen, zuiveringsinstallaties, enz.); 

 een positieve factor die bestaat uit de toename van de financiële bijdrage van de sector van de 
huishoudens (bestaande uit de betaalde werkelijke kostprijs van de sanering op de waterrekening). De 
werkelijke kostprijs van de sanering tijdens deze periode is gestegen van € 0,795/m3 in 2007 tot € 
1,407/m3 excl. btw in 2011. 

6.2 De economische analyse van het maatregelenprogramma 

Deze paragraaf bevat een samenvatting van de resultaten betreffende de actualisering van de economische 
analyse, voor het deel ‘economische analyse van het maatregelenprogramma’ ook wel ‘analyse van de 
onevenredige hoge’ genoemd, voor het district van de Schelde. 

De methodologie die is gebruikt voor de analyse van de ‘onevenredig hoge’ kosten wordt gepresenteerd in het 
algemene gedeelte (paragraaf 6.3.3.1). 

Als onderdeel van het 2e beheerplan zal de analyse worden toegespitst op twee scenario's: 

 het scenario ‘goede toestand’ (of het ‘maximum’-scenario) dat is ontwikkeld voor de maatregelen 
‘landbouw’ en ‘industrie’. Ten aanzien van de maatregelen ‘collectieve en zelfstandige sanering’ kon 
het scenario ‘goede toestand’ niet worden ontwikkeld omdat de beschikbare gegevens niet volledig en 
niet voldoende betrouwbaar; 

 een 2e scenario, dat wordt gekenmerkt door een lagere kostprijs voor rekening van de economische 
sectoren, waarin het niet mogelijk is om de nagestreefde goede toestand te bereiken voor alle 
waterlichamen. 

Het doel is om de financiële impact van beide scenario's op elke economische sector te evalueren met het oog 
op de selectie van het ‘optimale’ scenario dat geen ‘onevenredig hoge’ kosten oplevert voor de economische 
sectoren. 

De sector van de huishoudens 

De sector van de huishoudens financiert een groot deel van de maatregelen ‘collectieve sanering’, ‘zelfstandige 
sanering’ en ‘beheer van regenwater’.  

De volgende tabel geeft een overzicht van de totale kosten van de maatregelen ‘collectieve sanering’, 

‘zelfstandige sanering’ en ‘beheer van regenwater’ in het district van de Schelde (in miljoen €)14: 

Code 
maatregel 

Maatregel Totale 
investeringskosten 

(2016/2021) 

Jaarlijkse werkingskosten 

0010_12 Collectieve saneringsinstallaties 232,800  

0020_12 Verbetering van de inzameling van 
afvalwater 

109,230  

0040_02 Verbetering van de aansluiting op de  0,397 

                                                             
14

   Volgens de WATECO-gids worden de verschillende kostencategorieën als volgt gedefinieerd: 

 de totale investeringskosten worden bepaald door het totaalbedrag van de investeringen die zijn gepland in de 
periode 2016/2021; 

 de jaarlijkse investeringskosten worden bepaald door het jaarlijkse aandeel van de totale investeringskosten. ze 
worden bepaald op basis van de totale investeringskosten, door toepassing van de formule van een financiële 
annuïteit met bepaalde duur op de verwachte levensduur van de werken en uitgaande van een interest van 
2%/jaar; 

 de jaarlijkse werkingskosten worden bepaald door de werkings- en onderhoudskosten van de werken, evenals de 
lopende uitgaven in verband met de uitvoering van de maatregelen. 
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Code 
maatregel 

Maatregel Totale 
investeringskosten 

(2016/2021) 

Jaarlijkse werkingskosten 

riolering 

0050_02 Opvolging van de E-PRTR-installaties  0,043 

0060_02 In overeenstemming brengen van de 
woningen in zelfstandige saneringsgebieden 

0,720  

0070_02 Oprichting van een controledienst en 
verbetering van de zelfstandige sanering 

 0,254 

0080_12 Beheer van het afvalwater bij regen - 
verbetering van de kennis 

 0,019 

0090_02 Behoud en herstel van de greppels   

TOTAAL  342,750 0,713 

Tabel41:  Samenvatting van de totale kosten van de maatregelen ‘collectieve sanering’, 
‘zelfstandige sanering’ en ‘beheer van regenwater’ in het district van de Schelde - Bron: 
SPGE, jaar 2015 

Deze maatregelen worden gefinancierd door de toename van de werkelijke kostprijs voor de sanering die 
vooral voor rekening van de sector van de huishoudens is. 

De financiële impact van het maatregelenprogramma 2016/2021 voor de sector van de huishoudens wordt 
geschat door de impact van de waterrekening (waaronder werkelijke kostprijs van de distributie, werkelijke 
kostprijs van de sanering, Sociaal Fonds van het water en btw) en de gemeentebelasting op de riolering op het 
inkomen van de huishoudens. 

De financiële impact van het maatregelenprogramma voor de sector van de huishoudens werd geschat op het 
niveau van Wallonië omdat de gegevens op het niveau van de stroomgebieden (waaronder inkomen van de 
huishoudens) niet beschikbaar zijn. De resultaten worden gepresenteerd in het algemene gedeelte (paragraaf 
6.3.3.2). 

De industriële sector 

De financiële impact van een maatregelenscenario voor de industriële sector wordt geschat op basis van twee 
indicatoren: 

 de jaarlijkse kosten van dat scenario/toegevoegde waarde ( ‘added value’) 

 de jaarlijkse kosten van dat scenario/omzet (‘turnover’). 

De toegevoegde waarde en de omzet van de industriële sector zijn bepaald op basis van de volgende 
uitgangspunten: 

 er wordt enkel rekening gehouden met de bedrijven die onderworpen zijn aan de heffing op de lozing 
van industrieel afvalwater en hun afvalwater lozen in waterlichamen met een risico op het niet 
bereiken van de goede toestand/het goede potentieel als gevolg van de industriële druk15. In dit 
stroomgebied hebben de maatregelen die financieel voor rekening van de industriële sector zijn 
immers enkel betrekking op de bedrijven die zich situeren in de waterlichamen met een industrieel 
risico; 

 de gegevens met betrekking tot de toegevoegde waarde en de omzet van de bedrijven zijn afgeleid 
van de Balanscentrale van de Centrale Nationale Bank van België en hebben betrekking op het jaar 
2012. 

                                                             
15   Bron: Wallonië Overheidsdienst, directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Rijkdommen en Milieu, Directie 

Financiële middelen. 

file:///C:/Users/anb.SPGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/78568EF7.xlsx%23RANGE!A1
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De onderstaande tabel geeft een schatting van de toegevoegde waarde en de omzet van de industriële sector 
in het district van de Schelde voor 2012 (in miljoen €): 

Omzet Toegevoegde waarde 

19 784 4 516 

Tabel42:  Schatting van de toegevoegde waarde en de omzet van de industriële sector in het 
district van de Schelde - Bron: Nationale Bank van België, Balanscentrale, jaar 2012 

De onderstaande tabel toont de evaluatie van de grenswaarden voor de beoordeling van het ‘onevenredig 
hoge’ karakter van de kosten van het maatregelenprogramma voor de industriële sector: 

 Niet onevenredig 
hoge kosten 

Onevenredig hoge 
kosten 

jaarlijkse kosten 
maatregelenprogramma/toegevoeg
de waarde 

< 2% >= 2% 

jaarlijkse kosten 
maatregelenprogramma/omzet 

< 0,5 % >= 0,5 % 

Tabel43:  Definitie van de grenswaarden voor de beoordeling van het ‘onevenredig hoge’ karakter 
van de kosten van het maatregelenprogramma voor rekening van de industriële sector - 
Bron: VITO-studie, analyse van de ‘onevenredig hoge’ kosten, jaar 2011 

Het scenario ‘goede toestand’ omvat de maatregelen voor rekening van de industriële sector die het mogelijk 
maken om de doelstelling van de goede toestand te bereiken in waterlichamen met een risico als gevolg van 
industriële druk (lozing van industrieel afvalwater in het oppervlaktewater). 

De volgende tabel toont de evaluatie van de economische indicatoren voor het scenario ‘goede toestand’ die 
voor rekening zijn van de industriële sector voor het district van de Schelde: 

 1. Totale jaarlijkse 
kosten (miljoen €) 

2. Toegevoegde 
waarde (miljoen 
€) 

3. Omzet (miljoen 
€) 

Jaarlijkse 
kosten/toegevoegde 
waarde (1/2) 

Jaarlijkse 
kosten/omzet 
(1/3) 

Schelde 1,297 4 516 19 784 0,03 % 0,007 % 

Tabel44:  Evaluatie van de financiële impact van het scenario ‘goede toestand’ op de industriële 
sector voor het district van de Schelde - Bron: SPGE, Financiële dienst, jaar 2015 

De waarden die worden verkregen door deze economische indicatoren liggen onder de grenswaarden. Deze 
resultaten tonen aan dat de uitvoering van de maatregelen van het scenario ‘goede toestand’ niet tot 
onevenredig hoge kosten voor de industriële sector leiden. 

De landbouwsector 

De financiële impact van een maatregelenscenario voor de landbouwsector wordt geschat op basis van twee 
indicatoren: 

 de jaarlijkse kosten van dat scenario/inkomsten van de landbouwer en zijn gezin (REF)
16

; 

 de jaarlijkse kosten van dat scenario/arbeidsinkomen (RTT)17. 

                                                             
16   De inkomsten van de landbouwer en zijn gezin (REF) worden verkregen uit: 

• de werkelijke inkomsten van het bedrijf, met inbegrip van de premies en de GLB-steun (gemeenschappelijk 
landbouwbeleid) 

• door het aftrekken van de werkelijke kosten van het bedrijf (jaarlijkse kapitaalkosten voor investeringen in vaste 
activa, variabele of werkingskosten van het bedrijf). 

17  Arbeidsinkomen (RTT) wordt verkregen: 
• op basis van het werkelijke inkomen van het bedrijf, met inbegrip van de premies en de GLB-steun, 
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De volgende tabel toont de evaluatie van de grenswaarden van de economische indicatoren voor de 
beoordeling van het ‘onevenredig hoge’ karakter van de kosten van het maatregelenprogramma voor rekening 
van de landbouwsector: 

 Niet onevenredig 
hoge kosten 

Onevenredig hoge 
kosten 

de jaarlijkse kosten van het 
maatregelenprogramma/arbeidsinko
men (RTT) 

< 2% >= 2% 

de jaarlijkse kosten van het 
maatregelenprogramma/inkomsten 
van de landbouwer en zijn gezin 
(REF) 

< 2% >= 2% 

Tabel45:  Definitie van de grenswaarden van de economische indicatoren voor de beoordeling van 
het ‘onevenredig hoge’ karakter van de kosten van het maatregelenprogramma voor 
rekening van de landbouwsector - Bron: VITO-studie, analyse van de ‘onevenredig hoge’ 
kosten, jaar 2011 

De gegevens met betrekking tot het totale landbouwinkomen (REF en RTT) zijn afkomstig van de DGO3 - 
Directie Economische Landbouwkundige Analyse. 

Ze werden aangepast om het aandeel te schatten van het landbouwinkomen dat verband houdt met de 

risicohoudende waterlichamen als gevolg van de agrarische druk. De correctiefactor die is gebruikt komt 

overeen met het aantal waterlichamen waarvoor de landbouw als verantwoordelijk wordt beschouwd voor het 

niet bereiken van de milieudoelstellingen gedeeld door het totale aantal waterlichamen. 

 

De volgende tabel geeft de beoordeling van het totale landbouwinkomen (via de componenten REF en RTT) en 
van het gecorrigeerde landbouwinkomen voor het jaar 2012, in het district van de Schelde (in miljoen €): 

 Totaal landbouwinkomen Gecorrigeerd landbouwinkomen 

Arbeidsinkomen (RTT) Inkomsten van de 
landbouwer en zijn gezin 

(REF) 

Arbeidsinkomen (RTT) Inkomsten van de 
landbouwer en zijn 

gezin (REF) 

Schelde 151,8 172,8 103,7 118,1 

Tabel46:  Evaluatie van het landbouwinkomen (RTT en REF) voor het jaar 2012 voor het district van 
de Schelde - Bron: Waalse Overheidsdienst-DGO3 - Directie Economische 
Landbouwkundige Analyse, jaar 2015 

Het scenario ‘goede toestand’ omvat de maatregelen voor rekening van de landbouwsector die het mogelijk 
maken om de doelstelling van de goede toestand te bereiken in de risicohoudende waterlichamen als gevolg 
van de agrarische druk (diffuse verontreiniging van de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen). 

  

                                                                                                                                                                                              
• door het aftrekken van het ‘fictieve’ rendement op het geïnvesteerde kapitaal en de variabele of werkingskosten. 
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De onderstaande tabel toont de evaluatie van de economische indicatoren van de landbouwsector, voor het 
scenario ‘goede toestand’ voor het district van de Schelde: 

 1. Totale 
jaarlijkse 
kosten 

(miljoen €) 

2. 
Arbeidsinkomen 

(miljoen €) 

3. Inkomsten van 
de landbouwer en 
zijn gezin (miljoen 

€) 

Jaarlijkse 
kosten/arbeidsinkomen 

(1/2) 

Jaarlijkse 
kosten/inkomsten 
van de landbouwer 
en zijn gezin (1/3) 

Schelde 16,967 103,7 118,1 16,4 % 14,4 % 

Tabel47:  Evaluatie van de financiële impact van het scenario ‘goede toestand’ op de 
landbouwsector, voor het district van de Schelde - Bron: Waalse Overheidsdienst-DGO3, 
jaar 2015 

De verkregen resultaten tonen aan dat de waarden van economische indicatoren hoger zijn dan de 
grenswaarden in het district van de Schelde. Dit betekent dat de uitvoering van het scenario ‘goede toestand’ 
in dit district kan leiden tot ‘onevenredig hoge kosten’ voor de landbouwsector. 

Naar aanleiding van de conclusies van de analyse van het scenario ‘goede toestand’ werd een alternatief 
scenario ontwikkeld. In dit scenario zijn de kosten van de maatregelen voor rekening van de landbouwsector 
gelijk aan 0. Daarom is de financiële impact van het geselecteerde scenario op de landbouwsector nul. 
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7 Ontwerp-maatregelenprogramma 

7.1 Overzicht van de kosten  

De volgende algemene maatregelen zijn van toepassing in het hele Waals Gewest: 

0050_02 
0060_02 
0070_02 
0080_12 
0090_02 
0141_12 

0190_12 
0232_12 
0240_12 
0241_12 
0242_02 
0245_02 

0250_12 
0300_02 
0310_12 
0315_02 
0320_12 
0330_02 

0351_02 
0360_02 
0369_12 
0371_12 
0480_02 
0485_02 

0490_02 
0520_12 
0580_02 
0590_02 
0640_02 
0650_02 

0680_12 

 

Voor het district van de Schelde bevat de onderstaande tabel een overzicht van de kosten van het 
maatregelenprogramma per thema. Alleen de kosten die overeenkomen met maatregelen die specifiek 
moeten worden toegepast op waterlichamen in deze districten zijn hier vermeld. De kosten van de andere 
algemene maatregelen worden geëvalueerd op het niveau van heel Wallonië en worden beschreven in het 
algemene document. 

 Totale 
investeringskosten 

Jaarlijkse werkingskosten 

Sanering van het stedelijk 
afvalwater 

€ 231.600.000 € 0 

Industrie € 14.248.000 € 988.000 

Landbouw € 0 € 0 

Hydromorfologie € 7.815.000 € 1.350.000 

Zwemmen € 0 € 21.000 

TOTAAL 2016-2021 € 253.663.000 € 2.409.000/jaar 

Tabel48:  Kosten van het gekozen maatregelenprogramma per thema voor het district van de 
Schelde 

Dit scenario moet het voor 16% van de oppervlaktewaterlichamen mogelijk maken om de goede ecologische 
toestand/het goede ecologische potentieel te bereiken in 2021 en voor 50% van de grondwaterlichamen om de 
goede chemische toestand te bereiken in 2021. 

De gedetailleerde uitleg van de kwantificering van de maatregelen is opgenomen in het begeleidende 
document ‘Verklaring van de kwantificering van het geselecteerde maatregelenprogramma’ 

7.2 De analyse van het maatregelenprogramma per thema 

De in dit document gepresenteerde maatregelen zijn de maatregelen die in fine zullen worden toegepast zijn 
op de waterlichamen van het district van de Schelde. De kosten van de maatregelen die zullen worden 
toegepast in heel Wallonië (aangegeven met ‘-’ in de onderstaande tabellen) zijn niet opgenomen in dit 
document, maar wel in het algemene document. 
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‘soorten maatregelen’  

CAWK: Concrete actie om de waterkwaliteit te 
verbeteren 
GAB: Goed administratief beheer 
GP: Goede praktijken 
KCO: Kadercontracten en -overeenkomsten 
CONT: Controle 
SIR: Studies, inventaris en register 
FI: Financieel instrument 
RWI: Regel- en wetgevend instrument 
SAO: Sensibiliseren, aanmoedigen, opleiden 
KW: Kostenterugwinning 

N.B. : niet-bepaalde kosten 
D/G: kosten berekend op niveau van het 
waterlichaam (D) of 
          kosten berekend voor heel Wallonië (G) 

Tabel49: Legenda bij de woordenlijst die is gebruikt in de tabellen  

7.2.1 Afvalwaterzuivering 

52 oppervlaktewaterlichamen waren niet in goede toestand/goed potentieel of zeer goede toestand in het 
district van de Schelde in 2013, vanwege, althans ten dele, het gebrek aan collectieve sanering van het 
huishoudelijk afvalwater. 

7.2.1.1  COLLE CTI EV E AFV ALWAT ER Z UIV ER IN G  

Basismaatregelen 

Code G/D Type Titel Investerings 
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0010_12 D CAWK, 
FI 

Collectieve saneringsinstallaties € 231.600.000 € 0 SPGE 

0020_12 G CAWK Verbetering van de inzameling van 
afvalwater 

- - SPGE 

0040_02 G CAWK, 
CONT 

Verbetering van de aansluiting op de 
riolering 

- - SPGE 

Tabel50: Basismaatregelen voor het thema ‘collectieve sanering van het afvalwater’ 

7.2.2 Vermindering van de industriële lozing en beperking van de lozing van 
gevaarlijke stoffen  

Basismaatregelen 

Code G/D Type Titel Investerings
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0220_02  CAWK
, RWI 

Vermindering van de uitstoot van 
zogenaamde MKN-stoffen door 
toevoeging van MKN-parameters in 
de milieuvergunningen 

€ 0 - € DGO3 
(DEE) 

Tabel51: Basismaatregelen voor het thema ‘vermindering van de industriële lozingen en beperking 
van de lozing van gevaarlijke stoffen’  
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Aanvullende maatregelen 

Code G/D Type Titel Investerings
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0110_12
18

 D RWI Herziening van de milieuvergunning 
op basis van de milieudoelstellingen 
voor de waterlichamen. 

€ 10.203.000 € 128.000 DGO3 
(DEE: 
DESu en 
DESo) 

0120_12 D CONT Inspectie van niet-IPPC-industrieën  € 0 € 137.000 DGO3 
(DPC) 

0140_1218 D CAWK
, SIR 

Verbetering van de kennis van 
industriële lozingen 

€ 45.000 € 723.000 DGO3 
(DEE) 

Landbouw 
Tabel52: Aanvullende maatregelen voor het thema ‘vermindering van de industriële lozingen en 

beperking van de lozing van gevaarlijke stoffen’ 

7.2.3 Accidentele historische vervuiling 

Basismaatregelen 

Code G/D Type Titel Investerings
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0400_12 G SIR Kennis van de verbanden tussen de 
kwaliteit van vervuild water en 
vervuilde locaties 

€ 0 - € DGO3 
(DESu, 
DESo, 
DPS) 

Tabel53: Basismaatregel voor het thema ‘accidentele historische vervuiling’ 

7.2.4 Hydromorfologie en het behoud van het aquatisch milieu 

Basismaatregelen 

Code G/D Type Titel Investerings
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0410_12 D CAWK Herstel van de laterale 
continuïteit van de waterlopen 

€ 1.389.000 € 0 DGO3 (DCENN), 
provincies en 
gemeenten 

0440_12 D CAWK Herstel en beheer van het ooibos 
van de waterlopen 

€ 4000 € 1.350.000 DGO3 (DCENN), 
provincies en 
gemeenten 

0470_12 D CONT, 
SAO 

Het behalen van de 
doelstellingen in de beschermde 
natuurgebieden 

€ 6.422.000 € 0 DGO3 (DCENN), 
provincies en 
gemeenten 

Tabel54: Basismaatregelen voor het thema ‘hydromorfologie en het behoud van de aquatische 
milieus’ 

 

                                                             
18  Deze maatregel is een hoofdmaatregel met verschillende submaatregelen. 
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7.2.5 Recreatieve activiteiten 

Basismaatregelen 

Code G/D Type Titel Investerings
kosten 

Jaarlijkse 
werkingskosten 

Operator 

0530_12 D CAWK
, GP, 
CONT, 
SAO 

Verbetering van de kwaliteit van het 
zwemwater 

€ 0 € 21.000 DGO3 
(DEE) 

Tabel55: Basismaatregel voor het thema ‘recreatieve activiteiten’ 
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8 Register van andere programma’s en beheerplannen 
rond waterbeleid 

8.1 Register van de plannen 

Titel Meer informatie 

Lucht-Klimaat-Energieplan 

Algemeen 
document 
punt 8.1 

 

OF 

http://www.awac.be/ 

De overstromingsrisicobeheerplannen 
(ORBP), de opvolger van het PLUIES-
plan 

http://environnement.wallonie.be/inondations 

Saneringsplannen per 
deelstroomgebied (PASH) 

http://www.spge.be 

Visserij- en hengelbeheerplan http://environnement.wallonie.be/dnf/servext/peche/i
ndex.htm 

8.2  Register van de programma’s 

Titel Meer informatie 

NAPAN (Nationaal Actieplan) en Waals 
reductieprogramma voor pesticiden 
(PWRP) 

Algemeen 
document 
punt 8.2 

 

OF 

 

http://environnement.wallonie.be/pesticides 

Programma voor duurzaam 
stikstofbeheer in de landbouw (DBHS) 

http://www.nitrawal.be/agriculteurs/DBHS/ 

Investeringsprogramma’s van de 
Openbare Maatschappij voor 
Waterbeheer (SPGE) 

http://www.spge.be 

Natura 2000-programma’s http://natura2000.wallonie.be 

LIFE-nature-programma’s http://biodiversite.wallonie.be/fr/projets-
life.html?IDC=3260 

De actieprogramma’s van de 
rivierencontracten 

http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere 

Actieprogramma's voor de rivieren door 
middel van een geïntegreerde 
benadering op sectorniveau (PARIS) 

 

 

http://www.awac.be/
http://environnement.wallonie.be/inondations
http://www.spge.be/
http://environnement.wallonie.be/dnf/servext/peche/index.htm
http://environnement.wallonie.be/dnf/servext/peche/index.htm
http://environnement.wallonie.be/pesticides
http://www.nitrawal.be/agriculteurs/DBHS/
http://www.spge.be/
http://natura2000.wallonie.be/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/projets-life.html?IDC=3260
http://biodiversite.wallonie.be/fr/projets-life.html?IDC=3260
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere
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9 Samenvatting van de maatregelen om het publiek te 
informeren en te raadplegen, de resultaten daarvan en de 
wijzigingen die werden aangebracht aan het plan 

Om de actieve betrokkenheid van alle betrokken partijen aan te moedigen, bepaalt de Kaderrichtlijn Water 
(2000/60/EG) in zijn artikel 14 met als titel ‘Voorlichting en raadpleging van het publiek’, dat het publiek moet 
worden geraadpleegd tijdens de verschillende fasen van de uitvoering, gedurende een periode van ten minste 
zes maanden waarin het publiek schriftelijke opmerkingen kan maken over de verschillende 
ontwerpdocumenten die werden opgesteld. 

De verschillende raadplegingen van het publiek die door dit artikel 14 worden vereist, hebben in Boek II van het 
Waals Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de vorm aangenomen van opeenvolgende openbare 
onderzoeken. 

Juridische context  

In artikel D.26 tot en met D.28 van het Waterwetboek is bepaald dat de beheerplannen van de tweede cyclus 
voor openbaar onderzoek moeten worden ingediend: 

 voor 22 december 2013, het tijdsschema en werkprogramma voor de uitwerking van het beheerplan 
van elk Waals stroomgebied (toegewezen aan de 4 internationale stroomgebiedsdistricten van de 
Maas, de Schelde, de Rijn en de Seine); 

 voor 22 december 2014, een voorlopige synthese van de belangrijke vraagstukken betreffende het 
waterbeheer van elk Waals stroomgebied; 

 voor 22 december 2015, een ontwerpbeheerplan en een ontwerp van een maatregelenprogramma 
voor elk Waals stroomgebied. 

Onderstaande informatie is van algemene aard. Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van 
het algemeen document van deze beheerplannen. 

9.1 Openbare onderzoeken in verband met de tweede cyclus van 
de beheerplannen  

9.1.1 Eerste openbaar onderzoek (2013-2014) 

Dit onderzoek vond plaats van 16 september 2013 tot 17 maart 2014. Het had betrekking op het tijdschema en 
het werkprogramma voor de uitwerking van de beheerplannen alsook het tussentijdse overzicht van de 
belangrijke onderwerpen op het gebied van waterbeheer. 

Voor dit onderzoek werden 11 kernpunten vastgesteld: 

 Probleem 1: Diffuse verontreiniging: het stimuleren van praktijken die zijn bedoeld om de voorraden 
en de aquatische milieus te beschermen; 

 Probleem 2: Beheer van het afvalwater: gereguleerde lozing en nieuwe prioriteiten voor actie; 

 Probleem 3: Eliminatie van de gevaarlijke stoffen voor het milieu; 

 Probleem 4: Behoud en herstel van de aquatische milieus; 

 Probleem 5: Aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering; 
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 Probleem 6: Beheer van de overstromingsrisico's; 

 Probleem 7: Waardering en bescherming van de strategische watervoorraden; 

 Probleem 8: Versterking van de interregionale en internationale samenwerking; 

 Probleem 9: Sensibilisering en betere voorlichting van het publiek en de lokale verantwoordelijken; 

 Probleem 10: Onderlinge afstemming van de ontwikkeling van hernieuwbare energie in verband met 
water en bescherming van het aquatische milieu; 

 Probleem 11: Beheer van de waterprijs en billijke bijdragen aan een duurzame financiering van het 
waterbeheer. 

In totaal hebben het grote publiek en de institutionele actoren 1471 opmerkingen geformuleerd op de 
documenten die ter raadpleging werden voorgelegd. 

De informatie met betrekking tot de organisatie van het openbaar onderzoek en de resultaten daarvan zijn 
beschikbaar in hoofdstuk 9 van het algemene document van deze beheerplannen. 

9.1.2 Tweede openbaar onderzoek (2015) naar het ontwerp van de tweede 
beheerplannen 

Het openbaar onderzoek met betrekking tot het ontwerp van de beheerplannen werd geopend op 1 juni 2015 
en afgesloten op 8 januari 2016. 

Het onderzoek werd aangekondigd en uitgevoerd volgens de voorschriften van artikel D.29 tot D.29-28 en D.52 
en volgende van Boek I van het Milieuwetboek en art. D.28 tot D.29 van Boek II van het Milieuwetboek, met 
daarin het Waterwetboek. 

De documenten die ter onderzoek werden voorgelegd zijn de ontwerpen van de tweede beheerplannen met 
milieudoelstellingen per waterlichaam (oppervlakte- en grondwater) en maatregelenprogramma's op niveau 
van het district. Het verslag over de milieueffecten werd ook bij de documenten gevoegd die aan openbaar 
onderzoek werden onderworpen. De gegevens die werden gebruikt bij de uitwerking ervan zijn ter beschikking 
gesteld. 

Naast het onderzoek voor het grote publiek werden ook de institutionele actoren en de aangrenzende staten 
en regio's geraadpleegd. 

Het grote publiek en de institutionele actoren (adviescommissies, Rivierencontracten, gemeenten, regionale en 
internationale organisaties, brancheorganisaties ...) konden via de website, per e-mail en per post reageren op 
het ontwerp van beheerplannen en het milieueffectenrapport. 

Ze hebben 1201 opmerkingen gegeven waarvan 68% relevant werd geacht. 

De informatie met betrekking tot de organisatie van het openbaar onderzoek en de resultaten daarvan zijn 
beschikbaar in hoofdstuk 9 van het algemene document van deze beheerplannen. 
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10 Lijst van bevoegde autoriteiten 

Naam en adres van de bevoegde overheid 

 Informatie 

Naam Waalse Overheidsdienst, 
Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu 
Afkorting: Waalse Overheidsdienst - DGO3 

Adres  Avenue Prince de Liège 15, 
5100 NAMEN (Jambes) 
België  

Website   http://environnement.wallonie.be  

Aanvullende 
informatie  

Contactpersoon: Mijnheer Brieuc QUEVY 
Titel: Algemeen directeur 
E-mail: brieuc.quevy@spw.wallonie.be 
Telefoon: +32 (0)81 33 61 60 

 Informatie 

Naam  Waalse Overheidsdienst, 
Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen. 
Afkorting: Waalse Overheidsdienst – DGO2 

Adres  Boulevard du Nord 8, 
5000 NAMEN 
België 

Website  http://voies-hydrauliques.wallonie.be 

Aanvullende 
informatie  

Contactpersoon: Mijnheer Yvon LOYAERTS 
Titel: Algemeen directeur 
E-mail: yvon.loyaerts@spw.wallonie.be  
Telefoon: +32 (0)81 77 26 90 

http://environnement.wallonie.be/
mailto:brieuc.quevy@spw.wallonie.be
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/
mailto:yvon.loyaerts@spw.wallonie.be
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11 Aanspreekpunten 

Minister van Milieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn 

Tel.: +32(0)81.710.310 – Fax: +32(0)81.710.380 
Website: http://diantonio.wallonie.be/ 
E-mail: carlo.diantonio@gov.wallonie.be 

Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3) – 
Waalse Overheidsdienst 

Tel.: +32(0)81.33.63.24 – Fax: +32(0)81.33.63.11 
Website: http://eau.wallonie.be 
E-mail: eau@spw.wallonie.be 

Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE) 

Tel.: +32(0)81.25.19.30 
Website: http://www.spge.be 
E-mail: info@spge.be 

http://diantonio.wallonie.be/
mailto:carlo.diantonio@gov.wallonie.be
http://eau.wallonie.be/
mailto:eau@spw.wallonie.be
http://www.spge.be/
mailto:info@spge.be
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12 Bijlagen 

Bijlage1: Lijst van de oppervlaktewateren in het Waals deel van het internationaal district van de Schelde 
en hun typologie. 

Bijlage2: Lijst van de beschermingszones rondom grondwaterwinningen – Bron: DGO3 (2015) 
Bijlage3: Beschrijving van de badzones en hun stroomopwaartse zones 
Bijlage4: Lijst van de beschermde zones - Natura 2000 
Bijlage5: Controlelocaties van het oppervlaktewater 
Bijlage6: Wijzigingen aan het monitoringnetwerk van de kwaliteit van het oppervlaktewater 
Bijlage7: Ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen 
Bijlage8: Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen 
Bijlage9: Milieudoelstellingen van de oppervlaktewaterlichamen – Bron: DGO3 (2015) 
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I. Lijst van de oppervlaktewateren in het Waals deel van 
het internationaal district van de Schelde en hun 
typologie. 

Code Naam Typologie Classificatie 

DE01B Scheidingskanaalvlak van het 
Kanaal Blaton-Aat 

Kunstmatige waterwegen Kunstmatig 

DE01C Kanaal Blaton-Aat Kunstmatige waterwegen Kunstmatig 

DE01R Westelijke Dender Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

DE02R Oostelijke Dender Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DE03R Westelijke en Oostelijke Dender Rivieren met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

DE04R Blanche Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DE05R Sille Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DE06R Rieu du Trimpont Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

DE07R Ruisseau d'Ancre Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DE08R Mark I Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DE09R Gekanaliseerde Dender Rivieren met gering verval in leemgebied Sterk veranderd 

DE10R Mark II Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

DG01R Dijle I Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DG02R Dijle II Rivieren met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DG03R Lasne Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DG04R Pisselet Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DG05R Train Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DG06R Nete Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DG07R Grote Gete I Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DG08R Ruisseau Saint-Jean Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DG09R Grote Gete II Rivieren met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DG10R Kleine Gete I Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DG11R Beek van Gollard Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DG12R Kleine Gete II Rivieren met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

DG13R Schoorbroek Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

EL01C Kanaal van Espierres Kunstmatige waterwegen Kunstmatig 

EL01R Leie Grote rivieren met gering verval in 
leemgebied 

Sterk veranderd 

EL02C Kanaal Nimy-Blaton-Péronnes Kunstmatige waterwegen Kunstmatig 

EL02R Douve I Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

EL03C Kanaal Blaton-Aat Kunstmatige waterwegen Kunstmatig 

EL03R Kortekeerbeek Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

EL04R Haute Planche Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

EL05R Fontaine Bouillante Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

EL06R De Verne van Bury Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

EL07R Elnon Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

EL08R Beek van Prés Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

EL09R Rieu des Barges Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

EL10R Rieu d'Amour Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

EL11R Melle Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 
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Code Naam Typologie Classificatie 

EL12R Rieu de Templeuve Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

EL13R Rieu du pas à Wasmes Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

EL14R Espierres Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

EL15R Grote Espierres Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

EL16R Rieu de Lhaye Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

EL17R Rhosnes Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

EL18R Schelde I Grote rivieren met gering verval in 
leemgebied 

Sterk veranderd 

EL19R Schelde II Grote rivieren met gering verval in 
leemgebied 

Sterk veranderd 

EL20R Rhosnes Rivieren met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

EL21R Douve II Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

EL22R Fausse Rhosnes Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

HN01C Kanaal Nimy-Blaton-Péronnes Kunstmatige waterwegen Kunstmatig 

HN01R Haine I Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

HN02C Kanaal Pommeroeul - Condé Kunstmatige waterwegen Kunstmatig 

HN02R Thiriau du Luc Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

HN03C Historisch kanaal van het centrum Kunstmatige waterwegen Kunstmatig 

HN03R Obrecheuil Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

HN04C Oud kanaal van Pommeroeul Kunstmatige waterwegen Kunstmatig 

HN05C Gekanaliseerde Haine Kunstmatige waterwegen Kunstmatig 

HN06R Trouille I Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

HN07R Ruisseau d'Erbisoeul Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

HN09R Ruisseau d'Elwames Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

HN11R Rieu d'Elouges Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

HN13R Grand Courant Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

HN14R Petite Honnelle Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

HN15R Grande Honnelle Rivieren met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

HN16R Haine II Rivieren met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

HN17R Trouille II Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

SN01C Kanaal Charleroi-Brussel Kunstmatige waterwegen Kunstmatig 

SN01R Zenne I Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

SN02C Oud kanaal Charleroi-Brussel Kunstmatige waterwegen Kunstmatig 

SN02R Stincup-Lobbecq Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

SN03R Coerq Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

SN05R Ry Ternel Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

SN06R Hain Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

SN08R Sennette I Rivieren met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

SN09R Sennette II Rivieren met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 

SN10R Zenne II Rivieren met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

SN11R Thisnes Beken met gemiddeld verval in leemgebied Natuurlijk 

SN12R Samme Beken met gemiddeld verval in leemgebied Sterk veranderd 
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II. Lijst van de beschermingszones rondom 
grondwaterwinningen 

Code 
preventiezone 

Naam van de preventiezone Betrokken gemeenten Publicatie 
in het B.S. 

Code 
grondwaterlichaa

m 

SWDE044 Jandrain-Jandrenouille  Orp-Jauche, Hannuit 14/09/200
2 

RWE053 

VIVAQUA11 Braine-l'Alleud/Waterloo Braine-L'Alleud, Nijvel, 
Waterloo 

24/10/200
2 

RWE051 

IECBW02 Hubermont (infiltratietunnels van 
Maransart) 

Lasne 8/11/2002 RWE051 

SWDE156 Chercq Cornet Doornik 10/12/200
2 

RWE013 

SWDE031 Moustier, Hacquegnies  Frasnes-lez-Anvaing, 
Leuze-en-Hainaut 

17/12/200
2 

RWE013 

SWDE020 Obroecheuil, Casteau, Thieusies  Zinnik, Bergen  3/01/2003 RWE013 

IECBW06 Try Ceroux-Mousty Ottignies-Louvain-la-Neuve 4/03/2003 RWE051 

SWDE021 Chièvres  Chièvres 6/05/2003 RWE013 

SWDE037 St-Vaast, Puits Joris  La Louvière 3/06/2003 RWE030 

VIVAQUA04 Plancenoit Lasne, Genepiën 15/10/200
3 

RWE051 

IECBW04 Corroy-Le-Grand Corbais Chaumont-Gistoux 23/10/200
3 

RWE051 

SWDE157 Forage d'Ere Doornik 18/11/200
3 

RWE060 

SWDE033 Grand Reng Source de la Trouille  Erquelinnes, Estinnes 12/12/200
3 

RWE030 

SWDE018 Blaton, Carrière  Bernissart 16/12/200
3 

RWE013 

SWDE039 Spiennes  Bergen 8/04/2004 RWE030 

SWDE025 Estinnes-au-Val  Estinnes, Binche 1/06/2004 RWE030 

SWDE060 Erquennes  Honnelles 1/06/2004 RWE030 

AC_LAHULPE01 Dreve De La Ramée Puits  La Hulpe 19/01/200
5 

RWE051 

SWDE100 Maffle  Aat, Chièvres 12/01/200
6 

RWE013 

SWDE062 Bois du Prince P1, P2 Le Roeulx, La Louvière 3/05/2006 RWE017 

SWDE041 Neufvilles P1 Zinnik 6/12/2006 RWE013 

SWDE114 Seneffe Arquennes Source 1, 2, 3, 
6 

Seneffe, Nijvel 6/12/2006 RWE051 

IECBW05 Sauvagemont 1 en 3 Lasne 6/12/2006 RWE051 

AC_PERUWELZ01  Bon-Secours Awiches Péruwelz, Bernissart 11/05/200
7 

RWE013 

SWDE092 Givry Fontaine à Crayon P1, P2 Quévy 11/05/200
7 

RWE030 

VIVAQUA08 Waterwingebieden van Vieux-
Genepiën 

Genepiën, Nijvel 27/06/200
7 

RWE051 

IECBW08 Ohain 1, Ohain 2 Lasne 28/06/200
7 

RWE051 

SWDE080 Baudour P2 Saint-Ghislain 29/11/200
7 

RWE030 

IECBW03 Ste Gertrude 1, Ste Gertrude 2 Court-Saint-Etienne 24/02/200
9 

RWE051 
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Code 
preventiezone 

Naam van de preventiezone Betrokken gemeenten Publicatie 
in het B.S. 

Code 
grondwaterlichaa

m 

SWDE061 Lens-Erbaut D1, Erbaut Puits E, 
Erbaut Puits A, Erbaut Puits B, 
Erbaut Puits C, Erbaut P1, Erbaut 
P2, Erbaut P3, Monttignies, 
Ouillies P1 

Lens, Jurbise 27/03/200
9 

RWE013 

SWDE129 Rabauby G1 Gembloux 16/04/200
9 

RWE051 

SWDE083 Les Fonds de Bray puits 1 Binche, Estinnes 7/07/2009 RWE030 

IECBW12 Quatre Sapins P1, P2 Waver 11/08/201
1 

RWE051 

IECBW13 Galerie Le Manil Waver 11/08/201
1 

RWE051 

IEVT04_05(IECBW
) 

Thil SGB198, Try Coquiat 1 
SGB184, Thil Bis 

Villers-la-Ville 16/08/201
2 

RWE051 

IEVT02(IECBW) Houtain 2, Houtain 1 (bronnen van 
de Dijle) 

Genepiën 16/08/201
2 

RWE051 

SWDE220 Jandrain G1 (Pissaumont) Orp-Jauche, Hannuit 1/03/2013 RWE053 

IEVT01_03(IECBW
) 

Gemioncourt Ouest, Gemioncourt 
Centre,  
Gemioncourt Est, Piraumont BIS 

Genepiën, Villers-la-Ville, 
Les Bons Villers 

23/05/201
4 

RWE051 

TMVW01_08 Aubechies P28, Aubechies P29, 
Blicquy  
P25, Blicquy P26, Blicquy P27, 
Moulbaix P22, Moulbaix P23, 
Moulbaix P24 

Leuze-en-Hainaut, Aat, 
Beloeil 

17/10/201
4 

RWE013 
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III. Beschrijving van de badzones en hun stroomopwaartse 
zones 

Code van het 
waterlichaam 

Code van 
de 
badzone  

Titel Beschrijving van de badzone en het stroomopwaartse gebied 

DG03R B04 Het strand van 
Rénipont 

De badzone van Renipont te Lasne, bevoorraad door bronnen, ter 
hoogte van het aangelegde strand (onderbekken van de Dijle-
Gete). 

EL02C E04 De Grand large in 
Péronnes 

De Grand Large te Péronnes, op het kanaal Nimy - Blaton - 
Péronnes, ter hoogte van de pontons van het ADEPS-centrum; 
 
Het stroomopwaartse gebied: 

- De Grand Large te Péronnes (onderbekken van de 
Schelde); 

- het kanaal Nimy - Blaton - Péronnes vanaf de 
samenvloeiing met de Schelde tot de Grand Large; 

- het kanaal Nimy - Blaton - Péronnes vanaf de Grand 
Large tot de samenvloeiing met het kanaal Pommeroeul - 
Antoing Ouest; 

- het kanaal Pommeroeul - Antoing Ouest vanaf zijn 
samenvloeiing met de Grand Large tot zijn samenvloeiing 
met het kanaal Nimy - Blaton - Péronnes. 

HN01C E03 De Grand large in 
Nimy 

De ‘Grand Large’ te Péronnes, op het kanaal Nimy - Blaton - 
Péronnes, ter hoogte van de pontons van het ADEPS-centrum; 
 
Het stroomopwaartse gebied: 

- De Grand Large te Nimy (deelstroomgebied van de 
Haine); 

- het kanaal Nimy - Blaton - Péronnes vanaf de Grang Large 
van Nimy tot de Darses van Ghlin; 

- het Centrumkanaal vanaf de Grand Large van Nimy tot de 
sluis van Havré. 

SA01B E05 Het Plan d’eau 
van la Marlette 

De badzone La Marlette te Seneffe, op het kanaal Charleroi - 
Brussel ter hoogte van de Branche de Bellecourt, ter hoogte van de 
pontons van het ADEPS-centrum La Marlette; 
 
Het stroomopwaartse gebied: 

- De branche de Bellecourt in zijn geheel (onderbekken van 
de Senne); 

- het kanaal Charleroi - Brussel van de branche de 
Bellecourt tot de samenvloeiing van de beek van 
Communes (waterloop nr. 9062); 

- de beek van Communes vanaf zijn samenvloeiing van het 
kanaal Charleroi - Brussel tot aan diens punt van 
oorsprong; 

- de ruisseau du Castia (waterloop nr. 9142) vanaf zijn 
samenvloeiing van het Charleroi - Brussel tot aan diens 
punt van oorsprong; 

- het kanaal Charleroi - Brussel van zijn samenvloeiing van 
het Centrumkanaal tot de branche de Bellecourt. 
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IV. Lijst van de beschermde gebieden – Natura 2000 

Code Titel van de zone Oppervlakte van de 
zone in het district 

(hectare) 

Percentage van 
de zone in het 
district 

BE31001 Affluents brabançons van de Zenne 707,57 100 

BE31002 De valleien van de Argentine en de Lasne 656,06 100 

BE31003 De vallei van de Lasne 432,29 100 

BE31004 De vallei van de Dijle stroomafwaarts van 
Eerken 

138,81 100 

BE31005 De vallei van de Nete 175,24 100 

BE31006 De Dijlevallei te Ottignies 303,15 100 

BE31007 Vallei van de Train 495,69 100 

BE31008 Steengroeve van Dongelberg 10,95 100 

BE31009 De mijnen van Orp-Jauche 14,30 100 

BE31010 De bronnen van de Dijle 654,81 100 

BE31011 Vallei van de Thyle 1 126,11 100 

BE31012 Vallei van de Dijle van Waver tot Eerken 85,04 100 

BE32001 Vallei van de Leie 411,04 100 

BE32002 Scheldebekken stroomopwaarts van Doornik 369,50 100 

BE32003 Pays des Collines 131,53 100 

BE32004 Vallei van de Rhosnes 190,70 100 

BE32005 De Dender en Mark vallei 529,35 100 

BE32006 Bois d'Enghien et de Silly 541,78 100 

BE32007 Bos van Houssière 718,41 100 

BE32008 De bossen van Arpes en Hôpital 138,23 100 

BE32010 Het moeras van Verne 102,14 100 

BE32011 De bossen van Bon-Secours 391,59 100 

BE32012 Noordelijke stroomgebied van de Haine 2 212,97 100 

BE32014 Vallei van de Haine stroomopwaarts van 
Bergen 

458,78 100 

BE32015 Canal souterrain de la Bête Refaite 0,11 9,71 

BE32016 De Mariemont bossen 153,55 100 

BE32017 Vallei van de Haine stroomafwaarts van Bergen 1 813,46 100 

BE32018 Bos van Colfontaine 841,89 100 

BE32019 De Trouille vallei 1 324,33 100 

BE32020 Vallei van de Princesse 133,48 100 

BE32025 Haut-Pays des Honnelles 600,84 100 

BE32044 Scheldebekken stroomopwaarts van Doornik 191,83 100 

BE32045 Vallei van de Aubrecheuil 36,36 100 
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V. Controlegebieden van de oppervlaktewaterlichamen 

Gecontroleerd 
oppervlaktewaterlichaam 

Nr. van het gebied  Waterloop Type controle 

DE01C/EL03C/DE01B BERW_02420 Kanaal Blaton-Aat Toezicht 

DE01R BERW_40073 Westelijke Dender Operationeel 

DE02R BERW_01259 Oostelijke Dender Toezicht 

DE03R BERW_01270 Dender Operationeel 

DE04R BERW_40135 Blanche Operationeel 

DE05R BERW_40075 Sille Operationeel 

DE06R BERW_40134 Rieu du Trimpont Operationeel 

DE07R BERW_40076 Ruisseau d'Ancre Operationeel 

DE08R BERW_40136 Mark Operationeel 

DE09R BERW_01281 Dender Toezicht 

DE10R BERW_40077 Mark Operationeel 

DG01R BERW_50099 Dijle Operationeel 

DG02R BERW_01670 Dijle Toezicht 

DG03R BERW_40081 Lasne Operationeel 

DG04R BERW_40129 Pisselet Operationeel 

DG05R BERW_01780 Train Toezicht 

DG06R BERW_40261 Nete Operationeel 

DG07R BERW_02049 Grote Gete Operationeel 

DG08R BERW_50100 Ruisseau Saint-Jean Operationeel 

DG09R BERW_05720 Grote Gete Toezicht 

DG10R BERW_50101 Kleine Gete Operationeel 

DG11R BERW_40132 Beek van Gollard Operationeel 

DG12R BERW_06280 Kleine Gete Operationeel 

DG13R BERW_40130 Schoorbroek Operationeel 

EL01C BERW_00551 Kanaal van Espierres Operationeel 

EL01R BERW_00670 Leie Toezicht 

EL02C BERW_02362 Kanaal Nimy-Blaton-
Péronnes 

Operationeel 

EL02R/EL21R BERW_40119 Douve Operationeel 

EL03R BERW_40120 Kortekeerbeek Operationeel 

EL04R BERW_40121 Haute Planche Operationeel 

EL05R BERW_40262 Beek van la Fontaine 
Bouillante 

Operationeel 

EL06R BERW_40048 De Verne van Bury Operationeel 

EL07R BERW_12321 Elnon Operationeel 

EL08R BERW_40128 Beek van Prés Operationeel 

EL09R BERW_40127 Rieu des Barges Operationeel 

EL10R BERW_10004 Rieu d'Amour Operationeel 

EL11R BERW_40126 Melle Operationeel 

EL12R BERW_40125 Rieu de Templeuve Operationeel 

EL13R BERW_40124 Rieu du Pas à Wasmes Operationeel 

EL14R BERW_00580 Espierres Operationeel 

EL14R BERW_50093 Espierres Operationeel 
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Gecontroleerd 
oppervlaktewaterlichaam 

Nr. van het gebied  Waterloop Type controle 

EL15R BERW_00585 Grote Espierres Operationeel 

EL16R BERW_40123 Rieu de Lhaye Operationeel 

EL17R BERW_40133 Rhosnes Operationeel 

EL18R BERW_00360 Schelde Toezicht 

EL18R BERW_00395 Schelde Operationeel 

EL19R BERW_00400 Schelde Toezicht 

EL20R BERW_00630 Rhosnes Toezicht 

EL22R BERW_40175 Fausse Rhosnes Operationeel 

HN01C BERW_02363 Kanaal Nimy-Blaton-
Péronnes 

Operationeel 

HN01C BERW_02390 Centrumkanaal Operationeel 

HN01R BERW_01560 Samme Operationeel 

HN01R BERW_02230 Haine Operationeel 

HN01R BERW_10012 Beek van Estinnes Operationeel 

HN02C BERW_02341 Kanaal Pommeroeul-
Condé 

Operationeel 

HN02R BERW_40174 Thiriau du Luc Operationeel 

HN03C BERW_02391 Centrumkanaal Operationeel 

HN03R BERW_40137 Obrechoeil Operationeel 

HN04C BERW_40088 Oud kanaal van 
Pommeroeul 

Operationeel 

HN05C BERW_02280 Gekanaliseerde Haine Toezicht 

HN06R BERW_02329 Trouille Operationeel 

HN07R BERW_40138 Ruisseau d'Erbisoeul Operationeel 

HN09R BERW_10011 Ruisseau d'Elwames Operationeel 

HN11R BERW_40140 Ruisseau d'Élouges Operationeel 

HN13R BERW_02361 Grand Courant Operationeel 

HN14R BERW_40141 Petite Honnelle Operationeel 

HN15R BERW_02295 Grande Honnelle Toezicht 

HN16R BERW_50021 Haine Operationeel 

HN17R BERW_02328 Trouille Operationeel 

SN01C BERW_01552 Kanaal Charleroi-Brussel Operationeel 

SN01C BERW_01554 Kanaal Charleroi-Brussel Operationeel 

SN01R BERW_01400 Zenne Operationeel 

SN02C BERW_12283 Oud kanaal Charleroi-
Brussel 

Toezicht 

SN02R BERW_40143 Stincup-Lobbecq Operationeel 

SN03R BERW_40144 Coerq Operationeel 

SN05R BERW_40145 Ry Ternel Operationeel 

SN06R BERW_01440 Hain Operationeel 

SN08R BERW_01430 Sennette Operationeel 

SN09R BERW_50137 Sennette Operationeel 

SN10R BERW_01395 Zenne Toezicht 

SN10R BERW_40182 Zenne Operationeel 

SN11R BERW_01565 Thines Operationeel 

SN12R BERW_01561 Samme Operationeel 
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VI. Wijzigingen aan het monitoringnetwerk van de kwaliteit 
van het oppervlaktewater 

Gecontroleerd 
oppervlaktewaterlichaam 

Nr. van het gebied Waterloop Type controle 

DG01R BERW_01653 Dijle Operationeel 

DG01R BERW_50064 Thyle Aanvullend 

DG01R BERW_50098 Orne Aanvullend 

DG05R BERW_12311 Glabais Operationeel 

HN06R BERW_50094 By Operationeel 

HN06R BERW_50095 Wampe Operationeel 

HN06R BERW_50096 Trouille Operationeel 

HN15R BERW_50019 Grande Honnelle Aanvullend 

SN02R BERW_10013 Stincup-Lobbecq Operationeel 
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VII. Ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen 

Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

DE01B Aat 
Goed en 

beter 
Goed Goed Niet bepaald Goed en beter 

   
Gemiddeld 

DE01C Aat 
Goed en 

beter 
Goed Goed Slecht Goed en beter 

   
Gemiddeld 

DE01R 
Westelijke 
Dender 

Matig Slecht Slecht Gemiddeld Matig 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Linuron 
Diatomeeën 

Slecht 

DE02R 
Oostelijke 
Dender 

Slecht Matig Goed Goed Slecht 

COD 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Macro-ongewervelden 
Macrofyten 
Vissen 

Matig 

DE03R 
Westelijke en 
Oostelijke 
Dender 

Gemiddeld Matig Goed Matig Gemiddeld 

COD 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

DE04R Blanche Slecht Slecht Niet bepaald Gemiddeld Slecht 

Organisch opgelost koolstof 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
 
 
 

Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Macro-ongewervelden 
Vissen Slecht 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

DE05R Sille Slecht Slecht Goed Gemiddeld Slecht 

Organisch opgelost koolstof 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 

Nitraten 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 
Macrofyten  
Vissen 

Matig 

DE06R 
Rieu du 
Trimpont 

Gemiddeld Matig Niet bepaald Gemiddeld Gemiddeld 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Diatomeeën 

Slecht 

DE07R 
Ruisseau 
d'Ancre 

Slecht Slecht Goed Goed Slecht 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 
Vissen 

Matig 

DE08R Mark I Slecht Matig Niet bepaald Gemiddeld Slecht 

Opgelost organisch koolstof 
COD 
BZV5 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 
Vissen 

Matig 

DE09R 
Gekanaliseerde 
Dender 

Gemiddeld Matig Slecht Matig Gemiddeld 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
3,4-dichloroanilines 
Linuron 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

DE10R Mark II Gemiddeld Gemiddeld Niet bepaald Matig Gemiddeld 

Opgelost organisch koolstof 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
 

Kjeldahl-stikstof 
Diatomeeën 

Matig 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

DG01R Dijle I Gemiddeld Goed Goed Gemiddeld Gemiddeld Macro-ongewervelden  Niet bepaald 

DG02R Dijle II Slecht Matig Goed Goed Slecht 

Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten  
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 

Nitraten 
ZS 
Macro-ongewervelden 
Macrofyten  
Vissen 

Matig 

DG03R Lasne Slecht Goed Goed Goed Slecht Macro-ongewervelden Vissen Gemiddeld 

DG04R Pisselet Slecht Slecht Goed Gemiddeld Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 

Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Macro-ongewervelden 

Matig 

DG05R Train Gemiddeld Gemiddeld Goed Gemiddeld Gemiddeld 
Nitrieten 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 

ZS 
Macro-ongewervelden Matig 

DG06R Nete Matig Gemiddeld Goed Gemiddeld Matig 
Orthofosfaten 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
Macro-ongewervelden 
Macrofyten 

Gemiddeld 

DG07R Grote Gete I Matig Gemiddeld Goed Gemiddeld Matig 

CZV 
Nitrieten 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 

ZS 
Macro-ongewervelden 
Macrofyten 

Gemiddeld 

DG08R Jean Matig Slecht Goed Gemiddeld Matig 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 

Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Macro-ongewervelden 

Matig 

DG09R Grote Gete II Slecht Gemiddeld Goed Gemiddeld Slecht 

CZV 
Orthofosfaten 
Nitrieten  
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
 
 

Nitraten 
ZS 
Macro-ongewervelden 
Macrofyten  
Vissen 

Slecht 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

DG10R Kleine Gete I Slecht Gemiddeld Goed Gemiddeld Slecht 

Orthofosfaten 
Nitrieten  
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 

Nitraten 
ZS 
Macro-ongewervelden 

Gemiddeld 

DG11R 
Beek van 
Gollard 

Slecht Matig Slecht Gemiddeld Slecht 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 

Nitraten 
ZS 
3,4-dichloroanilines 
Dimethoaat 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

DG12R Kleine Gete II Matig Matig Goed Gemiddeld Matig 

Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 

ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 
Macrofyten 

Matig 

DG13R Schoorbroek Slecht Matig Goed Gemiddeld Slecht 

CZV 
Totaal fosfor 
Nitrieten  
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 

Nitraten 
ZS 
Macro-ongewervelden 
Vissen 

Matig 

EL01C 
Kanaal van 
Espierres 

Matig Slecht Goed Slecht Matig 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 

Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

EL01R Leie Matig Slecht Goed Gemiddeld Matig 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Gemiddeld 

EL02C Péronnes Matig Gemiddeld Goed Matig Matig 

CZV 
Orthofosfaten 
Nitrieten 
 

Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
Macro-ongewervelden 

Matig 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

EL02R Douve I Slecht Slecht Slecht Niet bepaald Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 

Nitraten 
ZS 
Chloriden 
3,4-dichloroanilines 
Linuron 
MCPA 
Oplosbaar arseen 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

EL03C Aat 
Goed en 

beter 
Goed Goed Matig Goed en beter 

   
Gemiddeld 

EL03R Kortekeerbeek Slecht Slecht Slecht Gemiddeld Slecht 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 

Sulfaten 
3,4-dichloroanilines 
Dimethoaat 
MCPA 
Omethoaat 
Linuron 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

EL04R Haute Planche Slecht Slecht Slecht Gemiddeld Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
Anionactieve 
wasmiddelen 
3,4-dichloroanilines 
Linuron 
Oplosbaar arseen 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

EL05R 
Fontaine 
Bouillante 

Slecht Slecht Goed Matig Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Anionactieve 
wasmiddelen 
Diatomeeën,  
Macro-ongewervelden 

Slecht 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

EL06R 
De Verne van 
Bury 

Matig Slecht Goed Gemiddeld Matig 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 
Macrofyten 
Vissen 

Gemiddeld 

EL07R Elnon Slecht Slecht Goed Goed Slecht 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Matig 

EL08R Beek van Prés Matig Slecht Goed Gemiddeld Matig 

COD 
Opgelost O2 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

EL09R 
Rieu des 
Barges 

Matig Slecht Goed Matig Matig 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

EL10R Rieu d'Amour Slecht Slecht Goed Gemiddeld Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
 
 
 
 
 
 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Sulfaten 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

EL11R Melle Matig Slecht Slecht Matig Matig 

Organisch opgelost koolstof 
DOC 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Anionactieve 
wasmiddelen 
3,4-dichloroanilines 
Diatomeeën 

Slecht 

EL12R 
Rieu de 
Templeuve 

Slecht Slecht Goed Matig Slecht 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

EL13R 
Rieu du pas à 
Wasmes 

Slecht Slecht Slecht Matig Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 

Nitraten 
ZS 
Anionactieve 
wasmiddelen 
Chloriden 
Sulfaten 
Linuron 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

EL14R Espierres Slecht Slecht Slecht Matig Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
 
 
 
 
 
 

Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
3,4-dichloroanilines 
Oplosbaar chroom 
Vinylchroom 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Matig 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

EL15R Grote Espierres Slecht Slecht Goed Matig Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Chloriden 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

EL16R Rieu de Lhaye Slecht Slecht Slecht Gemiddeld Slecht 

Organisch opgelost koolstof 
DOC 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
3,4-dichloroanilines 
Oplosbaar arseen 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

EL17R Rhosnes Slecht Matig Goed Matig Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 
Vissen 

Matig 

EL18R Schelde I Gemiddeld Gemiddeld Goed Matig Gemiddeld 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Matig 

EL19R Schelde II Matig Gemiddeld Goed Matig Matig 

COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
 
 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Macro-ongewervelden 

Slecht 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

EL20R Rhosnes Slecht Slecht Slecht Gemiddeld Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 

Nitraten 
ZS 
3,4-dichloroanilines 
Vinylchloride 
Vrije cyaniden 
Linuron 
Diatomeeën 
Vissen 

Slecht 

EL21R Douve II Slecht Slecht Slecht Gemiddeld Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 

Nitraten 
ZS 
Chloriden 
3,4-dichloroanilines 
Linuron 
MCPA 
Oplosbaar arseen 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

EL22R 
Fausse 
Rhosnes 

Matig Slecht Goed Matig Matig 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 

Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Anionactieve 
wasmiddelen 
Diatomeeën 

Slecht 

HN01C Péronnes Gemiddeld Matig Goed Slecht Gemiddeld 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Orthofosfaten 
Nitrieten 
 
 
 
 
 
 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
Macro-ongewervelden 

Matig 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

HN01R Haine I Slecht Slecht Goed Gemiddeld Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

HN02C Condé 
Goed en 

beter 
Goed Goed Slecht Goed en beter 

   
Niet bepaald 

HN02R Thiriau du Luc Slecht Slecht Niet bepaald Matig Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 

Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Diatomeeën 

Slecht 

HN03C 
Historisch 
kanaal van het 
centrum 

Goed en 
beter 

Goed Goed Matig Goed en beter 
   

Niet bepaald 

HN03R Obrecheuil Gemiddeld Matig Niet bepaald Gemiddeld Gemiddeld 
Opgelost organisch koolstof  
COD 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Diatomeeën 

Matig 

HN04C 
Oud kanaal van 
Pommeroeul 

Gemiddeld Gemiddeld Goed Matig Gemiddeld 
Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 

Opgelost O2  
Kjeldahl-stikstof 
Macro-ongewervelden 

Gemiddeld 

HN05C 
Gekanaliseerde 
Haine 

Slecht Slecht Slecht Matig Slecht 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
 
 
 
 
 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
Vrije cyaniden 
Diatomeeën 
Vissen 

Slecht 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

HN06R Trouille I Matig Slecht Goed Gemiddeld Matig 

COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 
Vissen 

Gemiddeld 

HN07R 
Ruisseau 
d'Erbisoeul 

Gemiddeld Gemiddeld Niet bepaald Gemiddeld Gemiddeld 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 
Vissen 

Gemiddeld 

HN09R 
Ruisseau 
d'Elwames 

Slecht Slecht Niet bepaald Gemiddeld Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Anionactieve 
wasmiddelen 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

HN11R Rieu d'Elouges Matig Slecht Niet bepaald Matig Matig 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
Anionactieve 
wasmiddelen 
Diatomeeën 

Slecht 

HN13R Grand Courant Matig Matig Niet bepaald Matig Matig 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
 
 
 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 
Vissen 

Gemiddeld 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

HN14R Petite Honnelle Gemiddeld Slecht Niet bepaald Gemiddeld Gemiddeld 

COD 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Matig 

HN15R 
Grande 
Honnelle 

Goed Gemiddeld Goed Goed Gemiddeld 
CZV 
Nitraten 

ZS 
Goed 

HN16R Haine II Matig Slecht Slecht Matig Matig 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Sulfaten 
Vrije cyaniden 
Diatomeeën 

Slecht 

HN17R Trouille II Niet bepaald Slecht Niet bepaald Matig Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 

Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 

Gemiddeld 

SN01C Brussel Gemiddeld Matig Goed Matig Gemiddeld 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 

Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Macro-ongewervelden 

Gemiddeld 

SN01R Zenne I Matig Slecht Goed Goed Matig 

Organisch opgelost koolstof 
CZV 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Slecht 

SN02C Brussel 
Goed en 

beter 
Goed Goed Matig Goed en beter 

  
 
 
 
 

 

Gemiddeld 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

SN02R Lobbecq Slecht Matig Slecht Gemiddeld Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Anionactieve 
wasmiddelen 
3,4-dichloroanilines 
Linuron 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Matig 

SN03R Coerq Matig Slecht Slecht Gemiddeld Matig 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
PCB + PCT 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Matig 

SN05R Ry Ternel Matig Gemiddeld Goed Niet bepaald Matig 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 

Nitraten 
ZS 
Macro-ongewervelden 

Matig 

SN06R Hain Slecht Slecht Goed Gemiddeld Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
Nitraten 
ZS 
Anionactieve 
wasmiddelen 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 
Macrofyten 

Slecht 

SN08R Sennette I Matig Slecht Goed Niet bepaald Matig 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 

Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Matig 

SN09R Sennette II Matig Matig Goed Niet bepaald Matig 

Opgelost organisch koolstof 
CZV 
BZV5 
Nitraten 

Nitrieten 
Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
Macro-ongewervelden 

Niet bepaald 
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Waterlichaam 
Biologische 

kwaliteit 

Fysisch-chemische kwaliteit 
Hydromorfologis

che kwaliteit 
Ecologische 

toestand 2013 
Parameters die de toestand negatief beïnvloeden 

Ecologische 
toestand 2008 Algemene 

parameters 

Specifieke 
verontreinigend

e stoffen 

SN10R Zenne II Slecht Matig Goed Gemiddeld Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Opgelost O2 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 
Macrofyten 
Vissen 

Matig 

SN11R Thisnes Slecht Matig Goed Gemiddeld Slecht 

Opgelost organisch koolstof  
COD 
BZV5 
Orthofosfaten 
Totaal fosfor 
Nitrieten 

Ammoniakstikstof 
Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Macro-ongewervelden 
Vissen 

Gemiddeld 

SN12R Samme Slecht Matig Goed Matig Slecht 

COD 
Opgelost O2 
Totaal fosfor 
Nitrieten 
Ammoniakstikstof 

Kjeldahl-stikstof 
ZS 
Diatomeeën 
Macro-ongewervelden 

Matig 
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VIII. Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen 

Waterlicha
am 

Chemische toestand 
2013  

(zonder 
alomtegenwoordige 

PBT’s) 

Chemische toestand 
2013  
(met 

alomtegenwoordige 
PBT’s) 

Parameters die de toestand 
negatief beïnvloeden 

Chemische toestand 
SGBP 1  
(zonder 

alomtegenwoordige 
PBT’s) 

 

DE01B Niet goed Niet goed 

Alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) + 

tributyltin + 
hexachloorcyclohexaan  

- 

DE01C Niet goed Niet goed 

Alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) + 

tributyltin + 
hexachloorcyclohexaan  

- 

DE01R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota)  
Niet goed 

DE02R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Goed 

DE03R Niet goed Niet goed 
Isoproturon, 

alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) 

- 

DE04R Niet goed Niet goed 

Atrazine, diuron, 
isoproturon, 

alomtegenwoordige PBT’s: 
kwik (biota) 

Niet goed 

DE05R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

DE06R Goed*19 Niet goed 
Diuron, alomtegenwoordige 

PBT’s: kwik (biota) 
Niet goed 

DE07R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

DE08R Goed* Niet goed 
Atrazine, diuron, 

alomtegenwoordige PBT’s: 
kwik (biota) 

Niet goed 

DE09R Niet goed Niet goed 
Isoproturon 

Alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota)  

Niet goed 

DE10R Niet goed Niet goed 
Diuron, isoproturon, 

alomtegenwoordige PBT’s: 
kwik (biota) 

Niet goed 

DG01R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
- 

DG02R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota)  
Niet goed 

DG03R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) + 
tributyltin 

Niet goed 

DG04R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

DG05R Goed Niet goed 

Alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) + 

tributyltin  
 

- 

                                                             
19  Goed*: De status van deze waterlichamen zal opnieuw worden geëvalueerd op basis van steekproefcampagnes die zijn 

uitgevoerd in 2014 en 2015. 
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Waterlicha
am 

Chemische toestand 
2013  

(zonder 
alomtegenwoordige 

PBT’s) 

Chemische toestand 
2013  
(met 

alomtegenwoordige 
PBT’s) 

Parameters die de toestand 
negatief beïnvloeden 

Chemische toestand 
SGBP 1  
(zonder 

alomtegenwoordige 
PBT’s) 

 

DG06R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

DG07R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
- 

DG08R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

DG09R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

DG10R Niet goed Niet goed 

Diuron, 
isoproturon, 

alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) 

- 

DG11R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

DG12R Niet goed Niet goed 
Isoproturon, 

alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) 

Niet goed 

DG13R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

EL01C Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Goed 

EL01R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) + 
tributyltin  

Niet goed 

EL02C Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

EL02R Niet goed Niet goed 
Atrazine, isoproturon, 

alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) 

- 

EL03C Niet goed Niet goed 

Hexachlorocyclohexaan, 
alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) + 
tributyltin  

- 

EL03R Niet goed Niet goed 
Chloorpyrifos (ethyl), 

alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) 

Niet goed 

EL04R Niet goed Niet goed 
Chloorpyrifos (ethyl), 

alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) 

Niet goed 

EL05R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

EL06R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

EL07R Niet goed Niet goed 
Isoproturon, 

alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) 

- 

EL08R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

EL09R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

EL10R Niet goed Niet goed 
DEHP, alomtegenwoordige 
PBT’s: PAK + kwik (biota) 

- 

EL11R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
 

Niet goed 
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Waterlicha
am 

Chemische toestand 
2013  

(zonder 
alomtegenwoordige 

PBT’s) 

Chemische toestand 
2013  
(met 

alomtegenwoordige 
PBT’s) 

Parameters die de toestand 
negatief beïnvloeden 

Chemische toestand 
SGBP 1  
(zonder 

alomtegenwoordige 
PBT’s) 

 

EL12R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

EL13R Niet goed Niet goed 
DEHP, alomtegenwoordige 
PBT’s: PAK + kwik (biota) 

Niet goed 

EL14R Niet goed Niet goed 

Para-tert-octylfenol, 
hexachloorcyclohexaan, 

alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) 

Niet goed 

EL15R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

EL16R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

EL17R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

EL18R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

EL19R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota)  
Niet goed 

EL20R Niet goed Niet goed 

Isoproturon, 
chloorpyrifos (ethyl), 

alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) + 

tributyltin + gebromeerde 
difenylethers 

Niet goed 

EL21R Niet goed Niet goed 

Atrazine, 
isoproturon, 

alomtegenwoordige PBT’s: 
PAK + kwik (biota) 

Niet goed 

EL22R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

HN01C Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) + 
tributyltin 

Niet goed 

HN01R Niet goed Niet goed 
DEHP, alomtegenwoordige 
PBT’s: PAK + kwik (biota) 

Goed 

HN02C [niet bepaalbaar] Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

kwik (biota) 
- 

HN02R Niet goed Niet goed 
Diuron, isoproturon, 

alomtegenwoordige PBT’s: 
kwik (biota) 

Niet goed 

HN03C [niet bepaalbaar] Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

kwik (biota) 
- 

HN03R Goed* Niet goed 
Diuron, alomtegenwoordige 

PBT’s: kwik (biota) 
Niet goed 

HN04C [niet bepaalbaar] Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

kwik (biota) 
- 

HN05C Niet goed Niet goed 
DEHP, alomtegenwoordige 
PBT’s: PAK + kwik (biota) + 

tributyltin 
Niet goed 

HN06R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

HN07R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

kwik (biota) 
Goed 

HN09R [niet bepaalbaar] Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

kwik (biota) 
- 
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Waterlicha
am 

Chemische toestand 
2013  

(zonder 
alomtegenwoordige 

PBT’s) 

Chemische toestand 
2013  
(met 

alomtegenwoordige 
PBT’s) 

Parameters die de toestand 
negatief beïnvloeden 

Chemische toestand 
SGBP 1  
(zonder 

alomtegenwoordige 
PBT’s) 

 

HN11R Goed* Niet goed 
Diuron, alomtegenwoordige 

PBT’s: kwik (biota) 
Niet goed 

HN13R [niet bepaalbaar] Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

kwik (biota) 
Niet goed 

HN14R Niet goed Niet goed 
Diuron, isoproturon, 

alomtegenwoordige PBT’s: 
kwik (biota) 

Niet goed 

HN15R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Goed 

HN16R Niet goed Niet goed 
DEHP, alomtegenwoordige 
PBT’s: PAK + kwik (biota) + 

tributyltin 
- 

HN17R [niet bepaalbaar] Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

kwik (biota) 
- 

SN01C Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) + 
tributyltin 

Niet goed 

SN01R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

SN02C Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
- 

SN02R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) + 
tributyltin 

Niet goed 

SN03R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

SN05R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) + 
tributyltin 

Niet goed 

SN06R Niet goed Niet goed 
DEHP, alomtegenwoordige 
PBT’s: PAK + kwik (biota) + 

tributyltin 
Niet goed 

SN08R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
- 

SN09R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
- 

SN10R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

SN11R Goed Niet goed 
Alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) 
Niet goed 

SN12R Niet goed Niet goed 

Chloorpyrifos (ethyl), 
alomtegenwoordige PBT’s: 

PAK + kwik (biota) + 
tributyltin 

Niet goed 
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IX. Milieudoelstellingen van de oppervlaktewaterlichamen 

Waterlichaam Milieudoelstelling 
Chemische doelstelling 
zonder 
alomtegenwoordige PBT 

Chemische 
doelstelling met 
alomtegenwoordige 
PBT 

DE01B Goed potentieel bereikt Goede toestand 2021 Afwijking 

DE01C Goed potentieel bereikt Goede toestand 2021 Afwijking 

DE01R Afwijking Afwijking Afwijking 

DE02R Afwijking Afwijking Afwijking 

DE03R Afwijking Afwijking Afwijking 

DE04R Afwijking Afwijking Afwijking 

DE05R Afwijking Afwijking Afwijking 

DE06R Afwijking Afwijking Afwijking 

DE07R Afwijking Afwijking Afwijking 

DE08R Afwijking Afwijking Afwijking 

DE09R Afwijking Afwijking Afwijking 

DE10R Afwijking Afwijking Afwijking 

DG01R Goede toestand 2015 Afwijking Afwijking 

DG02R Afwijking Goede toestand 2021 Afwijking 

DG03R Goede toestand 2015 Afwijking Afwijking 

DG04R Afwijking Afwijking Afwijking 

DG05R Afwijking Afwijking Afwijking 

DG06R Goede toestand 2015 Afwijking Afwijking 

DG07R Afwijking Afwijking Afwijking 

DG08R Afwijking Afwijking Afwijking 

DG09R Afwijking Afwijking Afwijking 

DG10R Afwijking Afwijking Afwijking 

DG11R Afwijking Afwijking Afwijking 

DG12R Afwijking Afwijking Afwijking 

DG13R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL01C Afwijking Afwijking Afwijking 

EL01R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL02C Afwijking Afwijking Afwijking 

EL02R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL03C Goed potentieel bereikt Goede toestand 2021 Afwijking 

EL03R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL04R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL05R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL06R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL07R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL08R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL09R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL10R Afwijking Afwijking Afwijking 
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Waterlichaam Milieudoelstelling 
Chemische doelstelling 
zonder 
alomtegenwoordige PBT 

Chemische 
doelstelling met 
alomtegenwoordige 
PBT 

EL11R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL12R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL13R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL14R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL15R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL16R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL17R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL18R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL19R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL20R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL21R Afwijking Afwijking Afwijking 

EL22R Afwijking Afwijking Afwijking 

HN01C Afwijking Afwijking Afwijking 

HN01R Afwijking Afwijking Afwijking 

HN02C Goed potentieel bereikt Afwijking Afwijking 

HN02R Afwijking Afwijking Afwijking 

HN03C Goed potentieel bereikt Afwijking Afwijking 

HN03R Afwijking Afwijking Afwijking 

HN04C Goed potentieel 2015 Afwijking Afwijking 

HN05C Afwijking Afwijking Afwijking 

HN06R Afwijking Afwijking Afwijking 

HN07R Goede toestand 2015 Afwijking Afwijking 

HN09R Afwijking Afwijking Afwijking 

HN11R Afwijking Afwijking Afwijking 

HN13R Afwijking Afwijking Afwijking 

HN14R Afwijking Afwijking Afwijking 

HN15R Goede toestand 2015 Goede toestand 2021 Afwijking 

HN16R Afwijking Afwijking Afwijking 

HN17R Afwijking Afwijking Afwijking 

SN01C Afwijking Afwijking Afwijking 

SN01R Afwijking Afwijking Afwijking 

SN02C Goed potentieel bereikt Goede toestand 2021 Afwijking 

SN02R Afwijking Afwijking Afwijking 

SN03R Afwijking Afwijking Afwijking 

SN05R Afwijking Afwijking Afwijking 

SN06R Afwijking Afwijking Afwijking 

SN08R Afwijking Afwijking Afwijking 

SN09R Afwijking Afwijking Afwijking 

SN10R Afwijking Afwijking Afwijking 

SN11R Afwijking Afwijking Afwijking 

SN12R Afwijking Afwijking Afwijking 
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