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Titel Plaatsing van omheiningen langs de waterlopen 
 

Onderwerp Uitvoering van het decreet van 4 oktober 2018 tot wijziging van diverse teksten, wat betreft de waterlopen, dat 
er met name op gericht is de afwijkingen op het verbod op toegang van vee tot waterlopen af te schaffen in 
2023. 
 

Motivatie Het niet bereiken van de goede toestand van oppervlaktewaterlichamen kan te wijten zijn aan de 
toegankelijkheid van waterlopen voor vee.  
De doelstelling is de directe inbreng van stikstof, fosfor en fecale kiemen in waterlopen te verminderen, evenals 
het afkalven van oevers en de toevoer van sedimenten.  
Het toepassingsgebied van de huidige regelgeving moet beter worden gecontroleerd door gericht te werk te 
gaan op basis van een risicoanalyse.  
In hun laatste inventaris van de black-points hebben de riviercontracten er 2093 geïdentificeerd waarvan de 
oorzaak toe te schrijven is aan vee, waaronder: 

• Waterlopen van categorie 1=178 
• Waterlopen van categorie 2=843 
• Waterlopen van categorie 3=641 
• Ongeklasseerde waterlopen = 398 
• Geen info=33 

 
Momenteel geldt een toegangsverbod voor 46% van het lineaire verloop van de Waalse waterlopen in grasland, 
goed voor 5.166 km. 
Op 1 januari 2023 zullen de historische afwijkingen op het toegangsverbod tot waterlopen voor vee worden 
opgeheven. Bijgevolg zal het toegangsverbod tot waterlopen voor vee vanaf die datum gelden voor alle 
geklasseerde waterlopen, evenals voor niet-geklasseerde waterlopen in Natura 2000-gebied, in waterlichamen 
die getroffen worden door nitraten van agrarische oorsprong en in zwemzones (plus 10 km stroomopwaarts). 
In totaal zal het om 6.757 km oevers in grasland gaan, d.w.z. 60% van het lineaire verloop van waterlopen in 
grasland en ongeveer 6% van het lineaire verloop van de afrasteringen in grasland. 
 
De controle op dit verbod zal gebeuren door het Departement Natuur en Bos, dat gericht te werk zal gaan op 
basis van een risicoanalyse. 
 
De maatregel beoogt een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging door voedingsstoffen, van de 
bacteriële verontreiniging, van de aftakeling van oevers (hydromorfologie) en van het in suspensie brengen van 
sediment. 
 

Uitvoering Op 4 oktober 2018 is een decreet tot wijziging van diverse teksten met betrekking tot waterlopen 
bekendgemaakt. Het wijzigt onder meer artikel D42-1 van het Waterwetboek, dat vóór 1 januari 2023 van kracht 
moet zijn. De gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het oppervlaktewater mogen dus vanaf 2023 worden 
verwacht. 
 

  

 Fase(n), doelgroepen en communicatiedoelstellingen Voorlopige 
planning 

1 Daadwerkelijke uitvoering vóór 1 januari 2023 
 

2022 

Wie? Landbouwers 
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Partner(s)  
 

Impact  
 

Schaal/schalen Zone met toegangsverbod tot waterlopen voor vee 
 

Financieringsbron  
 

Vereiste 
middelen 

Versterking zal worden overwogen via fiche 30 over "aanpassing van de landbouwcontroles". 
 

Wettelijke 
aspecten 

Toepassing van D42-1 van het Waterwetboek op 1 januari 2023 
 

 

 


