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Informatiefiche van de maatregel  

0232_12 - Ontwikkeling van een onderzoeksprocedure voor grondwaterlichamen  

Onderwerp Als een verontreiniging door een verontreinigende stof wordt vastgesteld in een 
grondwaterspiegel (ter hoogte van een monitoringnetwerk, een winningsgebied van 
water voor openbare distributie, ...) wordt een onderzoeksprocedure uitgevoerd in 
overeenstemming met de volgende stappen: 
1. Er wordt een hydrogeologische analyse uitgevoerd om de stroomopwaartse zone 
van de verontreiniging op te sporen. 
2. Er wordt een inventaris van de potentieel verontreinigende instanties in deze zone 
opgesteld (stap wordt vergemakkelijkt door de uitvoering van maatregel 
0231_02_inventaris van de installaties met risico voor de grondwaterlichamen). 
3. De DIX SOUS-databank wordt geraadpleegd om te zoeken naar eventuele 
waterwinningswerken in de stroomopwaartse zone, om over te gaan tot een 
waterafname en een analyse van de verontreinigende stoffen. Deze stap is bedoeld om 
de getroffen zone te verfijnen en de vestiging(en) op te sporen die het probleem 
veroorzaakt (veroorzaken). 
4. DGO3 - Het Departement Handhaving en Controles haast zich ter plaatse voor 
vaststelling met sanctie (indien het vastgestelde probleem een inbreuk vormt) of 
herziening van de milieuvergunning (als de beschermingsmaatregelen van de 
grondwaterlichamen ontoereikend of ongepast zijn - zie maatregel 1270_Herziening 
van de milieuvergunningen). 

Motivatie Noodzaak om de verontreinigingsbronnen van het grondwater te identificeren als een 
verontreiniging van het grondwater is vastgesteld, en dit, voor de opstelling van een 
plan met curatieve/corrigerende acties. 

Uitvoering De maatregel is van toepassing in gevallen waarin controlepunten duiden op een reële 
verontreiniging, een onbekende verontreinigingsbron en situaties die zorgwekkend zijn 
door hun impact op het grondwater. 

Stappen Voorlopige planning 

1 De onderzoeksprocedures worden samen met de eerste cyclus beheerplannen 
uitgevoerd. 

Operator DGO3 - Directie Grondwateren 

Geassocieerde 
partners 

DGO3 - Het Departement Handhaving en Controles, Departement Vergunningen en 
Machtigingen 
Waalse Unie van Ondernemingen, Openbaar Wetenschappelijk Instituut 

Verwachte impact Preventieve actie en het nemen van curatieve maatregelen wanneer het probleem is 
gelokaliseerd.  

Betrokken zone(s) Wallonië 

Totale kosten € 120.000 (voor uitvoering van 25 waterafnamen/analyses per jaar; er wordt jaarlijks 
een budget van € 20.000 toegekend).   
Eventuele aanvullende analyses, van het grondwater of de bodem, kunnen leiden tot 
extra kosten die variabel zijn afhankelijk van het geval. 
De kosten van de analyse zijn sterk afhankelijk van het aantal en het type parameters 
dat moet worden geanalyseerd. 

Financieringsbron DGO3 - Directie Grondwateren 


