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Informatiefiche van de maatregel  

0240_12 - Opvolging van het toegangsverbod van de veestapel tot de waterlopen 

Onderwerp Versterking van de controle van de huidige maatregel die betrekking heeft op 75% van 
de ingedeelde waterlopen, maar ook op een aantal niet-ingedeelde waterlopen. 
 
Het doel is om de directe inspoeling van stikstof, fosfor en fecale bacteriën in de 
waterlopen, de afkalving van de oevers en de inspoeling van sedimenten te beperken.  
Sinds 1 januari 2015 geldt er een toegangsverbod op 39% van het lineaire verloop van 
de Waalse waterlopen in grasland, met andere woorden 4411 km, wat overeenkomt 
met 73% van de ingedeelde waterlopen. Dit verbod is vooral gericht op de meest 
kwetsbare zones, dat wil zeggen de zones die worden blootgesteld aan nitraten uit 
agrarische bronnen. Dit verbod geldt onder meer in: 
- alle zwemzones en stroomopwaartse zones, met andere woorden 162 km ingedeelde 
waterlichamen en 227 km niet-ingedeelde waterlichamen;  
- ingedeelde waterlopen in specifieke blootgestelde zones, de zogenaamde Natura 
2000-gebieden (770 km) en de waterlichamen die worden blootgesteld aan nitraten uit 
agrarische bronnen (558 km);  
De zogenaamde bevaarbare waterlopen die ook onderhevig zijn aan de problematiek 
van het zwemwater en Natura, namelijk de Ourthe en de Semois, werden toegevoegd 
voor een totaal van 35 km.   
 
De controle van dit verbod zal worden uitgevoerd door het Departement Natuur en 
Bos op basis van een risicoanalyse.  

Motivatie Het niet bereiken van de goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen kan te 
wijten zijn aan de toegang van de veestapel tot de waterlopen. Het toepassingsgebied 
van de huidige regelgeving moet beter worden gecontroleerd op basis van een 
risicoanalyse.  

Uitvoering   

Stappen Voorlopige planning 

1 Instructie aan het Departement Natuur en Bos 2016 en volgende jaren 

Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Instructie aan het Departement Natuur en Bos 

Geassocieerde 
partners 

DGO3 - Departement Handhaving en Controles, Natuur en Bos, Landelijke 
Aangelegenheden, Waterwegen en Steun. Rivierencontracten, provinciale en 
gemeentelijke ambtenaren. 

Verwachte impact De maatregel beoogt een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging door 
voedingsstoffen, bacteriële verontreiniging, aantasting van de oevers 
(hydromorfologie) en suspensie van sediment. 

Betrokken zone(s) Toegangsverbod van de veestapel tot de waterwegen 

Totale kosten - 

Financieringsbron   

 

  


