
 

Tweede beheerplannen 
Maatregelenprogramma 

 

               

 
 

Pagina  52 van 79 

Informatiefiche van de maatregel  

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

Onderwerp We verstaan onder vervuilde locaties, centra voor technische ingraving, oude 
huisvuilopslagplaatsen en herin te richten ruimten (S.A.R.). 
Het toekomstige ‘bodemdecreet’ in verband met het beheer van potentieel 
verontreinigde gronden zal de implementatie ondersteunen van een geïntegreerd 
grondbeheerbeleid dat tot nu toe werd georganiseerd op basis van ongeschikte 
wetgeving inzake afvalstoffen en tankstations.  
Dit geïntegreerde beleid is gebaseerd op het risicobeheer voor de gezondheid en het 
milieu. Het omvat in het bijzonder: 
 
- de opstelling van een gecentraliseerde databank in verband met de 
bodemgesteldheid. Er bestaat vandaag geen volledige inventaris van potentieel 
verontreinigde gronden, maar alleen een aantal ongecoördineerde inventarissen met 
weinig milieugegevens; 
- de opstelling van interpretatiecriteria voor de verontreiniging van het grondwater, in 
termen van risico's voor de gezondheid en het milieu (bodemkwaliteitnormen, risico-
evaluatie-instrumenten). 

Motivatie Het doel van de maatregel is om meer inzicht te verwerven in de vervuilde locaties 
(inventarisatie, karakterisering) en hun gevolgen voor de waterkwaliteit om zo bij te 
dragen aan de prioritering van hun herstel. 

Uitvoering De uitvoering van de maatregel vereist de medewerking van een aantal diensten van 
de Waalse Overheidsdienst (DGO2, DGO3, DGO4) en SPAQUE S.A. voor het verkrijgen 
van bijgewerkte/gevalideerde gegevens.  
Door vergelijking van de resultaten van de studie voor karakterisering van de 
meetnetwerken voor de waterkwaliteit, kunnen we ons beter richten op vervuilde 
locaties die een aanzienlijke invloed hebben op de waterkwaliteit. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Reflectie van de Waalse Overheidsdienst over de 
huidige stand van de gegevens en de behoeften van de 
Kaderrichtlijn Water (binnen een werkgroep die moet 
worden opgericht). 

2015 

2 Gegevensverwerking en confrontatie met de toestand 
van de oppervlakte- en grondwaterlichamen. 

2016 

3 Onderzoek naar verbanden tussen verontreinigde 
locaties en de geobserveerde kwaliteit van de 
waterlichamen. 

2021 

4 Voorstel van specifieke maatregelen ter vermijding van 
diffuse verontreiniging van verontreinigde locaties die 
van invloed zijn op de waterkwaliteit. 

2021 

Operators DGO3 - Directies Oppervlaktewater en Grondwater 
- Directie Bodembescherming 
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Geassocieerde 
partners 

Waalse Dienst voor Afvalstoffen - Directie Bodembescherming.  
Directoraat-generaal van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie 
(DGATLPE - DGO4) 
Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen (DGO2) Openbare 
maatschappij voor hulpverlening inzake de verbetering van het leefmilieu ( SA 
SPAQuE)  
Industriële spelers, exploitanten, gemeenten. 

Verwachte impact Verbetering van de kwaliteit van de waterlichamen in slechte toestand door 
gegevensvalidering van de vervuilde locaties, verbeterde karakterisering van de 
locaties en het leggen van verbanden met bepaalde verontreinigende stoffen die zijn 
geïdentificeerd door de meetnetwerken. 

Betrokken zone(s) De maatregel zal in de eerste plaats van toepassing zijn op de grondwaterlichamen 
waarvan de oppervlaktewaterlichamen deel uitmaken van de stroomgebieden van 
de Maas-stroomafwaarts, de Samber, de Haine, de Schelde-Leie en de Vesder. 

Totale kosten De maatregel vereist de inzet van 1 VTE niveau A gedurende 6 jaar met andere 
woorden € 300.000 (bestaande medewerker), voor rekening van de 
uitgavenbegroting van het Waals Gewest. 

Financieringsbron Niet van toepassing 

 

  


