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Informatiefiche van de maatregel  

0410_12 - Herstel van de laterale continuïteit van de waterlopen 

Onderwerp De laterale continuïteit van de waterlopen is een belangrijke parameter voor hun 
hydromorfologische karakterisering.  
Deze werden vaak gecorrigeerd of afgedamd in het verleden en hebben de kans 
verloren om vrij te meanderen in de alluviale vlakte. Verschijnselen zoals insnijding van 
de bedding (dieper dan normaal) hebben ook geleid tot een scheiding van de bedding 
en de hydraulische aanhorigheden (armen zonder vertakkingen, vochtige zones ...), die 
nu uitsteken boven het stroomvoerende bed van de waterloop. Maar deze zijn 
elementen zijn belangrijk om de biodiversiteit van de waterlopen, en de kwaliteit van 
de biologische indicatoren (vissen, macro-ongewervelden, waterplanten ...) te 
waarborgen. In gebieden waar de laterale continuïteit iets is veranderd, moet dit 
kenmerk in stand worden gehouden (behalve in het kader van de bescherming van 
goederen en personen). 

Motivatie Het bereiken van de milieudoelstellingen voor natuurlijke waterlichamen of het 
hydromorfologische herstel van bepaalde ervan, vraagt om het herstel van de laterale 
continuïteit van de waterlopen, de aanleg van paaigebieden, de heraansluiting van de 
hydraulische aanhorigheden en zelfs de vrije meandering in de winterbedden van de 
waterloop. 
De habitats en soorten van communautair belang in de aquatisch milieus hebben ook 
baat bij deze verbeteringen. 

Uitvoering De waterlichamen met een sterke antropogene druk die de laterale continuïteit van de 
rivieren beperkt, zijn geïdentificeerd. De waterlichamen waarvoor met prioriteit 
herstelmaatregelen moeten worden uitgevoerd, zijn opgenomen op een lijst. Dit geldt 
voor zowel sterk veranderde waterlichamen als natuurlijke waterlichamen die geen 
goede ecologische toestand kunnen bereiken.  
Deze herstellingen zullen worden uitgevoerd onder begunstiging van de huidige 
beheerswerken die worden uitgevoerd door de beheerders van de waterlopen of onder 
begunstiging van specifieke herstelprogramma's (Life-programma’s, Europees 
Visserijfonds ...) 

Stappen Voorlopige planning 

1 Opstelling van de lijst van de wetlands die moeten worden 
gerecreëerd of dammen die moeten worden opgemaakt 
(in uitvoering) 

2015 

2 Lancering van de studieprocedures en inrichtingswerken 
(hetzij door middel van overheidsopdrachten hetzij bij 
bestuursrechtelijke bepaling) 

2016 tot 2021 

Operators De beheerders van de waterlopen (Waalse Overheidsdienst, provincies, gemeenten). 

Geassocieerde 
partners 

Rivierencontracten 

Verwachte impact Verbetering van de morfologische kwaliteit van de waterlopen en hun ecologische 
kwaliteit. 

Betrokken zone(s) Alle soorten van de waterwegen en waterlopen in Wallonië. 
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Totale kosten € 1.714.445 tijdens de periode 2015 tot 2021. (€ 689.445, gedeeltelijk of volledig ten 
laste de partnerprovincies en -gemeenten, € 1.025.000 ten laste van het Waals Gewest). 

Financieringsbron Eigen budget voor de beheerders van de waterlopen (Waals Gewest, provincies, 
gemeenten) De mogelijkheid van een Europese financiële tegemoetkoming zal worden 
onderzoek (Life-programma, programma voor plattelandsontwikkeling ...). 

 

  


