
 

Tweede beheerplannen 
Maatregelenprogramma 

 

               

 
 

Pagina  56 van 79 

Informatiefiche van de maatregel  

0420_12 - Herstel van de longitudinale continuïteit van de waterlopen 

Onderwerp De laterale longitudinale van rivieren is een belangrijke parameter voor hun 
hydromorfologische kwaliteit.  
De vrije verplaatsing van de levende dierlijke en plantaardige organismen, evenals het 
transport van sediment staan garant voor de biodiversiteit en de ecologische kwaliteit 
van de waterlopen. Naar aanleiding van door de mens veroorzaakte pressiefactoren, 
die soms uit een ver verleden stammen, wordt dit vrije verkeer momenteel belemmerd 
door verschillende factoren (dammen, baaien, grote ijsdammen ...). Hier moet iets aan 
worden gedaan. Het voorbeeld van de vissen is uitermate illustratief in dit opzicht. 

Motivatie Het vermogen van de vissoorten om hun levenscyclus zonder belemmering te voltooien 
wordt vereist door diverse Europese voorschriften (of het nu gaat om grote migraties of 
eenvoudige verplaatsingen tussen fok- en/of foerageergebieden). Deze 
bewegingsvrijheid garandeert het behoud van de biodiversiteit en de ecologische 
kwaliteit van de waterlopen. 

Uitvoering De waterlichamen met een sterke antropogene druk die de longitudinale continuïteit 
van de rivieren beperkt, zijn geïdentificeerd. Er is een volledige inventaris van de 
belemmeringen voor het vrije verkeer van de vissen opgesteld. Dit geldt voor zowel 
sterk veranderde waterlichamen als natuurlijke waterlichamen die geen goede 
ecologische toestand kunnen bereiken. Er werden ook hoofdassen voor de 
bewegingsvrijheid van de vissen bepaald.  
In een eerste stadium zullen de herstelinspanningen worden geconcentreerd op de 
grote en onoverkomelijke obstakels van deze hoofdassen.  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 Bevestiging van de lijst van de prioritaire belemmeringen 
over de periode (2015-2021) 

2015 

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

2016-2021 

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. 

Totale kosten € 12.030.000 over de periode 2015 tot 2021.  
(€ 7.420.000 ten laste van het Waals Gewest - DGO3 
€ 3.650.000 ten laste van het Waals Gewest - DGO2  
€ 960.000 volledig of gedeeltelijk ten laste van de partnerprovincies en -gemeentes).  
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Financieringsbron Budget van de beheerders van de betrokken waterlopen. De mogelijkheid van een 
Europese financiële tegemoetkoming zal worden onderzocht (Life-programma, 
programma voor plattelandsontwikkeling ... indien hiervoor mogelijkheden zijn). 

 

  


