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Informatiefiche van de maatregel  

0440_12 - Herstel en beheer van het ooibos van de waterlopen 

Onderwerp De aanwezigheid van ooibossen die bestaan uit inheemse soorten is een belangrijke 
parameter om de goede ecologische toestand van de waterlopen te waarborgen. Waalse 
oeverbossen, die vaak de vorm hebben van overlinten, ondersteunen de handhaving van de 
oevers, de uitwisseling tussen het aquatisch en terrestrisch milieu, of worden gebruikt als 
toevluchtsoorden of habitats voor de voortplanting voor vele diersoorten.  
Zij spelen een doorslaggevende rol in de karakterisering van de hydromorfologische 
kwaliteit van de waterlichamen en ook een bufferrol in relatie tot de antropogene druk als 
gevolg van de landbouw of de verstedelijking (beperking van de impact van de afvloeiing, 
bodemverstopping, de inspoeling van vermestende stoffen in de waterloop). 

Motivatie De verwezenlijking van de milieudoelstellingen voor de natuurlijke waterlichamen of het 
herstel van een aantal sterk veranderde waterlichamen vereist in bepaalde gevallen het 
herstel van de ooibossen met inheemse soorten. 
Veel van deze ooibossen worden geassocieerd met een habitat van prioritair communautair 
belang (alluviaal elzenbos en essenbos 91E0). 

Uitvoering Het beheer van de ooibossen vereist een frequente onderhoudsinterventie van de 
waterlichamen.  
Het herstel van de ooibossen, door herbeplanting of installatie van oeveromheiningen, zal 
worden uitgevoerd in de waterlichamen die zijn geïdentificeerd als een prioriteit voor dit 
soort maatregelen.  

Stappen Voorlopige planning 

1 Bevestiging van de ontwerp-lijst van de locaties waar de 
ooibossen moeten worden hersteld en beheerd 

2015 

2 Uitvoering van de herstel- en beheerswerken 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.  

Totale kosten In de periode 2015 tot 2021: 
- € 13.500.000 (€ 9.000.000 voor onderhoudswerken in de uitgavenbegroting van het 
Waalse Gewest en € 4.500.000 voor rekening van de partnerprovincies en -gemeenten). 
- € 7000 voor het herstel (€ 4000 ten laste van het Waals Gewest, € 3.000 ten laste van de 
partnerprovincies en -gemeenten). 

Financieringsbron Eigen budget van de beheerders van de waterlopen (Waals Gewest, provincies, 
gemeenten). 

 

  


