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Informatiefiche van de maatregel  

0470_12 - Verwezenlijking van de doelstellingen in de Natura 2000-gebieden  

Onderwerp De verwerving van de goede ecologische toestand (of het goede ecologische potentieel) 
van de waterlichamen werd als voldoende beoordeeld voor het onderhoud of het herstel 
van de habitats en de populaties van de Natura 2000-soorten in waterlopen, waaronder de 
‘vogelsoorten’ die in de aquatische habitat leven.  
Toch moet de zeer goede toestand worden bereikt voor de waterlichamen met 
parelmosselpopulaties of waterlichamen stroomopwaarts van deze lichamen. 

Motivatie De Europese richtlijnen en verordeningen met betrekking tot de biodiversiteit in de 
waterlopen vereisen het behoud van de staat van instandhouding van de habitats en de 
betrokken soorten of hun herstel wanneer de toestand onvoldoende wordt geacht voor de 
levensvatbaarheid van een soort of een habitat. Hier moet rekening mee worden gehouden 
in de milieudoelstellingen die worden toegeschreven aan de waterlichamen. De 
betreffende beheersmaatregelen zijn trouwens ook opgenomen in de aanwijzingsbesluiten 
van de beschermde ‘Natura 2000’-gebieden.  

Uitvoering Opstelling van de lijst van de waterlichamen met risico op het niet bereiken van de goede 
ecologische toestand/het goede ecologische potentieel, vervolgens vaststelling van de 
nodige maatregelen om de goede toestand/het goede potentieel (of zelfs de zeer goede 
toestand voor parelmossels) te bereiken. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Opstelling van de lijst van de 
waterlichamen met risico op het 
niet bereiken van de goede 
toestand/het goede ecologische 
potentieel 

2015 

2 Vaststelling van de nodige 
maatregelen voor het bereiken 
van de goede ecologische 
toestand (of de zeer goede 
toestand voor parelmossels). 

2016 tot 2021 

Operators Beheerders van de waterlopen (Waals Gewest, provincies, gemeenten). 

Geassocieerde 
partners 

Oevereigenaars 

Verwachte 
impact 

Naleving van de Europese verplichtingen op het gebied van het behoud of de 
instandhouding van de habitats en soorten van communautair belang. 

Betrokken 
zone(s) 

Alle waterlichamen met soorten of habitats van communautair belang, met andere 
woorden het complete Waalse rivierennetwerk. 

Totale kosten € 9.614.675 voor de periode 2016 - 2021 (€ 6.462.969 voor rekening van het Waals Gewest, 
€ 3.151.706 volledig of gedeeltelijk voor rekening van de partnerprovincies en -gemeenten). 

Financieringsbron Jaarlijkse begrotingen van de beheerders van de betrokken waterlopen.  
De mogelijkheid van een Europese financiële tegemoetkoming zal worden onderzocht (Life-
programma, programma voor plattelandsontwikkeling ... ). 

  


