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Informatiefiche van de maatregel  

0480_02 - Vaststelling van het verband tussen de afhankelijke terrestrische ecosystemen 
(ATE) en grondwater. 

Onderwerp De maatregel is bedoeld om rekening te houden met de A.T.E. in het beheer van het 
grondwaterlichamen in overeenstemming met de eisen van de Kaderrichtlijn Water.                                                                      
De betrokken diensten van de administratie hebben eerst afspraken gemaakt over hun 
definitie en indeling van de A.T.E. om hiermee rekening te houden.  
De volgende stappen moeten nog worden ondernomen: 
- Bepaling van een identificatieprocedure van de A.T.E., met in het bijzonder de bepaling van 
de relatie met het grondwaterlichaam, de benodigde stromingssnelheid ... , en rekening 
houdend met de werken in de verschillende toezichtsgroepen van de Kaderrichtlijn Water (e-
Flow-groep, groep klimaatveranderingen, enz.); 
- vergelijking van de procedure met de realiteit in het veld, door selectie van bekende de 
testlocaties (RAMSAR); 
- aanvatting van de werken voor de aanwijzing van de A.T.E.;  
- bepaling en bewaking van de toestand van de A.T.E., wat doorslaggevend zal zijn voor de 
maatregelen in de grondwaterlichamen; 
- onderzoek naar en uitvoering van de corrigerende maatregelen voor de 
grondwaterlichamen en de A.T.E. die in slechte toestand verkeren. Deze laatste fase zal 
tijdens de 3e cyclus beheerplannen (2022-2027) worden gelanceerd. 

Motivatie De maatregel voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. 

Uitvoering Oprichting van een multidisciplinaire werkgroep: Werkgroep Afhankelijke terrestrische 
ecosystemen (WG A.T.E.). 
Lancering van studies en overeenkomsten met externe partners.  

Stappen Voorlopige planning 

1 Oprichting van de multidisciplinaire werkgroep. Uitgevoerd in november 
2014 

2 Identificatieprocedure van de A.T.E. in het veld en toepassing op 
de RAMSAR-locaties. 

2015 - 2016 

3 Aanwijzing van de locaties. 2016 en volgende jaren 

4 Definitie van de status van de A.T.E. en hun toezicht. Indien 
nodig, identificatie en uitvoering van corrigerende maatregelen. 

2016 en volgende jaren 

Operator DGO3 - Directie Grondwateren 

Geassocieerde 
partners 

WG A.T.E. (DGO3 - Departement Natuur en Bossen, Departement Onderzoek naar het 
Natuurlijk en Landbouwmilieu, Directie Oppervlaktewateren, Directie Grondwateren). 
Waalse Commissie voor Onderzoek en Bescherming van de Ondergrondse sites (CWEPSS) 

Verwachte 
impact 

Algemene bewaking van de grondwaterlichamen. 

Betrokken 
zone(s) 

Heeft betrekking op alle grondwaterlichamen. 
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Totale kosten € 78.000 uitgezonderd herstelmaatregelen die niet bekend zijn in dit stadium. De kosten 
zullen worden opgenomen in het bewakingsprogramma van de Kaderrichtlijn Water, zonder 
verhoging van de huidige begroting. 

Financieringsbr
on 

Het toezicht wordt al uitgevoerd in de algemene uitgavenbegroting van het WG en vereist 
geen verdere aanvulling. 

 

  


