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Informatiefiche van de maatregel  

0490-02 - Handhaving van minimale ecologische stromen in waterlopen 

Onderwerp De goede werking van de aquatische ecosystemen wordt bepaald door het behoud van de 
minimale stromingssnelheden die de dier- en plantensoorten in staat stellen om hun 
levenscyclus te voltooien. Deze parameter is vooral bepalend voor de kwaliteit van de 
biologische indicatoren, en verstoort het behoud van de staat van instandhouding van de 
soorten en habitats van communautair belang. De integriteit van de hydrologische cyclus is 
ook een belangrijke factor voor het bereiken van de goede ecologische toestand van de 
waterlichamen. 

Motivatie De verwezenlijking van de milieudoelstellingen voor de natuurlijke waterlichamen of het 
hydromorfologische herstel van een aantal waterlichamen vereist het behoud van minimale 
stromingssnelheden. Het is daarom van essentieel belang om wettelijke voorschriften op te 
stellen om deze minimale ecologische stromen te garanderen, de verwerving van de goede 
ecologische toestand (of zeer goede ecologische toestand indien van toepassing) staat of valt 
immers met deze parameter. 

Uitvoering Ten eerste moet de lijst worden goedgekeurd van de waterlichamen waar de waterafnamen 
problematisch zijn voor de naleving van de milieudoelstellingen. Vervolgens moeten de 
nodige stromingssnelheden worden geëvalueerd en moeten de wettelijke voorschriften 
(sectorale voorwaarden) worden opgesteld om deze te bereiken. 

Stappen Voorlopige planning 

1 De bevestiging van de lijst van de waterlichamen waarin de 
minimale ecologische stromingssnelheid niet wordt bereikt. 

2016 

2 De opstelling van een verordening met betrekking tot de 
minimale stromingssnelheid die in de waterlopen moet worden 
gewaarborgd. 

2019 tot 2021 

3 De vaststelling van de minimale stromingssnelheden voor de 
betrokken installaties 

2021 en volgende jaren 

Operators Waalse Overheidsdienst- DGO3 en DGO2 

Geassocieerde 
partners 

Belanghebbenden (visserij-, industriële en kajakfederaties, enz.) 

Verwachte 
impact 

Een gegarandeerd behoud van de goede werking van de aquatische ecosystemen en de 
naleving van de milieudoelstellingen 

Betrokken 
zone(s) 

Wallonië 

Totale kosten De maatregel vereist de inzet van 1/2 VTE niveau A gedurende 6 jaar met andere woorden € 
150.000 (bestaande medewerker), voor rekening van de uitgavenbegroting van het Waals 
Gewest. 

Financieringsb
ron 

Niet van toepassing 

 

  


