
 

Tweede beheerplannen 
Maatregelenprogramma 

 

               

 
 

Pagina  67 van 79 

Informatiefiche van de maatregel  

0530_12 - Verbetering van de kwaliteit van het zwemwater 

Onderwerp Een officiële badzone in het Waals Gewest vereist:                                                 
- een jaarlijkse controle van de biologische kwaliteit (intestinale enterokokken en 
Escherichia coli) en de aanwezigheid/afwezigheid van cyanobacteriën tijdens het 
badseizoen;  
- de periodieke herziening van de profielen van het zwemwater. Het profiel bestaat uit een 
identificatie van alle verontreinigingsbronnen stroomopwaarts van de badzone die de 
kwaliteit ervan kunnen beïnvloeden. Het bevat ook een beschrijving van de zone en zijn 
specifieke kenmerken. De profielen moeten regelmatig worden bijgewerkt (om de 2 jaar als 
de kwaliteit slecht is, om de 3 of 4 jaar als de kwaliteit goed is); 
- de aanduiding of aanpassing van een stroomopwaartse zone, dat wil zeggen, de 
beschermingszone van de badzone; 
- de vermindering van verontreinigingsbronnen zowel in de stroomopwaartse zone als in de 
badzone zelf. 

Motivatie Europese verplichting (in toepassing van richtlijn 2006/7/EG). 

Uitvoering De verbetering van de kwaliteit van het zwemwater vereist een jaarlijkse monitoring van de 
kwaliteit van de zones en de regelmatige actualisering van zwemwaterprofielen. 
Als de geactualiseerde profielen duiden op een slechte afstemming van de bestaande 
beschermingszone (stroomopwaartse zone) op de verontreinigingsbronnen die de kwaliteit 
van de badzone beïnvloeden, moet worden overgaan tot de aanpassing van de 
stroomopwaartse zone. 
Indien nodig moeten mogelijke verontreinigingsbronnen worden geminimaliseerd waarvan 
is aangetoond dat ze invloed hebben op de kwaliteit van een zone.  

Stappen Voorlopige planning 

1 Jaarlijkse monitoring van de bacteriologische kwaliteit van de 
badzones 

2016 tot 2021 

2 Regelmatige herziening van de zwemwaterprofielen 2016 tot 2021 

3 Wijziging van de bestaande stroomopwaartse zones voor zones 
met een slechte kwaliteit. 

2016 tot 2021 

4 Vermindering van de verontreinigingsbronnen in niet-conforme 
beschermingszones en badzones 

2016-2017 

Operators DGO3- Departement Milieu en Water 
Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE)  

Geassocieerde 
partners 

Andere tussenpersonen: Gemeenten, particulieren, landbouwers 

Verwachte 
impact 

Naast het toezicht op de naleving van de kwaliteit van de badzones, helpt de maatregel om 
de badzones in overeenstemming te brengen. 

Betrokken 
zone(s) 

Alle zones waarvoor toezicht op de kwaliteit moet worden gehouden en waarvoor de 
profielen moeten worden geactualiseerd.                                         
14 niet-conforme gebieden wat betreft de vermindering van de verontreinigingsbronnen en 
de actualisering van de stroomopwaartse zones. 
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Totale kosten € 3,5 miljoen: budget is voornamelijk afkomstig van maatregel 0010, 0020 en 0060 met 
betrekking tot de collectieve en zelfstandige sanering. 

Financieringsbro
n 

Openbare Maatschappij voor Waterbeheer, Waals Gewest, gemeenten, particulieren, 
landbouwers. 

 

  


