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Informatiefiche van de maatregel  

0590_02 - Verbetering van de kennis over de gevolgen van de klimaatverandering op het 
waterbeheer 

Onderwerp De Internationale Schelde- (ISC) en Maascommissie (IMC) hebben een eerste versie 
opgesteld van de documenten betreffende de strategie die moet worden ontwikkeld 
voor de gevolgen van de klimaatverandering op de watervoorraden. 
Op het niveau van Wallonië werd in 2011 een studie uitgevoerd door ECORES en TEC: 
‘De aanpassing aan de klimaatverandering in het Waals Gewest’. 
Deze maatregel bestaat in: 
- de voortzetting van de reeds uitgevoerde studies, voor verfijning van de analyse van 
de gevolgen van klimaatverandering op de watervoorraden en aquatische 
ecosystemen (wijzigingen in de waterhuishouding, temperatuurwijzigingen, 
grondwateraanvulling, gevolgen voor dierpopulaties, frequentie van uitzonderlijke 
gebeurtenissen zoals overstromingen of droogte); 
- opstelling van maatregelen voor het waterbeheer (behoud van biologische 
stromingssnelheden, daling van de vervuilende uitstoot, beperking van het gebruik 
van drinkwater, enz.).  

Motivatie De gevolgen van de klimaatverandering op de watervoorraden in Wallonië zijn nog 
niet volledig in kaart gebracht; bepaalde concepten, zoals minimale ecologische 
stromingssnelheden, moeten nog worden uitgewerkt. 

Uitvoering De maatregel vereist een studie die bestaat in een analyse van de resultaten van het 
klimaatveranderingsmodel op basis van beoogde scenario's en de gevolgen ervan voor 
de Waalse watervoorraden. 
Het samenvattende verslag van het AMICE-project ‘De Internationale Commissie van 
de Maas en de klimaatverandering: welke follow-up en hoe’ ligt aan de basis van het 
onderzoek en de toe te passen strategie. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Synthetisering van de bestaande informatie over de 
gevolgen van de klimaatverandering op de 
watervoorraden van Wallonië. 

2016 

2 Opstelling van aanbevelingen voor het beperken van de 
gevolgen van de klimaatverandering op de 
watervoorraden van Wallonië. 

2017 

3 Organisatie van follow-up van de door de Waalse regering 
aangenomen aanbevelingen. 

2018 en volgende jaren 

Operator DGO3 - Departement Milieu en Water en Departement Landelijke aangelegenheden 
en Waterwegen. 

Geassocieerde 
partners 

Waals Agentschap voor lucht en klimaat. 
Belanghebbenden op het gebied van water. 

Verwachte impact Verbetering van de kennis van de gevolgen van de klimaatverandering op de 
oppervlaktewater- en grondwaterlichamen 

Betrokken zone(s) Wallonië 
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Totale kosten € 70.000 voor fase 1 en 2. 
Fase 3 zal kosten met zich meebrengen waarvan het bedrag momenteel niet gekend 
is. 

Financieringsbron Fonds voor Milieubescherming van de algemene uitgavenbegroting van het WG. 

 

  


