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Actiefiche 5A_C_0023
Uitwerken van een gebiedsspecifiek herstelbeleid voor habitatrichtlijngebieden die kampen met structurele
verdroging.

Titel:

Kwantiteit grondwater

Studies en onderzoeksopdrachten rond grondwaterkwantiteit ter ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: In vele speciale beschermingszones met grondwaterafhankelijke habitats zakken de grondwaterpeilen ’s
zomers (veel) te diep weg. De impact van grondwaterwinningen op habitatrichtlijngebieden is intussen vrij
goed gekend. De zones waar er impact is, zijn sinds 2012 afgebakend (Herr et al. - impactanalyse) en zijn in
2015 nog specifieker in beeld gebracht (De Becker & Adriaens - kennishiaten ecohydrologie en PAS-
maatregelen voor natuurgebieden in Vlaanderen). De specifieke impact van drainages op
habitatrichtlijngebieden kan nog voorwerp uitmaken van gedetailleerd ecohydrologisch onderzoek dat
momenteel in een aantal gebieden lopende is.
Voor habitatrichtlijngebieden met een aangetoonde negatieve impact van grondwaterwinningen en/of
drainages zal in de planperiode een gebiedsspecifiek herstelbeleid (conform de herstelprogramma’s in
actiegebieden grondwater) uitgewerkt worden. Dit herstelbeleid zal enerzijds bestaan uit lokale
inrichtingsmaatregelen, peilverhogingen op waterlopen en grachten, enz. Per gebied zal ook (al dan niet op
basis van een lokaal grondwatermodel) worden begroot welke afbouw in grondwaterwinningen en/of
drainages desgevallend moet gerealiseerd worden om een min of meer natuurlijk grondwaterregime te
bereiken. Deze afbouw moet zich vervolgens vertalen in het vergunningverleningsproces voor
grondwaterwinningen in de buurt van speciale beschermingszones. Hierbij is het essentieel dat de impact van
grondwaterwinningen en drainages cumulatief bekeken wordt.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Vlaamse overheid : Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO)

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Departement Omgeving

Herstel en behoud van de goede toestand grondwater specifiek voor wat betreft grondwaterafhankelijke
natuur

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:
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Kwalitatieve inschatting van het effect:

Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG

Effect op de doelstelling van de eigen
maatregelengroep ZEER GROOT GROOT MATIG KLEIN

Neveneffecten op andere
maatregelengroepen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid (administratief,
technisch, draagvlak) VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Synergie met andere (Europese of
Vlaamse) beleidsdoelstellingen (incl.
klimaatverandering en -adaptatie)

GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden:

Speciale beschermingszone : Ja

VenGebied: Ja

Gemeenten:

Geplande start: 2022-2027

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

% Voorzien investering  Operationele kosten
per jaar    (in €/jaar)

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Agentschap voor Natuur

500.000 0 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Voortgang
:
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Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar :
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