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Het Waalse milieu in 10 infografieken        VORWORT



Milieukwesties zijn al sinds een aantal jaren een belangrijk aandachtspunt in 
onze samenleving. De toestand van ons milieu verslechtert. Dat hoeft geen 
betoog. We worden ons daar in het bijzonder bewust van als we kijken naar 

aspecten als klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Tegelijkertijd circuleert 
informatie steeds sneller en is deskundigheid steeds meer gefragmenteerd, waardoor 
het moeilijk wordt fenomenen goed te interpreteren en te begrijpen. 

In dit verband is het meer dan ooit nodig aan burgers toegankelijke, overzichtelijke 
informatie over het milieu te verstrekken op basis van objectieve gegevens. Dat is de 
ambitie van deze publicatie: ‘Het Waalse milieu in tien infografieken’. 

Om de inzichtelijkheid te bevorderen wordt voor elk van de tien thema's een infografiek 
(visuele presentatie) gegeven samen met een toelichtende tekst van enkele bladzijden. 

Deze publicatie vormt een aanvulling op de reeks ‘Verslagen over de toestand van 
het Waalse leefmilieu’ die al bijna veertig jaar worden gepubliceerd in druk en op de 
Waalse website over de toestand van het Waalse leefmilieu (http://etat.environnement.
wallonie.be), en die meer dan 150 indicatorfiches bevat die regelmatig worden 
bijgewerkt.

Ten slotte moet worden gewezen op het unieke karakter van deze oefening. Aan 
deze publicatie hebben tal van personen meegewerkt, zowel in als buiten de SPW 
(overheidsdiensten, universiteiten, onderzoekscentra), onder meer voor het aanleveren 
van gegevens, maar ook voor het nalezen van (delen van) thema’s. Ieder van hen 
verdient een hartelijk woord van dank.

De algemeen directeur van de SPW Landbouw, natuurlijke hulpbronnen en leefmilieu 

Bénédicte HEINDRICHS

WOORD VOORAF
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INLEIDING 

Hoe staat het met het milieu in Wallonië? Hoe 

belasten en schaden onze activiteiten de 

kwaliteit van lucht, water, bodem, bossen en 

biodiversiteit? Welke maatregen worden daartegen 

genomen? Welke verbeteringen zien we? Hoe ver staan 

de nagestreefde doelstellingen? Op die eenvoudige, 

belangrijke vragen, die ons allen aanbelangen, probeert 

deze publicatie antwoorden te geven in de vorm van tien 

infografieken met toelichting. Doordat kennis steeds 

specialistischer wordt, wordt het alsmaar moeilijker om 

het grote geheel te overzien, iets wat nochtans belangrijk 

is om een goed begrip te krijgen van de wereld waarin 

we leven. Net als in andere domeinen zijn gegevens over 

het milieu een zaak van personen die gespecialiseerd 

zijn in een reeks disciplines. Tegen die achtergrond is 

de voornaamste ambitie van dit document een zo breed 

mogelijk publiek voor te lichten over de toestand van 

het milieu in Wallonië. De auteurs hebben geprobeerd 

zich zoveel mogelijk op de essentie te concentreren, 

de kerngegevens te belichten, een transversale 

aanpak te hanteren en de verbanden tussen thema's 

onder de aandacht te brengen: verbanden tussen 

oorzaken en gevolgen, verbanden tussen aspecten of 

maatregelen die elkaar aanvullen, versterken of soms 

tegenwerken. Die transversale benadering vormt een 

nuttige aanvulling op de meer dan 150 indicatorfiches 

die geraadpleegd kunnen worden op de website http://

etat.environnement.wallonie.be/. Die fiches bevatten 

gedetailleerde informatie over de toestand van het 

Waalse milieu. Om deze presentatie voor een zo 

groot mogelijk aantal mensen toegankelijk te maken, 

is er bijzondere zorg besteed aan het ontwerp van de 

infografieken, de illustraties en de teksten. Zo wordt 

alles zo duidelijk mogelijk gepresenteerd en wordt 

toelichting gegeven bij gespecialiseerde begrippen 

en termen waarvan het gebruik noodzakelijk is. Toch 

worden, waar nodig, de complexiteit en de nuances 

van de behandelde onderwerpen behouden. Het milieu 

is een complexe materie die heel wat uitdagingen 

met zich meebrengt. Het is een hele opgave om die 

complexiteit recht te doen en tegelijk alles op een 

beknopte en populairwetenschappelijke manier aan te 

reiken. De auteurs hopen dat de infografieken en de 

kernachtige formuleringen in de koppen en subkoppen 

daartoe bijdragen. In de hele publicatie ligt de focus 

op het milieu: Welke impact heeft een bepaalde factor 

op het milieu? Hoe herstelt het milieu zich dankzij 

een bepaalde maatregel? Dat is meteen de reden 

waarom bepaalde thema's, ondanks hun belang of 

hun relevantie, niet aan bod komen. Voorbeelden van 

thema’s die niet behandeld worden, zijn: lawaai (hiervan 

zijn momenteel alleen gegevens over blootstelling aan 

mensen voorhanden), het verband tussen milieu en de 

gezondheid van de mens (ziekten die samenhangen 

met wilde fauna, bijvoorbeeld biomonitoring van giftige 

stoffen) en de gevolgen van overstromingen voor de 

bevolking. Na een infografiek over enkele elementen 

die specifiek zijn voor de Waalse sociaal-economische, 

territoriale en institutionele context, wordt in vier 

infografieken aandacht besteed aan de belangrijkste 

actoren van de samenleving: de landbouwsector, de 

energiesector, de industriesector en de sector van de 

huishoudens. Daarna volgen vijf infografieken over 

lucht, water, bodem, biodiversiteit en bossen. In een 

streven naar bondigheid en omdat ze nauw verband 

houden met andere thema's, zijn de gegevens over 

het grondgebied en het vervoer niet in een aparte 

infografiek opgenomen. Toch komen de thema's aan 

bod in de andere infografieken, wanneer dat relevant 

is. Dat in een aparte infografiek aandacht besteed 

wordt aan bossen, komt doordat een groot deel van 

het Waalse grondgebied uit bosgebied bestaat. Voor 

elk thema worden de druk op het milieu en de daaruit 

voortvloeiende effecten en/of toestand besproken. 

Ook wordt nagegaan welke beheermaatregelen  

– maatregelen die vaak steunen op milieuwetgeving –

worden genomen om de situatie in stand te houden

of te verbeteren. Tot slot worden enkele denkpistes,

prioriteiten of aanzetten tot oplossingen voorgesteld

om toekomstige uitdagingen aan te gaan.
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De milieusituatie van een regio hangt in grote mate af van haar context. Een goed 

begrip van de sociale, territoriale, economische en institutionele determinanten 

is van essentieel belang om de milieuproblematiek te begrijpen. Wallonië 

ligt in het hart van Europa en is een dichtbevolkte regio. Hoewel het gewest 

grotendeels uit landbouw- en bosgrond bestaat, heeft het zich de laatste 

decennia sterk ontwikkeld en speelt de vervoersinfrastructuur er een grote 

structurerende rol. De Waalse economie steunt hoofdzakelijk op de tertiaire 

sector (handel, zakelijke dienstverlening, administratie enz.) en sinds enkele 

jaren is het industriebeleid gericht op sectoren met een hoge toegevoegde 

waarde (farmaceutische sector, biotechnologie, luchtvaart enz.). Aangezien 

milieubeheer hoofdzakelijk een gewestelijke bevoegdheid is, beschikt Wallonië 

over talrijke hefbomen om de milieudruk en zijn gevolgen te beheren, ook al 

wordt de wetgeving op dat gebied hoofdzakelijk gestuurd door het recht van 

de Europese Unie.

1CONTEXTUELE
FACTOREN
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CONTEXTUELE FACTOREN
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1WALLONIË,  
INWONERS EN GRONDGEBIED 

1  Specifiek scenario in verband met de coronapandemie, vastgesteld eind 2020, uitgaande van een epidemie die in 2021 onder controle is (vaccinatieplan
uitgevoerd en maatregelen genomen om de epidemie in te dammen).

2 Verschil tussen het aantal geboorten en het aantal overlijdens.

Wallonië wordt steeds dichter bevolkt 

In 2020 telde Wallonië iets meer dan 3,6 miljoen 

inwoners (32% van de Belgische bevolking) op een 

oppervlakte van 16.901 km² (55% van de oppervlakte 

van België), wat neerkomt op een bevolkingsdichtheid 

van 216 inwoners/km². Hoewel de bevolkingsdichtheid 

hoog is in vergelijking met het Europese gemiddelde 

(EU-27: 109 inwoners/km² in 2019), heeft Wallonië de 

laagste bevolkingsdichtheid van de drie gewesten 

van het land. Er zijn grote verschillen tussen de 

Waalse gemeenten. In 2020 was Daverdisse de dunst 

bevolkte gemeente (24 inwoners/km²) en Saint-Nicolas 

de dichtst bevolkte (3.528 inwoners/km²). Zoals veel 

geïndustrialiseerde regio’s wordt Wallonië gekenmerkt 

door een vergrijzende bevolkingspiramide. In 2020 was 

21% van de mensen jonger dan 18, 61% was tussen 18 

en 64 jaar oud en 19% was 65 jaar of ouder. Wallonië 

telde ongeveer 1,6 miljoen gezinnen, samengesteld uit 

gemiddeld 2,3 personen.

Sinds enkele decennia groeit het aantal gezinnen snel-

ler dan de bevolking. Zo steeg hun aantal tussen 2000 

en 2020 met 15%, terwijl de bevolking slechts met 

9% toenam. Volgens de prognoses van het Federaal 

Planbureau en Statbel zullen deze tendensen zich op 

lange termijn doorzetten. Zo zal het aantal gezinnen 

tussen 2020 en 2070 naar verwachting met 14% stijgen, 

terwijl de Waalse bevolking met 6% zal toenemen1. De 

verwachte toename van het aantal gezinnen kan worden 

verklaard doordat de gemiddelde gezinsgrootte daalt. 

Die daling is een gevolg van de vergrijzende bevolking 

(meer een- en tweepersoonsgezinnen), maar ook van 

de veranderende levensstijl (daling van het aantal kin-

deren per gezin, kwetsbaardere huwelijken die leiden 

tot een toename van het aantal eenoudergezinnen 

enz.). De verwachte bevolkingsgroei hangt samen met 

de positieve internationale en interregionale migratie-

saldi (het natuurlijk saldo2 zal naar verwachting negatief 

zijn tot 2070). Verwacht wordt dat de vergrijzing van de 

bevolking zal aanhouden. In 2070 zou het aandeel van 

personen jonger dan 18 jaar 18% bedragen, dat van 

personen van 18 tot 64 jaar 54% en dat van personen 

van 65 jaar en ouder 27%. Merk op dat volgens de hui-

dige gegevens COVID-19 geen effect zal hebben op de 

bevolkingsgroei op lange termijn of op de vergrijzing 

van de bevolking. 

De bevolkingsgroei heeft gevolgen voor het milieu, 

bijvoorbeeld voor het verbruik van natuurlijke 

hulpbronnen, luchtemissies en afvalproductie. Die 

gevolgen zijn nog groter omdat de bevolkingsgroei 

gepaard gaat met een toename van het aantal gezinnen 

en een daling van de gemiddelde gezinsgrootte en vele 

aankopen of consumptiegewoonten op gezinsniveau 

worden bepaald (huisvesting, aantal voertuigen enz.). 

Het aantal landbouwgronden neemt af, het 
aantal geartificialiseerde gronden neemt 
toe 

Volgens de gegevens van het kadaster bestond in 2020 

het grootste deel van het Waalse grondgebied uit 

landbouwgronden (52%) en beboste gronden (29%). 

Geartificialiseerde gronden, d.w.z. gebieden die aan 

hun natuurlijke, bos- of landbouwtoestand zijn onttrok-

ken, ongeacht of ze wel of niet bebouwd zijn en wel 

(bv. parkeerterrein) of niet verhard zijn (bv. tuin van 

een wijkwoning), maakten tussen 11% en 16% van het 

grondgebied uit. Die verschillende gebruiksdoeleinden 

zijn niet homogeen gespreid. De spreiding hangt nauw 

samen met de kenmerken van het reliëf en de bodem, 

die sterk verschillen tussen het noorden en het zuiden 

van Samber en Maas. De landbouwgronden bevinden 

zich aan weerszijden van Samber en Maas: de vlakten 

en laagvlakten in het noorden worden hoofdzakelijk 

gebruikt voor akkerbouw (tarwe, voedermaïs, aardap-

pelen, suikerbieten enz.), terwijl de middelhoge en 
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hoge plateaus ten zuiden van Samber en Maas hoofd-

zakelijk worden gebruikt voor weidegronden. Beboste 

gronden komen vooral voor in het zuiden en oosten van 

Wallonië: loofbomen maken 56% van het productieve 

bosareaal uit en naaldbomen 42%. De geartificia-

liseerde gronden bevinden zich hoofdzakelijk in het 

gebied van de Hene, Samber en Maas, met name in 

de vier grootste Waalse stedelijke gebieden (Bergen, 

Charleroi, Namen en Luik). Dit gebied markeert een 

grens tussen het zuiden, dat weinig geartificialiseerd 

is, en het noorden, dat meer geartificialiseerd is, met 

name door de nabijheid van Brussel. De manier waarop 

het grondgebied wordt gebruikt, heeft een invloed op 

de kwaliteit van alle milieucomponenten (lucht, water, 

bodem, fauna, flora, habitats). De potentiële druk en 

impact zijn laag voor beboste gronden, maar kunnen 

hoog zijn voor intensief bewerkte landbouwgronden of 

voor geartificialiseerde gronden. 

Tussen 1985 en 2020 is het aantal geartificialiseerde 

gronden met 44% toegenomen, wat neerkomt op een 

gemiddelde toename van 16 km²/jaar. De artificialise-

ring van het grondgebied ging voornamelijk ten koste 

van de landbouwgronden. De Waalse dynamiek wordt 

vooral verklaard door factoren zoals de toename van de 

Waalse bevolking en gezinnen, het toegenomen ruimte-

gebruik als gevolg van huisvesting en de versnippering 

van de verstedelijking en de daaruit voortvloeiende 

ontwikkeling van diensten en voorzieningen. Sinds het 

begin van de jaren 2000 zien we echter dat de artificia-

lisering vertraagt in vergelijking met de jaren 1990 (20 

km²/jaar tussen 1990 en 2000, 16 km²/jaar tussen 2000 

en 2010, en 12 km²/jaar tussen 2010 en 2020). Die vertra-

ging houdt onder meer verband met de daling van de 

gemiddelde oppervlakte van eengezinswoningen, de 

stijging van de prijs van bouwgronden en de toename 

van het aantal appartementen en gerenoveerde wonin-

gen. De artificialisering van het grondgebied heeft 

talrijke directe en indirecte gevolgen voor het milieu: 

verlies van natuurlijke hulpbronnen en landbouw, bode-

mafdekking, wijziging van de natuurlijke watercyclus, 

versnippering van natuurlijke habitats enz. Die artificia-

lisering is vooral ingrijpend omdat het proces zo goed 

als onomkeerbaar is. De Europese Commissie is zich 

bewust van die uitdagingen en heeft de lidstaten in 

2011 opgeroepen om tegen 2050 tot een no net land 

take te komen. Zo wil ze voorkomen dat er nog geartifi-

cialiseerde oppervlakte bij komt. Om die doelstelling te 

bereiken heeft de Waalse regering in 2019 het ruimte-

lijk ontwikkelingsplan aangenomen, waarvan de datum 

van inwerkingtreding nog moet worden bepaald. 

Daarin worden de krijtlijnen voor een territoire strategie 

vastgesteld: tegen 2030 het gebruik van niet-geartificia-

liseerde gronden met 6 km²/jaar verminderen en tegen 

2050 evolueren naar 0 km²/jaar. De maatregelen om dat 

doel te bereiken moeten echter nog worden vastges-

teld.

GRONDGEBIED

Oppervlakte Landbouwgronden 52 %

Beboste gronden 29 %

Geartificialiseerde gronden  
tussen 11 % en 16 %

16 901 km²

van de oppervlakte 
van België

55 % 
1985 2020

 + 44 %

Wegennet 4 keer dichter dan 
het Europese netwerk

(2020)
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1Een bijzonder dicht vervoersnetwerk 

Door zijn geografische ligging in het hart van Europa 

is Wallonië een belangrijke doorvoer- en handelszone, 

zowel voor personen als voor goederen. Het beschikt 

over een bijzonder goed ontwikkelde infrastructuur 

voor vervoer over land en door de lucht (wegen-, rivier- 

en spoorwegnet, multimodale platformen, regionale 

luchthavens). 

Het Waalse wegennet bestaat uit autosnelwegen, 

gewestwegen en gemeentelijke wegen. Als we 

dit netwerk relateren aan de oppervlakte van het 

grondgebied, bedraagt de dichtheid van het wegen-

net in Wallonië iets meer dan 4.800 km/1.000 km², een 

dichtheid die meer dan vier keer hoger is dan die van 

het Europese netwerk. Het Waalse waterwegennet 

heeft ook een relatief hoge dichtheid, namelijk 27 km 

waterwegen/1.000 km², een dichtheid die drie keer 

hoger is dan het Europese gemiddelde. Het omvat vier 

autonome havens. Van die havens is Luik de grootste 

Belgische binnenhaven en een van de belangrijkste 

binnenhavens van Europa (derde in 2019(a)). Doordat 

het Waalse waterwegennet verbonden is met de 

grote zeehavens van de Noordzee en de omliggende 

industriële en verbruiksgebieden is het een belangrijk 

economisch en strategisch element. De dichtheid van 

het Waalse spoorwegnet bedraagt ongeveer 100 km 

spoorlijnen/1000 km². Het is daarmee twee keer zo 

dicht is als het Europese net en een van de dichtste van 

Europa. Wallonië telt ook elf multimodale platformen. 

Dat zijn sites binnen het vervoersnetwerk waar goede-

ren van de ene vervoerswijze naar de andere kunnen 

worden overgebracht. Zo is de Trilogiport van Luik, die 

in 2015 werd geopend, een multimodaal platform dat 

waterwegen, spoor en weg combineert. Naast de eco-

nomische en logistieke voordelen van die platforms 

hebben zij ook een milieuvoordeel, omdat zij het 

gebruik van minder milieubelastende vervoerswijzen, 

zoals het spoor en de binnenvaart, bevorderen.

Naast die infrastructuur voor vervoer over land beschikt 

Wallonië over twee regionale luchthavens: Brussels 

South Charleroi Airport, dat gespecialiseerd is in pas-

sagiersvervoer, en Liège Airport, dat gespecialiseerd 

is in vrachtvervoer. Beide hebben de afgelopen twee 

decennia een opmerkelijke evolutie doorgemaakt. In 

2019 vervoerde de luchthaven van Charleroi meer dan 

8 miljoen passagiers, hetzij 32 keer meer dan in 2000. 

De tonnage van de goederen die op de luchthaven 

van Luik worden vervoerd, is in dezelfde periode meer 

dan verdrievoudigd, tot 902.000 ton in 2019. Daardoor 

is die luchthaven uitgegroeid tot de grootste vracht-

luchthaven van België, en tot zesde grootste van 

Europa. 2020 gaf echter een minder eenduidig beeld 

te zien. Het passagiersvervoer ondervond een aan-

zienlijke impact van de coronacrisis (-69% passagiers 

in vergelijking met 2019), terwijl het goederenvervoer 

bleef groeien (+24% ton). 

Dit uitgebreide vervoersnetwerk bevordert het verkeer 

van personen en goederen en draagt bij tot de crea-

tie van welvaart en activiteiten in Wallonië. Dergelijke 

dichtheid heeft echter een grote impact op het milieu. 

Zo is er niet alleen de bodemafdekking, maar ook de 

versnippering van het grondgebied aangezien wegen, 

spoorwegen en waterwegen voor veel soorten ecolo-

gische barrières vormen, en de territoriale uitbreiding 

van invasieve uitheemse soorten die via de vervoer-

scorridors worden verspreid. De ontwikkeling van het 

wegennet heeft ook geleid tot een ongebreidelde 

stadsuitbreiding, afhankelijkheid van de auto en lan-

gere reisafstanden. De vervoersnetwerken oefenen 

ook druk uit op het milieu: lawaai, lichtvervuiling, 

energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en luch-

tverontreinigende stoffen enz. Alle soorten vervoer 

hebben echter niet dezelfde impact. Zo hebben vlie-

gtuigen, vrachtwagens en auto’s een grotere totale 

impact dan treinen, schepen en zachte vervoerswijzen 

(fietsen, stappen). Het wegvervoer is echter de domi-

nante vervoerwijze in Wallonië. In 2019 nam die sector 

24% van de totale Waalse uitstoot van broeikasgassen 

voor zijn rekening. De uitstoot van broeikasgassen is 

sinds 1990 overigens toegenomen (+ 33%).
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De Europese Unie heeft zich tot bindend doel ges-

teld om tegen 2050 koolstofneutraal3 te worden. 

Tegelijkertijd heeft de Waalse regering deze ambitie 

opgenomen in haar Gewestelijke Beleidsverklaring 

2019-2024: tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen 

met 55% verminderen in vergelijking met 1990 en 

uiteindelijk tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Om die 

ambitieuze doelstellingen te bereiken, moet de ver-

voerssector een aanzienlijke bijdrage leveren. Daartoe 

zijn verschillende prioriteiten vastgesteld in de FAST 

2030-visie en de gewestelijke mobiliteitsstrategie die 

deze visie operationeel maakt. De focus ligt daarbij op 

multimodaliteit en in het bijzonder op een verschuiving 

naar milieuvriendelijker vervoerswijzen, maar ook op 

een beperking van de vraag naar personen- en goede-

renvervoer. In dit verband is de Waalse Regering ook van 

plan actie te ondernemen op het gebied van ruimteli-

jke ordening en het grondgebied en de activiteiten zo 

in te richten dat er minder nood is aan verplaatsingen. 

Tegelijk wil de Waalse Regering, via haar mobiliteits- en 

infrastructuurplan voor iedereen (2020-2026), infrastruc-

turen ontwikkelen die aangepast zijn aan zachte en 

actieve mobiliteit (aanleg van expresstroken voor 

3  Om koolstofneutraal te worden moet de uitstoot van antropogene broeikasgassen fors verlaagd worden en moet de restuitstoot gecompenseerd worden door
absorptie, onder meer via opslagoplossingen.

fietsers, aanleg van bijkomende routes binnen het 

RAVeL-netwerk om dit aan te sluiten op de intermodale 

knooppunten ...), het gebruik van het openbaar vervoer 

bevorderen (via de aanleg van busstroken, de bouw van 

stations, de plaatsing van haltes ...) en investeringen 

doen om de binnenscheepvaart te ondersteunen. Ook 

in het Waalse herstelplan wordt een hoofdstuk gewijd 

(‘Repenser la mobilité’) aan het vervoer als belangrijke 

component in de milieutransitie.
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1ECONOMISCHE ACTIVITEITEN IN WALLONIË 

Wallonië vertegenwoordigt een kwart van 
de Belgische economie 

Met een bruto binnenlands product (bbp) van 

meer dan 110 miljard euro en 1,3 miljoen jobs 

was Wallonië in 2019 goed voor 23% van het 

bbp en 27% van de werkgelegenheid in België. Nadat 

het in 2009 en 2012-2013 hard getroffen werd door 

recessie, is sinds 2014 een herstelfase aangebroken. 

De gemiddelde jaarlijkse groei van het Waalse bbp 

tussen 2009 en 2019 (+1,5%) was vergelijkbaar met de 

Belgische (+1,5%) en de Europese (+1,6%) groei. De 

economische groei lijdt sindsdien onder de coronacrisis. 

Volgens de gewestelijke economische vooruitzichten 

voor 2021-2026(b) zal het Waalse bbp, na een daling 

met 6,9% in 2020, naar verwachting opnieuw groeien 

in 2021 (+5,7%) en 2022 (+3,0%). Het gemiddelde netto 

beschikbare inkomen per hoofd van de bevolking in 

Wallonië bedroeg 19.368 euro in 2018. Dit was ongeveer 

10% lager dan het Belgische gemiddelde. Tussen 2000 

en 2018 steeg het met 48%, een groei die vergelijkbaar 

is met die op Belgisch niveau (+47%). 

Een dominante tertiaire sector 

De tertiaire sector, d.w.z. de marktdiensten (win-

kels, immobiliënkantoren, accountants enz.) en de 

niet-marktdiensten (administraties, scholen enz.), neemt 

in Wallonië een belangrijke plaats in. De sector was in 

2019 goed voor 76% van het bbp en 81% van de werk-

gelegenheid. Daarna volgde de industriële sector, die 

goed was voor 15% van het bbp en 10% van de werkge-

legenheid. De rest bestond uit de bouwsector (5% van 

het bbp en 6% van de werkgelegenheid), de energie-

sector (3% van het bbp en 1% van de werkgelegenheid) 

en de landbouwsector (0,6% van het bbp en 1% van de 

werkgelegenheid). Sinds de jaren 80 zijn de dienstenac-

tiviteiten in Wallonië geleidelijk ontwikkeld, ten nadele 

van de industrie. Die tendens, die we in de meeste 

westerse economieën zien, gaat gepaard met een hero-

riëntering van de industriële activiteiten en uit zich in de 

ontwikkeling van een productie met een hoge toege-

voegde waarde (farmaceutische sector, biotechnologie, 

luchtvaart enz.), de vertraging van bepaalde zware 

industrieën (zoals de staalindustrie) en de delocatie van 

een deel van de Waalse industriële activiteiten naar het 

buitenland. Sinds een vijftiental jaren steunt het Waalse 

industriebeleid op de ontwikkeling van zulke sectoren 

met hoog potentieel. In het kader van het Marshallplan 

werden er in 2006 aldus competitiviteitspolen opgezet, 

die de banden tussen ondernemingen, opleiding en 

onderzoek en ontwikkeling bevorderen. Wallonië is, 

net als België, een ‘kleine open economie’. Zijn binnen-

landse markt is beperkt en het is sterk afhankelijk van 

invoer en uitvoer, zowel voor productie (bedrijven die 

geïntegreerd zijn in Europese en internationale circuits) 

als voor consumptie (invoer van verwerkte producten). 

Die afhankelijkheid heeft nadelen (prijsschommelingen, 

beschikbaarheid van strategische grondstoffen enz.), 

die vooral tot uiting komen als de middelen schaars 

worden en de concurrentie tussen economieën feller 

wordt, zoals de coronacrisis heeft aangetoond. Met 

name om die uitdaging het hoofd te bieden, neemt 

de Waalse regering verschillende maatregelen om 

Wallonië minder afhankelijk maken wat betreft energie 

(ontwikkeling van lokaal geproduceerde hernieuwbare 

energieën), voeding (ontwikkeling van innoverende 

sectoren zoals de productie van plantaardige eiwitten, 

ontplooiing van kleinschalige logistieke infrastructuren 

...) en grondstoffen (ontwikkeling van de kringloopeco-

nomie, recuperatie van bijproducten ...). Behalve door 

die maatregelen wil het Waalse herstelplan het gewest 

ook ontwikkelen via digitalisering, industrieel beleid en 

toerisme. 

De ecologische voetafdruk: een aanvullende 
indicator naast het bruto binnenlands 
product 

Al meer dan vijftig jaar wordt een groei van het bbp 

gezien als garantie voor menselijke ontwikkeling en is 

die groei een doel op zich. Het gebruik van de groei 

van het bbp als maatstaf voor vooruitgang of ontwik-

keling wordt echter steeds vaker bekritiseerd. Het bbp 

is inderdaad een instrument waarmee een geldstroom 

globaal kan worden geëvalueerd en waarmee de wel-

vaartschepping van een regio of een staat kan worden 

gemeten. De sociale vooruitgang, het welzijn en de 
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levensvoldoening in een samenleving hangen echter 

niet alleen af van de economische welvaart, maar ook 

van andere criteria, zoals de verdeling van de welvaart, 

de gezondheidstoestand of de kwaliteit van het milieu. 

Als we alleen naar het aspect milieu kijken, zien we 

bijvoorbeeld dat het bbp diensten buiten beschouwing 

laat die worden geleverd door ecosystemen (bestui-

ving, zuivering van lucht en water enz.), dat het geen 

waarde toekent aan natuurlijk erfgoed tenzij het wordt 

ontgonnen, en dat het geen rekening houdt met de 

aantasting van het milieu als gevolg van menselijke acti-

viteiten (verlies van biodiversiteit, verslechtering van de 

luchtkwaliteit enz.). Milieuschade zoals vervuiling kan 

zelfs indirect bijdragen tot de toename van het bbp, 

aangezien zij activiteiten (studies en analyses, sanering 

enz.) en herstelkosten met zich meebrengt. 

Het is in deze context dat er naast het bbp andere 

indicatoren zijn ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn 

geglobaliseerde indicatoren zoals de menselijke 

ontwikkelingsindex en de ecologische voetafdruk. Die 

laatste is waarschijnlijk de indicator die de laatste jaren 

de meeste media-aandacht heeft gekregen. Deze indi-

cator drukt in mondiale hectare4 de druk uit die de 

menselijke activiteit (consumptie en afvalproductie) 

uitoefent op hernieuwbare hulpbronnen. In 2014 heeft 

het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et 

de la statistique (IWEPS) op verzoek van de Waalse rege-

ring de ecologische voetafdruk van Wallonië ontwikkeld 

en berekend.(c) Die aanpak past in een meer algemeen 

kader dat erop gericht is voor Wallonië een reeks indi-

catoren te ontwikkelen als aanvulling op het bbp. Zo 

werd de ecologische voetafdruk in 2012 geraamd op 

bijna vijf mondiale hectare per hoofd van de bevolking. 

Het betreft dus de biologisch productieve oppervlakte 

van land en water die nodig is om de biologische mate-

rialen te produceren die een Waal jaarlijks verbruikt 

en om het afval te absorberen dat hij voortbrengt. In 

verhouding tot het aanbod gebruikten de Walen een 

productieve oppervlakte die 2,2 maal zo groot is als 

die van Wallonië. Dat betekent dat het consumptiepa-

4 Een mondiale hectare (mha) is een hectare (ha) land of water waarvan de biologische productiviteit gelijk is aan de wereldwijde gemiddelde productiviteit.

5  Net zoals elke indicator steunt de ecologische voetafdruk op vereenvoudigingen en veronderstellingen en heeft hij beperkingen. Zo houdt de indicator slechts
rekening met een deel van het milieuprobleem: aspecten als milieukwaliteit (bodemerosie, biodiversiteit enz.), watervoorraden en bodemrijkdommen worden niet 
in aanmerking genomen.

troon van de Walen de biofysische grenzen overschrijdt 

met betrekking tot de hernieuwbare hulpbronnen van 

het grondgebied, en dat Wallonië, zoals de meeste 

Europese landen, een ‘ecologische schuld’ heeft.5

ECONOMIE

Bbp 

110 miljard euro
1,3 miljoen jobs

 (2019) Werkgelegenheid

Gemiddeld netto-inkomen (2018) 
19 368 euro/(jaar.inw.)

(2019)

23 % 
van het bbp van België 

27 % van de 
werkgelegenheid 

in België

Tertiaire sector 
= 81 % van de jobs

VE
RB

RU
IK

HERNIEUWBARE 

NATUURLIJKE 
HULPBRONNEN

Voor de consumptie van 
de Walen is een 

productieoppervlakte 
nodig die 2,2 keer groter 

is dan die van Wallonië

AANVULLENDE INDICATOR 
NAAST HET BBP: DE ECOLOGISCHE 

VOETAFDRUK
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1MILIEUBEHEER 

6  Merk op dat die beslissing geen praktische gevolgen heeft, aangezien federale regering in 2018 de verkoop van dit soort onkruidverdelger aan particulieren
verboden heeft.

De Europese Unie als belangrijke bron van 
milieuregelgeving

De Waalse milieuwetgeving wordt grotendeels 

gestuurd door het recht van de Europese 

Unie. De Europese Unie structureert haar 

milieubeleid rond actieprogramma’s die voor een 

bepaalde periode worden opgesteld. Dat beleid 

krijgt gestalte in de aanneming van richtlijnen, 

verordeningen, aanbevelingen, besluiten en adviezen 

met duidelijke doelstellingen en toepassingsregels. 

Het kan gaan om maatregelen ter uitvoering 

van internationale verbintenissen (verdragen, 

overeenkomsten of protocollen) of om besluiten 

die zijn ingegeven door initiatieven van bepaalde 

lidstaten of door aanbevelingen van internationale 

instellingen. De Europese Unie onderneemt actie op 

tal van milieugebieden, zoals het Natura 2000-netwerk, 

water- en luchtkwaliteit, overstromingsrisico’s, lawaai, 

afvalbeheer en milieueffectbeoordelingen. 

Milieu, een overwegend gewestelijke 
bevoegdheid 

Sinds de eerste fase van de Belgische gewestvor-

ming in 1980 werden milieubescherming en -beheer 

grotendeels toegewezen aan het gewestelijke niveau. 

De milieubevoegdheden van Wallonië kunnen in twee 

grote groepen worden onderverdeeld: het milieu 

in strikte zin enerzijds (luchtkwaliteit, waterkwaliteit, 

biodiversiteit, lawaaibestrijding, afvalbeleid enz.) en 

plattelandsontwikkeling en natuurbehoud anderzijds 

(groene zones, bossen, jacht, visserij, niet bevaarbare 

waterlopen enz.). Binnen die twee groepen beschikt 

de federale overheid alleen over bevoegdheden die 

haar uitdrukkelijk zijn voorbehouden: de vaststelling 

van productnormen voor het op de markt brengen 

van producten en de bescherming tegen ioniserende 

straling (met inbegrip van het beheer van radioac-

tief afval). De complexiteit van het Belgische federale 

systeem en de uitoefening van milieubevoegdheden 

door de verschillende overheidsniveaus kunnen er 

echter toe leiden dat de verschillende niveaus op basis 

van hun eigen bevoegdheden wetgeving uitvaardigen 

over eenzelfde product. Wat bijvoorbeeld pesticiden 

betreft, is de federale staat verantwoordelijk voor het 

vermarkten brengen, terwijl de gewesten verantwoor-

delijk zijn voor het gebruik. In 2017 heeft de Waalse 

regering een besluit aangenomen dat het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat 

door particulieren verbiedt, ook al mochten die pro-

ducten nog steeds verkocht worden. In 2021 heeft de 

Raad van State het besluit van de Waalse regering van 

2017 nietig verklaard, omdat het tot gevolg had dat de 

betrokken producten van de markt werden geweerd en 

de federale staat zijn bevoegdheid met betrekking tot 

het vermarkten niet kon uitoefenen6.In Wallonië beheert 

de Service public de Wallonie (SPW) Environnement de 

meeste bevoegdheden op milieugebied; de taken van 

deze dienst worden vastgesteld door de Waalse rege-

ring.
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Coördinatiemechanismen 

Om de samenhang van de beslissingen van de ver-

schillende bevoegdheidsniveaus in België, maar ook 

ten aanzien van internationale instanties, te waarbor-

gen, zijn bij de regionalisering van de bevoegdheden 

verplichte of vrijwillige coördinatiemechanismen inges-

teld. Die coördinatie vindt plaats via verschillende fora, 

zoals de Interministeriële Conferentie voor Leefmilieu 

(ICL), de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL) 

en het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid 

(CCIM). Het overleg neemt ook de vorm aan van 

samenwerkingsakkoorden waarin de uitvoering van 

gemeenschappelijke beleidsmaatregelen formeel 

wordt vastgelegd. Die akkoorden zijn soms het resul-

taat van lange onderhandelingen. Zo hebben de 

federale regering, het Vlaamse Gewest, het Waalse 

Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in het 

kader van de strijd tegen de klimaatverandering in 2018 

een samenwerkingsakkoord gesloten (het zogenaamde 

Burden Sharing-akkoord) waarin onder meer de ins-

panningen van elke partij zijn vastgelegd om voor de 

periode 2013-2020 de uitstoot van broeikasgassen te 

verminderen. Merk op dat op het internationale toneel 

alleen de Belgische staat zich engageert. 

MILIEUBEHEER
Betrokkenheid van de verschillende bevoegdheidsniveaus

De Europese Unie stuurt 
grotendeels het milieubeleid 

van de lidstaten

Milieu Hoofdzakelijk 
gewestelijke 
bevoegdheid 
(1980)

Residuaire 
bevoegdheden op 

federaal niveau
Intra-Belgisch 

coördinatiemechanisme

Waalse burgers hebben milieurechten 

Het Verdrag van Aarhus is een internationale ove-

reenkomst die in 1998 werd aangenomen door de 

Europese economische commissie van de Verenigde 

Naties (EEC-VN), waarbij België een van de oorspron-

kelijke 39 ondertekenende staten was. In dit verdrag 

zijn drie fundamentele milieurechten vastgelegd voor 

burgers en de verenigingen die hen vertegenwoor-

digen: toegang tot milieu-informatie, inspraak bij 

de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 

milieuaangelegenheden. Tot dusver is het door 47 

landen geratificeerd.

Aangezien de bescherming en verbetering van het 

milieu een zaak van iedereen is, kent het Verdrag aan 

iedereen het recht toe om bij milieuaangelegenhe-

den betrokken te worden: iedereen heeft het recht 

om geïnformeerd te worden, betrokken te worden bij 

beslissingen en verhaal uit te oefenen in milieuaan-

gelegenheden. Het leidende beginsel van de tekst is 

als volgt: door de burger een plaats te geven in de 

milieudebatten, bevorderen we het vertrouwen van 

de burger in zijn instellingen en in de democratische 

werking daarvan, en voldoen we aan de vereisten van 

transparantie en nabijheid, die synoniem zijn met 

goed bestuur. In de praktijk zijn de drie pijlers van het 

Verdrag de volgende: 

• wat de toegang tot milieu-informatie betreft,

moeten de autoriteiten actief openbaarheid geven aan

milieu-informatie, d.w.z. die informatie spontaan op

hun websites beschikbaar stellen. Zo heeft Wallonië een 

website over de toestand van het Waalse milieu (http://

etat.environnement.wallonie.be) en een website met

informatie over de Waalse geografie, het Géoportail

(https://geoportail.wallonie.be). Deze publicatie kadert

binnen de verspreiding van informatie over het milieu.

Bovendien kan iedere burger bij de overheid milieu-

informatie opvragen (passieve openbaarheid);

• wat de inspraak van het publiek in het

besluitvormingsproces betreft, kan iedere burger zijn

mening geven via openbare raadplegingen of vragen

over milieuplannen, -programma’s en -projecten

(bv. de afgelopen jaren: het Waalse plan inzake

afval en grondstoffen of de Waalse bijdrage aan het

Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030). Er moet

http://etat.environnement.wallonie.be
http://etat.environnement.wallonie.be
https://geoportail.wallonie.be
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1zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de 

opmerkingen van de burgers; 

• wat de toegang tot de rechter inzake

milieuaangelegenheden betreft, kan iedere burger

in beroep gaan wanneer hij of zij van mening is dat

zijn of haar verzoek om informatie door de overheid

niet naar behoren is behandeld, wanneer hij of

zij onregelmatigheden vaststelt bij een openbare

raadpleging of wanneer zich conflicten voordoen in

milieuaangelegenheden. Deze derde pijler van het

Verdrag versterkt de andere twee pijlers door ervoor

te zorgen dat ze goed worden toegepast.

Het Verdrag van Aarhus trad in ons land in 2003 in 

werking. De federale staat en de gewesten hebben 

aldus de bepalingen van het verdrag in hun wetge-

ving opgenomen. In Wallonië zijn de bepalingen van 

het Verdrag van Aarhus opgenomen in boek 1 van de 

Code de l’environnement.
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Landbouw en milieu interageren rechtstreeks met elkaar. Die interactie is echter 

complex. ‘Rechtstreeks’ omdat landbouw erop gericht is processen te optimaliseren 

die van nature een rol spelen in de werking van de ecosystemen op aarde, en 

zo de productiviteit te verhogen. ‘Complex’ omdat landbouw enerzijds schade 

toebrengt aan bodem, water en biodiversiteit, maar anderzijds een belangrijke rol 

speelt bij de instandhouding van open gebieden en habitats die noodzakelijk zijn 

voor het voortbestaan van veel planten- en diersoorten. Bovendien is landbouw 

niet monolithisch: hoewel in Wallonië, net zoals in alle geïndustrialiseerde landen, 

intensieve productiewijzen nog steeds domineren, worden andere vormen van 

landbouw die minder impact hebben op het milieu, steeds populairder. Die 

vormen van landbouw kunnen meer bijdragen aan niet-productieve functies zoals 

koolstofopslag of behoud van biodiversiteit. Aangezien 44% van het Waalse 

grondgebied ingenomen wordt door landbouw, is voor de landbouwsector en zijn 

productiemethoden en de evolutie van die productiemethoden een belangrijke rol 

weggelegd in de verbetering van alle milieucompartimenten.

2LANDBOUW
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DRUK EN IMPACT OP HET MILIEU
Klimaatveranderingen Impact op de luchtkwaliteit

Het Waalse milieu in 10 infografieken
LANDBOUW 

MEEST MILIEUVRIENDELIJKE MAATREGELEN

LANDBOUWEN PRODUCTIESECTOR

UITDAGINGEN

Transitie naar andere productiewijzen
• Vermindering van de druk op het milieu
• Aanpassing aan de klimaatverandering

Erkenning en versterking van de niet-productieve 
functies van de landbouw

• Opslag van koolstof
• Herstel of instandhouding van gevarieerde
habitats, soorten en landbouwlandschappen

733 715 ha

8,7 miljoen dieren

Veestapels (2018)

Druk op het milieu (2018)
1 miljoen GVE’s

42 % blijvend grasland
58 % akkerbouwgewassen

17 % tarwe 4 % wintergerst
6 % aardappelen 7 % voedermais
5 % suikerbiet 5 % tijdelijk grasland

Plantaardige producties (2019)

81 % kippen en leghennen
13 % runderen
4 % varkens

 14 % andere

 2 % andere

4 % andere6 % kippen en leghennen
80 % runderen
10 % varkens

Richtingen (%) 

(2016)58 ha (2019)
139 runderen (indien veeteelt) (2018)

1,75 persoon (2016)

exploitation 
moyenne

22 473 
jobs (2016)

12 733 
bedrijven (2019)

733 715 ha (OGG)
44 % van het grondgebied (2019)

Andere 9 %

Akkerbouwgewassen 32 %

Rundvlees 20 %

Melk en rundvlees 14 %

Melk 13 %

Akkerbouwgewassen en 
graasdieren 12 %

15 % 
van de Waalse 

bedrijven

Biologische 
bedrijven

(2020)

Biologische 
oppervlakte

(2020)
Natura 2000

(2017)
AMKM
(2020)

12 % 
van de Waalse 

OCG

5,5 % 
van de Waalse 

OCG

46 % 
van de producenten 
(ten minste 1 AMKM)

Bodem

Infiltratie 
nitraat, pesticiden

Geërodeerde bodem, 

stikstof, fo
sfor, p

esticiden

Invoer van soja

Verstoorde 
stikstofbalans

Vereenvoudiging 
van habitats

Verlies van biodiversiteit
- 60 % Verlies van biodiversiteit (1990 - 2020)

59 % van het 
landbouwareaal 

(2010 - 2019)

Erosie
Te weinig organisch materiaal 

in landbouwgrond
90 % van het landbouwareaal

(2015 - 2019)

Pesticiden, meststo�en 
(stikstof, fosfor ...)

Toevoer van sediment

Vervuiling 
(stikstof, fosfor, pesticiden)

Afvloeiing

23 % van de oppervlaktewaterlichamen 
aangetast door pesticiden (2018)

Eutrofiëring

Verontreiniging (nitraat, pesticiden)
35 % van de grondwaterlichamen (2019)

GRONDWATER

OPPERVLAKTEWATER

Broeikasgassen (2019)
12 % van de Waalse uitstoot

Ozonprecursoren (O3)
Precursoren van fijnstof (PM2,5)

Verzurende en eutrofiërende verontreinigende sto�en

van de Waalse uitstoot (2019)

Fijnstof

CO2 N2O CH4 COVNM NOx NH3 PM10

1 % 82 % 77 % 31 % 14 % 14 %92 %

Verdichting

Stikstofoverschot
20 % van de toevoer

(2014 - 2018)

Intensieve praktijken

Schepping van welvaart (2018)
0,6 % van het Waalse bbp

GLB-steun (2014 - 2018)
126 % van het inkomen van de landbouwers

LANDBOUW



2DE WAALSE LANDBOUWSECTOR IN 
ENKELE KERNGEGEVENS  

1  In deeze statistieken zijn dus niet de landbouwactiviteiten opgenomen die als bijkomstig worden beschouwd: in 2019 ging het om ongeveer 2.500 producenten en 
32.000 ha. Ter indicatie: deze drempel is gelijk aan 13,5 ha tarwe of 10 melkkoeien.

DE WAALSE LANDBOUWSECTOR IN 
ENKELE KERNGEGEVENS

Gedurende vele eeuwen heeft extensieve landbouw 

bijgedragen tot de ontwikkeling van gediversifieerde 

rurale omgevingen en landschappen met specifieke 

fauna en flora. Vanaf de jaren 60 leidde de intensivering en 

specialisatie van de landbouwproductie tot een spectaculaire 

groei van de productiviteit, met positieve sociaal-

economische gevolgen: betere levensomstandigheden voor 

de boeren, stabilisatie van de markten, en beschikbaar en 

betaalbaar voedsel voor de consument. Die ontwikkeling, 

die werd gestimuleerd door genetische selectie, 

technologische vooruitgang en de eerste richtsnoeren van het 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese 

Unie, is echter ten koste gegaan van een sterke druk op 

het milieu. De geleidelijke verdwijning van de traditionele 

landbouwbedrijven (gemengde landbouw en veeteelt) ten 

gunste van gespecialiseerde bedrijven, de vereenvoudiging 

van de vruchtwisselingen, de toename van de omvang van 

de bebouwde percelen, het gebruik van productiemiddelen 

(meststoffen, pesticiden, geïmporteerd veevoer) en de 

mechanisering van de landbouwpraktijken leidden tot erosie, 

verdichting en verontreiniging van de bodem, het water en 

de lucht, versnippering van de habitats van wilde dieren en 

het verdwijnen van biodiverse omgevingen. Vanaf de jaren 90 

werd, onder impuls van de opeenvolgende hervormingen van 

het GLB en de ontwikkeling van de Europese milieuwetgeving, 

behalve met de economische rentabiliteit van de 

landbouwbedrijven, geleidelijk aan rekening gehouden met 

die druk. Vandaag de dag is de druk op het milieu echter nog 

steeds hoog en is de economische levensvatbaarheid van de 

landbouwbedrijven niet altijd gewaarborgd (bv. laag inkomen 

uit arbeid, grote afhankelijkheid van productiemiddelen). 

Daarnaast is er de klimaatverandering als realiteit waaraan de 

sector bijdraagt (uitstoot van broeikasgassen) en zich moet 

aanpassen (seizoensgebonden droogtes), maar waarvoor 

hij ook oplossingen biedt (koolstofopslag, productie van 

agrobrandstoffen).

Een groot deel van het grondgebied is 
gewijd aan de landbouw  

In 2019 bedroeg de oppervlakte cultuurgrond (OCG), 

d.w.z. de som van de oppervlakten die voor de

professionele landbouwproductie worden gebruikt1, 

in Wallonië 733.715 ha, d.i. 44% van het grondgebied.

De landbouwsector is dan ook een belangrijke speler

bij het beheer van de landelijke ruimte. In datzelfde

jaar telde Wallonië 12.733 landbouwbedrijven. In 2016,

het jaar van de meest recente beschikbare gegevens,

stelde de sector 22.473 personen tewerk. In 30 jaar tijd

registreerde de sector:

• een sterkte daling van het aantal landbouwbedrijven

(-56% tussen 1990 en 2019);

• een sterke toename van hun omvang. Zo is de

gemiddelde oppervlakte per landbouwbedrijf meer

dan verdubbeld (58 ha in 2019 tegenover 26 ha in

1990), net als het aantal dieren per veehouderij (139

dieren in 2018 tegenover 66 dieren in 1990);

• een sterke daling van het aantal werknemers (-51%

tussen 1990 en 2016), terwijl het aantal werknemers

per landbouwbedrijf licht is gestegen (1,75

personen/bedrijf in 2016 tegenover 1,58 personen/

bedrijf in 1990).

Die ontwikkelingen zijn gerelateerd aan de 

ontwikkeling van de hierboven vermelde technieken en 

productiemethoden.

Wat betreft de productierichtingen (PR), die 

de landbouwbedrijven indelen volgens hun 

hoofdactiviteiten, behoorden de Waalse 

landbouwbedrijven in 2016 hoofdzakelijk tot de 

volgende grote categorieën: akkerbouwgewassen 

(32%), rundvlees (20%), melk en rundvlees (14%), melk 

(13%), akkerbouwgewassen en graasdieren (12%). De 

spreiding van de PR’s over het grondgebied hangt met 

name samen met de landbouwkundige geschiktheid 

van de bodems. De landbouwbedrijven in het 
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noorden van Wallonië (leemstreek, zandleemstreek 

en Condroz, zie kaart hieronder) zijn hoofdzakelijk 

gericht op akkerbouwgewassen. In het noordoosten 

(graslandgebied en Hoge Ardennen) zijn de bedrijven 

gespecialiseerd in zuivelproductie. In het zuiden 

(Famenne, Ardennen, Juragebied) zijn ze vooral gericht 

op de rundvleesproductie. Merk op dat het aantal 

niet-grondgebonden varkens- en pluimveehouderijen 

marginaal is in vergelijking met het aantal 

rundveehouderijen in Wallonië. In 2016 maakten ze 1% 

van de PR’s uit voor varkens, en 1% voor pluimvee.

Plantaardige en dierlijke productie: een 
overzicht van de Waalse bijzonderheden

In het algemeen wordt de Waalse landbouw 

gekenmerkt door de teelt van akkerbouwgewassen, 

met name granen (tarwe, wintergerst enz.) en gewassen 

voor de industrie (aardappelen, suikerbieten, koolzaad, 

vlas, cichorei enz.), voedergewassen voor veevoeder 

(voedermaïs, tijdelijk grasland2 enz.) en dierlijke 

2 Grasland in wisselbouw, wat wil zeggen dat het doorgaans voor minder dan vijf jaar wordt geplant. 

3 Gebied dat altijd met gras begroeid blijft en gekenmerkt wordt door het ontbreken van grondbewerking. 

productie, hoofdzakelijk grondgebonden runderen 

(vlees, melk) (voeding door begrazing op permanent 

grasland3 en voedergewassen).

733 715 ha

42 % blijvend grasland
58 % akkerbouwgewassen

17 % tarwe 4 % wintergerst
6 % aardappelen 7 % voedermais
5 % suikerbiet 5 % tijdelijk grasland

Plantaardige producties (2019)

 14 % andere

In 2019 bestond 58% van de Waalse OCG uit 

akkerbouwgewassen en 42% uit blijvend grasland, 

terwijl andere teelten (boomgaarden, boomkwekerijen, 

serres enz.) in Wallonië slechts een marginaal aandeel 

uitmaken (<1%). Akkerbouwgewassen zijn vooral 

te vinden in het noorden van Wallonië, terwijl in 

het zuiden en oosten blijvend grasland overheerst. 
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2Akkerbouwgewassen omvatten:

• akkerbouwgewassen, waarbij tarwe in 2019 het

grootste aandeel voor zijn rekening nam (17% van de

Waalse OCG), in vrij gelijke aandelen gevolgd door

aardappelen (6%), suikerbieten (5%) en wintergerst

(4%);

• voedergewassen, hoofdzakelijk voedermaïs (7% van

de Waalse OCG) en tijdelijk grasland (5%).

De verandering in de periode 1990 - 2019 in het areaal 

van de belangrijkste plantaardige producties is vooral 

merkbaar voor (i) blijvend grasland, waarvan het 

areaal met 15% toenam, (ii) suikerbieten, waarvan het 

areaal met 44% toename, (iii) aardappelen, waarvan 

het areaal met 252% toenam. Wat de productie van 

openluchtgroenten in wisselbouw betreft (hoofdzakelijk 

erwten, sperziebonen, wortelen, uien, cichorei; 2,5% 

van de OCG in 2019), is het areaal in minder dan tien 

jaar tijd verdubbeld. Meer dan 80% van het areaal voor 

aardappelen en openluchtgroenten is bestemd voor 

de verwerkende industrie. Al die tendensen houden in 

wezen verband met de ontwikkeling van de vraag naar 

en de prijzen van landbouwproducten.

Het aandeel aan de verschillende gewassen 

toegekende OCG’s en de evolutie daarvan in de tijd 

hebben gevolgen voor het milieu, aangezien niet alle 

gewassen dezelfde impact hebben. Die gevolgen, 

die afhangen van verschillende factoren die hierna 

worden besproken (erosiegevaar, stikstofuitspoeling, 

gebruik van pesticiden enz.), nemen over het geheel 

toe in de volgorde: blijvend grasland, tijdelijk grasland, 

wintergraan (wintertarwe, wintergerst enz.), zomergraan 

(zomergerst, haver enz.), bieten, maïs en aardappelen. 

Hoewel bijvoorbeeld kan worden gesteld dat de 

afname OCG’s voor blijvend grasland en de stijging van 

OCG’s voor aardappelen in de afgelopen dertig jaar 

ongunstig was voor het milieu, is het moeilijk om voor 

alle gewassen te bepalen welke impact zij hadden op 

de waargenomen ontwikkelingen.

Wat de veestapel betreft, bestond in 2018 81% van de 

in Wallonië geïnventariseerde landbouwhuisdieren uit 

kippen (7.100.000 dieren), 11% uit runderen exclusief 

melkkoeien (925.000 dieren), 2% uit melkkoeien 

(189.000 dieren) en 4% uit varkens (377.000 dieren) 

(2018). Het aantal kippen en leghennen is tussen 1990 

en 2018 verzesvoudigd. Dat komt enerzijds doordat 

Waalse producenten willen diversifiëren en Vlaamse 

ondernemers minder investeren wegens de ontwikkeling 

van niet-grondgebonden veehouderijen in Vlaanderen 

(beperkingen inzake het uitrijden van drijfmest), en 

anderzijds door de grotere vraag van de consument 

naar wit vlees. De rundveestapel is tussen 2001 en 2018 

met 26% gedaald als gevolg van verschillende factoren. 

Voor melkkoeien zijn dat de melkquota, de stijging van 

de dierlijke productiviteit en de onzekerheden op de 

melkmarkt, terwijl voor niet-melkvee de dollekoeiencrisis 

kan worden aangehaald, die heeft geleid tot een 

verschuiving van de rundvleesconsumptie naar andere 

producties, en de evolutie van de eetgewoonten. Tussen 

1990 en 2018 is de varkensstapel algemeen gesproken 

toegenomen (+24%). 

Om te bepalen hoe groot de druk is die een bepaald 

soort veestapel uitoefent op het milieu (verbruik van 

hulpbronnen, stikstofproductie uit mest), kan het begrip 

grootvee-eenheden (GVE) worden gebruikt. De GVE’s 

worden berekend door het aantal dieren per veestapel 

te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die specifiek is 

voor het soort dier. In Wallonië oefende de rundveestapel 

in 2018 de grootste milieudruk uit, met 80% van de GVE’s 

van alle geïnventariseerde landbouwhuisdieren. Daarna 

volgden de varkens met 10% van de GVE’s en de kippen 

en leghennen met 6% van de GVE’s.

8,7 miljoen dieren

Veestapels (2018)

Druk op het milieu (2018)
1 miljoen GVE’s

81 % kippen en leghennen
13 % runderen
4 % varkens

 2 % andere

4 % andere6 % kippen en leghennen
80 % runderen
10 % varkens

Het waalse milieu in 10 infografieken LANDBOUW

21



Gering economisch gewicht, grote 
overheidssteun

Op macro-economisch vlak droeg de landbouwsector in 

2018 0,6% bij aan het Waalse bbp. Deze bijdrage steeg 

tot 2,6% wanneer rekening wordt gehouden met de 

voedingsmiddelensector, die vaak niet erg afhankelijk is 

van de lokale productie.

De sector krijgt veel overheidssteun, hoofdzakelijk 

via het GLB. Oorspronkelijk ondersteunden die 

steunmaatregelen in de eerste plaats de productie en 

de prijzen, en dan pas het inkomen van de landbouwers. 

In de periode 2014-2018 maakte de GLB-steun (eerste 

en tweede pijler, zie hieronder) gemiddeld 126% uit 

van het arbeidsinkomen uitgedrukt per arbeidseenheid 

(werk verricht door een persoon die voltijds op een 

landbouwbedrijf werkt). Dat betekent dat in die periode 

de GLB-steun gemiddeld genomen niet alleen het 

hele inkomen van de landbouwer dekte (100% van het 

arbeidsinkomen per arbeidseenheid), maar ook een deel 

van de kosten (gelijk aan 26% van het arbeidsinkomen 

per arbeidseenheid), omdat met de loutere verkoop 

van de producten van het landbouwbedrijf die twee 

posten niet gedekt kunnen worden.

Het Waalse milieu in 10 infografieken LANDBOUW
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2BEKNOPT OVERZICHT VAN DE DRUK EN DE GEVOLGEN VAN DE 
LANDBOUW VOOR HET MILIEU  

4  Er wordt momenteel werk gemaakt van een raming van de Waalse gegevens. Het genoemde cijfer moet met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd: (1) het 
omvat het verbruik door niet-professionele gebruikers, (2) Vlaanderen is een grotere verbruiker dan Wallonië en (3) België meldt meer werkzame stoffen aan Europa 
dan andere Europese landen 

Een hoofdzakelijk intensieve landbouw

De druk van de landbouw op het milieu hangt af 

van de gebruikte productiewijzen, en met name 

van het meer of minder intensieve karakter 

daarvan: die druk is met name groot wanneer er naar 

gestreefd wordt de productiviteit te maximaliseren 

door variëteiten of soorten met een hoog rendement 

te kiezen, de praktijken te vereenvoudigen (korte 

wisselbouw, monoculturen, industriële veehouderijen 

met een hoge dichtheid van genetisch verwante dieren) 

en het gebruik van bepaalde productiemiddelen te 

verhogen (bijvoorbeeld meststoffen en pesticiden 

in de plantaardige productie, antibiotica in de 

dierlijke productie). Vanuit dit oogpunt kunnen de 

productiewijzen worden ingedeeld naar toenemende 

mate van druk: extensieve, biologische, bio-intensieve, 

conventionele en conventionele intensieve landbouw. 

Ook al is de situatie geleidelijk aan het veranderen, met 

name dankzij diverse wetgevingsinstrumenten en de 

ontwikkeling van de biologische landbouw, toch blijft 

de Waalse landbouw nog grotendeels conventioneel 

en intensief. Ter illustratie: het gebruik van minerale 

stikstofmeststoffen bedroeg in 2017 96,4 kg N/ha 

OCG in Wallonië, tegenover 64,9 kg N/ha OCG voor 

de EU-28. Wat pesticiden betreft, behoorde België4

met 4,5 kg werkzame stoffen per hectare OCG in 2019 

tot de Europese landen met de hoogste verkoop van 

pesticiden per hectare OCG.

Verbruik van hulpbronnen 

Als primaire sector verbruikt de landbouw natuurlijke 

hulpbronnen zoals grond, water, zonne-energie voor 

fotosynthese  ... of licht verwerkte hulpbronnen zoals 

bodemverbeteraars en meststoffen, en veevoeder, 

om de meest essentiële te noemen. Alleen in 

bepaalde specifieke gevallen, zoals bij fosfaten uit 

minerale afzettingen (fosfaatmeststoffen), waarvoor de 

wereldwijde ontginbare voorraden beperkt zijn, leidt dit 

verbruik tot een kwantitatieve druk op de hulpbronnen 

als niet-hernieuwbare voorraden.

Wat water betreft, zouden zich in de toekomst 

problemen kunnen voordoen als de frequentie en de 

ernst van de seizoensgebonden droogtes toenemen, 

maar op dit moment heeft de landbouw kwantitatief 

gesproken geen impact op de watervoorraden.

Merk op dat de landbouwsector weinig energie 

verbruikt in vergelijking met andere sectoren (1.259 

GWh in 2018, d.w.z. ongeveer 1% van het eindeverbruik 

van energie in Wallonië), zelfs als rekening gehouden 

wordt met het verbruik van methaan voor de productie 

van stikstofhoudende meststoffen (in de orde van 

1.000 GWh/jaar). Bovendien produceert de landbouw 

energiebronnen (met name agrobrandstoffen).

Hoge ammoniakuitstoot

In 2019 was de landbouw verantwoordelijk voor 12% van 

de Waalse uitstoot van broeikasgassen, die de oorzaak 

zijn van de klimaatverandering. Het ging voornamelijk 
om de uitstoot van stikstofoxide (N2O) en methaan (CH4), 

waarvan de landbouw respectievelijk 82% en 77% in de 

Waalse uitstoot voor zijn rekening neemt. Het aandeel van 
de sector in de uitstoot van kooldioxide (CO2) bedraagt 

slechts 1%. N2O, CH4 en CO2 hebben een verschillende 

impact op het milieu: het aardopwarmingsvermogen 
van 1 kg N2O is 298 keer groter dan dat van 1 kg CO2, 

terwijl het aardopwarmingsvermogen van 1 kg CH4 25 

keer groter is dan dat van 1 kg CO2. Om rekening te 

houden met deze verschillen worden de uitgestoten 
hoeveelheden van elk gas omgezet in ‘CO2-equivalent’. 

De landbouwuitstoot van N2O ontstaat direct na het 

uitrijden van stikstofhoudende meststoffen (minerale 

meststoffen, dierlijk mest, ook wel stalmest genoemd) of 

wordt veroorzaakt door nitrificerende/denitrificerende 

Het waalse milieu in 10 infografieken LANDBOUW
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micro-organismen in beteelde bodems. Daarbij treedt 

denitrificatie sneller op in compacte of met water 

verzadigde bodems met een laag zuurstofgehalte. CH4 

-uitstoot ontstaat vooral door veeteelt (darmgisting en

mestbeheer). CO2 -uitstoot wordt vooral veroorzaakt

door het gebruik van fossiele brandstoffen door

landbouwmachines en gebouwen. In de periode

1990 - 2019 is de uitstoot van broeikasgassen door de

landbouwsector met 16% gedaald, voornamelijk door

de kleinere veestapel5 en, in mindere mate, door een

beter beheer van dierlijke mest.

Wat betreft luchtverontreinigende stoffen die direct of 

indirect van invloed kunnen zijn op de gezondheid, was 

de landbouw in 2019 verantwoordelijk voor:

• 92% van de Waalse uitstoot van ammoniak (NH3).

Ammoniak is een precursor van fijnstof (PM2,5) en een

verzurende en eutrofiërende vervuiler. Eutrofiëring

wordt veroorzaakt door de overmatige toevoer van

nutriënten, wat vooral een nadelig effect heeft op

arme milieus (venen, turfmoerassen enz.) en de flora en

fauna die eigen zijn aan die milieus. NH3 vervluchtigt uit

dierlijke mest en tijdens de behandeling/het gebruik

(van de stallen tot het uitrijden op het land). Het is in

mindere mate afkomstig van minerale bemesting;

• 31% van de Waalse uitstoot van niet-methaan vluchtige 

organische stoffen (NMVOS), precursoren van fijnstof

(PM2,5) en ozon. Die uitstoot is hoofdzakelijk afkomstig

van het mestbeheer en in mindere mate van gewassen

en grasland (door planten uitgestoten stoffen, bv.

terpenen) en van de microbiële activiteit in de bodem

(bv. methanol), die onder bepaalde omstandigheden

nog wordt versterkt door bemesting;

• 14% van de Waalse uitstoot van stikstofoxiden (NOX,

d.w.z. NO en NO2), eutrofiërende verontreinigende

stoffen, precursoren van fijnstof (PM2,5) en ozon.

NOX uit landbouw is afkomstig van met stikstof

verrijkte bodems (minerale meststoffen, stalmest)

en van het gebruik van fossiele brandstoffen door

landbouwmachines en gebouwen;

• 14% van de Waalse uitstoot van fijnstof (PM10). Dat

fijnstof is afkomstig van gewassen (grondbewerking,

oogst, beheer van oogstresten) en stallen.

5  Merk op dat de daling van de druk niet noodzakelijk evenredig is met de daling van het aantal runderen. De druk van een koe die 10.000 l melk per jaar 
produceert, is hoger dan die van een koe die 4.000 l per jaar produceert.

De uitstoot van die verontreinigende stoffen door de 

landbouwsector is sinds 1990 relatief stabiel gebleven. 

Merk op dat de uitstoot van pesticiden niet is 

gekwantificeerd. Toch is bewezen dat die uitstoot zowel 

in Wallonië als in andere Europese landen aanwezig is 

in de lucht.

Meststoffen en pesticiden die een impact 
hebben op het water 

Landbouwactiviteiten oefenen ook druk uit op het 

oppervlakte- en grondwater en kunnen een invloed 

hebben op de kwaliteit ervan. Die druk wordt vooral 

veroorzaakt door:

• de toevoeging van pesticiden en meststoffen

(minerale meststoffen, stalmest) aan de bodem,

waarvan een deel via afvloeiend water en/of

geërodeerde bodemdeeltjes terechtkomt in het

oppervlaktewater en via water dat in de bodem

infiltreert, terechtkomt in het grondwater. Merk

op dat het gebruik van pesticiden en meststoffen

de afgelopen tien jaar geen neerwaartse tendens

vertoont;

• bodemerosie door regenwater, wat leidt tot een

toename van fijnstof in waterlopen, met negatieve

gevolgen voor het aquatische leven: troebel water,

verlies van habitats voor fauna en flora door afzetting 

van sedimenten, toevoeging van meststoffen

(eutrofiëring) en pesticiden die met bodemdeeltjes

in verband worden gebracht.

In oppervlaktewateren leidden deze verschijnselen tot 

de toevoer van 0,26 t/(ha.jr) sediment over de periode 

2013-2017 (d.i. 11% van de hoeveelheden geërodeerde 

bodem, waarbij de rest opnieuw wordt afgezet voordat 

het de waterlopen bereikt), en van 11.568 t/jr stikstof en 

1.355 t/jr fosfor over de periode 2016-2018. Overmatige 

toevoeging van nutriënten (stikstof, fosfor) kan leiden 

tot eutrofiëring van het water. Hierdoor ontstaat een 

sterke algengroei en treedt zuurstofverarming op, 

terwijl zuurstof voor sommige waterorganismen van 

cruciaal belang is. Tijdens de periode 2016-2018 werd 

39% van de 335 Waalse sites die instaan voor de controle 
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2van de waterkwaliteit getroffen door dit fenomeen, 

waarin ook andere bronnen van verontreiniging 

(lozingen van stedelijk en industrieel afvalwater)6 een 

aandeel hebben. Pesticiden waren verantwoordelijk of 

medeverantwoordelijk voor de slechte toestand van 

23% van de 352 Waalse oppervlaktewaterlichamen in 

2018. 

In het grondwater waren nitraat (afkomstig van 

stikstofhoudende meststoffen) en/of pesticiden 

verantwoordelijk voor de slechte chemische toestand 

van 35% van de 34 Waalse waterlichamen in 2019. Nitraat 

was alleen verantwoordelijk voor 5 waterlichamen, 

pesticiden waren alleen verantwoordelijk voor 1 

waterlichaam en nitraat en pesticiden waren gezamenlijk 

verantwoordelijk voor 6 waterlichamen. 

Geïmporteerde eiwitten die de 
stikstofbalans verstoren 

In de relatie tussen landbouw en milieu neemt de 

stikstofbalans een bijzondere plaats in: 

om het effect op het water tot een minimum te beperken, 

moet de stikstofbemesting (minerale mest en stalmest) 

zo goed mogelijk aan de behoeften van de gewassen 

voldoen, zonder overschotten. In de periode 2014-2018 

maakte het stikstofoverschot dat na het hoofdgewas 

nog in de landbouwgrond aanwezig was (d.w.z. bijna 40 

kg N/ha OCG) 20% uit van de totale jaarlijkse input van 

stikstofhoudende meststoffen. 

Om de impact op de lucht zoveel mogelijk te beperken, 

moet de uitstoot worden verminderd. Zo moet met 

name aandacht worden besteed aan de opslag en het 

uitrijden van stikstofhoudende meststoffen en aan de 

luchtbehandeling van stallen. Het evenwicht tussen de 

input door veeteelt (als stalmest gebruikte mest) en de 

behoeften van de gewassen werd verstoord door de 

ontwikkeling van veevoeder waarin het aandeel van 

6  Volgens simulaties uitgevoerd op basis van gegevens uit 2015 was meer dan 61% van de totale toevoer van koolstof, stikstof en fosfor in het Waalse
rivierenstelsel afkomstig van diffuse toevoer via afspoeling op bodems (landbouw en niet-landbouw), terwijl 27% afkomstig was van de lozing van 
stedelijk afvalwater en 8% van industriële lozingen.

7 Aantasting van de bodemstructuur door de inwerking van regendruppels, waardoor een oppervlaktekorst wordt gevormd die infiltratie verhindert

8 Deze schattingen omvatten geen acute lineaire erosie (ravijnvorming) of massa-erosie (modderstromen).

soja, een goedkope bron van eiwitten die hoofdzakelijk 

uit Zuid-Amerika wordt ingevoerd, de laatste decennia 

aanzienlijk is gestegen in vergelijking met gras. Die 

import verhoogt de input van stikstof in het hele agro-

ecosysteem, dat een beperkte absorptiecapaciteit 

(uitrijden van meststof zonder risico voor water) 

heeft. De import is ook verantwoordelijk voor andere 

verplaatste druk (ontbossing, gebruik van pesticiden 

op resistente genetisch gemodificeerde gewassen, 

uitstoot door vervoer). 

Bodems die aangetast dreigen te worden 

Landbouw kan ertoe leiden dat de bodem aangetast 

wordt. De mate waarin dat gebeurt hangt af van het 

soort productie en van de landbouwpraktijken. Zo heeft 

de teelt van knolgewassen (aardappelen, wortelen 

enz.) grote gevolgen voor het milieu: aantasting van 

de bodemstructuur en verlies van organisch materiaal 

door intensieve bewerking, aanzienlijk bodemverlies 

bij elke oogst (circa 6 ton/ha) en verdichting door de 

oogstmachines.

Van de risico’s van bodemaantasting heeft de daling 

van het gehalte aan organisch materiaal grote gevolgen 

voor de structuur van de bodem en bijgevolg voor de 

beluchting, de erosiebestendigheid, de verslemping7, 

de verdichting, de infiltratie en de waterretentie. Het 

aandeel van het Waalse landbouwareaal met een te 

laag gehalte aan organisch materiaal om een goede 

bodemstructuur te garanderen, wordt geraamd op 

90% (2015 - 2019). Wat erosie betreft, bedraagt het 

bodemverlies meer dan 5 ton/(ha.jr) op 59% van het 

landbouwareaal (bijna 240.000 ha), en 10 ton/(ha.jr) op 

23% van het landbouwareaal (bijna 92.000 ha) (periode 

2010 - 2019).8  Er wordt echter vanuit gegaan dat verliezen 

van meer dan 5 ton/(ha.jr) op lange termijn gepaard 

zullen gaan met de aantasting van alle bodemfuncties 

(inclusief bv. koolstofopslag en behoud van de 

biodiversiteit). Voor de verdichtingsrisico’s bestaan er 
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gevoeligheidskaarten, maar die maken geen schatting 

van de arealen die daadwerkelijk met het probleem 

te kampen hebben. Landbouwgronden worden ook 

aangetast door de toevoer van ongewenste elementen 

in meststoffen of bodemverbeteraars, die een bron van 

diffuse verontreiniging kunnen worden. Dat is het geval 

voor de toevoer van cadmium via fosfaatmeststoffen, 

of van koper, nikkel en zink via stalmest, of andere 

spoormetalen via slib van in de landbouw gebruikte 

gemeenschappelijke zuiveringsinstallaties (RWZI’s).

Gevolgen voor de biodiversiteit

De landbouw oefent op verschillende niveaus milieudruk 

uit op de biodiversiteit, meer bepaald druk op de 

biodiversiteit in de bodem (bodemfauna en -microflora), 

op de biodiversiteit in landbouwomgevingen (soorten 

en habitats in landbouwomgevingen) en op de 

agrobiodiversiteit (gekweekte plantensoorten en 

dierenrassen). Merk op dat de landbouw, net als andere 

sectoren, ook een invloed heeft op de biodiversiteit in 

rivieren.

In bodems is heel wat biodiversiteit aanwezig, 

iets wat weinig bekend is. Uit studies blijkt dat die 

biodiversiteit wordt aangetast door landbouwpraktijken 

(pesticiden, grondbewerking, verlies van organisch 

materiaal). In Wallonië lieten vier bodembiologische 

kwaliteitsindicatoren contrasterende reacties onder 

grasland en onder gewassen zien, hetgeen wijst op een 

algemeen lagere activiteit van de bodemmicrobiële 

fauna in het tweede geval.(a)

Voor de biodiversiteit in landbouwomgevingen is de 

evolutie van vogelpopulaties een goede indicator 

vanwege hun hoge positie in de voedselketens, hun grote 

verscheidenheid aan ecologische eisen en hun relatief 

snelle reactie op milieuveranderingen. De aantallen 

gewone vogelsoorten9 die strikt geassocieerd worden 

met landbouwomgevingen, zijn sinds 1990 gestaag 

gedaald. Die aantallen zijn tussen 1990 en 2020 met 

60% afgenomen, in een gemiddeld tempo van 3% per 

9 Gewone vogelsoorten zijn de meest verbreide broedvogelsoorten. Deze soorten worden jaarlijks gemonitord.

10 Merk op dat gegevens over de veestapel per ras sinds 2012 (einde van de landbouwtellingen) niet meer via Statbel worden verzameld.

jaar. Ter vergelijking: de aantallen gewone vogelsoorten 

die strikt geassocieerd worden met bosomgevingen 

daalden in dezelfde periode met 22%. Die evolutie 

van akker- en weidevogels kan worden verklaard door 

(i) het verlies van voedselbronnen (granen, insecten,

kleine zoogdieren enz.), vooral door het gebruik

van pesticiden en het ontbreken van zaaddragende

planten, (ii) het verlies van structuurelementen in het

landschap (heggen, bosjes), die een bron van voedsel

en broedplaatsen zijn), (iii) de hogere maaifrequentie

van graslanden (voederproductie) en oogstsnelheid, wat 

met name voor grondbroedende soorten problematisch 

is (directe sterfte) en leidt tot een schaarste van insecten

die als prooi voor vogels dienen.

Wat de agrobiodiversiteit betreft, zien we een bijzonder 

grote erosie bij de runderrassen. In enkele decennia 

hebben de plaatselijke gemengde rassen plaats 

gemaakt voor twee hyperspecialistische rassen: de 

zwartbonte Holstein (melk) en het Belgische witblauw 

(vlees). Gegevens over de ontwikkeling van het aantal 

veehouders10 tijdens de periode 2015-2020 lijken er 

echter op te wijzen dat er stilaan meer belangstelling 

komt voor alternatieve, meer rustieke rassen ten koste 

van de dominante rassen.
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2MAATREGELEN VOOR  
EEN MILIEUVRIENDELIJKER LANDBOUW 

11  De steun in het kader van de eerste pijler heeft tot doel het inkomen van de landbouwers te ondersteunen (‘basisbetaling’, ‘groene betaling’ en
‘betaling voor jonge landbouwers’) en de markten voor bepaalde landbouwproducten te stabiliseren door te voorkomen dat hun prijzen te laag zouden 
worden. Ze worden volledig gefinancierd door de Europese Unie. De steun in het kader van de tweede pijler valt onder het beleid van de Europese 
Unie op het gebied van plattelandsontwikkeling. Ze worden medegefinancierd door Wallonië en de Europese Unie.

12  De normen van deze groene betaling moeten worden opgenomen in de randvoorwaarden die voor iedereen en overal gelden in het GLB na 2020.

13  De agromilieu- en klimaatmethoden (AMKM) willen landbouwers ertoe aanzetten om, naast wat de wetgeving hen oplegt, praktijken toe te passen
die gunstig zijn voor het behoud en de verbetering van het milieu (aanplant van hagen, grasland met een hoge biologische waarde, autonomie op 
het gebied van voedergewassen enz.). Landbouwers die zich er vrijwillig toe verbinden die praktijken gedurende vijf jaar toe te passen krijgen een 
vergoeding voor de gederfde inkomsten en voor de uitvoeringskosten.

14  Een landbouwer die een stuk grond bewerkt dat deel uitmaakt van een Natura 2000-gebied, kan aan bepaalde beperkingen worden onderworpen:
voor bepaalde handelingen (ploegen, draineren, toedienen van meststoffen en pesticiden enz.) is een kennisgeving of vergunning vereist en bepaalde 
handelingen zijn verboden (behoudens afwijkingen). Er is voorzien in een financiële compensatieregeling.

Een Europees kader

Onder impuls van de EU zijn verschillende 

wetgevingsinstrumenten ingevoerd om de 

druk en de effecten van de landbouw op 

het milieu te beperken. Zo wordt op het gebied van 

waterbescherming in Wallonië de Nitraatrichtlijn 

ten uitvoer gelegd door het ‘Programme de gestion 

durable de l’azote en agriculture’ (PGDA). Voorts wordt 

ook de Kaderrichtlijn Water ten uitvoer gelegd via de 

stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s), die met name 

maatregelen voor erosiebestrijding omvatten. Op het 

gebied van luchtkwaliteit wordt de NEC-richtlijn waarin 

emissieplafonds voor met name NH3 en COVNM zijn 

vastgesteld, ten uitvoer gelegd door de Lucht-Klimaat-

Energieplannen. Het Lucht-Klimaat-Energieplan 2030 

(PACE 2030), dat momenteel wordt ontwikkeld, zal 

versterkte maatregelen omvatten om de NH3 -uitstoot 

van de landbouw aan te pakken. Op het gebied van 

pesticiden leidde de kaderrichtlijn pesticiden die een 

gebruik van pesticiden nastreeft dat verenigbaar is met 

duurzame ontwikkeling door de risico’s en de effecten 

op de gezondheid en het milieu te verminderen tot het 

Programme wallon de réduction des pesticides (PWRP 

2018 - 2022).

Bovendien is, zoals reeds gezegd, het GLB 

geëvolueerd doordat er geleidelijk aan verschillende 

milieuoverwegingen in zijn opgenomen. Opdat 

landbouwers de financiële steun zouden kunnen krijgen 

waarin het GLB voorziet (steun in het kader van de 

eerste en tweede pijler)11 moeten zij de voorschriften 

betreffende de bescherming van het milieu, de 

volksgezondheid, de gezondheid van dieren en planten 

en het dierenwelzijn naleven, een beginsel dat bekend 

staat als het ‘randvoorwaardensysteem’. Aan een van 

de steunregelingen in het kader van de eerste pijler, 

de ‘groene betaling’, zijn aanvullende voorwaarden 

verbonden: instandhouding van een bepaald aandeel 

blijvend grasland, gewasdiversificatie en aanwezigheid 

van ‘gebieden van ecologisch belang’ op 5% van het 

bouwland (‘vergroening’).12 Tot slot omvat de steun in 

het kader van de tweede pijler (in Wallonië toegepast 

via het Programme wallon de développement 

rural of PwDR) steun voor biologische landbouw, 

agromilieu- en klimaatbetalingen (AMKM)13 en Natura 

2000-vergoedingen14, die allemaal milieudoelstellingen 

nastreven. In het kader van het ‘GLB na 2020’, dat 

vanaf 2023 van toepassing wordt, worden strengere 

maatregelen verwacht. In die maatregelen zullen de 

doelstellingen van de ‘van boer tot bord’-strategie en 

de EU-biodiversiteitsstrategie 2030, die in het kader van 

de Europese Green Deal zijn ontwikkeld, opgenomen 

moeten worden. Zo moeten tegen 2030 het gebruik 

en de risico’s van chemische pesticiden en van de 

gevaarlijkste pesticiden met 50% teruggeschroefd 

worden, terwijl het gebruik van meststoffen met ten 

minste 20% teruggedrongen moet worden. Daarnaast 

moet de verkoop van antimicrobiële stoffen voor 

landbouwhuisdieren en aquacultuur met 50% verlaagd 

worden en moet de biologische landbouw in de EU 

gestimuleerd worden om het aandeel te verhogen tot 

25% van de OCG (in 2019 bedroeg dat aandeel 8,5%). Het 

nieuwe GLB zal ook een nieuw, meer gedecentraliseerd 
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governancesysteem invoeren, waarbij elke lidstaat een 

nationaal strategisch plan moet indienen waarin wordt 

uiteengezet hoe de GLB-instrumenten zullen worden 

gebruikt, om de doelstellingen van het GLB en die van 

de Europese Green Deal te verwezenlijken. In België 

moeten er, uitzonderlijkerwijs, twee plannen komen, 

één voor Vlaanderen en één voor Wallonië.

Te nemen of te versterken maatregelen

Het merendeel van de door de landbouw veroorzaakte 

milieudruk en -impact is omkeerbaar. Zo blijkt uit studies 

die in Wallonië zijn uitgevoerd dat AMKM positieve 

effecten hebben op de plaatselijke biodiversiteit 

in landbouwgebieden. Om op gewestelijke schaal 

tot meetbare effecten te komen, zouden op meer 

landbouwarealen AMKM genomen moeten worden.

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de 

belangrijkste concrete maatregelen die verbeteringen 

mogelijk maken of zouden kunnen maken. Daarnaast 

worden ook de wetgevingsinstrumenten vermeld die 

daartoe bijdragen. Verscheidene factoren kunnen de 

doeltreffendheid van die instrumenten beïnvloeden: 

vrijwillige of verplichte regeling, al dan niet bestaan 

van financiële stimulansen, controles, sancties enz. 

Deze tabel geeft dan ook geen volledig overzicht van 

maatregelen en mag niet geïnterpreteerd worden in 

termen van te bereiken doelstellingen.
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2Te nemen of te versterken maatregelen Instrumenten die daartoe bijdragen
Habitatvereenvoudiging bestrijden
Ecologische netwerk (heggen, bomen, bosjes, vijvers enz.), natuurlijke 
graslanden, graslanden met een hoge biologische waarde, gewasdiversificatie, 
associaties van plantensoorten (bv. boslandbouw15 enz.) ... 

AMKM, Natura 2000, randvoorwaarden voor het 
ontvangen van GLB-steun, groene betalingen in het 
kader van het GLB

De meststofdruk verminderen 
Vermindering van de productiemiddelen (evenwicht tussen alle vormen 
van N-, P- en K-meststoffen, beredeneerde bemesting, precisielandbouw, 
leguminosen in wisselbouw of intercultuur, biologische landbouw enz.)

PwDR (biologische landbouw), Plan de 
développement de la production biologique en 
Wallonie 2030

Productie (stalmest), opslag (stalmest) en uitrijding (minerale mest en 
stalmest) om het risico van vervluchtiging en toevoer naar oppervlakte- en 
grondwater te beperken

PGDA, randvoorwaarden voor GLB-steun, PACE 
2030

Tussenkweek nitraatval (CIPAN) PGDA
Bufferzones (met gras bezaaide perceelranden, ingerichte percelen en 
stroken enz.)

PGDA, randvoorwaarden voor GLB-steun, AMKM

(Stalmest) Biomethanisering (productie van methaan en organische 
meststoffen met vermindering van de uitstoot van broeikasgassen)

GLB (investeringssteun), Groenestroomcertificaten, 
PACE 2030

(Stalmest) Minder afhankelijkheid van ingevoerde eiwitten (soja) /
(Stalmest) Voederautonomie (lage veebelasting) AMKM
De druk van pesticiden verminderen
Minder pesticiden gebruiken (gerobotiseerde mechanische onkruidbestrijding 
in tuinbouw en groenteteelt ontwikkelen ...) of geen pesticiden gebruiken 
(biologische landbouw in plaats van synthetische pesticiden ...) 

PwDR (biologische landbouw), PWRP

Soorten behandeling en behandelingsmethoden die het risico van 
vervluchtiging en toevoer naar oppervlakte- en grondwater beperken

PWRP, randvoorwaarden voor GLB-steun (controle 
van sproeiers)

Bufferzones (met gras bezaaide perceelranden, ingerichte percelen en 
stroken enz.)

AMKM, PWRP

De druk verminderen in verband met geïmporteerd veevoeder
Een betere voedselautonomie op het niveau van het landbouwbedrijf en van 
de grondgebieden (uitwisselingen tussen landbouwbedrijven) ontwikkelen, 
zelf geproduceerd voeder beter aanwenden, lokaal geproduceerde 
eiwitbronnen (eiwithoudende gewassen, raapzaadmeel, gebruikt graan enz.) 
ontwikkelen

AMKM

Het verlies van organisch materiaal in de bodem bestrijden
Bestaande koolstofvoorraden (permanent grasland) in stand houden Groene betaling van het GLB
Dichtere en duurzamere vegetatie (tussenteelten, tijdelijk grasland, 
meerjarige gewassen, boslandbouw, herstel van blijvend grasland enz.)

AMKM

Terugkeer naar de bodem van gewasresten of nevenproducten van 
gewassen, toevoeging van organisch materiaal (stalmest, compost, digestaat, 
recupereerbaar slib van stedelijke zuiveringsstations)

/

Gewasdiversificatie, verlenging van wisselbouw, technieken die een goede 
bodemstructuur bevorderen en weinig erosie veroorzaken (bv. beperkte 
grondbewerking)

/

Fijnere monitoring van de koolstofdynamiek in de bodem aan de hand 
van specifieke indicatoren (bv. grove en fijne koolstoffracties) om snel 
corrigerende maatregelen te kunnen nemen

/

Erosie bestrijden
Bodembedekkende gewassen, erosiebeperkende technieken (bv. beperkte 
grondbewerking), wisselbouwbeheer, voldoende gehalte aan organische stof, 
anti-erosiebeheer (met gras bezaaide randen, heggen enz.), boslandbouw

Code de l'agriculture, PGDH, PGRI16, AMKM

Het risico van verdichting verminderen
Voldoende gehalte aan organische stof, organisatie van de landbouwwerken 
(belasting, aantal bewerkingen heen en weer enz.) rekening houdend met 
de bodemgesteldheid (textuur, vochtigheid), aanpassing van de technieken 
(banden, bandenspanning enz.) en de methoden (soort ploegen, beperkte 
grondbewerking enz.)

/

15 Combinatie van bomen en gewassen of dieren op hetzelfde perceel

16 Overstromingsrisicobeheerplannen
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Van de instrumenten in bovenstaande tabel geven de 

instrumenten van de PwDR, die het grootste milieueffect 

hebben, de volgende uitvoeringsindicatoren: 

• In 2020 betrof de biologische landbouw 15% van de

Waalse landbouwbedrijven en 12% van de Waalse

OCG, waarvan 74% blijvend en tijdelijk grasland

en 22% akkerbouwgewassen. De biologische

OCG is tussen 2010 en 2020 verdubbeld. Wat de

veestapel betreft, bedroeg het biologische aandeel

in 2020 52% voor kippen en leghennen, 10% voor

runderen en 3% voor varkens. Het biologische

kippen- en leghennenbestand is tussen 2010 en

2020 3,8 keer zo groot geworden en het biologische

rundveebestand 1,7 keer, terwijl het biologische

varkensbestand over een periode van 10 jaar geen

duidelijke trend vertoont. Niet alle doelstellingen

van het Plan stratégique pour le développement de

l’agriculture biologique en Wallonië 2020 zijn echter

verwezenlijkt. In het Plan de développement de la

production biologique en Wallonie 2030 zijn nieuwe

doelstellingen vastgesteld, waaronder biologische

productie op 30% van de Waalse OCG.

• In 2020 nam 46% van de producenten, d.w.z. 5.948

producenten, deel aan te minste één AMKM. De

17  De biodiversiteitsondersteunende oppervlakte bestaat uit oppervlakken waarvan op basis van de beste wetenschappelijke kennis kan worden
geconcludeerd dat zij in onze gewestelijke context een beslissende bijdrage leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van de biodiversiteit van 
het erfgoed (beschermde en bedreigde soorten, beschermde habitats) en de zogenaamde gewone biodiversiteit (volgens Walot, 2020(a)).

uitvoeringsgraad van de doelstellingen liep uiteen 

(van 5% tot meer dan 100%, afhankelijk van de 

AMKM in 2020). 

• Het aandeel van de OCG dat in het kader van Natura

2000 werd beheerd voor natuurbehoud, bedroeg in

2017 5,5%.

Merk op dat, volgens een studie (b) op basis van 

referentieliteratuur voor ecologische contexten die 

vergelijkbaar zijn met die van Wallonië, ten minste 

10% van de arealen met gewassen en 15% van de 

arealen met blijvend grasland moet bestaan uit 

biodiversiteitsondersteunende oppervlakte (BOO)17 

(waaraan een deel van de gebieden in het kader 

van AMKM en Natura 2000 bijdraagt), om soorten 

en natuurlijke habitats in stand te houden en een 

agro-ecologische evenwicht te ondersteunen dat de 

landbouwproductie ten goede komt. In 2020 werd niet 

aan die minimumeisen voldaan. Zo maakte de geraamde 

BOO 1,5-2% van de arealen met gewassen en bijna 

11% van de arealen met blijvend grasland uit. Naast dit 

kwantitatieve criterium is er een spreidingscriterium: 

het is van essentieel belang dat de elementen van de 

BOO overal op het grondgebied een netwerk vormen.

Biologische 
oppervlakte

(2020)

12 % 
van de Waalse 

OCG

Natura 2000
(2017)

5,5 % 
van de Waalse 

OCG

AMKM
(2020)

46 % 
van de producenten 
(ten minste 1 AMKM)

15 % 
van de Waalse 

bedrijven

Biologische 
bedrijven

(2020)

MEEST MILIEUVRIENDELIJKE MAATREGELEN
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2UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST 

De ontwikkeling van een milieuvriendelijker 

landbouw moet gebaseerd zijn op twee 

fundamentele pijlers: de overgang naar andere 

productiewijzen en de erkenning en versterking van 

de niet-productieve functies van de landbouw die de 

samenleving ten goede komen.

In het kader van de transitie naar andere productiewijzen 

moeten praktijken ontwikkeld of versterkt worden die de 

druk op het milieu kunnen verlagen, zoals samengevat 

in de bovenstaande tabel: voederautonomie, landbouw 

met lage input, praktijken die de structuur en de 

biologische kwaliteit van de bodem in stand houden, 

anti-erosiepraktijken, beheersing van luchtuitstoot, 

verbetering van het ecologisch netwerk  ... De 

productiemethoden moeten er ook op gericht zijn de 

sector aan te passen aan de klimaatverandering, met 

name door resistente of beter aangepaste variëteiten te 

kiezen, en door alternatieven voor de watervoorziening 

te zoeken tijdens seizoensgebonden droogtes. 

Momenteel worden de niet-productieve functies van de 

landbouw, die op wisselende wijze worden vervuld naar 

gelang van de intensiteit van de landbouwpraktijken, 

slechts matig beloond. Het is belangrijk dat de sector 

voldoende overheidssteun krijgt om die functies te 

stimuleren en de landbouwers te belonen voor de 

diensten die ze verlenen. Die diensten omvatten 

onder meer de opslag van koolstof en het herstel of 

de instandhouding van diverse habitats, soorten en 

landschappen in landbouwgebieden. Hiervoor is het 

belangrijk dat de werkgelegenheid op het platteland in 

stand gehouden wordt als reservoir van competenties 

en knowhow voor het beheer van de landelijke ruimte. 

In het nieuwe GLB voor de periode na 2020 zullen niet 

alleen de instrumenten van de tweede pijler (biologische 

landbouw, AMKM) een grotere focus krijgen, maar zullen 

ook de randvoorwaarden voor steun in het kader van de 

eerste pijler worden versterkt en zullen ecoregelingen 

worden ingevoerd, d.w.z. rechtstreekse betalingen 

aan landbouwers die gekoppeld zullen worden 

aan milieuvriendelijker praktijken. De belangrijkste 

nieuwigheid is dat die ecoregelingen flink wat 

potentieel hebben om deze uitdagingen aan te gaan. 

Zullen deze middelen volstaan om de doelstellingen 

van de Europese Green Deal te verwezenlijken? Dat zal 

in grote mate afhangen van de nationale strategische 

plannen waarover tussen elke lidstaat en de Europese 

Commissie zal worden onderhandeld. 

In het Waalse herstelplan wordt benadrukt dat de 

landbouw deel moet uitmaken van de oplossingen 

voor het herstel en de heropleving van Wallonië in 

een context van transitie, met name vanwege het 

transversale zijn karakter en vanwege zijn vermogen 

om acties te ontwikkelen die een drievoudig dividend 

genereren (economisch, sociaal en ecologisch). Het 

herstelplan omvat diverse maatregelen, waaronder 

steun voor de ecologische transitie van de landbouw.

Referenties
(a)  Krüger I, Chartin C, van Wesemael B, Carnol C, 2018. Defining a reference system for biological indicators of agricultural

soil quality in Wallonia, Belgium. Ecological Indicators, 95, 568-578. En ligne. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.08.010

(b)  Walot T, 2020. Quelles superficies pour soutenir la biodiversité dans la surface agricole ? Note de travail dans le cadre

du projet de Plan Stratégique Post 2020. UCL - ELIA - EVAGRI. Online: https://www.graew.be

Belangrijkste gegevensbronnen
Aves-Natagora; Biowallonie; CORDER asbl; Eurostat; GRAEW; SPW - AwAC; SPW Énergie - DEBD; SPW Environnement - DEE; 

SPW Environnement - DEMNA; Statbel (FOD Economie - AD Statistiek); UCLouvain - ELI - TECLIM & REQUASUD (licentie 

A09/2016); UCLouvain - ELI - ELIB; ULiège-GxABT - Unité BIOSE (EPICgrid-model)
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Energie speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Of het nu is om zich te verwarmen of 

zich te verplaatsen of om elektrische apparaten, industriële machines of digitale technologieën 

te laten draaien ... de mens kan niet zonder elektriciteit. De levering en het verbruik van 

energie leiden tot druk op het milieu, zij het in verschillende mate volgens de gebruikte 

energiebronnen en technologieën. In gebieden waar het energieverbruik rechtstreeks druk 

uitoefent op het milieu, wordt die druk nauwlettend gemonitord. Dat is ook zo in Wallonië. 

Die druk kan bijvoorbeeld ontstaan door luchtemissies bij verbrandingsprocessen (thermische 

centrales, motoren, boilers enz.) of door de productie van hoogradioactief afval. Er wordt 

ook druk uitgeoefend in de eerste fasen van de bevoorradingsketen (winning, verwerking, 

vervoer). Die druk wordt minder gemonitord omdat het grootste deel van de in Wallonië 

verbruikte energie in het buitenland wordt geproduceerd. Om die verschillende soorten druk 

aan te pakken, en meer bepaald om hernieuwbare energie ontwikkelen, de kerncentrales te 

sluiten en tegen 2050 koolstofneutraal te worden, zullen er flink wat inspanningen geleverd 

moeten worden, inspanningen die gecoördineerd moeten worden tussen het federale en de 

gewestelijke bevoegdheidsniveaus.

3  ENERGIE
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170 TWh in 2018
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105 
toe/M€

148 
toe/M€

126 
toe/M€

Energie-intensiteit

Totale hoeveelheid energie ingevoerd of 
geproduceerd op het Waalse grondgebied

Doeleinden

76 %  van Waalse oorsprong

Landschapsimpact, concurrentie tussen 
gewassen, uitstoot van fijnstof

Doelstelling
Aandeel van hernieuwbare energiebronnen 

in het eindenergieverbruik

12 %

2018

23,5 % 

2030
(Doelstelling) 

19 TWh en 2018

Energie uit 
hernieuwbare bronnen

53 %
Eindgebruikers 

47 %
Thermische 

elektriciteitscentrales 

Doeleinden

77 % van Waalse oorsprong
Vervangt fossiele brandsto�en

Uitstoot tijdens verbranding

54 %
Thermische 

elektriciteitscentrales 
46 %

Industrie 

3 TWh in 2018

Afval uit 
niet-hernieuwbare bronnen

100 %
Thermische 

elektriciteitscentrale 

Ingevoerde energiebron
Risico op ongevallen en afvalbeheer
Geplande sluiting van reactoren (2023 - 2025)

!

Kernbrandstof

Doeleinden

46 TWh (2018)

Doeleinden

Ingevoerde energiebron
Milieudruk tijdens de winning, 
het vervoer en de ra�nage
Uitstoot tijdens verbranding

63 %  
Vervoer 34 %

Gebouwen
     3 %
Industrie

Aardolieproducten
(stookolie, benzine, diesel ...)

56 TWh (2018)

Ingevoerde energiebron

Uitstoot tijdens verbranding
Methaanlekkage tijdens het vervoer

Doeleinden

36 %
Thermische 

elektriciteits-
centrales

   33 %
Industrie 

    31 %
Gebouwen

Aardgas
42 TWh in 2018

Doeleinden

   96 %
Industrie

     4 %
Gebouwen

Uitstoot tijdens verbranding
Ingevoerde energiebron
5 TWh in 2018

Steenkool 

OMZETTING
in thermische centrale elektriciteitscentrales

Afvalwarmte
≈ 2/3 verlies

181 installaties, meer 
dan 50 % van de

 brandstof uit 
hernieuwbare 

bronnen

1 % waterkrachtcentrales

6 % windenergie
89 % thermische centrales

4 % zonnepanelen

27 TWh in 2018

Elektriciteit

Herkomst

Doeleinden

55 %
Gebouwen

43 %
Industrie 

2 %
Vervoer

UITDAGINGEN teruggewonnen in 
warmte-krachtkoppeling

6 TWh in 2018

De vraag flexibeler maken want 
variabeler en gedecentraliseerd 
aanbodla

Warmte-stoom

EINDGEBRUIKER
126 TWh in 2018

1990
2005

2018
2030

- 23 % Evolutie

UITDAGINGEN
• De energiemix koolstofvrij maken
• Het verbruik verminderen

69 % fossiele brand
sto

�en

Energiemix
(doelstelling)

21 %

44 %
19 %

Gebouwen
49 TWh (39 %)

1990
2005 2018

Industrie
40 TWh (32 %)

Vervoer
37 TWh (29 %)

UITDAGINGEN
• Gebouwen verbeteren
• Het gedrag aanpassen
• Hernieuwbare energie ontwikkelen (warmtepompen ...)

UITDAGINGEN
• Warmte produceren uit hernieuwbare 

energiebronnen
• Energie-e�ciëntie bevorderen

UITDAGINGEN
• Modal shift
• De vraag beperken
• Technische verbeteringen 

(alternatieve motorisaties …)

1990 2005
2018 1990

2005
2018

94 %

34 %

25 %

16 %

11 %39 %

27 %

26 %

+ 3 %
+ 33 %- 12 %

- 36 %

+ 19 % - 2 %

ENERGIE



35

3
ENERGIE

VOORNAAMSTE BRONNEN VAN ENERGIE: AARDOLIEPRODUCTEN, 
KERNBRANDSTOF EN AARDGAS  

1  De gegevens betreffende de productie, de omzetting en het verbruik van energie in Wallonië zijn afkomstig van de energiebalansen. Die bronnen worden
gepubliceerd op het energieportaal van de Service public de Wallonie (http://www.energie.wallonie.be). 

2  Het hier gepresenteerde gegeven is de bruto energie-intensiteit, d.w.z. de verhouding tussen het bruto binnenlands energieverbruik en het bruto binnenlands
product in volume (in constante euro's, referentiejaar 2015). Het wordt uitgedrukt in ton olie-equivalent per miljoen euro.

3  Om koolstofneutraal te worden moet de uitstoot van antropogene broeikasgassen fors verlaagd worden en moet de restuitstoot gecompenseerd worden door
absorptie, onder meer via opslagoplossingen.

De energievoorziening, d.w.z. de totale 

hoeveelheid energie, in haar verschillende 

vormen, ingevoerd of geproduceerd op het 

Waalse grondgebied, bedroeg in 2018 ongeveer 170 

TWh1. Ze bestond uit de volgende energiebronnen: 

aardolieproducten (56 TWh), kernbrandstof (46 TWh), 

aardgas (42 TWh), energie uit hernieuwbare bronnen (19 

TWh), steenkool (5 TWh) en afval uit niet-hernieuwbare 

bronnen (3 TWh). Die energiebronnen worden ofwel in 

Wallonië omgezet (b.v. splijtstof in elektriciteit), ofwel 

rechtstreeks door de eindgebruikers verbruikt (b.v. 

aardolieproducten in het vervoer). De energiebronnen 

die in Wallonië voor de energievoorziening zorgen en 

hun respectieve hoeveelheden hangen dus niet alleen af 

van de Waalse (economische en sociale) praktijken, maar 

ook van de Waalse installaties voor energieproductie 

en -verwerking. De energievoorziening geeft ook een 

indicatie van onze huidige afhankelijkheid van bepaalde 

energiebronnen: aardolieproducten, nucleaire 

brandstof en aardgas. 

Om de algemene energie-efficiëntie van een regio te 

meten en die te vergelijken met andere gebieden, kan 

een energie-intensiteitsindicator worden berekend, die 

aangeeft hoeveel energie nodig is om één eenheid 

welvaart te creëren. De energie-intensiteit van Wallonië 

werd in 2018 geraamd op 148 toe/M€. Die waarde is 

hoger dan die van België (126 toe/M€) en die van de 

Europese Unie (105 toe/M€ voor de EU-28)2 en wijst 

erop dat Wallonië kampt met een lage energie-efficiën-

tie en nog altijd heel wat energie-intensieve industrieën 

op zijn grondgebied heeft.

Wallonië nog te afhankelijk van 
aardolieproducten 

Aardolieproducten (stookolie, benzine, diesel enz.) 

waren in 2018 goed voor bijna een derde van de 

energievoorziening in Wallonië (56 TWh). Ze worden 

uitsluitend ingevoerd, voornamelijk uit Rusland, Saudi-

Arabië en Nigeria (respectievelijk 32%, 15% en 11% in 

2019, Belgische gegevens(a)). De winning, het vervoer 

en de raffinage van aardolieproducten gebeuren niet 

in Wallonië. Die activiteiten kunnen leiden tot grote 

rampen (bv. olierampen) die druk veroorzaken op 

het milieu (bv. boorspoelingen of geluidshinder door 

onderzeese exploratie). In Wallonië leidt het gebruik 

van deze fossiele brandstoffen voornamelijk tot de 

uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk zijn 

voor de klimaatverandering, en tot de uitstoot van lucht-

verontreinigende stoffen: zwaveloxiden, stikstofoxiden, 

fijnstof, vluchtige organische stoffen, metallische spoo-

relementen (zink, chroom ...) ... Die uitstoot is het gevolg 

van de verbranding van aardolieproducten. Sinds de 

jaren 90 zijn verbeteringen aangebracht in de gebruikte 

technologieën (bv. katalysatoren voor auto’s, efficiën-

tere boilers) en in de samenstelling van brandstoffen 

(verbod op loodhoudende benzine en ontzwaveling), 

wat heeft geleid tot een algemene vermindering van 

de Waalse uitstoot van verzurende stoffen, ozonpre-

cursoren en metaalhoudende sporenelementen. Maar 

de verbranding van aardolieproducten is nog steeds 

een belangrijke bron van broeikasgassen. De Waalse 

Regering heeft in haar Gewestelijke Beleidsverklaring 

2019-2024 echter de ambitie opgenomen om tegen 

2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% vermin-

deren3 in vergelijking met 1990 en uiteindelijk tegen 

2050 koolstofneutraal te zijn. Het verbruik van aardo-

lieproducten moet dan ook flink naar beneden. Achter 
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de daling van de afgelopen 20 jaar (-11% tussen 2000 

en 2018) gaan sterke sectorale verschillen schuil. Zo is 

het verbruik in het vervoer (+12%) toegenomen, maar 

werd dit gecompenseerd door een zeer sterke daling 

in de industrie (vijf keer minder verbruik). Momenteel 

zijn bijna alle aardolieproducten die in Wallonië worden 

verbruikt, bestemd om te voorzien in de behoeften 

aan vervoer (63%) en aan verwarming van gebouwen 

(34%). De huidige afhankelijkheid van die energie-

bron voor bepaalde toepassingen is te verklaren door 

de technische en economische voordelen ervan (hoge 

energiedichtheid, gemak van vervoer en gebruik, prijs 

enz.). Bovendien is die afhankelijkheid ook voor een 

stuk historisch te verklaren. De overvloedige en goe-

dkope beschikbaarheid van aardolieproducten heeft 

namelijk decennia lang de ontwikkeling van specifieke 

infrastructuren en uitrustingen (benzinestations, ther-

mische voertuigen, stookolieketels enz.) in de hand 

gewerkt.

Aardolieproducten
(stookolie, benzine, diesel ...)

Doeleinden
56 TWh in 2018

63 %  
Vervoer 34 %

Gebouwen
     3 %
Industrie

4  Naast de kerncentrale van Tihange zijn er in Wallonië nog tal van andere sites waar radioactieve stoffen of toestellen worden gebruikt die ioniserende straling kunnen 
uitzenden (ziekenhuizen, onderzoekscentra, industrie enz.).

Naar het einde van kernenergie 

Kernbrandstof was in 2018 goed voor iets meer dan een 

kwart van de Waalse energievoorziening (46 TWh). In 

België beheert het agentschap Synatom de contracten 

voor de verschillende fasen in de voorbereiding van 

de brandstof – meer bepaald de contracten voor de 

winning, verwerking en verrijking van uraniumertsen 

– voordat die brandstof aankomt op het grondge-

bied. De milieu-impact van kernbrandstof heeft vooral

te maken met de radioactiviteit, die aanzienlijke

schade kan veroorzaken. Het is dan ook van essentieel

belang dat dat risico beheerst wordt. In België is het

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

verantwoordelijk voor de controle van nucleaire instal-

laties4 terwijl de Nationale Instelling voor Radioactief

Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) het kernafval

beheert. Die materie, die onder de federale bevoeg-

dheid valt, is nog altijd een heet hangijzer. Momenteel

wordt het grootste deel van het radioactieve afval na

behandeling geconditioneerd en opgeslagen in Dessel

(Vlaanderen). Voor hoogradioactief en/of langlevend

afval, dat gedurende honderdduizenden jaren van

mens en milieu moet worden geïsoleerd, voorziet

het ontwerp van het langetermijnbeheersplan voor

radioactief afval in een geologische opslag op Belgisch

grondgebied. Het ontwerp werd in 2020 onderworpen

aan openbare raadpleging. De Waalse regering heeft

een negatief advies over het ontwerp uitgebracht,

omdat ze het onvolledig acht gezien de waarschijnlijke

en niet te verwaarlozen gevolgen voor het milieu en de

volksgezondheid. Medio 2021 was er nog geen beslis-

sing genomen.

Doeleinden

Kernbrandstof
46 TWh in 2018

100 %
Thermische 

elektriciteitscentrale 
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3In Wallonië wordt kernbrandstof uitsluitend gebruikt 

voor de omzetting in elektriciteit in de drie reactoren van 

de kerncentrale van Tihange. Terwijl het verbruik in de 

jaren 90 en 2000 relatief stabiel was, vertoont het sinds 

het begin van de jaren 2010 een wisselvalliger karak-

ter. De veroudering van de reactoren, die in de jaren 70 

en 80 zijn gebouwd en een geschatte levensduur van 

ongeveer veertig jaar hebben, gaat gepaard met pro-

blemen die herhaaldelijk tot stillegging leidden. Het 

jaar 2018 was in dit opzicht bijzonder zorgwekkend door 

de sluiting van reactor 3 van april tot december, nadat 

tijdens een inspectie betonrot was ontdekt in de bijge-

bouwen van de reactor. De federale regering is van plan 

de Waalse reactoren te sluiten tussen 2023 (Tihange 1) 

en 2025 (Tihange 2 en 3). De wet voorziet echter in de 

mogelijkheid om de reactoren langer open te houden 

als er zich een onverwacht probleem voordoet met de 

continuïteit van de energievoorziening. Eind 2021 zou 

hierover een besluit worden genomen.

Aardgas: een verwachte toename in verbruik

Aardgas, dat hoofdzakelijk bestaat uit methaan, was in 

2018 goed voor bijna een kwart van de Waalse bevoorra-

ding (42 TWh). Het wordt uitsluitend ingevoerd in België. 

Dit gebeurt hoofdzakelijk via pijpleidingen uit Nederland 

(42% van het in België verbruikte gas) en Noorwegen 

(37%)5. Net als aardolieproducten of steenkool is aard-

gas een niet-hernieuwbare fossiele energiebron waarbij 

tijdens verbranding CO2 vrijkomt, zij het in mindere mate 

(0,203 ton CO2-equivalent per MWh voor aardgas tege-

nover 0,268 voor benzine of 0,343 voor steenkool). Het 

gebruik van aardgas leidt ook tot uitstoot van broeikas-

gassen verder stroomopwaarts, tijdens de verschillende 

stadia van de bevoorradingsketen, bijvoorbeeld tijdens 

het vervoer via pijpleidingen over lange afstanden, 

omdat daarbij methaan kan weglekken (een broeikasgas 

dat 25 keer krachtiger is dan CO2 ). 

In Wallonië wordt aardgas gebruikt om elektriciteit op 

te wekken in thermische centrales (36% van het aard-

gasverbruik), of het wordt er rechtstreeks verbruikt door 

de industrie (33%) of in gebouwen (31%). De Waalse 

5  De gegevens geven informatie over het laatste land van herkomst vóór binnenkomst op het Belgische grondgebied.(a) Gas uit Noorwegen wordt volledig in
Noorwegen geproduceerd. Uit Nederland ingevoerd gas bevat daarentegen gas uit andere landen.

doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te worden, 

beperkt de facto het aardgasverbruik op lange ter-

mijn. Op middellange termijn zijn er echter plannen 

om, in het kader van de geleidelijke sluiting van de 

kerncentrales en totdat op grote schaal hernieuwbare 

energiebronnen worden gebruikt, nieuwe gascentrales 

te bouwen. Tijdens een overgangsperiode zouden zij 

de continuïteit van de elektriciteitsproductie waar-

borgen. Het aardgasverbruik, dat sinds de jaren 2000 

relatief stabiel is gebleven, zal de komende jaren naar 

verwachting dan ook toenemen.

Doeleinden
42 TWh in 2018

Aardgas

36 %
Thermische 

elektriciteitscentrales

   33 %
Industrie 

    31 %
Gebouwen

Hernieuwbare energiebronnen: aanzienlijke 
ontwikkeling in de afgelopen twintig jaar

Energie uit hernieuwbare bronnen of ‘hernieuwbare 

energie’ was in 2018 goed voor iets meer dan 10% van 

het aanbod (19 TWh). De oorsprong ervan is divers: 

zonnestraling, wind, waterbewegingen, natuurlijke 

warmte uit de ondergrond, hout en andere biomassa ... 

Wat ze gemeen hebben is dat ze eeuwig beschikbaar 

zijn of zich sneller vernieuwen dan andere energie-

bronnen. In die zin bieden zij een duurzame oplossing 

in vergelijking met andere energiebronnen, met name 

fossiele brandstoffen, waarvan de voorraden beperkt 

zijn. Bovendien is het gebruik ervan minder riskant en 

veroorzaakt het doorgaans minder druk op het milieu 

dan andere energiebronnen, vooral wat luchtemissies 

betreft. Gezien de klimaatverandering is de ontwikke-

ling ervan dan ook een van de maatregelen die worden 

bevorderd om de uitstoot van broeikasgassen te ver-
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minderen. Merk op dat de verbranding van biomassa, en 

met name van hout voor de verwarming van woningen, 

een belangrijke bron van fijnstof is: in 2019 werd 45% 

van de PM2,5-uitstoot toegeschreven aan de residen-

tiële sector. Het is ook een bron van CO2-uitstoot, 

hoewel daar geen rekening mee gehouden wordt voor 

het bereiken van de doelstellingen inzake broeikasgas-

reductie. In de internationale methodologieën (Kyoto, 

overeenkomsten van Parijs enz.) wordt er namelijk van 

uitgegaan dat de opslag van koolstof tijdens de ver-

nieuwing van biomassa, over de gehele cyclus, de CO2 

compenseert die tijdens de verbranding van die kools-

tof wordt uitgestoten. Bovendien worden hernieuwbare 

energiebronnen hoofdzakelijk plaatselijk geproduceerd 

of geëxploiteerd. In 2018 was 76% van de energie-

voorziening van Waalse oorsprong. Die productie en 

exploitatie kunnen welvaart en werkgelegenheid creë-

ren en het gewest minder energieafhankelijk maken. 

Anderzijds leidt het ‘winnen’ van die energiebronnen 

– iets wat voor andere energiebronnen in het buiten-

land gebeurt – duidelijk tot milieudruk en tot hinder.

Met name de aanleg van windmolenparken (of, in de

toekomst, van eventuele fotovoltaïsche parken) doet

vragen rijzen over de impact op het landschap en de

effecten op de fauna (bv. op vleermuizen wat betreft

windturbines). De aanplanting van gewassen voor

biobrandstoffen concurreert met gewassen voor voed-

sel en veevoer.

Doeleinden

Energie uit hernieuwbare bronnen

53 %
Eindgebruikers 

47 %
Thermische 

elektriciteitscentrales 

19 TWh in 2018

6  Waaronder de in september 2020 gesloten thermische centrale van Awirs (Flémalle), die op biomassa werkte en waarvan de overheidssteun (via het systeem van
groenestroomcertificaten) op diezelfde datum werd beëindigd.

7  Merk op dat die doelstelling kan worden bereikt door meer hernieuwbare energie te gebruiken, maar ook door het bruto-eindverbruik van energie te verminderen.

8  De warmte die door warmtepompen uit de omgevingslucht (of de bodem of het water) wordt teruggewonnen, is indirect afkomstig van zonnestraling en wordt
daarom beschouwd als een hernieuwbare energiebron, ook al is voor de werking van de technologie elektriciteit nodig.

De productie van hernieuwbare energie heeft zich de 

laatste twee decennia sterk ontwikkeld in Wallonië. 

Die evolutie betreft zowel de hoeveelheid (tussen 2000 

en 2018 vermenigvuldigd met 3,8) als de ontwikkeling 

van nieuwe sectoren, met name die van de fotovol-

taïsche energie en de windenergie, die twintig jaar 

geleden nog onbestaande waren in Wallonië. In 2018 

werden de Waalse hernieuwbare energiebronnen 

ofwel rechtstreeks gebruikt door eindverbruikers (53%: 

gezinnen, industrieën ...) ofwel omgezet in elektriciteit in 

thermische centrales6 (47%). In 2018 was hernieuwbare 

energie goed voor 12% van het bruto-eindverbruik van 

energie. Zoals vastgelegd in de Waalse bijdrage aan het 

Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030 wil Wallonië 

dat percentage tegen 2030 verhogen tot 23,5%. Die 

verhoging betreft drie toepassingsgebieden: warmte-

productie, elektriciteitsproductie en vervoer7: 

•  de productie van warmte uit hernieuwbare bronnen

gebeurt momenteel voornamelijk door het

verbranden van biomassa: houtblokken, pellets,

houtafval in de industrie enz. Om de doelstelling

voor 2030 te halen, moeten alle technologieën voor

de productie van hernieuwbare warmte worden

ingezet: warmtepompen8, thermische zonne-

energie en diepe geothermie;

•  in 2018 hing de productie van elektriciteit uit

hernieuwbare bronnen in Wallonië af van vier bronnen: 

wind (36%), fotovoltaïsche zonne-energie (23%),

biomassa (35%) en, in mindere mate, waterkracht

(6%). Ramingen voor 2030 voorspellen dat 37%

van de in Wallonië geproduceerde elektriciteit van

hernieuwbare oorsprong zal zijn. Windenergie en

fotovoltaïsche energie zouden dan bijna 80% van de

productie voor hun rekening nemen. De productie

van die energiebronnen is afhankelijk van de wind

en de zon, en is daardoor variabel, wat gevolgen zal

hebben voor de elektriciteitsmarkt, zoals hieronder

wordt besproken;

•  wat vervoer betreft is het aandeel hernieuwbare

energie vooral afkomstig van biodiesel en bio-
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3ethanol, die systematisch in de brandstoffen 

aan de pomp worden verwerkt. Het percentage 

biobrandstoffen in brandstoffen is vastgesteld door 

de federale regering (8,95% in 2018) en zal geleidelijk 

worden verhoogd tot 10,45% in 2030. In 2018 was het 

gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 

nog gering, maar het aanbod van voertuigen met 

een elektrische of hybride motor is sindsdien sterk 

toegenomen. 

In twintig jaar tijd vijf keer minder steenkool-
verbruik 

In 2018 maakte steenkool (waaronder bruinkool en 

cokes) minder dan 3% van de Waalse energievoor-

ziening uit (5 TWh). Steenkool werd in Wallonië lange 

tijd in grote hoeveelheden geproduceerd en gebruikt, 

met name door de zware industrie en, tot 2010, voor 

de productie van elektriciteit. Tegenwoordig wordt 

ze geïmporteerd. Deze fossiele brandstof stoot bij 

verbranding de meeste broeikasgassen per eenheid 

energie uit. Het grootschalig gebruik ervan is dan ook 

niet verenigbaar met de terugdringing van de uitstoot 

van broeikasgassen. Het Waalse steenkoolverbruik was 

al enkele decennia sterk aan het dalen, door de slui-

ting van de mijnen en de achteruitgang van de grote 

energie-intensieve industrieën. In twintig jaar tijd is het 

Waalse steenkoolverbruik met een factor vijf gedaald. 

In 2018 was het gebruik ervan bijna uitsluitend (96%) 

beperkt tot specifieke industriesectoren (bv. metaal-

bewerking).

Doeleinden

Steenkool 

Charbon 

5 TWh in 2018

   96 %
Industrie

     4 %
Gebouwen

Afval uit niet-hernieuwbare bronnen, een 
overwegend lokale hulpbron 

Afval uit niet-hernieuwbare bronnen (niet-organische 

fractie van huishoudelijk afval, geïmpregneerd zaagsel, 

textielafval  ...) kan worden verbrand om energie op te 

wekken. Dat afval maakte in 2018 minder dan 2% van 

de Waalse energievoorziening uit (3 TWh). Het is een 

overwegend lokale energiebron: in 2018 kwam 77% uit 

Wallonië. Hoewel afvalverbranding, net als het gebruik 

van kernenergie of hernieuwbare energiebronnen, een 

alternatief is voor het gebruik van fossiele brandstoffen, 

veroorzaakt ze druk op het milieu, zoals luchtuitstoot 

en asvorming. Hoewel in het kader van afvalbeheer 

verbranding met energieterugwinning de voorkeur 

verdient boven verbranding zonder energieterugwin-

ning en boven storting, moet de prioriteit gegeven 

worden aan hergebruik of recyclage omdat daarmee de 

hulpbronnen beter kunnen worden teruggewonnen. 

In 2018 werd iets meer dan de helft (54%) van het afval 

uit niet-hernieuwbare bronnen gebruikt in thermische 

energiecentrales, en werd de rest rechtstreeks gebruikt 

in de industrie. Sommige industriële ovens kunnen zeer 

hoge temperaturen bereiken, en zijn daardoor in staat 

bepaalde toxische afvalstoffen (banden enz.) te verbran-

den en de organische moleculen volledig af te breken.

Doeleinden

Afval uit niet-hernieuwbare bronnen
3 TWh in 2018

54 %
Thermische 

elektriciteitscentrales 
46 %

Industrie 
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ELEKTRICITEITSPRODUCTIE IN WALLONIË 

9  Het rendement is bijvoorbeeld 34% voor kerncentrales en 53% voor gas-stoomturbinecentrales, die gas- en stoomturbines combineren om een hoger rendement
te bereiken.

Elektriciteit maakt deel uit van het dagelijkse 

leven in gezinnen en bedrijven. Ze wordt op 

grote schaal gebruikt in gebouwen (verlichting, 

elektrische apparatuur enz.) en in de industrie (motoren, 

ovens enz.), en het gebruik ervan zal naar verwachting 

toenemen in het vervoer (elektrische voertuigen). Het is 

een ‘secundaire’ energiebron, die geproduceerd wordt 

uit een ‘primaire’ energiebron. Zoals in de volgende 

paragrafen wordt aangegeven, vindt die omzetting in 

Wallonië hoofdzakelijk plaats in thermische centrales 

die de brandstoffen of de verbrandingswarmte (of 

de kernreactie) gebruiken om een machine (turbine 

of motor) aan te drijven die, gekoppeld aan een 

alternator, elektriciteit opwekt. Dat proces veroorzaakt 

een zekere druk op het milieu, die afhangt van de 

gebruikte technologieën als de gebruikte brandstoffen. 

Bovendien gaat het gepaard met warmteverlies 

(zogenaamde ‘afvalwarmte’), waarvan een klein 

deel echter kan worden teruggewonnen in warmte-

krachtcentrales. Naast thermische centrales zijn er 

andere installaties die elektriciteit opwekken zonder 

gebruik te maken van brandstof maar door een beroep te 

doen op hernieuwbare energiebronnen: windturbines, 

fotovoltaïsche panelen en hydro-elektrische centrales. 

Die processen produceren geen warmte en dus ook 

geen afvalwarmte.

Omvorming tot een thermische centrale

De belangrijkste brandstoffen die in Wallonië worden 

gebruikt voor de omzetting in thermische centrales zijn 

kernenergie (64% in 2018), aardgas (21%), hernieuwbare 

energiebronnen (13%, voornamelijk biomassa in de 

vorm van hout en derivaten) en afval van niet-hernieuw-

bare bronnen (2%). De druk op het milieu die door die 

omzetting wordt veroorzaakt, hangt grotendeels af van 

de gebruikte brandstoffen. Kijken we naar de voor-

naamste soorten druk die op het lokale milieu worden 

uitgeoefend (zie hierboven), dan stellen we vast dat 

kernbrandstof risicobeheersing vraagt en hoogradioac-

tief afval voortbrengt, terwijl aardgas, biomassa en afval 

luchtemissies genereren. Bovendien onttrekken ther-

mische centrales grote hoeveelheden koelwater aan 

de rivieren, waarna ze het opgewarmde water terug 

in die rivieren lozen. In 2018 werd 86% van de aan het 

oppervlaktewater onttrokken volumes gebruikt voor de 

koeling van Waalse thermische centrales. Het gebruikte 

water wordt vervolgens terug in de omgeving gebracht 

bij een hogere temperatuur dan het onttrekkingspunt. 

Voor die thermische lozingen gelden normen om te 

voorkomen dat ze de ecosystemen verstoren. Als de 

temperatuur van de rivieren te hoog is of het debiet te 

laag is, bestaat namelijk de kans dat de elektriciteitscen-

trales minder elektriciteit opwekken of helemaal geen 

elektriciteit meer opwekken. Het risico dat dat gebeurt, 

neemt toe naarmate droogtes en hittegolven als gevolg 

van de klimaatverandering feller worden en vaker voor-

komen.

Afvalwarmte en warmte-krachtkoppeling: 
terugwinning van warmte om het 
rendement te verhogen

Het verlies van afvalwarmte hangt af van het soort 

brandstof en van de technologie die in de centrales 

wordt gebruikt9. De gemiddelde efficiëntie van de 

Waalse thermische centrales werd in 2018 geraamd 

op 34% (d.w.z. ongeveer 2/3 verlies). Dat betekent dat 
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3er ‘aan de ingang’ gemiddeld drie eenheden energie 

(kernenergie, aardgas ...) nodig zijn om ‘aan de uitgang’ 

één eenheid elektrische energie te produceren en dat 

de rest verloren gaat tijdens de omzetting. Warmte-

krachtkoppeling maakt gebruik van een deel van dat 

warmteverlies door in één proces gelijktijdig warmte en 

elektriciteit (of aandrijfkracht) op te wekken. Hoeveel 

warmte er teruggewonnen kan worden, hangt af van de 

mate waarin die lokaal gebruikt kan worden. Warmte 

kan namelijk niet vervoerd worden zonder energie te 

verbruiken en zonder dat een deel van die warmte 

verloren gaat, en kan daardoor geen lange afstanden 

afleggen. Het zijn dan ook vooral zelfproducenten 

die warmte-krachtkoppelingsinstallaties installeren. 

Zelfproducenten zijn ondernemingen die warmte (voor 

processen, de verwarming van gebouwen enz.) nodig 

hebben in de buurt van hun elektriciteitsproductie-een-

heid. In 2018 werd via dit proces meer dan 6 TWh 

warmte geproduceerd in 181 warmte-krachtcentrales. 

Het totale rendement van die installaties, waarbij zowel 

met de warmte- als met de elektriciteitsproductie reke-

ning wordt gehouden, werd voor dat jaar geraamd 

op 72%. Dat betekent dat voor elke tien eenheden 

energie ‘aan de ingang’ gemiddeld zeven eenheden 

energie (warmte of elektriciteit) bruikbaar zijn ‘aan de 

uitgang’ en dat de rest verloren gaat tijdens de omzet-

ting. Warmte-krachtkoppeling vermindert dus de totale 

hoeveelheid benodigde energiebronnen (en a fortiori 
de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen en luchtve-

rontreinigende stoffen) in vergelijking met installaties 

die dezelfde hoeveelheid elektriciteit en warmte afzon-

derlijk produceren. Voorts is, mede onder impuls 

van het beleid inzake groenestroomcertificaten, het 

verbruik van brandstoffen uit hernieuwbare bronnen in 

warmte-krachtcentrales de afgelopen twintig jaar aan-

zienlijk toegenomen. Sinds 2006 zijn ze goed voor meer 

dan de helft van de gebruikte brandstoffen. 

Van elektriciteitsproductie tot verbruik

De totale elektriciteitsproductie in Wallonië was in 2018 

goed voor 27 TWh. Het grootste deel van die elektriciteit 

(89%) is afkomstig van omzetting in thermische cen-

trales, de rest wordt zonder verbranding geproduceerd 

via windturbines (6%), fotovoltaïsche panelen (4%), 

en waterkrachtcentrales (1%). De in Wallonië gepro-

duceerde elektriciteit voedt het Waalse elektriciteitsnet, 

dat op zijn beurt verbonden is met de naburige netten. 

De herkomst van de (al dan niet Waalse) elektriciteit die 

dagelijks in Wallonië wordt verbruikt, hangt af van de 

middelen die op het net beschikbaar zijn. 

In Wallonië is het jaarlijkse eindverbruik van elektriciteit 

sinds het begin van de jaren 2000 tamelijk stabiel. De 

elektriciteit wordt hoofdzakelijk gebruikt in gebouwen 

(55%) en door de industrie (43%), terwijl de rest wordt 

gebruikt in de vervoersector (2%). De tendens naar 

elektrificatie van industriële processen en voertuigen 

zal in de komende jaren leiden tot een toename van het 

elektriciteitsverbruik. Daardoor is het des te belangrijker 

dat de milieudruk van elektriciteit goed geanalyseerd 

en gemonitord wordt. Dat geldt zowel voor de ener-

giebronnen die worden gebruikt voor de productie van 

elektriciteit als voor de infrastructuur die nodig is voor 

het transport (waaronder hoogspanningslijnen) of de 

opslag van elektriciteit. Zoals reeds gezegd, worden in 

de sector van de elektriciteitsproductie grote verande-

ringen verwacht. Zo zijn er met name plannen om de 

kernreactoren (die de afgelopen jaren verantwoordelijk 

waren voor ongeveer 60% van de in Wallonië gepro-

duceerde elektriciteit) te sluiten en ze gedeeltelijk en in 

het begin te vervangen door aardgas, en om hernieuw-

bare energiebronnen te ontwikkelen. Die ontwikkelingen 

impliceren een verschuiving van een hoofdzakelijk gecen-

traliseerde (grote thermische centrales) en stabiele of 

zelfs programmeerbare productie naar een steeds meer 

gedecentraliseerde (windturbines, fotovoltaïsche instal-

laties) en variabele productie (aangezien ze afhankelijk 

is van wind- en lichtomstandigheden). De sector staat 

dus voor flink wat uitdagingen. De flexibiliteit aan de 

vraagzijde zal een essentiële rol spelen. Daarvoor zal 

het gedrag van de consument (gezinnen, industrieën ...) 

tot op zekere hoogte aangepast moeten worden, zal de 

interconnectiecapaciteit met de buurlanden versterkt 

moeten worden en zullen uiteindelijk opslagoplossingen 

moeten worden ontwikkeld. Momenteel kunnen alleen 

de pompaccumulatiecentrales van Coo en Plate-Taille 

(meren van Eau d’Heure) op grote schaal elektriciteit 

opslaan. Er moet ook nagedacht worden over andere 

oplossingen, die mogelijk druk uitoefenen op het milieu: 

opslag in accu’s, opslag door omzetting in waterstof of 

synthetisch methaan enz.
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HET EINDVERBRUIK VAN ENERGIE 

10  De gegevens in deze categorie omvatten ook de landbouwsector, waarvan het energieverbruik echter zeer laag is vergeleken met dat van de woningbouw en de
tertiaire sector (minder dan 3% van het totale verbruik van ‘gebouwen’).

Het eindverbruik van energie is de energie die 

dagelijks door de eindgebruikers (gezinnen, 

bedrijven, plaatselijke overheden enz.) 

wordt verbruikt: brandstof voor vervoer, aardgas of 

stookolie voor verwarming, elektriciteit om machines 

of elektrische apparatuur te laten draaien enz. In 

2018 bedroeg dit 126 TWh, dat is 15% minder dan 

in 2005. In overeenstemming met de Europese 

doelstellingen inzake energie-efficiëntie en een lager 

energieverbruik, wil Wallonië zijn eindverbruik tegen 

2030 met 23% verminderen in vergelijking met 2005. 

Drie grote eindgebruikers van energie – gebouwen, 

industrie en vervoer – zullen hiervoor de nodige 

inspanningen moeten leveren. Naast de beheersing 

van het verbruik ligt een andere grote uitdaging in 

de verandering van de te gebruiken energiebronnen 

(ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen als 

vervanging van fossiele brandstoffen), met name om de 

doelstellingen inzake de vermindering van de uitstoot 

van broeikasgassen te halen. In 2018 bestond 69% van 

het eindenergieverbruik uit fossiele brandstoffen (44% 

aardolieproducten, 21% aardgas en 4% steenkool). In 

dat cijfer is geen rekening gehouden met de fossiele 

energie (met name aardgas) die nodig is om de door de 

Walen verbruikte elektriciteit te produceren. 

Gebouwen: prioriteit voor betere 
energieprestaties

Gebouwen omvatten woningen van gezinnen en infrastruc-

turen in de tertiaire sector (kantoren, winkels, ziekenhuizen 

enz.)10. In 2018 bedroeg hun energieverbruik 49 TWh (39% 

van het eindverbruik), een lichte daling ten opzichte van 

2005 (-2%). De belangrijkste maatregelen voor de beheer-

sing van de vraag naar energie zijn gericht op de verbetering 

van het gebouwenbestand door de energierenovatie van 

oude gebouwen en de geleidelijke aanscherping van de 

energieprestatienormen voor nieuwe gebouwen (EPB). 

Een andere belangrijke hefboom is gedragsverandering. 

Onze manier van handelen in het kader van huishoudelijke 

en zakelijke activiteiten heeft namelijk een rechtstreekse 

impact op het energieverbruik. Afhankelijk van het soort 

gedrag kan de energie-intensiteit van een dienst sterk 

verschillen; zo kan voor hetzelfde traject meer of minder 

energie nodig zijn naargelang van de vervoerswijze die 

we gebruiken. Bovendien kunnen sommige investerin-

gen averechtse gevolgen hebben. Bij renovaties kunnen 

bijvoorbeeld reboundeffecten optreden: doordat wonin-

gen gerenoveerd zijn, kunnen gezinnen geneigd zijn om 

hun thermisch comfort te verhogen omdat het ‘toch niet 

zoveel kost’. 

Kijken we naar de energiemix, dan wordt de keuze 

vaak beperkt door de beschikbaarheid van de energie-

bron. In 2018 waren fossiele brandstoffen (voornamelijk 

stookolie en aardgas) goed voor 67% van het ener-

gieverbruik in gebouwen. In dichtbevolkte gebieden 

zijn gebouwen vaker aangesloten op het aardgasnet 

en kunnen gedeelde oplossingen worden ontwikkeld, 

zoals warmtenetten. In landelijke gebieden is lange 

tijd gekozen voor stookolie en hout als bijverwarming. 

Sinds een aantal jaren worden nieuwe verwarmings-

technologieën ontwikkeld op basis van hernieuwbare 

energie (pelletketels, thermische zonnepanelen, war-

mtepompen enz.). In 2018 maakten die technologieën 

7% van de energiemix uit.
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Industrieën: dalend verbruik 

In 2018 verbruikte de industrie 40 TWh11 (32% van 

het eindenergieverbruik). In die sector is het energie-

verbruik aanzienlijk gedaald in vergelijking met 2005 

(-36%). Deze ontwikkeling is het resultaat van, enerzijds, 

de achteruitgang van energie-intensieve industrieën 

(waaronder de staalindustrie) en, anderzijds, een ver-

betering van de energie-efficiëntie v an i ndustriële 

processen. De energiemix is ook aanzienlijk veranderd 

en bestond in 2018 voornamelijk uit aardgas (34% van 

het eindverbruik) en elektriciteit (25%), terwijl in 2000 

vaste brandstoffen (cokes, steenkool en bruinkool) 

nog de meest gebruikte energiebron in de industrie 

waren. Die positieve tendensen zullen naar verwachting 

doorzetten, enerzijds door de nieuwe doelstellingen 

die zijn vastgesteld in het kader van de Europese kools-

tofmarkt12, waarin de industrieën en installaties zijn 

verenigd die de meeste CO2 uitstoten, en anderzijds 

door de uitvoering van het Lucht-Klimaat-Energieplan 

tegen 2030, dat momenteel in voorbereiding is. Dat plan 

wil de productie van warmte uit hernieuwbare energie-

bronnen (thermische zonne-energie, warmtepompen, 

biomassa), het gebruik van elektriciteit (waarvan, zoals 

11  Dit gegeven houdt, net als de andere gegevens die in dit document worden gepresenteerd, alleen rekening met energie die voor energiedoeleinden wordt
gebruikt. Sommige industrieën gebruiken energie voor ‘niet-energiedoeleinden’, meer bepaald als grondstof in hun processen (4 TWh in 2018): aardolieproducten 
voor bitumen of aardgas voor stikstofhoudende meststoffen.

12  Met dat systeem worden de cumulatieve emissies van de betrokken bedrijven verlaagd doordat op Europees niveau een algemeen emissieplafond wordt vastgesteld 
dat in de loop van de tijd geleidelijk afneemt. Er kunnen emissierechten worden toegewezen aan bedrijven, die ze kunnen inwisselen tegen een vergoeding die 
steunt op de mate waarin de bedrijven hun uitstoot kunnen verminderen, maar zonder dat het vastgestelde algemene plafond gewijzigd wordt.

bekend, het effect op het klimaat en het milieu afhangt 

van de energiebronnen die voor de productie ervan 

worden gebruikt) en de voortdurende verbetering van 

de energie-efficiëntie bevorderen. Er zijn verschillende 

instrumenten gepland, waaronder een nieuwe generatie 

sectorakkoorden vanaf 2023 (vrijwillige partnerschap-

pen tussen Wallonië en verschillende federaties uit de 

industriesector om de energieprestaties te verbeteren 

en de CO2-uitstoot te verlagen).

Vervoer: stijgend verbruik van energie op 
basis van aardolieproducten

Het vervoer omvat verschillende vervoerswijzen (weg, 

spoor, lucht en water) en gebruikerscategorieën: ver-

voer van personen (voor werk, vrije tijd enz.) en vervoer 

van goederen (grondstoffen, consumptiegoederen 

enz.). In 2018 bedroeg het eindenergieverbruik van 

vervoer 37 TWh in 2018 (of 29% van het eindverbruik), 

dat is 3% meer dan in 2005. Hoewel zijn aandeel in het 

eindenergieverbruik lager is dan dat van gebouwen of 

de industrie, is het in de periode 1990-2018 gestaag 

toegenomen. Het aandeel van het vervoer in het eind-

verbruik bedroeg 20% in 1990, 25% in 2005 en 29% in 
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2018. Dat het energieverbruik van het vervoer gestegen 

is, komt onder meer door de steeds grotere behoefte 

aan verplaatsing. Bovendien is het vervoer nog steeds 

grotendeels afhankelijk van aardolieproducten, die in 

2018 goed waren voor 94% van het eindverbruik van 

vervoer. Dat cijfer is grotendeels te verklaren door het 

belang van het wegvervoer, dat in Wallonië wordt bevor-

derd door de dichtheid van de wegeninfrastructuur. Die 

sector staat dan ook voor flink wat uitdagingen en er 

zullen grootschalige veranderingen nodig zijn om de 

energie- en klimaatdoelstellingen tegen 2030 te halen. 

Tegen deze achtergrond zijn tegen die deadline ambi-

tieuze doelstellingen en maatregelen voor het vervoer 

vastgesteld. Die doelstellingen worden momenteel 

weerspiegeld in de FAST-visie en de gewestelijke 

mobiliteitsstrategie die die visie concretiseert. Er zijn 

verschillende maatregelen gepland. De belangrijkste 

hiervan is de modal shift van wegvervoer naar minder 

milieubelastende vervoerswijzen is (bv. lopen, fietsen, 

openbaar vervoer en autodelen voor personenver-

voer; binnenvaart en spoorvervoer voor vrachtvervoer). 

Andere maatregelen zijn gericht op beheersing van de 

vraag, met name via ruimtelijke ordening (bv. keuze van 

de locatie van openbare voorzieningen en woningen in 

of nabij bestaande woonwijken), of op de verbetering 

van de milieuprestaties van voertuigen, bv. door minder 

of meer belastingen te heffen naargelang van de kli-

maat- en milieuefficiëntie en de massa van voertuigen, 

of door de ontwikkeling en het gebruik van bepaalde 

technologieën (hybride, elektrisch, waterstof) te stimu-

leren.
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3ENERGIETRANSITIE, EEN BELANGRIJK THEMA IN HET TOEKOMS-
TIGE BELEID 

13  Het Nationaal Klimaat-Energieplan 2021-2030 (en de gewestelijke bijdragen die er deel van uitmaken) heeft betrekking op energie- en klimaatkwesties
(decarbonisering, energie-efficiëntie, energiemarkt, onderzoek, innovatie en concurrentievermogen). Het eerder genoemde Energie-Lucht-Klimaatplan voor 2030 
is het resultaat van een Waals decreet. Naast de thema's ‘energie’ en ‘klimaat’, waarvan de doelstellingen en maatregelen aansluiten bij het Nationaal Energie-
Klimaatplan, wordt aandacht besteed aan het aspect ‘lucht’ (hoofdzakelijk de vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen), gezien de vele 
wisselwerkingen tussen de drie thema's (met soortgelijke bronsectoren en beleidshefbomen).

De bevoegdheden op energiegebied 

worden gedeeld door het federale en het 

gewestelijk niveau en tussen die niveaus 

bestaat er een overlegmechanisme. Ook al is de 

federale regering verantwoordelijk voor belangrijke 

beslissingen (kernenergie, accijnzen, internationale 

klimaatverbintenissen enz.), toch beschikt Wallonië 

over eigen beleidshefbomen, onder meer voor de 

ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en 

rationeel energiegebruik (bv. via de ondersteuning 

en de bevordering van energiebesparing). Het is in 

deze institutionele context dat in 2019 het Nationaal 

Energie-Klimaatplan 2021-2030 werd opgesteld, als 

antwoord op een Europese verplichting13. Dat plan 

omvat zowel doelstellingen als ambities, waarvan er al 

enkele werden vermeld: transitie naar het gebruik van 

energiebronnen die minder broeikasgassen uitstoten, 

sluiting van verouderde kernreactoren, technologische 

verbeteringen, bevordering van energie-efficiënter 

gedrag enz. Energie en klimaat bekleden ook een 

belangrijke plaats in de Europese Green Deal en in 

het Waalse herstelplan. Dat laatste omvat maatregelen 

en budgetten voor de ontwikkeling van een Waalse 

‘waterstofsector’, de energierenovatie van openbare 

en particuliere gebouwen, de bevordering van 

hernieuwbare energiebronnen en het koolstofvrij 

maken van de energiebronnen die in het vervoer 

worden gebruikt. Naast milieu en klimaat heeft de 

energietransitie ook betrekking op andere aspecten, 

zoals brandstofarmoede, het concurrentievermogen 

van bedrijven, onderzoek, en de onafhankelijkheid van 

energie-exporterende landen. De komende decennia 

zullen dan ook flink wat uitdagingen aangegaan moeten 

worden. Die uitdagingen zullen gepaard moeten 

gaan met aanzienlijke toezeggingen en met concrete 

veranderingen, niet alleen qua technologie, maar ook 

qua gedrag, in de hele voorzieningsketen en voor alle 

actoren, van de producent tot de consument.

Referenties
(a)  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2021. ENERGY Key Data, Editie februari 2021. FOD Economie, KMO,

Middenstand en Energie: Brussel, België.  Online. https://economie.fgov.be

Belangrijkste gegevensbronnen
IWEPS; SPW - AwAC; SPW Énergie - DEBD (inclusief energiebalansen); SPW Milieu - DEE; Statbel (FOD Economie - AD 

Statistiek))

Bedankingen
Nathalie ARNOULD (SPW Énergie - DEBD); Michel HUART (ULB - IGEAT); Julien JUPRELLE (IWEPS); Hugues NOLLEVAUX 

(SPW Énergie - DEBD)

https://economie.fgov.be
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Wallonië was een van de eerste regio’s ter wereld die aan het eind van de 19e eeuw 

geïndustrialiseerd werd. Hoewel Wallonië lange tijd synoniem was met ‘vlaggenschip 

van de zware industrie’ (staal, glas enz.), is de industrie er tegenwoordig zeer 

divers, zowel wat betreft de omvang van de bedrijven als wat betreft de activiteiten 

die ze beoefenen: familiale houtzagerijen, kleine en middelgrote bedrijven die 

actief zijn in de luchtvaartindustrie, grote bedrijven in de chemische of de agro-

voedingssector enz. Hoewel die industrieën werkgelegenheid en welvaart creëren, 

veroorzaken ze ook milieudruk, waarvan de aard en de intensiteit afhangen van 

het soort activiteiten. Die activiteiten kunnen worden beoefend aan de ‘inputzijde’ 

(verbruik van energie, water, materialen, grond enz.), tijdens het proces of aan de 

‘outputzijde’ (uitstoot in de lucht, lozingen in water, afvalproductie enz.). Bovendien 

zijn sommige van de gebruikte componenten gevaarlijk, waardoor het risico op 

ongevallen (brand, onbedoeld morsen, explosie ...) zo laag mogelijk gehouden moet 

worden. Om die redenen besteedt de overheid al vele jaren bijzondere aandacht aan 

de industriesector. De Europese, Belgische en Waalse wetgevers hebben een reeks 

maatregelen opgelegd waardoor ondernemingen zich moesten aanpassen.
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4
 WINNINGSINDUSTRIE EN 

VERWERKENDE NIJVERHEID

DE WAALSE INDUSTRIE, EEN DIVERSE SECTOR 

1  Exclusief energieverbruik voor ‘niet-energetisch’ gebruik, d.w.z. exclusief energieverbruik als grondstof in processen: aardolieproducten gebruikt voor de productie 
van bitumen, aardgas nodig voor de productie van stikstofmeststoffen enz. In 2018 bedroeg dat verbruik 4 TWh.

In 2019 was de Waalse winningsindustrie en 

verwerkende nijverheid goed voor 10% van de 

werkgelegenheid en 15% van het bruto binnenlands 

product (bbp) in Wallonië. Afgezien van deze twee 

indicatoren draagt de industrie indirect bij tot het 

scheppen van werkgelegenheid en welvaart in andere 

sectoren, waaronder de tertiaire sector, doordat ze een 

deel van haar activiteiten uitbesteedt (boekhouding, 

juridische zaken enz.) en de distributieketen bevoorraadt 

(logistiek, commerciële activiteiten enz.). De Waalse 

industriesector telde in 2019 5.384 vestigingen, waarvan 

het overgrote deel vijftig of minder werknemers had. 

In België is 91% van de ondernemingen in die situatie. 

De dichtheid van de industriële activiteiten is hoger 

langs de corridor Hene-Samber-Maas, in de nabijheid 

van woonkernen (agglomeraties van Doornik, Bergen, 

Charleroi en Luik). 

In 2019 zorgde de farmaceutische en chemische 

industrie (37% van het bbp van de hele industriesector) 

voor de meeste welvaart, gevolgd door de 

levensmiddelenindustrie (13%). De grote bedrijven 

van de zware industrie (staal, cement, glas enz.) 

structureerden lange tijd het Waalse economische en 

sociale landschap. Die activiteitensectoren blijven sterk 

aanwezig in Wallonië. Zo was de metaalsector (ijzer en 

staal, metaalbewerking enz.) in 2019 goed voor 12% 

van het industriële bbp en maakte de sector fabricage 

van minerale producten (beton, cement, glas, kalk 

enz.) 11% van dat bbp uit. De sectoren fabricage van 

transportmaterieel (6%) en hout- en papierverwerking 

(4%) zijn eveneens sterk vertegenwoordigd in Wallonië. 

Die zes sectoren waren goed voor ongeveer 85% 

van het Waalse industriële bbp. De resterende 

15% omvatte andere be- en verwerkende sectoren 

(machines, elektrische apparatuur, textiel enz.) en 

de winningsindustrie (steengroeven: 1,3% van het 

industriële bbp). Merk op dat de sectoren bouw, 

energie, water en afvalbeheer, die geen deel uitmaken 

van de winningsindustrie en verwerkende nijverheid, 

hier niet worden behandeld.

MILIEUDRUK DOOR DE INDUSTRIE 

Energieverbruik neemt af, alternatieve 
energieën nemen toe

Met 40 TWh aan verbruikte energie was de 

industrie in 2018 goed voor ongeveer een 

derde van het eindenergieverbruik1. In 

de jaren 2000 vertoonde het energieverbruik in de 

industriesector, een sector die van oudsher energie-

intensief is, een aanzienlijke daling (-42% tussen 2000 

en 2018). Tegelijkertijd creëerde de industrie steeds 

meer waarde: terwijl er in 2000 gemiddeld 6,6 kWh 

energie nodig was om 1 euro aan toegevoegde waarde 

te produceren, was er in 2018 nog maar 3,0 kWh nodig. 

Dat dalende verbruik is grotendeels te verklaren door 

de geleidelijke afname van de activiteit en, als gevolg 

daarvan, de sluiting van vestigingen in de staalsector. 

De hele industrie heeft echter inspanningen geleverd, 

enerzijds om in te spelen op overheidsinitiatieven, met 

onder meer het systeem van sectorovereenkomsten 

(dat hieronder wordt besproken), anderzijds om 

de productiekosten van de bedrijven te verlagen. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat een verlaging 

van het energieverbruik een uitdaging vormt voor het 

economische concurrentievermogen. 

In 2018 werden aardgas (34%) en elektriciteit (25%) de 

belangrijkste energiebronnen die de industrie voor 

energiedoeleinden gebruikt, terwijl in 2000 steenkool 

(waaronder bruinkool en afgeleide gassen) nog de 

belangrijkste energiebron was, goed voor 35% van het 

verbruik. Na de sluiting van de hoogovens maakte die 

energiebron in 2018 nog slechts 11% van het verbruik 

uit. Toch is dat aandeel nog aanzienlijk, aangezien dit 

soort brandstof heel wat milieudruk veroorzaakt door 
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de grote hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per 

eenheid verbruikte energie. Een andere opmerkelijke 

ontwikkeling is het toenemende gebruik van 

alternatieve energiebronnen (warmte uit warmte-

krachtkoppeling, energie uit hernieuwbare bronnen, 

afvalverbranding), die in 2018 goed waren voor 25% van 

het eindenergieverbruik van de industrie, tegenover 

11% in 2000. Warmte-krachtcentrales zijn zeer geschikt 

voor industriële processen. Zo kunnen zij enerzijds door 

verbranding elektriciteit of aandrijfkracht opwekken 

(om machines, pompen enz. te doen draaien) en 

anderzijds de warmte die bij die verbranding vrijkomt 

terugwinnen (om chemische reacties te veroorzaken, 

producten te drogen enz.). De Waalse industrie telde 

in 2018 61 warmte-krachtcentrales, die verantwoordelijk 

waren voor 85% van de elektriciteitsproductie en 95% 

van de warmteproductie uit warmte-krachtkoppeling in 

Wallonië.

Aardgas 
34 %

Aardolieproducten
4 %

Steenkool
11 %

Elektriciteit
25 %

Alternatieve energiebronnen 
(inclusief hernieuwbare energiebronnen)

25 %

Energie-
bronnen

Energieverbruik (2018)
40 TWh 

De positieve tendensen op het vlak van energieverbruik en 

gebruik van alternatieve energiebronnen zullen moeten 

doorzetten om de Waalse energiedoelstellingen te halen 

en onder meer tegen 2050 koolstofneutraal2 te worden. 

Om dat te bereiken wil het Lucht-Klimaat-Energieplan 

voor 2030, dat momenteel in voorbereiding is, onder 

meer hernieuwbare warmte (thermische zonne-energie, 

warmtepomp, biomassa) en het gebruik van elektriciteit 

(waarvan het effect op het klimaat en het milieu afhangt 

van de energiebronnen die voor de productie ervan 

worden gebruikt) bevorderen. Voorts is vanaf 2023 een 

derde generatie sectorovereenkomsten gepland. De 

sectorovereenkomsten, die sinds het begin van de jaren 

2000 worden ontwikkeld, zijn partnerschappen tussen de 

2  Om koolstofneutraal te worden moet de uitstoot van antropogene broeikasgassen fors verlaagd worden en moet de restuitstoot gecompenseerd worden door 
absorptie, onder meer via opslagoplossingen.

Waalse regering en verschillende industriesectoren. Elke 

partij wint erbij: de bedrijven, die vrijwillig toetreden tot 

de overeenkomsten krijgen financiële en administratieve 

voordelen, terwijl de overheid zich er via dat systeem toe 

verbindt de doelstellingen inzake energie-efficiëntie en 

CO2 -vermindering te halen. In 2019 vielen meer dan 231 

bedrijven onder de sectorovereenkomsten, goed voor 

ongeveer 95% van het energieverbruik van de Waalse 

industrie.

Aanzienlijke maar dalende luchtemissies

Net als andere menselijke activiteiten veroorzaken 

industriële activiteiten emissies van broeikasgassen, 

die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, 

en emissies van luchtverontreinigende stoffen, die 

waarschijnlijk een direct of indirect effect hebben op 

de luchtkwaliteit en uiteindelijk op het milieu en de 

gezondheid van de mens. De uitstoot van de industrie 

is afkomstig van verbrandingsprocessen (ketels, ovens, 

motoren enz.) en van bepaalde productieprocessen 

(fabricage van meststoffen, branden van kalkhoudend 

materiaal in cementfabrieken, productie van kalk, 

productie van ammoniak en salpeterzuur enz.). In 2019 

was de industrie verantwoordelijk voor 30% van de 

Waalse uitstoot van broeikasgassen (CO2, CH4, N2O), 

43% van de uitstoot van metallische spoorelementen 

(zink, lood, chroom enz.), 35% van de uitstoot van 

fijnstof (PM10), 23% van de uitstoot van ozonprecursoren 

(NOX, vluchtige organische stoffen) en 20% van de 

uitstoot van verzurende stoffen (NOX, SOX). Ook bleef 

het aandeel van de industrie in de totale Waalse 

emissies in 2019 aanzienlijk, toch stellen we vast dat 

al die emissies sinds 2000 aanzienlijk zijn afgenomen, 

van -56% voor broeikasgasemissies tot -87% voor 

emissies van metallische spoorelementen. De industrie 

speelde dan ook een belangrijke rol in de algemene 

vermindering van de luchtemissies in Wallonië en 

compenseerde daarbij soms de minder goede 

resultaten die in andere sectoren worden opgetekend 

(met name wat betreft de uitstoot van broeikasgassen 

in het vervoer). Verscheidene factoren verklaren die 

gunstige ontwikkeling:
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4•  veranderingen in de structuur van het Waalse

industriële weefsel hebben leidden tot een

vermindering van de activiteiten in energie-

intensieve sectoren (waaronder de staalindustrie).

Die dynamiek werd versneld door de crisis van 2008,

die tot een productievermindering en/of de sluiting

van een aantal installaties leidde (bv. de hoogovens

van Ougrée en Marcinelle). Toch mag niet uit het

oog verloren worden dat bedrijfsverplaatsingen,

ook al verbeteren zij de Waalse milieubalans, de

druk op het milieu naar het buitenland verschuiven

en die druk over het geheel genomen zelfs kunnen

verergeren (lagere milieunormen in het buitenland,

verhoogde emissies door langer transport enz.);

•  de industrieën hebben investeringen gedaan om hun 

energie-efficiëntie te verbeteren en/of de uitstoot

van luchtverontreinigende stoffen te verminderen:

gebruik van brandstoffen met minder uitstoot,

vermindering van de uitstoot aan de uitgang

(rookgasreiniging, katalytische behandeling enz.);

•  er werden strengere normen voor de gebruikte

brandstoffen vastgesteld: ontzwaveling van zware

stookolie en diesel, verkoop van producten met een

laag gehalte aan vluchtige organische stoffen enz.

Aangezien een deel van de industriële emissies afkomstig 

is van verbrandingsprocessen, hebben maatregelen 

die de energie-efficiëntie verbeteren of het gebruik 

van alternatieve energiebronnen bevorderen een 

directe invloed op het emissieniveau van de sector. Het 

bovengenoemde systeem van sectorovereenkomsten 

is erop gericht die tweeledige doelstelling van betere 

energie-efficiëntie en lagere emissies te verwezenlijken. 

Bovendien zijn veel industrieën onderworpen aan de 

Europese koolstofmarkt (die de industrieën en installaties 

verenigt die de meeste CO2 uitstoten), die in 2021 

zijn vierde fase is ingegaan. Met dat systeem worden 

de cumulatieve emissies van de betrokken bedrijven 

verlaagd doordat op Europees niveau een algemeen 

emissieplafond wordt vastgesteld dat in de loop van de 

tijd geleidelijk afneemt. Er kunnen emissierechten worden 

toegewezen aan bedrijven, die ze kunnen inwisselen 

tegen een vergoeding die steunt op de mate waarin de 

3  Hoewel de meeste industriële activiteiten uitgevoerd worden in de industriesector, melden sommige inrichtingen uit andere sectoren dat bij hen ook industriële 
activiteiten verricht worden (dienstenactiviteiten, technische werkplaatsen in scholen enz.). De raming is dus aan de hoge kant.

bedrijven hun uitstoot kunnen verminderen, maar zonder 

dat het vastgestelde algemene plafond gewijzigd 

wordt. Er bestaan ook andere wetgevingsinstrumenten, 

waarvan sommige meer specifiek betrekking hebben op 

luchtkwaliteit. Zo gaat de milieuvergunning (die hieronder 

wordt besproken) vergezeld van emissienormen voor 

luchtverontreinigende stoffen waaraan moet worden 

voldaan. 

Bodem: een hoofdzakelijk historische 
impact

Industrieterreinen nemen minder dan 1% van het Waalse 

grondgebied in (ongeveer 16.000 hectare). Bijna de helft 

daarvan bevindt zich in de provincies Henegouwen en 

Luik. De winningsindustrie (bv. steengroeven) alleen 

al gebruikt meer dan 5.000 hectare in Wallonië. Zoals 

elke oprichting van gebouwen of infrastructuren draagt 

de aanleg van nieuwe industrieterreinen bij tot de 

artificialisering van het Waalse grondgebied, zij het niet 

in dezelfde mate als de uitbreiding van woongebieden. 

Door de sanering van braakliggende industrieterreinen, 

die de regering ook in het Waalse herstelplan promoot, 

kunnen echter nieuwe activiteiten gehuisvest worden 

zonder dat daarvoor extra grond moet worden gebruikt. 

Afgezien van het bodemverbruik kunnen industriële 

activiteiten de bodem aantasten. Dat heeft niet alleen 

gevolgen voor het milieu en de gezondheid, maar heeft 

ook economische gevolgen, want door de veroorzaakte 

verontreiniging is het moeilijk om gronden opnieuw te 

gebruiken voor andere activiteiten. Begin 2021 werd 

de oppervlakte van de terreinen waar ten minste één 

industriële activiteit werd uitgeoefend die mogelijk 

verontreinigd is voor de bodem en het grondwater, 

geraamd op 6.157 hectare3. Om in orde te zijn met 

alles wat te maken heeft met bodemverontreiniging, 

moeten ondernemingen voldoen aan de bepalingen 

van het bodemdecreet en aan de normen van de 

milieuvergunning. Om de toestand van de bodem te 

controleren, brengt de Service public de Wallonie 

(SPW) de percelen in kaart waarop activiteiten 

hebben plaatsgevonden of nog plaatsvinden die tot 
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bodem- en/of grondwaterverontreiniging kunnen 

leiden. Dat kunnen historische activiteiten zijn (bv. 

cokesfabriek, steenkoolwinning, stortplaats), of niet-

historische activiteiten (bv. opslag en gebruik van 

koolwaterstoffen, oplosmiddelen, afval, chemische 

industrie, levensmiddelenindustrie). Op die percelen 

wordt op verschillende tijdstippen van de levensduur 

van de onderneming gecontroleerd of er sprake is 

van bodemverontreiniging. Als dat het geval is, dan 

moet de onderneming de bodem laten herstellen 

(saneren) volgens het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. 

Dat mechanisme houdt in dat bedrijven preventieve 

investeringen moeten doen: afdichting van de bodem, 

aanleg van retentiezones, plaatsing van goten om 

accidenteel gemorste stoffen op te vangen enz. Dankzij 

dit bodembeschermingsbeleid, dat sinds het einde 

van de jaren 90 geleidelijk tot stand is gekomen, is 

nieuwe bodemverontreiniging zeldzaam. In de meeste 

gevallen zijn verontreinigde bodems een erfenis van 

praktijken uit het verleden die niet voldoende door de 

wetgeving werden gereguleerd. In die situaties is de 

toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt 

vaak niet haalbaar, niet alleen omdat het moeilijk is 

duidelijk te achterhalen wie de vervuiler is, maar ook 

omdat de vervuiler zijn activiteiten intussen mogelijk 

heeft stopgezet. Die gronden worden dan beheerd met 

behulp van overheidsfinanciering.

Naast die plaatselijke verontreiniging oefent de 

industrie ook invloed uit op de bodemkwaliteit door de 

luchtemissies die ze veroorzaakt, waarbij zogenaamd 

‘sedimenteerbaar’ stof zich enkele honderden meters van 

de plaats van emissie afzet op de bodem. Die stofdeeltjes 

bevatten met name metallische spoorelementen (zink, 

lood, chroom enz.) die zich in de ontvangende bodem. 

Die diffuse verontreiniging, waarvan de neerslag door een 

specifiek meetnet wordt bewaakt, is sinds het begin van 

de jaren 2000 afgenomen. In de bodem zijn echter sporen 

van historische emissies achtergebleven. Dat verklaart 

gedeeltelijk waarom op locaties waar in het verleden 

geen industriële activiteiten hebben plaatsgevonden 

soms hoge concentraties verontreinigende stoffen 

worden aangetroffen.

4  De sector van de elektriciteitsproductie, die niet tot de winningsindustrie of de verwerkende nijverheid behoort, verbruikt in Wallonië het meeste water (1.213 
miljoen m³ in 2018). Het water wordt namelijk gebruikt om thermische centrales af te koelen en een zeer groot deel ervan wordt terug in de rivieren geloosd.

Lozingen in water in toenemende mate 
gecontroleerd 

De industrieën die in Wallonië zijn gevestigd, verbruikten 

in 2018 ongeveer 198 miljoen m³ water. Dat is 11% van 

de totale in Wallonië onttrokken volumes4. De door de 

industrie gebruikte volumes zijn tussen 2008 en 2018 

aanzienlijk gedaald (-49%), een daling die zich in alle 

sectoren voordoet, vooral in de metaalsector (-84%). De 

industrie gebruikt water voor vele doeleinden: het kan 

rechtstreeks als grondstof worden gebruikt (productie 

van dranken, vervaardiging van bepaalde chemicaliën 

enz.), als oplos- of dispergeermiddel, als middel om te 

koelen, te condenseren en stoom op te wekken, of voor 

reinigingsdoeleinden. Die doeleinden (die bepalend 

zijn voor de vereiste kwaliteit van het water), maar ook 

de toegankelijkheid en de kosten, zijn van invloed op 

het soort waterbronnen dat de industrie gebruikt. De 

belangrijkste waterbronnen die de industrie gebruikt, 

zijn oppervlaktewater (46%: rivieren, kanalen enz.) en 

grondwater (29%). Daarna volgen regenwater (17%) en 

leidingwater (7%). 

De samenstelling van het industrieel afvalwater 

hangt af van het soort activiteiten dat bedrijven 

uitoefenen. Naast het organische materiaal en 

diverse verontreinigende stoffen die ook in 

huishoudelijk afvalwater kunnen voorkomen, kan 

industrieel afvalwater stoffen bevatten die specifiek 

zijn voor de activiteiten van de sector (metallische 

spoorelementen en andere toxische stoffen enz.). 

Ze kunnen ook worden geloosd bij temperaturen 

die hoger zijn dan die van het ontvangende milieu 

wanneer ze voor koeldoeleinden worden gebruikt. 

Industrieel afvalwater wordt gecontroleerd via de 

milieuvergunning, op grond waarvan bedrijven 

informatie moeten verstrekken over onder meer 

hun lozingspunten, debieten en de activiteiten 

die deze veroorzaken. Lozingen van bepaalde 

verontreinigende stoffen (waaronder stikstof, fosfor, 

organische stoffen, sporen van metalen en zwevende 

deeltjes) worden ook gemonitord via de belasting 

op industrieel afvalwater. In Wallonië zijn 1.200 
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4ondernemingen onderworpen aan die belasting. 

Het grootste deel van de vuilvracht (ten minste 70%) 

wordt geloosd in oppervlaktewater (rivieren, kanalen 

enz.), na eventuele behandeling op het bedrijfsterrein 

(industrieel afvalwaterzuiveringsstation) om te 

voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in de 

milieuvergunning. Industrieel afvalwater kan ook 

in het openbare rioleringsstelsel terechtkomen 

en wordt dan behandeld door collectieve 

afvalwaterzuiveringsinstallaties. In dat geval worden 

de saneringskosten verrekend via een contract tussen 

het saneringsorgaan en de onderneming die dan 

wordt vrijgesteld van de belasting.

De vuilvracht van industrieel afvalwater is tussen 2007 

en 2017 in tegenstrijdige zin geëvolueerd. Terwijl de 

lozingen van metallische spoormetalen (zink, chroom 

enz.) en organisch materiaal tussen 2007 en 2017 

met respectievelijk 47% en 32% daalden, namen de 

fosforlozingen de afgelopen jaren toe en bereikten zij 

in 2017 een niveau dat 28% hoger lag dan in 2007. De 

lozingen van zwevende deeltjes en stikstof vertonen 

minder duidelijke trends. Ze schommelen rond het 

niveau van 2007, soms liggen ze eronder (begin jaren 

2010, 2017), soms erboven (met name tussen 2013 en 

2016). De gunstige ontwikkelingen zijn in hoofdzaak 

het gevolg van de alsmaar strenger wordend 

normen die industrieën ertoe hebben aangezet 

investeringen te doen (waterzuivering in een gesloten 

circuit, installatie van zuiveringsinstallaties ...) of hun 

processen aan te passen.

De impact van industriële verontreiniging op 

waterlichamen hangt af van de context waarin de 

verontreiniging optreedt: extra druk van andere 

actoren, kwetsbaarheid van het waterlichaam enz. Om 

een beeld te krijgen van de impact die de verontreiniging 

uitoefent op oppervlaktewaterlichamen kan het 

aantal gedegradeerde waterlichamen gemeten 

worden, d.w.z. de waterlichamen waarvan de toestand 

volgens de geldende wetgeving als ontoereikend 

wordt beoordeeld. De industrie werd aangewezen 

als belangrijkste oorzaak voor de degradatie van 

5 oppervlaktewaterlichamen (van de 352) in 2016, 

maar de lozingen waarvoor ze verantwoordelijk is, 

droegen, samen met de lozingen van andere sectoren 

(landbouw, gezinnen), bij tot de degradatie van vele 

andere oppervlaktewaterlichamen, voornamelijk in 

het noorden van de corridor Samber-Maas en in het 

bijzonder in het Scheldedistrict.
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Voor de grondwaterlichamen is de 

verantwoordelijkheid van de industrie moeilijker 

vast te stellen omdat de verontreiniging diffuus en 

grotendeels historisch is. Aangezien directe lozingen 

in het grondwater verboden zijn, is de verontreiniging 

namelijk doorgaans het gevolg van ongevallen, lekken 

in installaties of vroegere activiteiten. Uit de ramingen 

die zijn gemaakt in het kader van de voorbereiding van 

de derde stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s) blijkt 

dat 2 grondwaterlichamen (van de 34) gedegradeerd 

zijn voor parameters die wijzen op verontreiniging die 

van industriële, historische of collectieve oorsprong 

zou kunnen zijn5.

Gevaar van ongevallen: preventieve 
maatregelen en actief toezicht

Sommige industriële activiteiten kunnen zware 

ongevallen met mogelijk schade voor het milieu en/

of de menselijke gezondheid veroorzaken of het 

risico daarop vergroten. Die installaties, die aan een 

strenge controle zijn onderworpen, vallen onder 

een specifieke wetgeving op Europees niveau, 

namelijk de zogenaamde Seveso-richtlijnen6. In die 

richtlijnen wordt bijzondere gefocust op preventieve 

maatregelen, de verspreiding van informatie aan het 

publiek en het beheer bij ongevallen (in de vorm van 

een noodplan). Wallonië telt iets meer dan honderd 

Seveso-sites, voornamelijk langs de corridor Hene-

Samber-Maas.

Een afvalberg die grotendeel wordt 
teruggewonnen

Volgens gegevens die zijn verzameld in het kader 

van het Plan wallon des déchets-ressources7 zou het 

afval van de industrie ongeveer een derde van de 

totale Waalse afvalberg vertegenwoordigen. Daarmee 

komt de sector achter de bouwsector (ongeveer 40%) 

wat afvalproductie betreft. In 2018 produceerde de 

industriële sector 6 miljoen ton afval. Als rechtstreeks 

5 Gezinnen en diensten ten behoeve van de bevolking in ruime zin (opvangen en saneren van afvalwater, vervoer, verstedelijking, groene ruimten’ ...).
6  Richtlijnen genoemd naar de Seveso-ramp, een ongeval dat in 1976 plaatsvond in een chemische fabriek in de buurt van de stad Seveso in Noord-Italië. Bij die ramp 

kwamen luchtverontreinigende stoffen, waaronder Seveso-dioxine, vrij.
7 Gegevens uit verschillende studies en enquêtes over de jaren 2012 en 2013. Exclusief afgegraven grond

gevolg van de productie en dus van de economische 

activiteit daalde de afvalberg in 2009 aanzienlijk 

(economische crisis). Sindsdien vertoont hij een 

stijgende tendens, hoewel het onder het niveau van 

begin jaren 2000 blijft (totale daling van 11% tussen 

2000 en 2018). 

In 2018 waren de twee grootste industriële afvalstromen 

organisch van aard: houtafval (32%: zaagsel, schaafsel, 

houtspaanders) en plantaardig afval (30%: aardappel- 

en groenteschillen en -afval, geperste pulp of wortels). 

Bovendien namen die twee stromen tussen 2008 en 

2018 aanzienlijk toe, net zoals de productievolumes in 

de bedrijfstakken die die stromen genereren (hout- en 

papierverwerkende sector en de levensmiddelensector). 

Een andere aanzienlijke afvalstroom was die van residuen 

van thermische processen (residuen die ontstaan bij 

het smelten of de productie van metalen bij hoge 

temperaturen, vliegas, gieterijzand enz.). Die stroom 

was lange tijd de belangrijkste industriële afvalstroom in 

Wallonië, maar maakte in 2018 nog slechts 9% uit, door 

het dalende productievolume in de zware industrie in het 

algemeen en de staalindustrie in het bijzonder. Die drie 

afvalstromen waren in 2018 weliswaar goed voor meer dan 

70% van het tonnage geproduceerd afval, maar komen 

niet noodzakelijk het meest voor bij bedrijven. Terwijl 

alle industriesectoren houtafval voortbrengen, is dat niet 

het geval voor residuen van thermische processen of 

plantaardig afval, dat meer specifiek afval is. Ook andere 

afvalstromen komen vaak voor in de industrie, maar de 

tonnages zijn minder groot: chemisch afval, papier en 

karton, kunststoffen, metalen, afvalolie enz.

Het industriële afval wordt beheerd in soms zeer 

gespecialiseerde circuits. Niet alle vormen van beheer 

hebben echter dezelfde impact op het milieu. Het gebruik 

van afval als grondstof (‘terugwinning als grondstof’, 

waaronder recyclage en hergebruik) verdient de voorkeur 

boven afvalverbranding met energieterugwinning 

(‘terugwinning als energie’), die de voorkeur verdient 

boven verwijdering (hoofdzakelijk op stortplaatsen). Van 
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4het Waalse industriële afval dat in 20188 werd beheerd, 

werd 51% teruggewonnen als grondstof (plantaardig 

afval dat werd teruggewonnen als veevoeder, residuen 

van thermische handelingen die werden gebruikt door 

cementfabrikanten of in de wegen- en waterbouw ... ), 

terwijl 39% werd teruggewonnen als energie in 2018, 

voornamelijk houtafval. De rest werd verwijderd (8%), 

hoofdzakelijk op stortplaatsen (ongevaarlijke residuen 

van chemische productie en as), of tijdelijk opgeslagen 

(2%). 

Een deel van het industrieel afval (ongeveer 6% van 

het afval dat in 2018 geproduceerd werd) wordt als 

gevaarlijk beschouwd. Door de aard van dat afval wordt 

het verhoudingsgewijs minder teruggewonnen. Voor 

de terugwinning van dat soort afval zijn namelijk vaak 

duurdere behandelingsmethoden nodig en moeten 

voorzorgsmaatregelen genomen worden tijdens de 

behandeling en verwerking. 

8  De gegevens over afvalbeheer zijn gebaseerd op verklaringen van een niet-representatieve steekproef van de Waalse industrie (‘Geïntegreerd milieuonderzoek’). 
Merk op dat een deel van het industrieel afval buiten Wallonië wordt beheerd, hoofdzakelijk in Vlaanderen (ongeveer 19% volgens dezelfde enquête) en in de 
buurlanden (ongeveer 8%).

Dat industrieel afval steeds beter wordt beheerd, komt 

enerzijds doordat er nieuwe beperkingen gelden, zoals 

een verbod op storten voor bepaalde stromen, en 

anderzijds doordat er nieuwe mogelijkheden ontstaan 

voor afval (zo kan het de status van ‘bijproduct’ of van 

‘einde afval-product’ krijgen). Door die statussen, die 

Wallonië in 2019 heeft ingevoerd, mogen stoffen of 

voorwerpen die het resultaat zijn van een productieproces, 

onder bepaalde voorwaarden, als bijproducten en niet 

als afvalstoffen beschouwd worden, en mogen bepaalde 

soorten teruggewonnen afvalstoffen niet langer als afval 

beschouwd worden. Efficiënt afvalbeheer is al een aantal 

jaren een economische uitdaging voor bedrijven en 

wordt meer in het algemeen gezien als een manier om 

waarde te creëren voor Wallonië. Die waardecreatie sluit 

aan bij de logica van de kringloopeconomie, die wordt 

gepromoot in het kader van het Plan wallon des déchets-

ressources, de Stratégie de déploiement de l’économie 

circulaire en het Plan de relance de la Wallonie.
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INSTRUMENTEN OM TE REGLEMENTEREN, TE BEÏNVLOEDEN EN 
AAN TE MOEDIGEN 

Wallonië heeft tal van beheersinstrumenten 

die richtlijnen vaststellen en 

industrieën begeleiden op het vlak van 

milieuaangelegenheden. Die instrumenten kunnen 

worden ingedeeld naar hun aard. Zo zijn er regelgevende 

(normen, vergunningen enz.), economische (belastingen, 

subsidies enz.) en sensibiliseringsinstrumenten. 

De milieuvergunning is het centrale 

regelgevingsinstrument voor het milieubeheer van (met 

name) industriële activiteiten in Wallonië. Ze regelt de 

meeste vormen van druk op het milieu en de gezondheid: 

emissies van luchtverontreinigende stoffen en lozingen 

van afvalwater, lawaai, stank, afval ... De milieuvergunning 

geeft toestemming voor de exploitatie van inrichtingen 

die milieu- of gezondheidseffecten kunnen hebben, en 

specificeert de voorwaarden waaraan die inrichtingen 

moeten voldoen. Die voorwaarden hangen af van het 

soort activiteit dat de onderneming uitoefent en van 

de context waarbinnen dat gebeurt. Op die manier 

kunnen de plaatselijke effecten tot een minimum 

beperkt worden en kan bijgedragen worden aan 

specifieke doelstellingen op het vlak van milieukwaliteit: 

watermassa’s, omgevingslucht enz. De milieuvergunning 

richt zijn naar bepalingen van verschillende Europese 

richtlijnen, waaronder de reeds genoemde Seveso-

richtlijn betreffende de preventie van zware ongevallen 

en de RIE-richtlijn (richtlijn industriële emissies) inzake 

industriële emissies. Doel van deze richtlijn is de 

potentiële milieueffecten van de potentieel meest 

verontreinigende industriële activiteiten tot een 

minimum te beperken en te voorkomen. Ze is gericht 

op een geïntegreerd beheer, wat betekent dat de 

verschillende soorten milieudruk (luchtverontreiniging, 

waterverontreiniging, bodemverontreiniging, 

afvalproductie enz.) gelijktijdig worden benaderd in 

plaats van afzonderlijk. Een afzonderlijke benadering 

kan er namelijk toe leiden dat de verontreiniging van 

het ene milieucompartiment overgedragen kan worden 

naar het andere. Bovendien bepaalt de RID-richtlijn dat 

bij de vaststelling van emissiegrenswaarden rekening 

moet worden gehouden met de prestaties van de beste 

beschikbare technieken binnen elke sector.

Naast regelgevingsinstrumenten kunnen ook 

economische instrumenten worden gebruikt om het 

gedrag van ondernemingen te beïnvloeden. In België 

zijn de fiscale bevoegdheden verdeeld tussen de 

verschillende machtsniveaus. Wallonië is met name 

verantwoordelijk voor belastingen op het gebruik 

van hulpbronnen en verontreiniging (bijvoorbeeld 

wateronttrekking, lozing van industrieel afvalwater, 

productie van niet-huishoudelijk afval). Er bestaan ook 

verschillende steunmaatregelen (premies, subsidies, 

belastingvrijstellingen) om de bescherming van 

het milieu of het duurzame gebruik van energie te 

bevorderen. 

Tot slot zijn er sensibiliseringstools en systemen voor 

vrijwillige actie beschikbaar voor industrieën die hun 

activiteiten op een nóg milieuvriendelijkere leest willen 

schoeien. Wallonië telt een heleboel projecten, die 

variëren qua verplichtingen, doelstellingen en verwachte 

investeringen. Voorbeelden daarvan zijn:

• de eerder vermelde sectorovereenkomsten;

•  de ISO 14001-certificering of EMAS-registratie;

dat zijn internationale milieubeheersystemen die

gericht zijn op een continue verbetering van de

milieuprestaties;

•  samenwerkingsprojecten, zoals Life in quarries

voor de winningsindustrie of het Réseau nature

(Natagora), die ervoor willen zorgen dat de industrie

meer aandacht heeft voor biodiversiteit.

Naast die projecten steunt Wallonië milieugerelateerde 

sensibiliserings- en begeleidingsacties van verschillende 

organisaties waarvan het doelpubliek verder reikt dan de 

industriesector: cellen Leefmilieu van de Union wallonne 

des entreprises en van de Confédération construction 

wallonne, Union des classes moyennes enz.
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4NOG EEN LANGE WEG TE GAAN OM TOT EEN VOLLEDIG DUUR-
ZAME INDUSTRIE TE KOMEN  

De laatste twintig jaar is de door de industrie 

veroorzaakte milieudruk in Wallonië sterk 

afgenomen, terwijl de welvaartschepping in de 

sector over het algemeen is toegenomen. Dat is het 

resultaat van investeringen, technologische vooruitgang 

en gedragsveranderingen, aangemoedigd door steeds 

strengere normen, maar ook door sensibiliseringsacties. 

Dat is ook het gevolg van veranderingen in de Waalse 

industriële structuur door de sluiting van industrieën of 

de herstructurering van grondstofintensieve sectoren 

die luchtemissies veroorzaken. 

Ondanks de gunstige ontwikkelingen staan Waalse 

industrieën nog heel wat uitdagingen te wachten om 

tegen 2050 koolstofneutraal te worden, te werken 

volgens een logica van kringloopeconomie, en 

economische groei los te koppelen van het gebruik 

van hulpbronnen ... kortom om duurzaam te worden. 

De industrie zal een centrale rol blijven spelen in die 

transitie. Zo moet ze niet alleen de rechtstreekse druk 

verder verlichten (emissies, lozingen enz.), maar moet 

ze ook fungeren als katalysator voor innovatie. De 

industrie, die zich stroomopwaarts van de consumptie 

bevindt, zal haar milieu-impact moeten verminderen 

(levenscyclusanalyse, ecodesign, beperking van het 

verpakkingsmateriaal, herstelbaarheid van producten 

enz.) en tegelijkertijd moeten inspelen op nieuwe 

economische en sociale uitdagingen: digitalisering, 

nieuwe consumptiepatronen, grotere vraag naar 

transparantie enz.
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Bedankingen
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Huishoudens vervullen een belangrijke rol in het economisch leven. Gezinnen 

huisvesten zich, verplaatsen zich, verbruiken goederen en diensten ... En oefenen 

daardoor druk uit op het milieu: verbruik van grond, energie, water, grondstoffen, 

uitstoot van broeikasgassen, luchtverontreinigende stoffen, lozing van afvalwater, 

afvalproductie enz. De aard en de intensiteit van die druk hangen af van de 

kenmerken van het gezin (grootte, inkomen enz.) en zijn consumptiegewoonten. 

Het verbruik van de Waalse gezinnen heeft niet alleen een impact op Wallonië, 

maar ook op andere regio’s in de wereld. Die impact ontstaat door de ontginning 

van hulpbronnen, de productie, de verwerking en het vervoer van producten die 

in Wallonië worden verbruikt maar elders hun oorsprong vinden, en door reis- en 

toeristische activiteiten. Bovendien vertoont Wallonië een dubbele dynamiek: 

enerzijds stijgt het aantal gezinnen sneller dan de bevolking, en anderzijds daalt 

de gemiddelde grootte van de gezinnen. Die ontwikkelingen verhogen de druk op 

het milieu en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Om de druk en de impact op het 

milieu te verminderen, is het dan ook belangrijk dat het gedrag van de gezinnen in 

de goede richting gestuurd wordt.
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STEEDS MEER EN STEEDS KLEINERE GEZINNEN 

Op 1 januari 2020 telde Wallonië 1.591.591 ge-

zinnen, hetzij 15% meer dan in 2000. Ter ver-

gelijking: de bevolking groeide in diezelfde 

periode slechts met 9%. De toename van het aantal 

gezinnen is dus niet alleen het gevolg van de toename 

van de bevolking, maar ook van de daling van de ge-

middelde gezinsgrootte, een daling van 2,38 inwoner/

gezin in 2000 tot 2,26 inwoner/gezin in 2020. Daarmee 

wordt een trend voortgezet die we ook elders in Euro-

pa zien. In 2020 bestond iets meer dan een derde van 

de gezinnen (36%) uit alleenstaanden. Daarna volgden 

de tweepersoonsgezinnen, die 29% van het totaal aan-

tal gezinnen uitmaakten. Die twee categorieën zijn in 

de afgelopen twintig jaar aanzienlijk toegenomen: res-

pectievelijk +31% en +14%. Hiervoor zijn verschillende 

verklaringen te geven. Enerzijds zijn er de veranderin-

gen in levensstijl (vermindering van het aantal kinderen 

per gezin, latere huwelijken, kwetsbaardere huwelijken 

die leiden tot een toename van eenouderschap, deco-

habitatie van generaties enz.), anderzijds is er de lan-

gere levensverwachting, die leidt tot een groter aantal 

oudere een- of tweepersoonsgezinnen. Volgens de de-

mografische prognoses van het Federaal Planbureau 

en Statbel zal deze tendens zich ten minste tot 2070 

voortzetten. Zo zal Wallonië in 2070 naar verwachting 

iets meer dan 1,8 miljoen gezinnen tellen (+14% ten 

opzichte van 2020), waarvan 43% eenpersoonsgezinnen 

zullen zijn. De toename van het aantal gezinnen heeft 

gevolgen voor het milieu – onder meer wat betreft het 

verbruik van natuurlijke hulpbronnen, luchtemissies en 

afvalproductie –, vooral als ze gepaard gaat met een 

daling van de gemiddelde grootte van de gezinnen. 

Een kleiner aantal personen per gezin leidt namelijk tot 

een hoger gemiddeld verbruik per persoon van energie 

en consumptiegoederen (minder schaalvoordelen).

VERBRUIK VAN DE GEZINNEN: 
EEN ALGEMENE BENADERING 

Gezinnen kopen en verbruiken goederen en 

diensten en oefenen daardoor grote druk uit 

op het milieu. Door de mondialisering van de 

handel wordt slechts een deel van die druk uitgeoefend 

op het grondgebied waar de consumptie plaatsvindt. 

Een steeds groter deel van de gezinnen bevredigt na-

melijk zijn consumptiebehoeften dankzij potentieel 

vervuilende productieactiviteiten in het buitenland 

(winning van grondstoffen, productie, verwerking en 

vervoer van producten). De meeste ‘klassieke’ milieu-in-

dicatoren, met name die welke betrekking hebben op 

hulpbronnen, energie of luchtemissies, houden geen 

rekening met die druk omdat ze steunen op het terri-

torialiteitsbeginsel: alleen wat op het grondgebied van 

Wallonië wordt gewonnen, verbruikt of uitgestoten, 

wordt in aanmerking genomen. Hoewel die methodo-

logie verschillende voordelen biedt (o.a. gemak en ver-

gelijkbaarheid), verdoezelt ze een deel van de druk die 

veroorzaakt wordt door gezinsconsumptie, en dat des 

te meer tegen de context van een de-industrialiserend 

Wallonië, productieketens die steeds complexer wor-

den en de stijgende trend van de algemene consump-

tie.

Om die beperkingen aan te pakken, hebben ver-

schillende instellingen en organisaties de afgelopen 

jaren indicatoren ontwikkeld voor het beoordelen van 

de mondiale druk of de ‘ecologische voetafdruk’. Een 

van die indicatoren is de ‘koolstofvoetafdruk’, die een 

beeld geeft van de druk die door de consumptie van de 

bevolking van een bepaalde regio uitgeoefend wordt op 

het klimaat. Zo geeft de koolstofvoetafdruk de hoeveel-

heid broeikasgassen weer die worden uitgestoten om 

aan de binnenlandse eindvraag van een grondgebied 

te voldoen. Bij de meting wordt rekening gehouden 

met de rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen als 

gevolg van huisvesting (bv. verbranding van stookolie 

of aardgas om het huis te verwarmen) en huishoudelijk 

vervoer (bv. verbranding van brandstof in voertuigen), 

maar ook met onrechtstreekse emissies als gevolg van 

het ‘consumptiepakket’, d.w.z. emissies als gevolg van 

de productie – ongeacht waar die plaatsvindt – van 



Het Waalse milieu in 10 infografieke HUISHOUDENS

62

goederen en diensten die door die gezinnen worden 

verbruikt. Er wordt dus rekening gehouden met de 

uitstoot van broeikasgassen als gevolg van binnen-

landse productie, maar ook met de ‘verborgen’ uitstoot 

van consumptie, d.w.z. de uitstoot als gevolg van de 

productie en het internationale vervoer van goederen 

en diensten die op dat grondgebied worden ingevoerd 

en verbruikt.

In het kader van het wetenschappelijke Global Carbon 
Project worden sinds 1990 de voetafdrukken (alleen 
CO2) van meer dan 200 landen berekend. In 2018 
bedroeg de CO2-voetafdruk van België 15,4 ton per 
inwoner. Dat terwijl het Europees gemiddelde op 
7,9 ton CO2 per hoofd van de bevolking (EU-27) lag. 
Daarmee behoorde België tot de drie Europese landen 
met de hoogste CO2-voetafdruk. Om koolstofneutraal1 
te worden, moet de uitstoot van broeikasgassen fors 
naar beneden. Er moeten dan ook flink wat inspannin-
gen geleverd worden. Om een idee te geven: een auto 
die 135 gram CO2-equivalent per km uitstoot en 15.000 
km rijdt, genereert 2 ton CO2.

1  Om koolstofneutraal te worden moet de uitstoot van antropogene broeikasgassen fors verlaagd worden en moet de restuitstoot gecompenseerd worden door
absorptie, onder meer via opslagoplossingen.

De Waalse koolstofvoetafdruk en/of CO2-voetafdruk is 
tot dusver nog niet gedetailleerd in beeld gebracht. 
Het Waals platform voor het IPCC heeft echter een 
eerste kwalitatief overzicht opgesteld van de posten 
waaruit de Waalse koolstofvoetafdruk zou kunnen 
bestaan. Daarbij heeft het een uitsplitsing gemaakt 
per grote verbruikspost. Die ramingen bevestigen de 
omvang van bepaalde verbruiksposten, waarvan reeds 
was vastgesteld dat zij in Wallonië een grote uitstoot 
veroorzaken (vervoer, huisvesting). Uit die ramingen 
komen ook andere posten naar voor die minder vaak 
voorkomen in de ‘klassieke’ inventarissen van broeikas-
gassen. Dat komt omdat die posten niet gedefinieerd 
werden of omdat ze aan belang winnen doordat ook 
rekening gehouden wordt met uitstoot die buiten 
Wallonië veroorzaakt wordt. Het gaat met name om 
voeding en vrijetijdsbesteding, kleding, huishoudap-
paraten en communicatie.

Koolstofvoetafdruk (2018)
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5HUISVESTING VAN DE GEZINNEN: BELANGRIJKSTE 
OORZAAK VAN DE ARTIFICIALISERING VAN HET WAALSE 
GRONDGEBIED 

De bouw van huizen, appartementen, winkelcen-

tra, infrastructuur en voorzieningen leidt tot een 

artificialisering van het grondgebied: de op-

pervlakte die bestemd is voor landbouw, bosbouw en 

natuurgebieden neemt geleidelijk en bijna onomkeer-

baar af. Die artificialisering heeft talrijke rechtstreekse 

en onrechtstreekse gevolgen voor het milieu: verlies 

van natuurlijke hulpbronnen, bodemafdekking, wijzi-

ging van de natuurlijke watercyclus, versnippering van 

natuurlijke habitats enz. Doordat woningen, infrastruc-

turen, industrieën, winkels en openbare diensten sterk 

verspreid liggen, is de milieu-impact van de artificialise-

ring nog groter. Die verspreiding leidt er namelijk toe 

dat de vraag naar openbaar vervoer en daardoor de 

luchtverontreiniging toeneemt.

In 2020 gebruikten Waalse gezinnen 6,55% oppervlakte, 

of 1.098 km², van het grondgebied voor huisvesting 

(inclusief bijgebouwen: garages, erven, tuinen enz.). 

Sinds 2000 is die oppervlakte met 22% toegeno-

men. Die toename is meer dan de toename van de 

Waalse bevolking in dezelfde periode en meer dan 

de toename van het aantal gezinnen. Elk Waals gezin 

verbruikte in 2020 dus gemiddeld meer terreinopper-

vlakte voor huisvesting (690 m²/gezin) dan in 2000 (649 

m²/gezin). Verschillende factoren liggen aan de basis 

van die tendens: aantrekkelijke grondprijzen, grote 

beschikbaarheid in bouwzones, met name in de zones 

die het verst van de stadscentra liggen, de vraag van 

de gezinnen naar viergevelwoningen en grote percelen, 

een zuiniger gemeentelijk grondbeheer en de toename 

van het aantal leegstaande woningen, waardoor de 

vraag naar woningen verschuift naar niet geartificia-

liseerde gronden. De toename van het aantal woningen 

is de voornaamste oorzaak van de artificialisering in 

Wallonië. Zo vindt 71% van het totaal aantal terreinen 

dat tussen 2000 en 2020 geartificialiseerd werd, zijn 

oorsprong in de woningbouw. Merk echter op dat het 

grondverbruik voor woondoeleinden sinds het begin van 

de jaren 2000 over het algemeen is gedaald (13,7 km²/

jaar tussen 1995 en 2000 tegenover 7,7 km²/jaar tussen 

2015 en 2020). Dat komt doordat bij het produceren van 

woningen enigszins zuiniger wordt omgegaan met het 

gebruik van grond. Die tendens wordt bevestigd door 

de cijfers over de bouw van nieuwe woningen, waar 

appartementen al verscheidene jaren ongeveer 50% 

uitmaken van de nieuwe woningen waarvoor vergun-

ningen worden afgegeven.

Op middellange tot lange termijn wordt verwacht dat 

de bevolking en het aantal gezinnen zullen blijven 

groeien, waardoor de vraag naar woningen zal blijven 

toenemen. Er zal dan ook een doordacht beleid op het 

gebied van ruimtelijke ordening en huisvesting gevoerd 

moeten worden om de milieu-impact van die groei 

binnen de perken te houden. Het Schéma de dévelop-

pement du territoire (SDT), dat in 2019 door de Waalse 

regering is aangenomen, maar waarvan de datum van 

inwerkingtreding nog moet worden bepaald, tracht een 

antwoord te bieden op die uitdagingen. Dat ‘Schéma’ 

wil op middellange termijn een einde maken aan de 

artificialisering van gronden en het verbruik van niet 

geartificialiseerde gronden terugdringen tot 6 km²/jaar 

in 2030 en tot 0 km²/jaar in 2050. De maatregelen om 

dat doel te bereiken moeten echter nog worden vast-

gelegd. Bovendien voorziet het SDT in 350.000 nieuwe 

woningen tegen 2050, waarvan er 175.000 gebouwd 

zullen worden tegen 2030. Een steeds groter deel van 

die nieuwe woningen moet gebouwd worden op gron-

den die al geartificialiseerd zijn. Zo moet vanaf 2030 

minimaal 50% en vanaf 2050 minimaal 100% van de 

woningen op reeds geartificialiseerde gronden worden 

gebouwd.
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EEN WAALS WONINGBESTAND MET 
LAGE ENERGIEPRESTATIES  

2  De verbranding van biomassa is een bron van CO2-uitstoot, hoewel daar geen rekening mee gehouden wordt voor het bereiken van de doelstellingen inzake
broeikasgasreductie. In de internationale methodologieën (Kyoto, overeenkomsten van Parijs enz.) wordt er namelijk van uitgegaan dat de opslag van CO2 tijdens 
de vernieuwing van biomassa, over de gehele cyclus, de CO2 die tijdens de verbranding van die koolstof wordt uitgestoten, compenseert.

In 2018 verbruikte een Waals gezin gemiddeld 22 

MWh energie in zijn woning, dat is 12% meer dan een 

Vlaams huishouden. Het gemiddelde verbruik van de 

Waalse woningen is tussen 1990 en 2010 globaal ge-

daald; sindsdien lijkt het stabiel te blijven. 

De energiemix van de Waalse woningen is nog steeds 

grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Zo 

zijn de twee meest gebruikte energiesoorten stookolie 

(46% in 2018) en aardgas (25%). Het aandeel van aardo-

lieproducten is in Wallonië bijzonder hoog in vergelijking 

met de omliggende gebieden, waar aardgas meer voor-

komt. Dat komt doordat de woningen in Wallonië meer 

verspreid liggen en daardoor de mogelijkheden om het 

gasdistributienet uit te breiden beperkter zijn. Elektriciteit 

komt op de derde plaats (19%). Merk op dat het effect 

van het elektriciteitsverbruik op het klimaat en het milieu 

afhangt van de energiebronnen die voor de produc-

tie ervan worden gebruikt: kerncentrales produceren 

radioactief afval, gascentrales zijn bronnen van luchtve-

rontreiniging enz. Doordat in de jaren 90 en 2000 nieuwe 

technologieën ontwikkeld werden, vertoonde bereikte 

het elektriciteitsverbruik in 2010 een piek. Sindsdien is het 

stabiel gebleven, met name dankzij de nieuwe regelge-

ving inzake het elektrisch verbruik van apparaten. Hout 

is de vierde meest gebruikte energiebron door gezinnen 

(8%). Om het verbrandingsrendement te verbeteren en 

de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, met name 

fijnstof, te beperken, worden sensibiliseringscampagnes 

gevoerd over het gebruik van hout. Hout is ook de belan-

grijkste bron van hernieuwbare energie die in Waalse 

woningen wordt verbruikt (71%), vóór fotovoltaïsche 

zonne-energie (19%) en omgevingswarmte (via warmte-

pompen) (5%). Het verbruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen is tussen 2000 en 2018 meer dan verdrievoudigd 

en maakt nu 12% van het totale verbruik van woningen 

uit. Dat aandeel zal in de komende jaren nog toene-

men om tegen 2050 tot een koolstofneutraal Wallonië 

te komen. Om de energiemix van gebouwen koolstof 

vrij te maken, zal in toenemende mate gebruik gemaakt 

worden van warmtepompen, thermische zonne-energie 

en biomassa (houtstronken, pellets enz.)2. 

Het grootste deel van de energie die in woningen 

verbruikt wordt, wordt gebruikt voor verwarming (76% in 

2018) en de productie van warm water voor huishoude-

lijk gebruik (11%). De kenmerken van het woningbestand 

(type, grootte en energieprestaties van de woningen) 

zijn dan ook een belangrijke verklarende factor. Het 

bestaande Waalse woningbestand presteert doorgaans 

ondermaats als het aankomt op energie (gegevens met 

betrekking tot het woningbestand vóór mei 2010). Zo zou 

slechts 1% van de woningen een EPB A-label of hoger 

hebben (de meest energie-efficiënte woningen) en zou 

10% een B-label, 14% een C-label, 16% een D-label, 

16% een E-label, 14% een F-label, en 29% een G-label 

(de minst energie-efficiënte woningen) hebben. Dat kan 

worden verklaard door de ouderdom van het Waalse 

woningbestand (bijna 25% van de woningen is gebouwd 

vóór 1921, 80% dateert van vóór 1991) en door het lage 

renovatietempo van de woningen (ongeveer 1% per 

jaar). Dankzij de strengere eisen zijn de energieprestaties 

van nieuwe woningen de afgelopen tien jaar verbeterd: 

in 2020 had 38% van de nieuwe woningen een A-, A+- of 

A++-label, tegenover 16% in 2012. 
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5Deze trend zal normaal gesproken versnellen, aan-

gezien het A-label vanaf 1 januari 2021 verplicht is 

voor alle nieuwe gebouwen. De grootste uitdaging 

is momenteel dan ook de energierenovatie van bes-

taande gebouwen. Eind 2020 nam de Waalse regering 

kennis van de Waalse langetermijnstrategie voor de 

energierenovatie van gebouwen. Met dat document 

wil Wallonië tegen 2050 de energieprestaties van het 

volledige woningbestand van het gewest verbeteren. 

Het streefdoel is om gemiddeld te evolueren naar een 

koolstofvrij label A (label A, waarbij uitsluitend energie 

geleverd wordt door hernieuwbare energiebronnen), 

waarbij voorrang wordt gegeven aan de grondige 

renovatie van de minst energie-efficiënte woningen. Er 

zijn verschillende maatregelen gepland om het tempo 

van de energierenovatie in woningen aanzienlijk op 

te voeren. Die maatregelen omvatten onder meer de 

verplichting om de energieprestaties van bestaande 

gebouwen op belangrijke momenten tijdens hun levens-

duur te verbeteren (aankoop/verkoop, verandering van 

huurder), de oprichting van een éénloket om gezinnen 

uitgebreide ondersteuning te bieden bij hun renovatie-

project, de ontwikkeling van een ‘renovatiedraaiboek’ 

dat de woningaudit vergezelt en dat een overzicht 

geeft van de renovatiestappen die moeten worden 

gevolgd om het A-label te verkrijgen, de invoering van 

een ‘gebouwenpaspoort’ waarin alle beschikbare infor-

matie over een gebouw, ook op energiegebied, wordt 

verzameld en dat het gebouw gedurende zijn hele 

levensduur vergezelt, en mechanismen om de toegang 

tot krediet voor grondige renovatie voor zo veel moge-

lijk mensen te bevorderen.

HUISVESTING VAN DE GEZINNEN: BELANGRIJKE BRON VAN 
BROEIKASGASSEN EN FIJNSTOF 

De energie die gezinnen in hun woningen 

verbruiken, veroorzaakt uitstoot van broeikas-

gassen, die verantwoordelijk zijn voor de klimaa-

tverandering, maar ook van luchtverontreinigende 

stoffen zoals fijnstof, die de gezondheid van de mens 

kunnen aan-tasten.

Met 16% van de Waalse uitstoot was de 

woningsector in 2019 de derde grootste bron van 

broeikasgasemis-sies, na de industrie en het 

wegvervoer. De uitstoot van broeikasgassen door de 

woningsector is tussen 2000 en 2019 met 11% gedaald. 

Dat kan worden verklaard door verschillende factoren, 

zoals het toenemend verbruik van hout (houtblokken, 

pellets enz.), dat niet wordt meege-teld als bron van 

broeikasgassen, de beter presterende 

verwarmingsketels2, waardoor meer warmte per 

eenheid verbruikte energie kan worden geproduceerd, 

en de beter geïsoleerde gebouwen. Daarnaast is door de 

veelal zach-tere winters de behoefte aan verwarming 

afgenomen.

Behalve voor broeikasgassen is de residentiële sector 

ook in sterke mate verantwoordelijk voor de Waalse 

uitstoot van fijnstof (PM10 en PM2,5, waarbij in PM10 ook 
PM2,5 aanwezig is). Afhankelijk van hun diame-ter 

kan fijnstof al dan niet diep doordringen in de 

luchtwegen en op die manier schade toebrengen aan 

de gezondheid. PM2,5-deeltjes zijn in dat opzicht het 

meest problematisch, omdat ze de longblaasjes kunnen 

bereiken. In 2019 was de residentiële sector de tweede 

grootste bron van PM10-emissies (29% van de Waalse 
emissies) en de grootste bron van PM2,5-emissies (45%). 

Hoewel gezinnen zich meer zijn beginnen verwarmen 

met hout, is de uitstoot van de sector tussen 2000 en 
2019 gedaald (-40% voor PM10 en -41% voor PM2,5). 

Dat kan verklaard worden door het gebruik van effi-

ciëntere verwarmingstoestellen die aan strengere 

emissienormen voldoen, het toenemend gebruik van 

houtverwarmingsketels die minder deeltjes uitstoten 

dan houtkachels, en het toenemend gebruik van pel-

lets, die minder deeltjes uitstoten dan houtblokken.

Daarbij moet opgemerkt worden dat het energieverbruik 

in woningen andere soorten luchtverontreinigende 

stoffen voortbrengt, zoals niet-methaan vluchtige orga-

nische stoffen (NMVOS) (9% van de Waalse emissies in 
2019) en stikstofoxiden (NOX) (6% van de Waalse emis-

sies). Het aandeel van de gezinnen in de totale Waalse 

uitstoot voor die verontreinigende stoffen is echter 

lager dan die van andere sectoren zoals het 

wegvervoer en de industrie voor NOX of het gebruik 

van oplosmid-delen, en de landbouw voor VOS’en.
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De Europese Unie heeft zich tot bindend doel gesteld 

om tegen 2050 koolstofneutraal te worden. Tegelijkertijd 

heeft de Waalse regering deze ambitie opgenomen in 

haar Gewestelijke Beleidsverklaring 2019-2024: tegen 

2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% vermin-

deren in vergelijking met 1990 en uiteindelijk tegen 

2050 koolstofneutraal zijn. Wat luchtverontreinigende 

stoffen en hun effect op de luchtkwaliteit betreft, 

streeft Wallonië ernaar de richtwaarden van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) te benaderen. 

Dat betekent dat de uitstoot van luchtverontreinigende 

stoffen, waaronder PM2,5, verder naar beneden moet. 

Het Waalse beleid inzake klimaat en luchtkwaliteit 

wordt hoofdzakelijk uitgevoerd via het Plan air climat 

énergie (PACE). De maatregelen in dat plan moeten 

Wallonië in staat stellen zijn uitstoot van broeikasgassen 

en luchtverontreinigende stoffen te verminderen. De 

PACE-maatregelen gelden voor de verschillende acti-

viteitensectoren (industrie, woningen, tertiaire sector, 

vervoer enz.). Zo moet elke sector op grond van zijn 

specifieke kenmerken bijdragen aan de verwezenlijking 

van de Waalse doelstellingen. Ook gezinnen ondervin-

den dus rechtstreeks gevolgen van die maatregelen, 

zowel wat hun woning als hun verplaatsingen (zie hierna) 

betreft. In het kader van PACE 2030, dat momenteel in 

voorbereiding is, zijn de geplande maatregelen voor 

gezinnen en hun huisvesting gebaseerd op de reeds 

genoemde Waalse langetermijnstrategie voor de 

energierenovatie van gebouwen. Daarnaast moeten 

sommige maatregelen specifiek gericht zijn op het 

terugdringen van PM2,5-emissies. Zo zouden er gidsen 

met goede praktijken voor houtverwarming verspreid 

moeten worden of zouden er premies toegekend 

moeten worden om oude houtkachels te vervangen.

HET WATERVERBRUIK IN DE SECTOR VAN 
DE HUISHOUDENS IS STABIEL  

In de periode 2014-2018 maakte de wateronttrek-
king voor openbare drinkwaterdistributie 22% van 
de totale wateronttrekking in Wallonië uit (hetzij 

390 miljoen m³). Een groot deel van het water dat in 
Wallonië werd geproduceerd was echter niet bestemd 
voor Waalse gezinnen, maar werd rechtstreeks naar het 
Vlaamse en het Brusselse Gewest geëxporteerd (onge-
veer 150 miljoen m³). In 2019 bedroeg het gemiddelde 
huishoudelijke verbruik (met inbegrip van bepaalde be-
roepsactiviteiten zoals winkels, horeca enz.), een daling 
van 16% ten opzichte van 2004 (77 m³). Die ontwikke-
ling is hoofdzakelijk te verklaren doordat het publiek 
meer wordt voorgelicht over en gesensibiliseerd voor 
en doordat toestellen energie-efficiënter worden: was-
machines, energiebesparende douches of toiletten 
met dubbele spoeling. Doordat het aantal gezinnen 
is gestegen, is het algemene waterverbruik echter 
slechts in beperkte mate gedaald. Waterverbruik wordt 
beïnvloed door verschillende factoren: de grootte van 
het huishouden (hoe groter het huishouden, hoe lager 
het verbruik per persoon), het inkomen (hoe hoger de 
levensstandaard, hoe hoger het uitrustingsniveau en 
hoe hoger het waterverbruik) en de aanwezigheid van 

een regenwatertank (waardoor de hoeveelheid water 
die aan het net wordt onttrokken, afneemt). Uit een 
studie die in Vlaanderen werd uitgevoerd(a) blijkt dat 
gezinnen het meeste water verbruiken voor hun per-
soonlijke hygiëne (douche, bad, wastafel), om het toilet 
door te spoelen en om de was te doen (wasmachine 
en handwas). Die drie posten maakten respectievelijk 
37%, 17% en 14% van het verbruik uit.
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Afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke acti-

viteiten bevat fecale micro-organismen en diverse 

verontreinigende stoffen (organisch materiaal, stikstof, 

fosfor, residuen van geneesmiddelen, pesticiden enz.). 

Dat water moet dus worden behandeld voordat het in 

waterlopen wordt geloosd. Wallonië heeft twee water-

zuiveringsstelsels. Enerzijds is er een collectief stelsel 

waarbij het afvalwater van gezinnen en andere bedri-

jfssectoren (tertiaire sector en bepaalde industrieën) 

via een rioleringsnet wordt opgevangen en in open-

bare zuiveringsinstallaties behandeld. Anderzijds heeft 

Wallonië een autonoom stelsel voor dunbevolkte gebie-

den, waarvoor individuele waterzuiveringssystemen 

geïnstalleerd moeten worden. In 2019 bevond 87% van 

de Waalse bevolking zich in een gebied met collectieve 

sanering, zonder noodzakelijkerwijs aangesloten te zijn 

op een waterzuiveringssysteem. Zo werd voor 85% van 

de bevolking in een gebied met collectieve sanering 

het afvalwater daadwerkelijk gezuiverd. Het afvalwater 

van gezinnen maakte 66% van de collectief gezuiverde 

vuilvracht uit, terwijl de rest afkomstig was van andere 

activiteitensectoren. 13% van de bevolking bevond 

zich daarentegen in een gebied met autonome sane-

ring. Hiervan beschikte 19% van de bevolking over een 

aangegeven individueel afvalwaterzuiveringssysteem, 

terwijl 81% niet over zulk systeem beschikte of het niet 

had aangegeven.

Het gebrek aan saneringsvoorzieningen heeft gevolgen 

voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. In 2015 

werden 134 van de 352 Waalse oppervlaktewaterli-

chamen getroffen door een gebrek aan collectieve 

saneringsvoorzieningen, en 32 door een gebrek aan 

autonome saneringsvoorzieningen. Hoewel in de meeste 

gevallen verschillende factoren (bv. toevoeging van 

landbouwpesticiden via afspoeling) tegelijk optreden 

en samen verantwoordelijk zijn voor het niet-bereiken 

van milieudoelstellingen, was het gebrek aan sane-

ringsvoorzieningen er als enige factor verantwoordelijk 

voor dat de milieudoelstellingen niet gehaald werden 

voor 15 van de 134 waterlichamen in gebied met col-

lectieve saneringsvoorzieningen, en voor 1 van de 32 

waterlichamen in gebied met autonome saneringsvoor-

zieningen. Wallonië moet dus verdere inspanningen 

leveren op het vlak van sanering.

34% VAN DE GEZINNEN GEBRUIKT PESTICIDEN 

Gezinnen gebruiken veel producten die scha-

delijk kunnen zijn voor hun gezondheid en/of 

het milieu. Dat is zo voor verf, lak, vernis, lijm, 

schoonmaakmiddelen, biociden (ontsmettingsmidde-

len, houtbeschermingsproducten, producten tegen 

muizen, insectensprays, parasietwerende halsbanden 

enz.), pesticiden en meer. 

Hoewel het merendeel van de pesticiden verkocht 

wordt aan professionele gebruikers (landbouwers, park- 

en tuinaannemers, beheerders van het spoorwegnet ...) 

worden die middelen ook gebruikt door gezinnen. Zo 

was in 2017 4% van de 6.398 ton actieve stoffen van in 

België verkochte pesticiden (d.w.z. 269 ton) bestemd 

voor gezinnen, en 96% voor professionele gebruikers(b). 

Los van het feit dat pesticiden schadelijk kunnen zijn 

voor de gezondheid van de gebruikers en voor het 

milieu, moet erop gewezen worden dat het vaak zinloos 

is om pesticiden voor niet-professionele doeleinden 

te gebruiken (gebrek aan informatie over alternatie-

ven, onjuiste toepassing enz.). Volgens een enquête 

bij Waalse gezinnen(c) gebruikte in 2019 34% van de 

gezinnen pesticiden om hun tuin te onderhouden 

(alleen of in combinatie met alternatieve methoden). 

25% van de gezinnen gaf de voorkeur aan alternatieve 

methoden. Gezinnen zijn zich over het algemeen bewust 

van de risico’s die aan pesticiden zijn verbonden en 

nemen dan ook beschermende maatregelen: 69% van 

de gebruikers draagt handschoenen, 25% laarzen, 18% 

een veiligheidsbril en 21% een masker. Toch zijn er maar 
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heel weinig gezinnen die echt passende en dus doeltref-

fende beschermingsmiddelen gebruiken: slechts 17% 

van de gezinnen draagt handschoenen die aan de 

voorschriften voldoen en slechts 5% draagt een masker 

dat aan de voorschriften voldoet. Bovendien maken 

gezinnen te weinig gebruik van de afvalbeheerkanalen 

voor pesticiden. Zo levert slechts 59% van hen lege ver-

pakkingen en/of restproducten in bij het recyclagepark. 

Er is dan ook bewustmaking nodig, net als maatregelen 

die het gebruik van pesticiden door gezinnen regelen. 

Precies in die context wil het ‘Programme wallon de 

réduction des pesticides 2018  - 2022’ het gebruik van 

pesticiden in overeenstemming brengen met duurzame 

ontwikkeling. Voor sommige pesticiden, zoals glyfo-

saat (65 ton verkocht aan Belgische gezinnen in 2017(b)), 

gaan de genomen maatregelen zelfs zo ver dat ze niet 

meer verkocht mogen worden aan en gebruikt mogen 

worden door gezinnen.

MEER DAN EEN HALVE TON AFVAL PER INWONER, EEN 
BEHOORLIJK STABIEL CIJFER  

Walen produceerden in 2018 gemiddeld 518 

kg afval per hoofd van de bevolking. Dat 

is minder dan het Europese gemiddelde. 

Die hoeveelheid is de laatste tien jaar stabiel geble-

ven. Toch zien we een zekere evolutie. Zo daalde de 

hoeveelheid ruw huishoudelijk afval (ongesorteerde 

niet-selectieve vuilnisbakken) ten gunste van afvalstro-

men die worden gesorteerd via selectieve huis-aan-hui-

sophaling (organisch afval, pmd enz.), in punten voor 

vrijwillige inlevering (glas enz.) of in recyclageparken 

(hout, afval van elektrische of elektronische apparaten 

enz.). Dat is een positieve ontwikkeling. Afval dat beter 

gescheiden is, kan namelijk beter behandeld en dus be-

ter teruggewonnen worden. In 2017 werd meer dan de 

helft van het huishoudelijk afval afgevoerd naar centra 

voor grondstofterugwinning (bv. inert afval, oud papier 

en karton, gebruikt als vervanger voor andere mate-

rialen of stoffen) of naar centra voor organische teru-

gwinning (compostering of biomethanisering). De rest 

werd teruggewonnen als energie (43%) of verwijderd 

door verbranding zonder energieterugwinning (2%) of 

door storting (2%). 

Het Plan wallon des déchets-ressources, dat de Waalse 

regering in 2018 heeft aangenomen, bevat veel maatre-

gelen voor gezinnen. Die maatregelen zijn enerzijds 

gericht op preventie (beperking van de hoeveelheid 

geproduceerd afval en/of de mogelijke gevolgen 

daarvan voor het milieu en de volksgezondheid) en 

anderzijds op afvalbeheer. Zo is de selectieve inzameling 

van organisch afval veralgemeend, worden hergebruik 

en recyclage aangemoedigd en wordt de strijd aange-

bonden met voedselverspilling. Bij de laatste enquêtes 

(2017 - 2018) werd die verspilling geschat op meer dan 

15 kg per hoofd van de bevolking per jaar.
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5DE PERSONENAUTO BLIJFT HET BELANGRIJKSTE VERVOERMID-
DEL VOOR GEZINNEN 

De auto is het favoriete vervoermiddel van de 
Waalse gezinnen. Volgens een enquête van 
de FOD Mobiliteit en Vervoer (d) verplaatste in 

2017 73% van de Walen zich met de auto, 4% met de 
trein, 6% met de bus/tram/metro, 2% met de fiets en 
13% te voet. De gewesten van het land vertoonden 
een verschil in mobiliteitsgewoonten: Walen gebruiken 
meer de auto dan Vlamingen (59% van de verplaatsin-
gen in Vlaanderen), ten koste van de fiets (18% van de 
verplaatsingen in Vlaanderen). Iets soortgelijks zien we 
bij woon-werkverplaatsingen, die bijzonder belangrijk 
zijn omdat ze de verplaatsingsketen vorm geven. De 
auto (als eigen vervoer of als middel om te carpoolen) 
is het belangrijkste vervoermiddel om naar het werk te 
gaan, vooral in Wallonië (86% van de verplaatsingen 
gebeurt met de auto, tegenover 70% in Vlaanderen). 
De trein was goed voor 4% van de verplaatsingen, de 
bus/tram/metro voor 4%, de fiets voor 1,6% en ‘te voet’ 
voor 2,8%.(e) 

Als we kijken naar het aantal geregistreerde auto’s in 
Wallonië, waren dat er in 2020 iets meer dan 1,8 miljoen, 
wat neerkomt op een groei van 27% in twee decennia. 
Het aantal auto’s steeg ook sterker dan de bevolking 
en dan het aantal gezinnen in dezelfde periode, wat 
tot uiting komt in de stijgende motorisatiegraad van de 
gezinnen: van gemiddeld 1,03 auto per Waals gezin in 
2000 naar 1,14 auto per gezin in 2020. 

In 2020 maakten auto’s met dieselmotor 50% van het 
wagenpark uit (tegenover 37% in 2000), terwijl auto’s 
met benzinemotor 47% van het wagenpark uitmaakten 
(tegenover 61% in 2000). De toename van het aantal 
dieselwagens, die we sinds de jaren 90 zagen, is in 2014 
gestopt ten voordele van benzinewagens. Die evolutie 
werd onder meer in de hand gewerkt door de accijn-
shervorming, die mede om milieuredenen is ingevoerd. 
Hoewel dieselmotoren over het algemeen minder CO2 
per km uitstoten dan benzinemotoren, stoten zij name-
lijk meer deeltjes en NOX uit. Dat verklaart waarom 
de leeftijdsnormen voor dieselvoertuigen die in som-
mige grote steden zijn toegestaan, strenger zijn dan 
die voor benzinevoertuigen. Hybrideauto’s vormden 

een verwaarloosbaar deel van het wagenpark (1,6% 
in 2020, of 29.566 wagens), maar zijn aan een snelle 
opmars bezig (+35% sinds 2019). We kunnen dezelfde 
vaststelling doen voor elektrische auto’s (0,2% in 2020, 
d.w.z. 3.707 auto’s, +55% sinds 2019). Merk op dat
elektrische auto’s weliswaar geen CO2 uitstoten, maar
hun milieu-impact toch niet nul is. Bij de productie
van die auto’s worden namelijk materialen, waaronder
zeldzame metalen, verbruikt en komen er schadelijke
stoffen in de lucht terecht. Bovendien kan de elektri-
citeit die nodig is om ze te laten rijden, geproduceerd
worden uit niet-hernieuwbare bronnen, die CO2 uits-
toten.

Als we naar energieverbruik kijken, dan zien we dat een 

Waals gezin in 2018 gemiddeld 8 MWh verbruikte voor 

verplaatsingen, een verbruik dat de laatste jaren rela-

tief stabiel bleef en dat moet worden toegevoegd aan 

het energieverbruik voor huisvesting (gemiddeld 22 

MWh per gezin). Hetzelfde geldt voor de uitstoot van 

broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door 

het vervoer van huishoudens, dat moet worden toege-

voegd aan de uitstoot door huisvesting. Merk op dat 

er momenteel geen gegevens beschikbaar zijn over 

het specifieke aandeel van de gezinnen in de Waalse 

uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende 

stoffen door vervoer. Als we kijken naar de hele sector 

van het wegvervoer (inclusief vrachtwagens), dan zien 

we dat die in 2019 de tweede grootste bron van broei-

kasgassen in Wallonië was (24% van de Waalse uitstoot), 

een stijging met 33% ten opzichte van 1990.

Gezien die ontwikkelingen zullen ingrijpende veran-
deringen in de vervoersgewoonten van de gezinnen 
nodig zijn. Voorspellingen wijzen er namelijk op dat 
als het beleid ongewijzigd blijft, de modal split dicht 
bij de huidige modal split zal liggen, wat betekent dat 
vooral de wagen gebruikt zal worden voor persoonli-
jke verplaatsingen. Om die uitdagingen aan te pakken, 
zijn verschillende prioriteiten vastgesteld in de FAST 
2030-visie (aangenomen in 2017) en de gewestelijke 
mobiliteitsstrategie die die visie concreet maakt. In 
die visie en die strategie wordt gefocust op een terug-
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dringing van de vraag naar vervoer en op een modal 
shift. Die modal shift houdt in dat het aandeel van de 
wagen aanzienlijk moet dalen en dat mensen meer te 
voet moeten gaan, de fiets moeten gebruiken of de 
bus of de trein moeten nemen. Bovendien heeft de 
Waalse regering in haar Gewestelijke beleidsverklaring 
2019 - 2024 nieuwe klimaatdoelstellingen voor 2030 
vastgesteld (zie hierboven). Om die doelstellingen te 
bereiken, moeten de FAST 2030-visie en de geweste-
lijke mobiliteitsstrategie worden versterkt. Zo heeft de 
Waalse regering verschillende pistes aangedragen. Die 
pistes omvatten onder andere massale investeringen in 
het openbaar vervoer (uitbreiding van het netwerk, uit-

3  Door de diversiteit van de lokale korte circuits kan niet worden gesteld dat zij systematisch een betere milieubalans vertonen dan lange circuits, met name niet wat 
het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen betreft. De productiemethoden en -praktijken zijn namelijk veel belangrijker voor de milieubalans dan de 
distributiemethode, vooral voor groenten en fruit (seizoenproducten). Bovendien betekent een grotere nabijheid niet noodzakelijk minder uitstoot van broeikasgassen 
als de gebruikte vervoermiddelen niet geschikt zijn, als de logistiek onvoldoende is geoptimaliseerd of als het gedrag van de consument tekortschiet. (f)

breiding van de dienstregeling, gratis openbaar vervoer 
voor bepaalde bevolkingsgroepen, aanleg van wegen 
om voorrang te geven aan bussen enz.), de uitvoering 
van een strategie om het gebruik van de fiets als dage-
lijks vervoermiddel te ontwikkelen, met in het bijzonder 
een uitbreiding van de gewestelijke fietsroutes (2.274 
km fietsvoorzieningen op het gewestelijk net in 2021 
plus iets meer dan 1.440 km autonoom netwerk voor 
traag verkeer - RAVeL), en een rationeler beleid inzake 
ruimtelijke ordening, dat het mogelijk moet maken de 
mobiliteitsbehoefte te verminderen (bv. goed gekozen 
locatie van openbare voorzieningen en woningen in of 
nabij bestaande woonkernen).

GEZINNEN KOPEN STEEDS MEER BIOLOGISCHE PRODUCTEN 

De voedingsgewoonten van de gezinnen oefenen druk 

uit op het milieu. Die druk wordt grotendeels veroorzaakt 

door de landbouwproductie (veeteelt en gewassen), 

maar niet alleen daardoor. De verschillende stadia van 

de voedselketen stroomafwaarts – verwerking, bewa-

ring, vervoer, verpakking, distributie en bereiding van 

voedsel - veroorzaken ook druk op het milieu (luchte-

missies, lozing van afvalwater, afvalproductie enz.). De 

consument kan die druk op verschillende manieren ver-

minderen. Zo kan hij onder meer biologische producten 

kopen, seizoensgebonden eten, minder verpakte 

dranken (bv. water in fles) en oververpakte producten 

verbruiken, zijn vleesconsumptie beperken, producten 

kopen uit korte ketens3, minder voedsel verspillen ...

Biologische landbouw een methode van voedselproduc-

tie waarvoor vrij strikte regels gelden die zijn vastgelegd 

in Europese wetgeving. Biologische producten worden 

dus ontwikkeld volgens productiemethoden die het 

milieu en het dierenwelzijn respecteren. Bovendien 

voldoen ze aan de vraag van een groeiend aantal 

consumenten die gezonde levensmiddelen van hoge 

kwaliteit willen kopen (smaak, geen residuen van pes-

ticiden enz.). Merk echter op dat het biolabel niet 

noodzakelijk synoniem is met duurzaamheid. Doordat 

sommige biologische producten ingevoerd worden uit 

andere Europese of zelfs niet-Europese landen en ze 

dus vervoerd moeten worden over lange afstanden kan 

een deel van de milieuvoordelen namelijk tenietgedaan 

worden.

De biologische markt in Wallon ië is de laatste tien jaar 

snel gegroeid. Volgens de consumentenenquêtes van 

GfK maakten de uitgaven van de Waalse gezinnen voor 

biologische voedingsproducten in 2020 4,9% van hun 

totale uitgaven voor voeding uit, tegenover slechts 1,7% 

in 2010. Het marktaandeel van de verschillende catego-

rieën biologische producten verschilde echter sterk van 

product tot product. Algemeen gesproken vertoonden 

alle categorieën een stijging. In 2020 bestond 23% van 

de eierverkoop uit biologische eieren, terwijl zowel het 

marktaandeel van vers fruit als dat van verse groenten 

12% bedroeg en het marktaandeel van biologische 

zuivelproducten en biologisch vlees respectievelijk 6% 

en 2% bedroeg. Wat het koopgedrag betreft, moet 

worden opgemerkt dat biologische voedingsproducten 
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5vooral gekocht werden door een beperkt aantal ‘groot-

verbruikers’. Zo werd 80% van de uitgaven gedaan door 

de 20% van de gezinnen die het meeste biologische 

voedingsmiddelen consumeerden. Uit de analyse van 

het consumentenprofiel blijkt dus dat de biologische 

markt wordt gedreven door kleine gezinnen (1 tot 2 per-

sonen), gezinnen waarin de persoon die aankopen doet 

ouder is dan 50 jaar en gezinnen uit hogere sociaale-

conomische categorieën. Er blijven prijsverschillen 

bestaan tussen biologische producten en gelijkwaar-

dige conventionele producten. Die prijsverschillen zijn 

meer of minder uitgesproken naargelang van het soort 

product. Voor producten als eieren, melk en aardappe-

len is het verschil sinds 2010 kleiner geworden, terwijl 

we voor vlees en harde en halfharde kazen net een 

omgekeerde tendens zien. Die prijsverschillen zijn voor 

veel gezinnen een obstakel.

In het ‘Plan stratégique pour le développement de 

l’agriculture biologique à l’horizon 2020’ werd voor een 

lijst van 13 productcategorieën (vlees, eieren, verse 

groenten enz.) een marktaandeel van 6% voor biolo-

gische voeding in de voedseluitgaven van de Waalse 

gezinnen als doelstelling vastgesteld. Die doelstelling 

werd gehaald (6,2% in 2020). Het marktaandeel van alle 

producten samen bedroeg 4,9%. In het ‘Plan de déve-

loppement de la production biologique en Wallonie à 

l’horizon 2030 ‘(aangenomen in 2021) zijn nieuwe, ambi-

tieuzere doelstellingen vastgelegd: een marktaandeel 

voor biologische voeding van 14,9% voor alle producten 

en van 18,7% voor 13 productcategorieën.
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DE UITDAGINGEN VAN MORGEN VOOR GEZINNEN: MINDER EN 
ANDERS CONSUMEREN 

4  In 2020 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (een orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden 
uit het Europese maatschappelijk middenveld, dat de Europese instellingen adviseert) een initiatiefadvies uitgebracht waarin het de Europese Unie uitdrukkelijk 
oproept om een echte alomvattende strategie voor duurzame consumptie uit te werken.(h)

De sector van de huishoudens laat een gemengd 

beeld zien wat milieuprestaties betreft. Hoewel 

er tekenen van verbetering zijn (b.v. energie-ef-

ficiëntie van nieuwe woningen en consumptie van bio-

logisch voedsel), komen verbeteringen op veel gebie-

den slechts langzaam tot stand (bv. bodemverbruik en 

verantwoord gebruik van pesticiden) of bestaan ze niet 

(bv. productie van huishoudelijk afval), of gaan ze zelfs 

achteruit (bv. toenemend gebruik van vervoermiddelen 

die schadelijk zijn voor het milieu).

Globaal gezien zijn de huidige consumptiepatronen 
niet duurzaam. Er moeten nog veel inspanningen 
geleverd worden op het pad naar duurzaam consu-
merende gezinnen. Zo zullen gezinnen hun dagelijkse 
consumptiegewoonten ingrijpend moeten verande-
ren. Sommige tegenstrijdigheden werken echter als 
een krachtige rem op de verwachte veranderingen.(g) 
Hiervan kunnen we er drie noemen:
•  gezinnen worden aangemoedigd steeds meer

te consumeren om de economische groei te
ondersteunen. In die context focussen de discoursen
en actieprogramma’s veeleer op het veranderen van
de consumptiekeuzes (‘anders consumeren’) dan
op het verminderen van de consumptie (‘minder
consumeren’);

•  op Europees niveau zijn hiervoor weliswaar
initiatieven (bv. circulaire economie), maar een echt
beleid inzake duurzame consumptie ontbreekt4;

•  de overheid grijpt momenteel voornamelijk naar
‘voorlichting’ en ‘sensibilisering’ als instrumenten
om het gedrag van de gezinnen te sturen. Dat komt
waarschijnlijk omdat die instrumenten gemakkelijker
in de praktijk gebracht kunnen worden dan andere
soorten instrumenten, zoals regelgevende of
economische instrumenten. Het lijkt er echter op dat
het effect van dergelijke instrumenten gering is. Het
klassieke model van de rationele consument die,
wanneer hij goed wordt voorgelicht, zijn gewoonten
kan veranderen, werkt inderdaad niet goed, vooral
omdat consumptiekeuzen het resultaat zijn van een
complexe dynamiek die afhangt van talrijke factoren
(sociale, psychologische, economische, structurele,
situationele enz.).

Er moeten dus flink wat uitdagingen aangegaan worden. 
Om het gedrag van gezinnen te sturen en tot duurzame 
consumptie te komen, zal de overheid waarschijnlijk 
verschillende soorten instrumenten (regelgevende, 
economische en culturele) moeten combineren, om zo 
aan de gezinnen een consistente boodschap over te 
brengen over het nut en de omvang van de noodzake-
lijke veranderingen. Consumptie kan echter pas echt 
duurzaam zijn als alle stappen die eraan voorafgaan 
duurzaam zijn. Naast de gezinnen zullen dus ook een 
aantal actoren (productiesector, verwerkende industrie, 
vervoer enz.) aanzienlijke inspanningen moeten leve-
ren.
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DIE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER LUFT HAT 
VIELFÄLTIGE EINFLÜSSE AUF DIE UMWELT IM WEITEREN 
SINNE (KLIMA, WASSERKREISLAUF, BIOLOGISCHE 
VIELFALT, GESUNDHEIT LEBENDER ORGANISMEN, 
FUNKTIONSWEISE VON ÖKOSYSTEMEN...). HITZEWELLEN, 
DÜRREN, ÜBERSCHWEMMUNGEN, OZONSPITZENWERTE 
ODER SMOGWARNUNGEN SIND PHÄNOMENE, DIE 
DEN KLIMAWANDEL UND DIE VERSCHLECHTERUNG 
DER LUFTQUALITÄT VERDEUTLICHEN. SEIT MEHREREN 
JAHRZEHNTEN MOBILISIEREN DIESE PROBLEME DIE 
WISSENSCHAFTLICHE GEMEINSCHAFT. NACH UND NACH 
HABEN SIE AUCH DIE AUFMERKSAMKEIT DER MEDIEN AUF 
SICH GEZOGEN UND SIND HEUTE ZU EINEM WICHTIGEN 
THEMA FÜR DIE GESAMTE GESELLSCHAFT GEWORDEN. DIE 
HAUPTURSACHE SIND ATMOSPHÄRISCHE EMISSIONEN, 
DIE DURCH MENSCHLICHE AKTIVITÄTEN VERURSACHT 
WERDEN: PRODUKTION VON KONSUMGÜTERN, 
TRANSPORT, GEBÄUDEHEIZUNG... MASSNAHMEN 
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De chemische samenstelling van de lucht heeft op verschillende manieren een 

impact op het milieu de ruimste zin van het woord (klimaat, watercyclus, biologische 

diversiteit, gezondheid van levende organismen, werking van ecosystemen enz.). 

Hittegolven, droogtes, overstromingen, ozonpieken, smogalarm ... ze wijzen 

allemaal op een veranderend klimaat en een verslechterende luchtkwaliteit. 

Die uitdagingen houden de wetenschappelijke gemeenschap al verschillende 

decennia bezig. Geleidelijk aan trokken ze ook de aandacht van de media en nu 

zijn ze een belangrijk punt van zorg voor de hele samenleving. Luchtemissies door 

menselijke activiteiten (productie van consumptiegoederen, vervoer, verwarming 

van gebouwen enz.) zijn de belangrijkste oorzaak van dit alles. Maatregelen 

om de uitstoot van bepaalde verontreinigende stoffen te verminderen, hebben 

tot positieve resultaten geleid. Zo kon de ozonlaag zich herstellen en is in onze 

streken de hoeveelheid zure neerslag sterk gedaald. De situatie blijft echter 

kritiek. Als de uitstoot van broeikasgassen niet sterk en snel afneemt, zal de 

wereldwijde temperatuurstijging onomkeerbare gevolgen hebben. Daarnaast is 

luchtverontreiniging de belangrijkste milieugerelateerde oorzaak van vroegtijdige 

sterfte in Europa (bv. aandoeningen van de luchtwegen en hart- en vaatziekten).
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wordt meegerekend voor de uitstoot. 

Bij de concentraties wordt ook rekening gehouden met secundair fijnstof 
(in de lucht gevormd uit andere verontreinigende sto�en (bv. SOx, NOx NH3)).
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worden bevorderd door warm, heel zonnig en windstil weer.
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UITDAGINGEN
• Vermindering van vervoersgerelateerde emissies
• Vermindering van de uitstoot door verwarming
• Vermindering van de uitstoot van veeteelt ...
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Rekening houdend met de emissies ten gevolge van invoer
15,4 t CO2/inw. (België, 2018)
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CO2
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Luchtwegaandoeningen,
voortijdige sterfgevallen ...

in 2019
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in 2019

in 2019
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6VAN EMISSIES TOT CONCENTRATIES: MAATREGEL OM TE BEGRI-
JPEN EN TE HANDELEN 

Het veranderende klimaat door de uitstoot 

van broeikasgassen en de verslechterende 

luchtkwaliteit door de uitstoot van 

luchtverontreinigende stoffen zijn nauw met elkaar 

verbonden. Beide verschijnselen hebben een 

gemeenschappelijke hoofdoorzaak: luchtemissies 

door menselijke activiteit. In de atmosfeer werken 

broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen 

op elkaar in. Ze ondergaan transformaties, worden 

over lange afstanden getransporteerd en kunnen 

zich ophopen. Door die verplaatsingen ver van de 

emissiebronnen overstijgen beide uitdagingen het 

strikt regionale kader. Hoewel de maatregelen voor de 

vermindering van de uitstoot op Waals niveau worden 

vastgesteld en uitgevoerd, hangen de resultaten op 

het gebied van luchtkwaliteit en klimaatimpact ook af 

van de acties van andere regio’s en landen. Daarom 

zijn voor veel stoffen supranationale of zelfs mondiale 

protocollen en overeenkomsten gesloten.

Een goede kennis van de emissieniveaus is het uit-

gangspunt voor alle beleidsmaatregelen om de 

klimaatverandering te beperken en de luchtkwaliteit 

te verbeteren. Daartoe zijn geleidelijk ‘emissie-inven-

tarissen’ ingevoerd. Die jaarlijkse inventarisaties, die 

een regionale bevoegdheid zijn, beantwoorden aan 

verschillende internationale verbintenissen die afhan-

gen van de stoffen in kwestie: Raamverdrag van de 

Verenigde Naties inzake klimaatverandering voor broei-

kasgassen, Verdrag betreffende grensoverschrijdende 

luchtverontreiniging over lange afstand voor lucht-

verontreinigende stoffen. Zij monitoren de emissies 

sinds 1990, behalve voor fijnstof dat sinds 2000 wordt 

gemonitord. De methodologieën aan de grondslag van 

de inventarissen evolueren mee met de stand van de 

kennis, maar bepaalde principes zijn onveranderlijk, 

zoals het territorialiteitsbeginsel dat bepaalt dat alleen 

stoffen die fysiek binnen het grondgebied worden uit-

gestoten, in aanmerking worden genomen. Hoewel dat 

beginsel vatbaar is voor kritiek (zie hieronder), voor-

komt het dat emissies tussen gebieden dubbel worden 

geteld en biedt het een kader voor de belangrijkste 

beleidshefbomen waarover landen beschikken om hun 

emissies terug te dringen. Het is op die basis dat de 

Waalse emissieniveaus en doelstellingen voor België en 

Wallonië worden berekend.

Naast de emissies worden ook de luchtconcentraties 

gemeten, omdat die bepalend zijn voor de impact op 

het klimaat en de luchtkwaliteit. Zij worden op mondiaal 

niveau gemonitord voor broeikasgassen en op lokaal 

en regionaal niveau voor luchtverontreinigende stoffen.
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TREIBHAUSGASE UND KLIMAWANDEL   

Der Treibhauseffekt ist ein natürliches Phänomen, 

bei dem ein Teil der Sonnenenergie, die auf die 

Erde trifft, zurückgehalten wird. Dadurch wird die 

untere Atmosphäre erwärmt, sodass die Temperaturen 

dort mit dem Leben, wie wir es kennen, vereinbar sind. 

Dieses Phänomen hängt mit dem Vorhandensein von 

Gasen zusammen, die als „Treibhausgase“ bezeichnet 

werden. Wenn die Konzentration dieser Gase in der 

Atmosphäre steigt, wird der natürliche Treibhauseffekt 

verstärkt und im Durchschnitt erwärmt sich das Klima 

auf der Erdoberfläche. Laut der Arbeit des IPCC im 

Jahr 2019 waren die atmosphärischen Konzentrationen 

bestimmter Treibhausgase jedoch so hoch wie seit 

mindestens 800.000 Jahren nicht mehr. Während 

die meisten Treibhausgase aus natürlichen Quellen 

freigesetzt werden können, ist es erwiesenermaßen der 

massive Ausstoß von Treibhausgasen durch menschliche 

Aktivitäten (Industrie, Verkehr, Wohngebiete, 

Landwirtschaft ...), der den derzeitigen Klimawandel 

verursacht, dessen Auswirkungen bereits deutlich 

zu erkennen sind. Konkret ist laut KMI in Belgien seit 

Ende des 19. Jahrhunderts eine Erwärmung um etwa 

2 °C zu beobachten. Das Jahr 2020 war in Uccle das 

wärmste Jahr seit Beginn der Beobachtungen. Der 

Temperaturanstieg ist seit Ende der 1980er-Jahre 

besonders ausgeprägt, was zu einem allmählichen 

Trend zu weniger Frost und mehr Hitzewellen im 

Sommer geführt hat. Seit den 2000er-Jahren werden 

starke Niederschläge tendenziell häufiger und dies 

gilt auch für Dürren im Frühjahr. Weltweit erhöht der 

Klimawandel unter anderem die Häufigkeit und das 

Ausmaß von Naturkatastrophen, trägt zum Anstieg 

des Meeresspiegels und zum Schmelzen von Eis und 

Gletschern bei, stört Ökosysteme, erschwert vielen 

Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und ist 

ein Faktor für die Ausbreitung von Krankheiten, da er 

die Verbreitungsgebiete von Parasiten und bestimmten 

Krankheitsüberträgern vergrößert.

Trotz sinkender Emissionswerte stößt 
ein Wallone im Durchschnitt mehr 
Treibhausgase aus als ein Europäer

Treibhausgase umfassen eine Reihe von Stoffen, von 

denen ein Teil in Emissionsinventaren berücksichtigt 

wird, insbesondere:

•  Kohlendioxid (CO2), das hauptsächlich bei 

Verbrennungsprozessen zur Deckung des 

Energiebedarfs in allen Sektoren (Maschinen, 

Fahrzeuge, Heizkessel...) sowie bei bestimmten 

industriellen Prozessen freigesetzt wird;

•  Methan (CH4), das hauptsächlich vom Agrarsektor 

emittiert wird (Verdauung von Wiederkäuern und 

Lagerung von Dung);

•  Distickstoffoxid (N2O), das hauptsächlich aus 

der Umwandlung von Stickstoff stammt, der auf 

landwirtschaftlichen Böden eingebracht wird;

•  fluorierte Gase (Fluorkohlenwasserstoffe oder 

HFKW, perfluorierte Kohlenwasserstoffe oder PFC, 

Schwefelhexafluorid oder SF6, Stickstofftrifluorid 

oder NF3), die mit der Herstellung und Verwendung 

bestimmter Produkte (Klimaanlagen, Kühlgeräte, 

Aerosole...) verbunden sind.

Die Beiträge der einzelnen Stoffe zum Treibhauseffekt 

unterscheiden sich von Gas zu Gas, und zwar nicht nur 

aufgrund von Unterschieden in den Konzentrationen 

in der Luft (die wiederum mit den freigesetzten 

Mengen zusammenhängen), sondern auch aufgrund 

von Unterschieden in der Fähigkeit jedes dieser Gase, 

die Atmosphäre zu erwärmen. So ist das globale 

Erwärmungspotenzial von 1 kg Methan 25-mal höher als 

das von 1 kg CO2. Um sie vergleichen und aggregieren 

zu können, werden die Emissionen der verschiedenen 

Treibhausgase in „CO2-Äquivalente“ umgerechnet. 

Diese Umrechnung in „Äquivalente“ erfolgt in ähnli-

cher Weise für säurebildende Stoffe (Säureäquivalent), 

Stickoxide (NO2-Äquivalent) und flüchtige organische 

Verbindungen (VOC-Äquivalent), auf die weiter unten 

eingegangen wird.

BROEIKASGASSEN EN KLIMAATVERANDERING 

Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel 

waarbij een deel van de energie van de zon 

die de aarde bereikt, wordt vastgehouden. 

Daardoor wordt de lagere atmosfeer opgewarmd en 

worden temperaturen behouden die verenigbaar zijn 

met het leven zoals wij dat kennen. Dat verschijnsel 

houdt verband met de aanwezigheid van zogenaamde 

broeikasgassen. Als de concentraties van die gassen 

in de atmosfeer toenemen, wordt het natuurlijke 

broeikaseffect versterkt en warmt het gemiddelde 

klimaat op het aardoppervlak op. Volgens het IPCC 

bevonden de atmosferische concentraties van bepaalde 

broeikasgassen zich in 2019 op het hoogste niveau in ten 

minste 800.000 jaar. Hoewel de meeste broeikasgassen 

kunnen worden uitgestoten door natuurlijke bronnen, 

is het algemeen bekend dat de massale uitstoot van 

broeikasgassen ten gevolge van menselijke activiteiten 

(industrie, vervoer, woningen, landbouw enz.) de 

oorzaak zijn van de huidige klimaatverandering, 

waarvan de gevolgen reeds duidelijk merkbaar zijn. 

Concreet is er volgens het KMI in België sinds het 

einde van de 19e eeuw sprake van een opwarming 

van ongeveer 2  °C. Het jaar 2020 was in Ukkel het 

warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen. 

De temperatuurstijging is sinds het einde van de jaren 

1980 bijzonder uitgesproken en heeft geleid tot een 

geleidelijke tendens naar minder vorstperiodes en meer 

hittegolven in de zomer. Sinds de jaren 2000 kampen 

we steeds meer met zware neerslag en in het voorjaar 

met droogtes. Wereldwijd doet de klimaatverandering 

de frequentie en omvang van natuurrampen toenemen, 

draagt ze bij tot de stijging van de zeespiegel en het 

smelten van ijs en gletsjers, verstoort ze ecosystemen, 

bemoeilijkt ze de algemene toegang tot schoon water, 

en werkt ze de verspreiding van ziekten in de hand 

doordat ze het verspreidingsgebied van parasieten en 

ziekteoverbrengers uitbreidt.

Ondanks de dalende uitstoot, stoot een 
Waal gemiddeld meer broeikasgassen uit 
dan een Europeaan

Broeikasgassen omvatten een reeks stoffen, waarvan 

een aantal in aanmerking wordt genomen door de 

emissie-inventarissen, met name:

•  kooldioxide (CO2), dat voornamelijk wordt

uitgestoten tijdens verbrandingsprocessen om te

voldoen aan de energiebehoeften van alle sectoren

(machines, voertuigen, verwarmingsketels enz.), en

dat wordt uitgestoten door bepaalde industriële

processen;

•  methaan (CH4), dat hoofdzakelijk wordt uitgestoten

door de landbouwsector (vergisting van herkauwers

en opslag van dierlijke mest);

•  distikstofoxide (N2O), voornamelijk afkomstig van

de omzetting van aan landbouwgrond toegevoegd

stikstof;

•  gefluoreerde gassen (fluorkoolwaterstoffen

of HFK’s, perfluorkoolwaterstoffen of PFK’s,

zwavelhexafluoride of SF6, stikstoftrifluoride of NF3),

die veroorzaakt worden door de productie en het

gebruik van bepaalde producten (airconditioning,

koeling, aerosolen enz.).

De mate waarin elke stof bijdraagt tot het broeikaseffect 

verschilt van gas tot gas, niet alleen door verschillen in 

de concentraties in de lucht (die zelf verband houden 

met de uitgestoten hoeveelheden), maar ook door ver-

schillen in het vermogen van elk gas om de atmosfeer 

op te warmen. Zo is het aardopwarmingsvermogen 

van één kg methaan 25 keer groter dan dat van één 

kg CO2. Om ze te kunnen vergelijken en aggregeren, 

worden de emissies van de verschillende broeikas-

gassen omgezet in ‘CO2-equivalent’. Die omzetting in 

‘equivalent’ gebeurt op een soortgelijke manier voor 

verzurende stoffen (zuurequivalent), stikstofoxiden 

(NO2-equivalent) en vluchtige organische stoffen (VOS-

equivalent) die hieronder worden besproken.

In 2019 stootte Wallonië 37,1 miljoen ton CO2-

equivalente broeikasgassen uit in de atmosfeer, waarvan 

84% in de vorm van CO2 en de rest in de vorm van CH4 



HET WAALSE MILIEU IN 10 INFOGRAFIEKEN  LUCHT

79

6Im Jahr 2019 emittierte die Wallonie 37,1 Millionen 

Tonnen CO2 -Äquivalent an Treibhausgasen in die 

Atmosphäre, davon 84 % in Form von CO2  und der 

Rest in Form von CH4  (7 %), N2O (7 %) und fluorierten 

Gasen (2 %). Die wichtigsten Emissionsquellen waren 

die Industrie (30 %), der Straßenverkehr (24 %), der 

Wohnsektor (16 %), die Landwirtschaft (12 %) und der 

Energiesektor (8 %). Mit 10,1 Tonnen CO2 -Äquivalent, 

die 2018 pro Kopf emittiert wurden, lag die Wallonie 

über dem EU-Durchschnitt (EU-28: 8,2 Tonnen 

CO2 -Äquivalent pro Kopf). Zu beachten ist, dass 

Emissionen aus der Verbrennung von Biomasse hier 

nicht berücksichtigt werden, da sie für die Erreichung 

der Treibhausgasreduktionsziele nicht relevant sind. 

Die internationalen Methodologien (Kyoto, Pariser 

Abkommen...) gehen nämlich davon aus, dass über den 

gesamten Zyklus hinweg die CO2 -Speicherung bei der 

Erneuerung der Biomasse das bei ihrer Verbrennung 

freigesetzte CO2  ausgleicht.

Zwischen 1990 und 2019 sind die wallonischen 

Treibhausgasemissionen um 33 % zurückgegangen. 

Diese insgesamt günstige Entwicklung verbirgt jedoch 

unterschiedliche sektorale und zeitliche Trends. 

•  Auf sektoraler Ebene ist die bemerkenswerte-

ste Entwicklung zweifellos in der Industrie (-58 %) 

zu verzeichnen. Dieser Sektor war von Produkti-

onsrückgängen und Schließungen in besonders 

energieintensiven Bereichen wie der Stahlindustrie 

geprägt, verzeichnete aber auch erhebliche Verbes-

serungen bei der Energieeffizienz, den Prozessen 

und Veränderungen bei den eingesetzten Brenn-

stoffen (Rückgang von Kohle und Heizöl zugunsten 

von Erdgas und erneuerbaren Energiequellen). 

Im Gegensatz dazu verzeichneten die Emissionen 

aus dem Straßenverkehr in diesem Zeitraum einen 

Anstieg um 33 %. Diese Entwicklung ist auf einen 

immer größeren Reisebedarf (Freizeit, E-Com-

merce...), eine steigende Anzahl von Fahrzeugen und 

in jüngster Zeit auch auf Veränderungen bei den ver-

wendeten Fahrzeugtypen (immer schwerere Autos 

wie SUVs, Aufschwung von Kleintransportern...) 

zurückzuführen, die die positiven Auswirkungen 

leistungsfähigerer Motoren verringern. In den 

anderen Sektoren sind mehr oder weniger starke 

Rückgänge zu verzeichnen: - 55 % im Energiesektor 

(Schließung von Kokereien und Kohlekraftwerken, 

technologische Verbesserungen durch Gas- und 

Dampfturbinen-Kraftwerke), - 16 % im Agrarsektor 

(vernünftigerer Einsatz von Düngemitteln, geringere 

Gesamtzahl von Wiederkäuern usw.), - 14 % im Woh-

nungssektor (Gebäudeisolierung, bessere Leistung 

von Heizkesseln, verstärkter Einsatz von Erdgas und 

erneuerbaren Energien usw.).

•  Auf der zeitlichen Ebene erfolgte der globale 

Rückgang der Treibhausgasemissionen nicht gleich-

mäßig. Der Abwärtstrend, der von Anfang der 

1990er- bis Mitte der 2000er-Jahre zu beobachten 

war, beschleunigte sich erheblich mit der Wirtschafts-

krise 2008, die sich negativ auf einige Bereiche der 

Schwerindustrie auswirkte. Die niedrigsten Treibh-

ausgasemissionen wurden im Jahr 2014 verzeichnet, 

einem besonders warmen Jahr (zweitwärmstes Jahr, 

das jemals in Belgien beobachtet wurde), in dem der 

Heizbedarf daher reduziert war. Seitdem stagnieren 

die Emissionen oder steigen sogar leicht an.

Globale Konzentrationen steigen weiter an

Aus Sicht der Treibhausgaskonzentrationen in 

der Atmosphäre erfolgt die Bewertung auf glo-

baler Ebene. Laut der Weltorganisation für 

Meteorologie steigen die durchschnittlichen globalen 

Treibhausgaskonzentrationen jedoch kontinuierlich 

an und erreichen Jahr für Jahr neue Rekordwerte. Im 

Jahr 2019 lagen die Konzentrationen von CO2, CH4  und 

N2O um +48 %, +160 % bzw. +23 % über den vorin-

dustriellen Werten. Außerdem lagen die Zuwachsraten 

von CO2  und CH4  zwischen 2018 und 2019 über dem 

Durchschnitt der Zuwachsraten in den vorangegange-

nen zehn Jahren.

Kohlenstoffneutralität als Ziel bis 2050

Um der Herausforderung des Klimawandels zu begegnen, 

hat sich nach und nach das Ziel der Kohlenstoffneutralität 

herauskristallisiert. Kohlenstoffneutralität bedeutet, dass 

die anthropogenen Treibhausgasemissionen drastisch 

gesenkt werden und die verbleibenden Emissionen 

durch Absorptionen (land- und forstwirtschaftliche 

(7%), N2O (7%) en gefluoreerde gassen (2%). De belan-

grijkste emissiebronnen waren de industrie (30%), het 

wegvervoer (24%), de woonsector (16%), de landbouw 

(12%) en de energiesector (8%). Met 10,1 ton CO2-

equivalent dat in 2018 per inwoner werd uitgestoten, lag 

Wallonië boven het Europese gemiddelde (EU-28: 8,2 

ton CO2-equivalent per hoofd van de bevolking). Merk 

op dat de uitstoot als gevolg van de verbranding van 

biomassa hier buiten beschouwing wordt gelaten, aan-

gezien die niet in aanmerking wordt genomen voor het 

bereiken van de doelstellingen inzake de vermindering 

van broeikasgassen. In de internationale methodolo-

gieën (Kyoto, overeenkomsten van Parijs enz.) wordt 

er namelijk van uitgegaan dat de opslag van koolstof 

tijdens de vernieuwing van biomassa, over de gehele 

cyclus, de CO2 compenseert die tijdens de verbranding 

van die koolstof wordt uitgestoten.

 

Uitstoot van broeikasgassen

CO2

CH4 N2O
30 %

24 %16 %

Gesamt

Gefluoreerde gassen
(HFC, PFC, SF6, NF3)

37,1 Mt CO2-eq in 2019
- 33 % sinds 1990

Tussen 1990 en 2019 is de uitstoot van broeikasgassen 

in Wallonië met 33% gedaald, een evolutie die over het 

algemeen gunstig is, maar waarachter tegenstrijdige 

sectorale en temporele tendensen schuilgaan. 

 Op sectoraal niveau is de meest opmerkelijke evolutie 

ongetwijfeld die in de industrie (-58%). Die sector 

werd gekenmerkt door productieverminderingen 

en sluitingen van bijzonder energie-intensieve 

activiteiten zoals de staalproductie, maar ook door 

aanzienlijke verbeteringen in energie-efficiëntie, 

processen en veranderingen in de gebruikte 

brandstoffen (van steenkool en stookolie naar aardgas 

en hernieuwbare energiebronnen). De emissies van 

het wegvervoer zijn in die periode daarentegen met 

33% gestegen. Die ontwikkeling wordt verklaard door 

de alsmaar toenemende verplaatsingsbehoeften 

(vrijetijdsbesteding, e-commerce enz.), door de 

toename van het aantal voertuigen en, meer recentelijk, 

door veranderingen in de gebruikte voertuigtypes 

(steeds zwaardere auto’s zoals SUV’s, de opkomst 

van bestelwagens enz.). In de andere sectoren 

zijn de dalingen min of meer uitgesproken: -55% 

voor de energiesector (sluiting van cokesfabrieken 

en kolengestookte centrales, technologische 

verbeteringen met gas-stoomturbinecentrales), -16% 

voor de landbouwsector (verstandiger gebruik van 

meststoffen, daling van het totale aantal herkauwers 

enz.), -14% voor de residentiële sector (isolatie van 

gebouwen, betere prestaties van verwarmingsketels, 

meer gebruik van aardgas en duurzame energie enz.).

 Beschouwd in de tijd daalde de uitstoot van 

broeikasgassen niet gelijkmatig. De neerwaartse 

tendens tussen het begin van de jaren 1990 en het 

midden van de jaren 2000 werd aanzienlijk versneld door 

de economische crisis van 2008, die een negatief effect 

had op sommige zware industriesectoren. In 2014 was 

de uitstoot van broeikasgassen gezakt tot een absoluut 

minimum. Dat jaar was bijzonder warm (tweede warmste 

jaar ooit in België), waardoor er minder behoefte was 

aan verwarming. Sindsdien stagneert de uitstoot of 

vertoont hij zelfs een lichte stijging.

Wereldwijde concentraties blijven stijgen

Broeikasgasconcentraties in de atmosfeer worden 

op wereldschaal beoordeeld. Volgens de Wereld 

Meteorologische Organisatie stijgt de wereldwijde 

gemiddelde concentratie van broeikasgassen gestaag 

en worden jaar na jaar nieuwe records bereikt. In 2019 

waren de concentraties CO2, CH4 et N2O respectievelijk 

+48%, +160% en +23% hoger dan vóór de industriali-

sering. Bovendien was de toename van CO2 en CH4 

tussen 2018 en 2019 hoger dan de gemiddelde groei in

de voorgaande tien jaar.



HET WAALSE MILIEU IN 10 INFOGRAFIEKEN LUCHT

80

Praktiken, die die Speicherung von Kohlenstoff im 

Boden oder in der Biomasse fördern) oder auch durch 

die Abscheidung von CO2  aus industriellen Prozessen 

oder aus der Verbrennung ausgeglichen werden, wobei 

dieses CO2  dann in geologischen Reservoirs vergra-

ben wird1. Das 2015 unterzeichnete Pariser Abkommen 

strebte dieses Ziel auf globaler Ebene für die zweite 

Hälfte des 21. Jahrhunderts an. Die Europäische 

Union hat sich das verbindliche Ziel gesetzt, bis zum 

Jahr 2050 kohlenstoffneutral zu werden. Parallel dazu 

hat die wallonische Regierung diese Ambition in 

ihrer Erklärung zur Regionalpolitik 2019 - 2024 veran-

kert: Die Kohlenstoffneutralität wird bis spätestens 

2050 angestrebt, wobei als Zwischenschritt bis 2030 

eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 

55 % im Vergleich zu 1990 angestrebt wird. Während 

die Fortschritte, die in der Wallonie in den letzten 

30 Jahren erzielt wurden, positiv sind und die zuvor 

festgelegten Ziele für 20202 erreichen dürften, sind 

noch sehr große Anstrengungen nötig, um das Ziel 

der Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Auch wenn 

alle Sektoren mobilisiert werden müssen, ist die 

Herausforderung im Bereich Verkehr und Gebäude 

besonders akut. In beiden Bereichen werden radikale 

Veränderungen erforderlich sein, sowohl beim Verhalten 

(Erhöhung des Fahrzeugbesatzes, Beschleunigung der 

Gebäudesanierung usw.) als auch bei den eingesetz-

ten Brennstoffen: Wärmepumpen, Sonnenkollektoren 

oder auch die Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Bei 

diesem letzten Punkt ist jedoch zu bedenken, dass die 

Umweltauswirkungen des Stromverbrauchs von den 

Energiequellen und den Technologien abhängen, die 

zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Mittelfristig 

werden jedoch aufgrund der schrittweisen Abschaltung 

von Kernkraftwerken und der Erwartung, dass erneu-

erbare Energiequellen in großem Maßstab genutzt 

werden, zusätzliche Erdgaskraftwerke gebaut werden, 

was die CO2 -Emissionen bei der Stromerzeugung erhö-

hen wird.

Nationales Inventar versus Kohlenstoff-
Fußabdruck

1 Diese Prozesse befinden sich noch in der Entwicklung und werden kaum in industriellem Maßstab umgesetzt.

2 Da die Daten erst nach einer Verzögerung von zwei Jahren vorliegen, kann das Erreichen der Ziele erst 2022 beurteilt werden.

Die oben aufgeführten Emissionsdaten stammen aus 

nationalen Inventaren, die auf dem Territorialprinzip 

beruhen. Diese Methode hat mehrere Vorteile, dar-

unter einen leichteren Zugang zu Datenquellen und 

die Vergleichbarkeit zwischen Ländern. Durch die 

Beschränkung auf die Wallonie berücksichtigt diese 

Methode jedoch nicht die Emissionen aus Importen, d. 

h. die Emissionen, die außerhalb der Wallonie entste-

hen, um die Bedürfnisse der wallonischen Verbraucher 

zu befriedigen (Rohstoffgewinnung, Verarbeitung, 

Produktion und Transport). Um dieser Grenze zu 

begegnen, wurde das Konzept des „Kohlenstoff-

Fußabdrucks“ entwickelt. Dieser ist verbrauchsorientiert 

und zielt darauf ab, sowohl die direkten Emissionen 

der Haushalte, die Emissionen aus der inländischen 

Produktion als auch die Emissionen im Zusammenhang 

mit der Produktion und dem internationalen Transport 

von Waren und Dienstleistungen, die in die Wallonie 

importiert werden, abzüglich der Emissionen aus 

den Exporten, zu berücksichtigen. Konkret bedeu-

tet dies, dass beispielsweise im Fall der Verlagerung 

eines Unternehmens die Emissionsinventare nur den 

Rückgang der in der Wallonie festgestellten Emissionen 

infolge der Einstellung der Tätigkeit aufzeigen, wäh-

rend der Kohlenstoff-Fußabdruck die Emissionen des 

verlagerten Unternehmens - manchmal in Weltregionen 

mit weniger strengen Umweltstandards - für Güter, die 

weiterhin in der Wallonie verbraucht werden, berück-

sichtigen wird.

Laut den Daten des Global carbon project beliefen sich 

2018 die territorialen CO2 -Emissionen Belgiens (basie-

rend auf den nationalen Inventaren) auf 8,7 Tonnen CO2  

pro Kopf, während die konsumbedingten Emissionen 

der Belgier (basierend auf der Berechnung des 

Kohlenstoff-Fußabdrucks) 15,4 Tonnen CO2  pro Kopf 

betrugen. Die Emissionen, in die die Importe einbezo-

gen wurden, lagen also weit über den reinen territorialen 

Emissionen. Durch seinen Verbrauch war Belgien wie 

viele andere Industrieländer ein Nettoimporteur von 

Emissionen. Belgien gehörte außerdem zu den drei 

führenden europäischen Ländern in Bezug auf den 

Koolstofneutraliteit als doelstelling voor 
2050

Om het klimaatprobleem aan te pakken, groeide gelei-

delijk de ambitie om koolstofneutraal te worden. Om 

koolstofneutraal te worden, moeten de antropogene 

broeikasgasemissies fors naar beneden en moet de 

restuitstoot gecompenseerd worden door absorp-

tie (landbouw- of bosbouwpraktijken die de opslag 

van koolstof in de bodem of biomassa bevorderen) of 

door het afvangen van CO2 uit industriële processen 

of verbranding, waarna die CO2 in geologische reser-

voirs wordt ingegraven1. Het Klimaatakkoord van Parijs, 

dat in 2015 ondertekend werd, beoogt die doelstel-

ling wereldwijd te halen tegen de tweede helft van de 

21e eeuw. Sindsdien heeft de Europese Unie zich in 

de Europese Klimaatwet tot bindend doel gesteld om 

tegen 2050 koolstofneutraal te worden. Tegelijkertijd 

heeft de Waalse regering deze ambitie opgenomen in 

haar Gewestelijke Beleidsverklaring 2019-2024: tegen 

2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% vermin-

deren in vergelijking met 1990 en uiteindelijk tegen 

2050 koolstofneutraal zijn. Hoewel de vooruitgang die 

de voorbije 30 jaar in Wallonië is geboekt, positief is 

en het mogelijk zou moeten maken om de eerder voor 

2020 vastgestelde doelstellingen te halen2, moeten 

er nog flink wat inspanningen geleverd worden om 

koolstofneutraal te worden. Hoewel alle sectoren hun 

steentje moeten bijdragen, is de uitdaging bijzonder 

acuut in de vervoersector en de bouw. Op die twee 

gebieden zullen ingrijpende veranderingen nodig zijn, 

zowel qua gedrag (hogere bezettingsgraad van voer-

tuigen, snellere renovatie van gebouwen enz.) als qua 

gebruikte brandstoffen (warmtepomp, zonnepane-

len en ontwikkeling van elektrische voertuigen). Wat 

dat laatste punt betreft, mag evenwel niet uit het oog 

worden verloren dat de milieu-impact van het elektri-

citeitsverbruik afhankelijk is van de energiebronnen en 

de technologieën die voor de productie van die elektri-

citeit worden gebruikt. Op middellange termijn zijn 

er echter plannen om, gezien de geleidelijke sluiting 

van de kerncentrales en totdat op grote schaal her-

1 Die processen zijn nog in ontwikkeling en worden zeer weinig toegepast in de industrie.

2 Aangezien de gegevens met een vertraging van twee jaar beschikbaar zijn, kan pas in 2022 worden beoordeeld in hoeverre de doelstellingen zijn gehaald.

nieuwbare energiebronnen worden gebruikt, nieuwe 

gascentrales te bouwen, waardoor de CO2-uitstoot 

door de productie van elektriciteit zal toenemen.

Nationale inventaris versus 
koolstofvoetafdruk

De hierboven vermelde emissiegegevens zijn ont-

leend aan nationale inventarissen, die steunen op 

het territorialiteitsbeginsel. Die methode heeft ver-

scheidene voordelen. Zo zijn de gegevensbronnen 

bijvoorbeeld gemakkelijker toegankelijk en kunnen de 

gegevens tussen landen vergeleken worden. Doordat 

ze zich beperkt tot het Waalse grondgebied, houdt 

deze methode echter geen rekening met emissies die 

veroorzaakt worden door invoer. Daarmee bedoelen 

we emissies die buiten Wallonië veroorzaakt worden 

om aan de behoeften van de Waalse consument te 

voldoen (winning van grondstoffen, verwerking, pro-

ductie en vervoer). Om die beperking te ondervangen 

is het begrip ‘koolstofvoetafdruk’ ontwikkeld. De kools-

tofvoetafdruk is ‘consumptiegericht’. Hij omvat namelijk 

de rechtstreekse emissies van gezinnen, de emissies 

die veroorzaakt worden door binnenlandse productie, 

net als de emissies die veroorzaakt worden door de 

productie en het internationale vervoer van goederen 

en diensten die worden ingevoerd in Wallonië, minus 

de emissies die veroorzaakt worden door uitvoer. Een 

voorbeeld. Als een bedrijf verplaatst wordt naar een 

regio buiten Wallonië, zullen de emissie-inventarissen 

alleen de gedaalde uitstoot op het Waalse grondge-

bied in beeld brengen – het bedrijf heeft er immers 

zijn activiteit stopgezet. De koolstofvoetafdruk zal 

echter ook rekening houden met de uitstoot van het 

verplaatste bedrijf, soms in regio’s van de wereld waar 

de milieunormen minder streng zijn, voor goederen die 

nog steeds in Wallonië verbruikt worden.

Volgens gegevens van het Global Carbon Project 
bedroegen de territoriale CO2-emissies van België (die 

gebaseerd zijn op de nationale inventarissen) in 2018 8,7 

ton CO2 per hoofd van de bevolking, terwijl de emissies 
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6CO2-Fußabdruck.

3  Das „x“ in Verbindung mit SOX und NOX bedeutet, dass die verschiedenen chemischen Formeln dieses Oxids gleichzeitig betrachtet werden, z. B. NO und NO2 
für NOX.

Die Verfolgung der Entwicklung der wallonischen 

Emissionen, wie sie in den nationalen Inventaren aufge-

führt sind, ist notwendig, um über die Anstrengungen 

in der Wallonie zur Erreichung der Reduktionsziele 

zu berichten. Die Überwachung eines Indikators wie 

des CO2-Fußabdrucks ermöglicht es jedoch, daran 

zu erinnern, dass die Klimafrage global ist und dass 

die Auswirkungen der Wallonen auf das Klima über 

die bloßen Treibhausgasemissionen auf wallonischem 

Gebiet hinausgehen.

LUFTSCHADSTOFFE UND LUFTQUALITÄT   

Neben den Treibhausgasen gibt es eine Reihe 

von Luftschadstoffen, die aufgrund ihrer 

Auswirkungen auf die Luftqualität besonders im 

Blickpunkt stehen. Die Folgen der Luftverschmutzung 

sind vielfältig und reichen von der Beeinträchtigung 

der menschlichen Gesundheit (Atemwegs- und Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, vorzeitiger Tod usw.) über die 

Verschmutzung oder gar den Verfall von Gebäuden bis 

hin zur Schädigung von Land- und Wasserökosystemen 

und der Artenvielfalt (Eutrophierung, die besonders 

für von Natur aus arme Lebensräume wie Torfmoore 

oder Heiden schädlich ist, Vorhandensein toxischer 

Substanzen, die das Wachstum oder die Fortpflanzung 

von Pflanzen- und Tierarten beeinträchtigen usw.).

Eine Möglichkeit, sich mit den Luftschadstoffen 

zu beschäftigen, besteht darin, sie nach ihren 

Eigenschaften oder Auswirkungen in „Familien“ 

zusammenzufassen: Partikel, bodennahes Ozon, säure-

bildende Stoffe und Mikroschadstoffe. Diese Einteilung 

in absteigender Reihenfolge der Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit ermöglicht einen Überblick 

nach Problembereichen, doch die Auswirkungen von 

Schadstoffen sind vielfältig und komplex. Schwefeloxide 

(SOX)
3 zum Beispiel sind säurebildende Substanzen, 

können aber durch Umwandlung in der Atmosphäre 

auch sekundären Feinstaub bilden. Stickoxide (NOX), 

die ebenfalls zur Versauerung beitragen, sind ebenfalls 

eutrophierende Substanzen, Vorläufer von bodenna-

hem Ozon und Vorläufer von Feinstaub.

Wie bei den Treibhausgasen quantifizieren die 

Emissionsinventare die wallonischen Emissionen von 

Luftschadstoffen nach ihrem Herkunftssektor (Industrie, 

Verkehr, Haushalte...). Diese Daten und ihre Entwicklung 

im Laufe der Zeit können mit Zielen verglichen werden. 

Für bestimmte Luftschadstoffe (SOX, NOX, NH3, NMVOC, 

PM2,5) gibt es nämlich Emissionsreduktionsziele für 

2020 und 2030. Ursprünglich auf europäischer Ebene 

für jeden Mitgliedstaat festgelegt, wurden sie auf bel-

gischer Ebene unter den Regionen aufgeteilt.

Darüber hinaus können mithilfe einer Reihe von 

Luftqualitätsmessstationen, die über die ganze 

Wallonie verteilt sind, die Schadstoffkonzentrationen 

in der Umgebungsluft und ihre tägliche oder stünd-

liche Entwicklung ermittelt werden. Die in Echtzeit 

verfügbaren Informationen (http://www.wallonair.be) 

ermöglichen es, punktuelle Verschmutzungsspitzen 

(Ozonspitzenwerte, Partikelspitzenwerte), die zu 

Warnungen führen können, zu beobachten, durch-

schnittliche Konzentrationen (stündlich, täglich, 

jährlich...) zu berechnen, die durch den Vergleich mit 

Normen interpretiert werden, oder auch die Anzahl 

der Tage, an denen die Normen überschritten wurden. 

Diesbezüglich muss zwischen den europäischen 

Normen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und 

als gevolg van de Belgische consumptie (die gebaseerd 

zijn op de berekening van de koolstofvoetafdruk) 15,4 

ton CO2 per hoofd van de bevolking bedroegen. De 

emissies inclusief invoer waren dus veel hoger dan de 

territoriale emissies alleen. Door zijn consumptie was 

België, zoals veel geïndustrialiseerde landen, een net-

to-invoerder van emissies. België behoorde ook tot de 

drie Europese landen met de hoogste koolstofvoetaf-

druk.

3  De ‘x’ bij SOX en NOX betekent dat de verschillende chemische formules van dit oxide tegelijk in beschouwing worden genomen, bijvoorbeeld NO en NO2 voor NOX.

Om een beeld te krijgen van de inspanningen die in 

Wallonië worden geleverd om de reductiedoelstel-

lingen te bereiken, is het is belangrijk dat de Waalse 

emissies, zoals opgenomen in de nationale inventa-

rissen, gemonitord worden. Wanneer we echter ook 

rekening houden met de evolutie van een indicator 

zoals de koolstofvoetafdruk, dan helpt dat ons eraan te 

herinneren dat het klimaat een wereldwijde uitdaging 

is en dat de impact van de Walen op dat klimaat verder 

reikt dan de uitstoot van broeikasgassen op het Waalse 

grondgebied.

LUCHTVERONTREINIGENDE STOFFEN EN LUCHTKWALITEIT 

Naast broeikasgassen wordt ook een aantal 

luchtverontreinigende stoffen nauwlettend 

gemonitord door hun gevolgen voor de 

luchtkwaliteit. Luchtverontreiniging heeft een 

aanzienlijke impact. Die kan gaan van een aantasting van 

de gezondheid van de mens (luchtwegaandoeningen, 

hart- en vaatziekten, vroegtijdige sterfte enz.) tot de 

aantasting van terrestrische en aquatische ecosystemen 

en de biodiversiteit (eutrofiëring, die bijzonder schadelijk 

is voor van nature arme milieus zoals heidegebieden of 

veengebieden, de aanwezigheid van toxische stoffen 

die de groei of de voortplanting van planten- en 

diersoorten aantasten enz.), en de vervuiling en zelfs 

beschadiging van gebouwen.

Een manier om luchtverontreinigende stoffen te bena-

deren is ze in te delen in ‘families’, naar gelang van 

hun kenmerken of effecten: fijnstof, troposferische 

ozon, verzurende stoffen en microverontreinigingen. 

Die indeling, in afnemende volgorde van impact op 

de gezondheid van de mens, geeft een overzicht per 

probleem, maar de effecten van verontreinigende 

stoffen zijn divers en complex. Zwaveloxiden (SOX)
3, 

bijvoorbeeld, zijn verzurende stoffen, maar kunnen 

door omzetting in de atmosfeer ook secundair fijnstof 

vormen. Stikstofoxiden (NOX), die ook bijdragen tot de 

verzuring, zijn ook eutrofiërende stoffen, troposferische 

ozonprecursoren en precursoren van fijnstof.

Net als voor broeikasgassen kwantificeren de 

emissie-inventarissen de Waalse emissies van luch-

tverontreinigende stoffen volgens hun sector van 

oorsprong (industrie, vervoer, gezinnen enz.). Die 

gegevens en hun evolutie in de tijd kunnen worden 

vergeleken met doelstellingen. Voor sommige luchtve-

rontreinigende stoffen (SOX, NOX, NH3, COVNM, PM2,5) 

gelden emissiereductiedoelstellingen tegen 2020 en 

2030. Europa heeft die doelstellingen voor elke lidstaat 

vastgesteld, maar België heeft ze verdeeld tussen de 

gewesten.

Bovendien kan aan de hand van een reeks stations 

die verspreid zijn over het Waalse grondgebied en de 

luchtkwaliteit meten, de concentratie verontreinigende 

stoffen in de lucht en de dagelijkse of uurlijkse evolu-

tie van die stoffen worden bepaald. Aan de hand van 

die informatie, die realtime geraadpleegd kan worden 

(http://www.wallonair.be), kunnen specifieke verontreini-

gingspieken waargenomen worden (ozonpieken, 

fijnstofpieken) die alarmen kunnen doen afgaan. Ook 

kan de informatie gebruikt worden om gemiddelde 

concentraties te berekenen (uurlijks, dagelijks, jaar-

lijks enz.), die dan vergeleken kunnen worden met 

normen, of om een beeld te krijgen van het aantal 

dagen dat de normen overschreden worden. In dit ver-

band moet een onderscheid worden gemaakt tussen 

enerzijds de Europese normen voor de bescherming 

http://www.wallonair.be
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der Umwelt, die für bestimmte Schadstoffe einzuhalten 

sind, einerseits und den Richtwerten zum Schutz der 

Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

andererseits unterschieden werden. Diese sind oft ehr-

geiziger als die EU-Normen, aber die Mitgliedstaaten 

sind nicht verpflichtet, sie zu erreichen. Die Wallonie 

strebt jedoch eine Annäherung an die Richtwerte der 

WHO an, die im September 20214 überarbeitet wurden.

Die Problematik der „Spitzenwerte“ der Partikel- oder 

Ozonverschmutzung ist seit Mitte der 2000er-Jahre 

Gegenstand zweier spezifischer Aktionspläne, um ihre 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu 

begrenzen. Einer zielt speziell auf Feinstaubspitzenwerte 

(eher im Winter und Frühjahr) ab, der andere auf 

Ozonspitzenwerte und Hitzewellen (hauptsächlich im 

Sommer). Diese Pläne legen Aktionsschwellen fest und 

sehen insbesondere eine Informationsphase vor, in 

der über die Lage berichtet und an die Empfehlungen 

erinnert wird, insbesondere für die am stärksten 

gefährdeten Bevölkerungsgruppen (Kleinkinder, 

ältere Menschen...), aber auch Warnphasen. Diese 

sehen restriktivere Maßnahmen vor, um entweder 

eine Verringerung der Verschmutzung zu erreichen 

(z. B. Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 km/h bei 

Feinstaubspitzenwerten) oder um die Auswirkungen auf 

die menschliche Gesundheit zu begrenzen (z. B. Absage 

von Sportveranstaltungen bei Ozonspitzenwerten).

Feinstaub: Trotz Maßnahmen gibt es noch 
Verbesserungsbedarf

Die Atmosphäre enthält mikroskopisch kleine Partikel 

(engl. particulate matter, PM), die in der Luft schwe-

ben. Nach ihrer Größe gruppiert (PM10 für Partikel 

unter 10 μm, PM2,5 für Partikel unter 2,5 μm, soge-

nannte „Feinstaubpartikel“), bilden diese Partikel 

in Wirklichkeit eine heterogene Gruppe: sie können 

fest oder flüssig, organisch oder mineralisch sein, je 

nach Emissionsquelle und Art ihrer Entstehung eine 

sehr unterschiedliche Zusammensetzung und Toxizität 

aufweisen. Die Größe ist jedoch ein sehr wichtiger 

Parameter: die feinsten Partikel neigen dazu, sich 

4 Im Rahmen dieser Veröffentlichung werden die Konzentrationen mit den Leitwerten der WHO von 2005 verglichen.

länger in der Atmosphäre aufzuhalten, eine größere 

Entfernung von ihrer Emissionsquelle zurückzulegen 

und tiefer in die Atemwege einzudringen, was zu einer 

erhöhten Gesundheitsschädlichkeit führt. Bei allen 

Partikeln sind die gesundheitlichen Auswirkungen 

sowohl kurzfristig (Reizung von Nase, Hals und Augen, 

Verschlimmerung von Lungen- und Herz-Kreislauf-

Erkrankungen...) als auch langfristig (chronische 

Bronchitis, Asthma, Lungenkrebs...) ausgeprägt. Im Jahr 

2018 wurde die Zahl der vorzeitigen Todesfälle aufgrund 

von PM2,5 in der Wallonie auf 2113 geschätzt. Die 

Partikel wirken sich auch auf die Tier- und Pflanzenwelt 

aus und können zu einer diffusen Verschmutzung von 

Böden und Ökosystemen führen. Außerdem sind sie für 

die Schwärzung der Oberflächen von Gebäuden und 

Denkmälern verantwortlich.

In der Wallonie stammt der größte Teil der PM aus 

menschlichen Aktivitäten. Man unterscheidet zwischen:

•  primäre PM, die vor allem bei Verbrennungsprozes-

sen (Motoren, Kessel...), Verschleiß (Bremsen, Reifen, 

Straßenbelag...) oder auch beim Abbau in Steinbrü-

chen direkt emittiert werden. Ein größerer Anteil ist 

bei PM10 zu finden;

•  sekundäre PM, die sich in der Luft aus anderen Luft-

schadstoffen bilden, wie z. B. SOX, NOX oder NH3. 

Sie sind häufiger unter den PM2,5zu finden.

Im Jahr 2019 beliefen sich die wallonischen PM10-

Emissionen auf 10.406  Tonnen, wovon 63  % auf PM2,5 

entfielen. Der Sektor mit den meisten PM10-Emissionen 

war die Industrie (35  % der Emissionen) (Steinbrüche, 

Zementwerke...), gefolgt vom Wohnsektor (29  %) 

(hauptsächlich Verwendung von Brennholz), dem 

Straßenverkehr (15  %) (Verbrennung von Diesel, 

Abnutzung von Bremsen, Reifen und Straßen...) und 

der Landwirtschaft (14  %) (Handhabung von Einstreu 

und Futter, Bodenbearbeitung, Ernte...). In Bezug auf 

PM2,5 waren die Sektoren mit den höchsten Emissionen 

die Wohnsektoren (45 % der Emissionen), die Industrie 

(22 %) und der Straßenverkehr (17 %). Mit 3,0 kg PM10 und 

1,9 kg PM2,5 pro Kopf im Jahr 2018 lagen die Emissionen 

in der Wallonie unter den europäischen Werten (EU-28: 

van de gezondheid van de mens en het milieu waa-

raan voor bepaalde verontreinigende stoffen moet 

worden voldoen, en anderzijds de richtwaarden van 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor de 

bescherming van de gezondheid. Die richtwaarden 

zijn vaak ambitieuzer dan de Europese normen, maar 

de lidstaten zijn niet verplicht ze te halen. Wallonië wil 

echter dichter in de buurt komen van de richtwaarden 

van de WGO, die in september 2021 werden herzien4.

Sinds het midden van de jaren 2000 zijn er twee actie-

plannen in werking getreden om de ‘fijnstofpieken’ en 

de ‘ozonpieken’ binnen de perken te houden en zo de 

gevolgen van die pieken voor de gezondheid van de 

mens te verminderen. Het ene plan is toegespitst op 

pieken van fijnstof (meestal in de winter en de lente), 

het andere op pieken in ozon en hittegolven (meestal in 

de zomer). In die plannen worden actiedrempels vast-

gesteld en wordt voorzien in een informatiefase om de 

situatie toe te lichten en aanbevelingen te doen, met 

name voor de meest kwetsbare groepen (jonge kinde-

ren, bejaarden enz.). Bovendien voorzien de plannen in 

alarmfasen. Die omvatten meer restrictieve maatrege-

len om de verontreiniging naar beneden te brengen (bv. 

beperking van de snelheid van voertuigen tot 90 km/u 

in geval van een piek in fijnstof) of om de gevolgen voor 

de gezondheid van de mens te beperken (bv. afgelas-

ting van sportevenementen in geval van een ozonpiek).

Fijnstof: ondanks de genomen maatregelen 
moet er nog vooruitgang worden geboekt

De atmosfeer bevat microscopisch kleine deeltjes (in het 

Engels particulate matter, PM) die in de lucht zweven. 

Die deeltjes worden gegroepeerd naar grootte (PM10 

voor deeltjes kleiner dan 10 μm, PM2,5 voor deeltjes 

kleiner dan 2.5 μm) en vormen in feite een heterogene 

groep: ze kunnen vast of vloeibaar zijn, organisch of 

mineraal, en hun samenstelling en toxiciteit kunnen 

sterk verschillen naargelang van de emissiebronnen 

en de manier waarop ze gevormd worden. De grootte 

is echter een zeer belangrijke parameter: de fijnste 

deeltjes blijven langer in de atmosfeer, verplaatsen 

4 In het kader van deze publicatie worden de concentraties vergeleken met de richtwaarden van de WGO van 2005.

zich verder van hun bron en dringen dieper door in 

de luchtwegen en zijn daardoor schadelijker voor de 

gezondheid. Voor alle fijnstof geldt dat ze op korte 

(irritatie van neus, keel en ogen, meer longziekten en 

hart- en vaatziekten enz.) en lange (chronische bronchi-

tis, astma, longkanker enz.) een impact hebben op de 

gezondheid. In 2018 werd het aantal vroegtijdige sterf-

gevallen in Wallonië als gevolg van PM2,5 geraamd op 

2.113. Fijnstof heeft ook gevolgen voor fauna en flora 

en kan leiden tot diffuse verontreiniging van bodems 

en ecosystemen. Bovendien ligt het aan de oorzaak dat 

gebouwen en monumenten zwart worden.

In Wallonië is het grootste deel van de PM afkomstig van 

menselijke activiteit. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen:

•  primaire PM, die rechtstreeks uitgestoten worden bij

verbrandingsprocessen (motoren, verwarmingsketels

enz.), slijtage (remmen, banden, wegdek enz.) of

winning in steengroeven. Het grootste deel hiervan

zijn PM10;

•  secundaire PM, die in de lucht worden gevormd uit

andere luchtverontreinigende stoffen, zoals SOX, NOX

of NH3. De meeste hiervan zijn PM2,5.

In 2019 was de Waalse uitstoot van PM10 goed voor 

10.406 ton, waarvan 63% PM2,5. De sector met de hoogste 

PM10-emissies was de industrie (35% van de emissies) 

(steengroeven, cementfabrieken enz.), gevolgd door 

de woonsector (29%) (voornamelijk brandhoutgebruik), 

het wegvervoer (15%) (dieselverbranding, slijtage van 

remmen, banden en wegen enz.) en de landbouw (14%) 

(gebruik van stro en veevoeder, grondbewerking, oogst 

enz.). Voor PM2,5 waren de sectoren met de meeste 

uitstoot de woonsector (45% van de emissies), de indus-

trie (22%) en het wegvervoer (17%). Met een uitstoot van 

3,0 kg PM10 per hoofd van de bevolking in 2018, waarvan 

1,9 kg PM2,5, lag het emissieniveau in Wallonië onder het 

Europese niveau (EU-28: 3,9 kg PM10, waarvan 2,4 kg PM2,5 

per hoofd van de bevolking). Met een PM2,5-uitstoot van 

6.565 ton in 2019 heeft Wallonië de reductiedoelstellingen 

voor de jaren 2020 en 2030 al gehaald. Er zijn geen reduc-

tiedoelstellingen voor PM10.
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6
3,9 kg PM10, davon 2,4 kg PM2,5 pro Kopf). Mit PM2,5-

Emissionen von 6565 Tonnen im Jahr 2019 erfüllte die 

Wallonie bereits die Reduktionsziele für die Jahre 2020 

und 2030. Für PM10 gibt es keine Reduktionsziele.

Zwischen 2000 und 2019 sind die wallonischen 

PM10 - und PM2,5 -Emissionen um 63 % bzw. 65 

% gesunken, mit deutlichen Rückgängen in der 

Industrie (Betriebsschließungen, leistungsfähi-

gere Filtersysteme insbesondere im Rahmen von 

Umweltgenehmigungen...), im Energiesektor (Ersatz von 

festen Brennstoffen durch Erdgas), im Straßenverkehr 

(Einführung immer strengerer EURO-Normen für neue 

Fahrzeuge) und im Wohnsektor (Verbesserung der 

Holzheizsysteme, wodurch deren verstärkte Nutzung 

kompensiert wird).

Particules
  

2,5
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Ém
issions de PMAus Sicht der Luftqualität erfüllte die Wallonie 2019 die 

europäischen Normen für den Schutz der menschlichen 

Gesundheit. Eine andere Einschätzung der Situation 

ergibt sich, wenn man die strengeren WHO-Richtwerte 

heranzieht, deren Annäherung die Wallonie anstrebt. 

Bei den durchschnittlichen jährlichen Konzentrationen 

wurden die Richtwerte für PM10 an 4 (von 23) Stationen 

und für PM2,5 an 7 Stationen überschritten. In Bezug auf 

die „Partikelspitzen“ war die Anzahl der Tage, an denen 

die täglichen Richtwerte überschritten wurden, bei 14 

Stationen für PM10 und bei allen 23 Stationen für PM2,5 

höher als die von der WHO festgelegte Höchstzahl. Die 

5  Ozon, das in der Troposphäre, der untersten Schicht der Atmosphäre, vorkommt. Nicht zu verwechseln mit dem stratosphärischen Ozon, dessen Vorhandensein 
einen Schutz vor den UV-Strahlen der Sonne bietet.

in den letzten 20 Jahren erzielten Fortschritte, die mit 

dem seit dem Jahr 2000 zu beobachtenden Rückgang 

der Partikelemissionen zusammenhängen, sind noch 

nicht ausreichend und es sind zusätzliche Maßnahmen 

erforderlich. Das Potenzial für Emissionsreduktionen 

ist heute im Wohnsektor größer als in den ande-

ren Sektoren. Insbesondere sollen die häuslichen 

Emissionen aus Holzheizungen durch die Installation 

effizienterer Systeme und die Sensibilisierung der 

Nutzer verringert werden (Bevorzugung von trocke-

nem Holz, regelmäßige Wartung von Geräten und 

Kaminen...).

Neben PM2,5 gibt es noch sehr feine, kohlenstoffhaltige 

Partikel, die als Black carbon oder „Ruß“ bezeichnet 

werden. Diese Partikel sind Verbrennungsrückstände, 

die mit dem Verkehr und dem Heizen von Wohnhäusern 

hauptsächlich mit Holz zusammenhängen. Ihre 

Emissionen werden ebenfalls durch Bestandsaufnahmen 

bewertet, aber es gibt kein spezifisches Reduktionsziel 

für sie. In Bezug auf die Konzentrationen in der 

Umgebungsluft, für die es keine EU- oder WHO-Normen 

gibt, ist die Wallonie dabei, seine Messvorrichtungen zu 

verstärken.

Bodennahes Ozon: steigende 
Konzentrationen in Verbindung mit 
Hitzewellen

Bodennahes Ozon5 (O3) ist ein gesundheitsschädli-

cher Schadstoff. Bei „Ozonspitzen“ wirkt es sich vor 

allem auf die Atemwege aus, insbesondere auf die der 

empfindlichsten Menschen (Kinder, ältere Menschen, 

Asthmatiker...). Im Jahr 2018 wurde die Zahl der vorzei-

tigen Todesfälle aufgrund von Ozon in der Wallonie 

auf 140 geschätzt. Ozon kann auch die Entwicklung 

der Vegetation beeinträchtigen und kann den Abbau 

bestimmter Arten von Materialien (Kunststoffe, 

Farben...) beschleunigen. Bis auf wenige Ausnahmen 

wird bodennahes Ozon durch menschliche Aktivitäten 

nicht direkt in die Atmosphäre emittiert. Es entsteht 

in der Umgebungsluft an heißen , sehr sonnigen und 

windarmen Tagen über eine Reihe komplexer photo-

Tussen 2000 en 2019 zijn de Waalse PM10- en PM2,5-

emissies met respectievelijk 63% en 65% gedaald. Zo 

werden duidelijke dalingen opgetekend in de industrie-

sector (bedrijfssluitingen, efficiëntere filtratiesystemen, 

met name in het kader van milieuvergunningen enz.), 

in de energiesector (vervanging van vaste brandstoffen 

door aardgas), in het wegvervoer (vaststelling van steeds 

strengere EURO-normen voor nieuwe voertuigen) en in 

de residentiële sector (verbetering van verwarmingssys-

temen op hout, ter compensatie van het toegenomen 

gebruik ervan).

Wat de kwaliteit van de omgevingslucht betreft, 

voldeed Wallonië in 2019 aan de Europese normen 

voor de bescherming van de gezondheid van de mens. 

De situatie ziet er anders uit als we kijken naar de 

richtwaarden van de WGO, die strenger zijn en waar 

Wallonië dichter bij wil komen. Wat de jaarlijkse gemid-

delde concentraties betreft, werden de richtwaarden 

overschreden in 4 stations (van de 23) voor PM10 en in 

7 stations voor PM2,5. Wat ‘fijnstofpieken’ betreft, was 

het aantal dagen waarop de dagelijkse richtwaarden 

werden overschreden, hoger dan het door de WGO 

vastgestelde maximumaantal voor PM10 in 14 stations 

en voor alle 23 stations voor PM2,5. De vooruitgang die 

de afgelopen twintig jaar is geboekt wat betreft de 

afname van de fijnstofuitstoot sinds 2000, is nog niet 

voldoende. Daarom zijn er aanvullende maatregelen 

nodig. De residentiële sector heeft momenteel meer 

potentieel om de uitstoot te doen dalen dan de andere 

sectoren. Zo moet de huishoudelijke uitstoot die 

5 Troposferische ozon, de onderste laag van de atmosfeer. Niet te verwarren met stratosferische ozon, dat bescherming biedt tegen uv-zonnestraling.

veroorzaakt wordt door houtverwarming naar beneden. 

Daarvoor moeten er efficiëntere systemen geïnstalleerd 

worden en moeten gebruikers gesensibiliseerd worden 

(droog hout gebruiken, de installatie en schoorstenen 

regelmatig laten onderhouden ...).

Naast PM2,5 bestaat er ook zeer fijn koolstofhoudend 

fijnstof, de zogenaamde black carbon of zwarte kools-

tof. Die stofdeeltjes zijn verbrandingsresiduen die 

voornamelijk afkomstig zijn van het vervoer en de hou-

tverwarming in woningen. Hun emissies worden ook 

beoordeeld met behulp van inventarissen, maar er 

geldt geen specifieke reductiedoelstelling voor. Wat de 

concentraties in de lucht betreft, die aan geen enkele 

Europese of WGO-norm zijn onderworpen, werkt 

Wallonië aan betere meetapparatuur.

Troposferische ozon: toenemende 
concentraties door hittegolven

Troposferisch ozon5 (O3) is een verontreinigende stof 

die schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Tijdens 

‘ozonpieken’ tast het voornamelijk de luchtwegen 

aan, vooral bij de meest gevoelige personen (kinde-

ren, bejaarden, astmapatiënten enz.). In 2018 werd het 

aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van ozon 

in Wallonië geraamd op 140. Ozon kan ook negatieve 

gevolgen hebben voor de ontwikkeling van vegetatie 

en kan de aantasting van bepaalde soorten materialen 

(plastics, verf enz.) versnellen. Op enkele uitzonderin-

gen na wordt troposferische ozon niet rechtstreeks 

in de atmosfeer uitgestoten door menselijke acti-

viteiten. Het wordt gevormd in de omgevingslucht 

op warme, zeer zonnige en weinig winderige dagen 

via een reeks complexe fotochemische reacties waar 

verontreinigende stoffen bij betrokken zijn die reeds 

in de omgevingslucht aanwezig zijn, de zogenaamde 

ozonprecursoren. Die precursoren zijn stikstofoxiden 

(NOX) en vluchtige organische stoffen (VOS: aldehy-

den, benzeen, terpenen, methaan enz.).
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chemischer Reaktionen, an denen Schadstoffe beteiligt 

sind, die bereits in der Umgebungsluft vorhanden sind 

und als „Ozonvorläufer“ bezeichnet werden. Diese 

Vorläufer sind Stickoxide (NOX) und flüchtige orga-

nische Verbindungen (VOC: Aldehyde, Benzol, Terpene, 

Methan...).

Im Jahr 2019 beliefen sich die atmosphärischen 

Emissionen von NOX  und Nichtmethan-VOC (NMVOC)6 

aus menschlichen Aktivitäten in der Wallonie auf 

64.878 Tonnen NO2 -Äquivalent bzw. 38.434 Tonnen 

VOC-Äquivalent7. NOX, das hauptsächlich bei 

Verbrennungsprozessen freigesetzt wird, stammte aus 

dem Straßenverkehr (42 %) und dem Industriesektor 

(28 %) (Zement- und Glasfabriken, Chemie...). 

NMVOC wurden hauptsächlich durch die Verwendung 

von Lösungsmitteln (31 %) (Farben, Klebstoffe, 

Entfettungsmittel...) und durch landwirtschaftliche 

Aktivitäten (31 %) (Dung) freigesetzt. Im Jahr 2018 lag 

die Wallonie mit 18,3 kg emittierten NO2 -Äquivalenten 

pro Kopf über dem europäischen Durchschnitt (EU-28: 

14,2 kg NO2 -Äquivalent pro Kopf), während die wal-

lonischen Emissionen mit 10,7 kg VOC-Äquivalent pro 

Kopf unter dem EU-Durchschnitt lagen (EU-28: 13,7 kg 

VOC-Äquivalent pro Kopf).

NOx COVNM

Précurseurs d’ozone troposphérique
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Was die Emissionsreduktionsziele betrifft, so erfüllte die 

Wallonie bereits 2019 die für 2020 und 2030 festgelegten 

Ziele für NMVOC-Emissionen. Bei den NOX-Emissionen 

6  Methan ist eine flüchtige organische Verbindung und als solche eine Ozonvorläufersubstanz, aber seine Emissionen werden nur in Treibhausgasinventaren erfasst. 
Hier werden nur die Emissionen von Nicht-Methan-VOCs betrachtet.

7  Es ist anzumerken, dass etwa 45 % aller wallonischen NMVOC-Emissionen auf natürliche Weise von der Vegetation (Terpene), insbesondere von Wäldern, bei 
warmem und sonnigem Wetter erzeugt werden und teilweise die Ozonspitzenwerte erklären, die manchmal auf dem Land zu beobachten sind.

erfüllte die Wallonie ebenfalls das Ziel für 2020, aber es 

sind noch weitere Anstrengungen erforderlich, um das 

Ziel für 2030 zu erreichen. Der Rückgang der Emissionen, 

die bis zu diesem Zeitpunkt erreicht werden sollen, wird 

auf -13 % gegenüber dem Niveau von 2019 geschätzt.

Zwischen 1990 und 2019 sind die wallonischen Emissionen 

von Ozonvorläufern um mehr als 60 % zurückgegangen. 

Die NOX -Emissionen gingen um 61 % zurück, was vor 

allem auf starke Rückgänge im Straßenverkehr (-64 %), in 

der Industrie (-66 %) und im Energiesektor (-83 %) zurück-

zuführen ist. Sie sind die Folge der Verallgemeinerung 

technologischer Fortschritte (Katalysatoren, effizientere 

Heizkessel, Kraftwerke mit Gas- und Dampfturbinen 

usw.) und, ebenfalls im Industriesektor, von 

Verfahrensänderungen (insbesondere in der Chemie- und 

Zementindustrie). Die NMVOC-Emissionen gingen um 63 

% zurück, was vor allem auf den Einbau von Katalysatoren 

in Fahrzeugen, die Verwendung von Systemen zur 

Rückgewinnung von Benzindämpfen bei der Handhabung 

von Kraftstoffen an Tankstellen, die Verwendung von 

Produkten mit geringem Lösungsmittelgehalt und die 

Anwendung neuer Betriebsbedingungen in bestim-

mten Branchen (Druckereien, chemische Reinigung usw.) 

zurückzuführen ist.

In Bezug auf die Luftqualität ist daran zu erinnern, dass 

der Sommer 2019 besonders heiß und sonnig war (drei 

Hitzewellen), Bedingungen, die die Ozonverschmutzung 

begünstigen. Die europäische Norm zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit in Bezug auf Ozonspitzenwerte 

wurde von allen Messstationen eingehalten (der Zielwert 

wurde im Durchschnitt über 3 Jahre an maximal 25 Tagen 

überschritten), eine Konformität, die seit 2007 zu beo-

bachten ist. Das langfristige Ziel von null Überschreitungen 

wurde jedoch bei keiner Station erreicht. Der Zeitrahmen 

für dieses Ziel ist jedoch bislang nicht festgelegt. 

Ebenfalls für 2019 wurde die Informationsschwelle, deren 

Überschreitung Gegenstand einer Mitteilung an die 

Öffentlichkeit, die Akteure des Gesundheitswesens und 

die Medien ist, an 9 Tagen bei mindestens einer Station 

In 2019 bedroegen de luchtemissies van NOX en 

niet-methaan VOS (NMVOS)6 afkomstig van menselijke 

activiteiten respectievelijk 64.878 ton NO2-equivalent 

en 38.434 ton VOS-equivalent in Wallonië7. NOX, die 

voornamelijk uitgestoten worden tijdens verbrandings-

processen, waren afkomstig van het wegvervoer (42%) 

en de industriële sector (28%) (cementfabrieken, glas-

fabrieken, chemie enz.). NMVOS werden hoofdzakelijk 

uitgestoten door het gebruik van oplosmiddelen (31%) 

(verf, lijm, ontvettingsmiddelen enz.) en landbouwac-

tiviteiten (31%) (dierlijke mest). Met een uitstoot van 

18,3  kg CO2-equivalent per inwoner, bevond Wallonië 

zich in 2018 boven het Europese gemiddelde (EU-28: 

14,2 kg NO2-equivalent per inwoner), terwijl met 10,7 kg 

VOS-equivalent per hoofd van de bevolking de Waalse 

uitstoot onder het Europese gemiddelde lag (EU-28: 

13,7 kg VOS-equivalent per inwoner).

NOx NMVOC
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Qua emissiereductiedoelstellingen voldeed Wallonië in 

2019 al aan de doelstellingen voor 2020 en 2030 voor 

NMVOS-emissies. Wat NOX-emissies betreft haalde 

Wallonië de doelstelling voor 2020, maar er zijn verdere 

inspanningen nodig om ook de doelstelling voor 2030 

te halen. Tegen dat jaar zou de uitstoot met -13% naar 

beneden moeten ten opzichte van 2019.

Tussen 1990 en 2019 zijn de Waalse emissies van 

ozonprecursoren met meer dan 60% gedaald. De NOX-

6  Methaan is een vluchtige organische verbinding en als dusdanig een ozonprecursor, maar de uitstoot ervan wordt alleen in broeikasgasinventarissen opgenomen.
Hier worden alleen emissies van niet-methaan VOS in aanmerking genomen.

7  Merk op dat ongeveer 45% van alle NMVOS-emissies in Wallonië op natuurlijke wijze worden geproduceerd door vegetatie (terpenen), met name bossen, bij warm 
en zonnig weer, en gedeeltelijk de soms op het platteland waargenomen ozonpieken verklaren.

uitstoot daalde met 61%. Zo werden in het wegvervoer 

(-64%), de industrie (-66%) en de energiesector (-83%) 

aanzienlijke dalingen opgetekend. Die zijn het resul-

taat van de algemene technologische vooruitgang 

(katalysatoren, efficiëntere verwarmingsketels, gas- en 

stoomturbinecentrales enz.) en, in de industriële sector, 

van wijzigingen in de procedés (met name in de che-

mische en de cementsector). De NMVOS-emissies zijn 

met 63% gedaald, met name dankzij de installatie van 

katalysatoren in voertuigen, het gebruik van dampteru-

gwinningssystemen voor benzine bij de behandeling 

van brandstof in benzinestations, het gebruik van pro-

ducten met een laag gehalte aan oplosmiddelen en 

de toepassing van nieuwe exploitatievoorwaarden in 

bepaalde sectoren (drukkerijen, droogkuis enz.).

Wat de luchtkwaliteit betreft, dient erop gewezen 

te worden dat de zomer van 2019 bijzonder warm en 

zonnig was (drie hittegolven), omstandigheden die de 

ozonverontreiniging in de hand werken. De Europese 

norm voor de bescherming van de gezondheid van de 

mens wat betreft ozonpieken werd voor alle meets-

tations nageleefd (gemiddeld maximaal 25 dagen 

overschrijding van de streefwaarde over drie jaar), en 

dat al sinds 2007. De langetermijndoelstelling van nul 

overschrijdingen werd echter voor geen enkel sta-

tion gehaald. Voor die doelstelling is echter nog geen 

deadline vastgesteld. Eveneens in 2019 werd de infor-

matiedrempel negen dagen overschreden voor ten 

minste één meetstation op Belgisch grondgebied, 

waarvan vijf dagen voor ten minste één van de Waalse 

meetstations. Als die drempel overschreden wordt, dan 

wordt dat meegedeeld aan de bevolking, de gezond-

heidsactoren en de media. De alarmdrempel, d.w.z. 

het niveau waarboven kortstondige blootstelling een 

risico voor de gezondheid van de mens inhoudt, werd 

in Wallonië nooit bereikt.

Troposferische ozon is ook onderworpen aan specifieke 

Europese normen voor de bescherming van de vege-

tatie. In 2019 werd de streefwaarde voor alle Waalse 
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6auf belgischem Gebiet überschritten, davon an 5 Tagen 

bei mindestens einer der wallonischen Messstationen. Die 

Alarmschwelle, d. h. der Wert, bei dessen Überschreitung 

eine kurzzeitige Exposition ein Risiko für die menschliche 

Gesundheit darstellt, wurde in der Wallonie nie erreicht.

Auch für bodennahes Ozon gibt es spezielle europäische 

Normen zum Schutz der Vegetation. Im Jahr 2019 wurde 

der Zielwert an allen wallonischen Stationen eingehal-

ten. Das restriktivere langfristige Ziel wurde hingegen bei 

keiner Station erreicht. Der Zeitrahmen für dieses Ziel ist 

jedoch bislang nicht festgelegt.

Diese für ein warmes und sonniges Jahr eher günstigen 

Ergebnisse wurden zweifellos durch die in den letzten 

Jahren verzeichneten Rückgänge der Emissionen von 

Ozonvorläufern erreicht. Die Ozonverschmutzung bleibt 

jedoch ein Problem, das in der Wallonie sehr präsent ist, 

zum einen, weil der Klimawandel die Bedingungen für 

Ozonspitzenwerte (insbesondere Hitzewellen) verschärft, 

und zum anderen, weil die derzeitigen Konzentrationswerte 

weiterhin Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

und die Umwelt haben. Die WHO empfiehlt übrigens 

einen Leitwert, der unter den europäischen Normen liegt 

und an keinem Tag überschritten wird. Im Jahr 2019 zeig-

ten jedoch alle wallonischen Stationen mehrere Tage, an 

denen dieser Leitwert überschritten wurde. Es müssen 

also noch weitere Anstrengungen unternommen werden, 

um die NOX - und VOC-Emissionen zu senken, zumal 

diese Schadstoffe an der Bildung von Feinstaub betei-

ligt sind. Bei NOX liegt das Reduktionspotenzial vor allem 

in den Bereichen Verkehr, Gebäude und Energie, da die 

Industrie ihre Emissionen bereits stark gesenkt hat. Zu 

den geplanten Maßnahmen gehören Veränderungen 

bei den verwendeten Energiequellen und die Erhöhung 

des Anteils von Elektrofahrzeugen an der Fahrzeugflotte. 

Bei den VOC zielen die wichtigsten Maßnahmen darauf 

ab, die Anforderungen für Unternehmen über die 

Umweltgenehmigung zu verschärfen und die Nutzer 

von Lösungsmitteln zu sensibilisieren, damit sie ihren 

Verbrauch reduzieren.

Säurebildende Stoffe: Emissionen gehen 
deutlich zurück

Während ihres Transports in der Atmosphäre können 

sich einige Luftschadstoffe in saure oder potenzi-

ell säurebildende Verbindungen umwandeln. Dies 

ist vor allem bei Ammoniak (NH3), Stickoxiden (NOX) 

und Schwefeloxiden (SOX) der Fall. Der atmosphäri-

sche Niederschlag dieser säurebildenden Substanzen, 

besser bekannt als „saurer Regen“ (der in Wirklichkeit 

auch in Form von trockenen Ablagerungen auftreten 

kann), kann Böden und Oberflächenwasser versauern, 

Pflanzen schädigen oder ihr Wachstum stören und 

das architektonische Erbe beeinträchtigen. Die sauren 

Ablagerungen, die in den 1990er-Jahren noch ein 

Problem darstellten, beeinträchtigen die Ökosysteme in 

der Wallonie nicht mehr. Die Emissionen von NH3, NOX  

und SOX  stehen jedoch weiterhin im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit, insbesondere wegen der sonstigen 

Auswirkungen, die diese Schadstoffe auf die Umwelt 

oder die menschliche Gesundheit haben können:

•  stickstoffhaltige Schadstoffe (NOX  und NH3) können 

zur Eutrophierung bestimmter Lebensräume führen, 

was besonders schädlich ist, wenn es sich um von 

Natur aus arme Lebensräume handelt, die aus 

diesem Grund eine besondere Fauna und Flora 

beherbergen (Heiden, Torfmoore...). Im Jahr 2015 

waren 95 % der naturgemäß armen naturnahen 

offenen Lebensräume immer noch von einem über-

mäßigen Stickstoffniederschlag betroffen;

•  Säurebildende Schadstoffe können zu Reizungen 

und Entzündungen der Augen, der Schleimhäute 

und der Atemwege führen, die zu schwereren 

Erkrankungen beitragen oder diese verschlimmern 

können. Im Jahr 2018 wurde die Zahl der vorzeitigen 

Todesfälle aufgrund von NO2  in der Wallonie auf 732 

geschätzt.

•  NH3, NOX  und SOX  sind darüber hinaus Vorläufer 

von Feinstaub.

Ammoniak (NH3)-Emissionen werden überwiegend mit 

landwirtschaftlichen Praktiken in Verbindung gebracht 

(Verflüchtigung aus tierischen Ausscheidungen, deren 

Lagerung und Ausbringung als Stalldünger, in geringe-

rem Maße auch aus mineralischen Stickstoffdüngern). 

Stickoxide (NOX), die bereits als Vorläufer von Ozon 

erwähnt wurden, werden bei Verbrennungsprozessen 

freigesetzt. Schwefeloxide (SOX) schließlich werden bei 

der Verbrennung schwefelhaltiger Brennstoffe (Kohle, 

Öl...), aber auch bei bestimmten Prozessen in der che-

stations gehaald. De restrictievere langetermijndoels-

telling werd echter voor geen enkel station gehaald. 

Voor die doelstelling is echter nog geen deadline vast-

gesteld.

Die resultaten, die vrij gunstig zijn voor een warm en 

zonnig jaar, zijn waarschijnlijk te danken aan de daling 

van de uitstoot van ozonprecursoren tijdens de afge-

lopen jaren. Toch blijft ozonverontreiniging een heel 

actueel probleem in Wallonië, enerzijds omdat de kli-

maatveranderingen de bevorderende omstandigheden 

voor die ozonpieken (met name hittegolven) in de hand 

werken, en anderzijds omdat de huidige concentratieni-

veaus nog altijd een impact hebben op de gezondheid 

van mens en milieu. De WGO beveelt een richtwaarde 

aan die lager ligt dan de Europese normen, met geen 

enkele dag waarop de waarde mag worden overschre-

den. In 2019 overschreden alle Waalse stations echter 

op verschillende dagen die richtwaarde. Er moeten 

dus nog inspanningen worden geleverd om de uitstoot 

van NOX en VOC te verminderen, vooral omdat die 

verontreinigende stoffen bijdragen tot de vorming van 

fijnstof. Voor NOX ligt het reductiepotentieel vooral bij 

vervoer, gebouwen en energie, aangezien de indus-

trie haar emissies al aanzienlijk heeft teruggedrongen. 

De beoogde maatregelen omvatten wijzigingen in de 

gebruikte energiebronnen en een verhoging van het 

aandeel van elektrische voertuigen in het wagenpark. 

Voor VOS zijn de belangrijkste maatregelen erop 

gericht om de eisen voor bedrijven aan te scherpen 

via de milieuvergunning en om de gebruikers hun 

consumptie van oplosmiddelen te laten verminderen 

via sensibilisering.

Verzurende stoffen: emissies aanzienlijk 
gedaald

Tijdens hun transport in de atmosfeer kunnen sommige 

luchtverontreinigende stoffen worden omgezet in zure 

of potentieel verzurende verbindingen. Dit is vooral het 

geval voor ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOX) en 

zwaveloxiden (SOX). De atmosferische depositie van 

die verzurende stoffen, beter bekend als ‘zure regen’ 

(die in werkelijkheid ook kan voorkomen als droge 

depositie), kan de bodem en het oppervlaktewater ver-

zuren, de vegetatie aantasten of verstoren, en schade 

toebrengen aan het architecturale erfgoed. Zure depo-

sitie was in de jaren 90 nog een probleem, maar heeft 

nu geen invloed meer op de ecosystemen in Wallonië. 

De emissies van NH3, NOX en SOX worden echter nog 

steeds nauwlettend gemonitord, met name omdat die 

verontreinigende stoffen nog andere gevolgen kunnen 

hebben voor het milieu of de gezondheid van de mens:

•  stikstofhoudende verontreinigende stoffen (NOX en

NH3) kunnen leiden tot eutrofiëring van bepaalde

milieus, hetgeen bijzonder schadelijk is in van nature

arme milieus waar om die reden specifieke fauna en

flora voorkomt (veengebieden, heidegebieden ...). In 

2015 was 95% van de van nature arme, halfnatuurlijke, 

open gebieden nog steeds aangetast door een

teveel aan stikstofdepositie;

•  verzurende verontreinigende stoffen kunnen irritatie

en ontsteking van de ogen, de slijmvliezen en de

luchtwegen veroorzaken, waardoor ernstigere

ziekten kunnen ontstaan of bepaalde aandoeningen

kunnen verergeren. In 2018 werd het aantal

vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van NO2 in

Wallonië geraamd op 732;

• NH3, NOX en SOX zijn ook precursoren van fijnstof.

De uitstoot van ammoniak (NH3) wordt vooral veroor-

zaakt door de landbouw (vervluchtiging uit dierlijke 

mest, van de opslag en verspreiding als stalmest, of 

in mindere mate uit stikstofhoudende minerale 

meststoffen). Stikstofoxiden (NOX), reeds vermeld als 

ozonprecursoren, worden uitgestoten tijdens verbran-

dingsprocessen. Zwaveloxiden (SOX) ten slotte worden 

uitgestoten bij de verbranding van zwavelhoudende 

brandstoffen (steenkool, aardolie enz.), maar ook bij 

bepaalde processen in de chemische industrie.

In 2019 bedroegen de totale Waalse emissies van 

verzurende verontreinigende stoffen 3.071 ton zuure-

quivalent en bestonden ze hoofdzakelijk uit NH3 (48%) 

en NOX (46%). De belangrijkste bronnen van uitstoot 

waren de landbouw (50%), het wegvervoer (20%) en de 

industrie (20%). Met een uitstoot van 0,86 kg zuurequi-

valent per inwoner in 2018, lag Wallonië net onder het 

Europese gemiddelde (EU-28 : 0,88 kg zuurequivalent 

per hoofd van de bevolking).
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mischen Industrie freigesetzt.

Im Jahr 2019 beliefen sich die wallonischen 

Gesamtemissionen von säurebildenden Schadstoffen 

auf 3071 Tonnen Säureäquivalent und bestanden 

hauptsächlich aus NH3  (48 %) und NOX  (46 %). Die wich-

tigsten emittierenden Sektoren waren die Landwirtschaft 

(50 %), der Straßenverkehr (20 %) und die Industrie (20 %). 

Mit 0,86 kg Säureäquivalent pro Kopf im Jahr 2018 lag die 

Wallonie leicht unter dem europäischen Durchschnitt (EU-

28: 0,88 kg Säureäquivalent pro Kopf).

Was die Emissionsreduktionsziele betrifft, so erfüllte die 

Wallonie bereits 2019 die für 2020 und 2030 festgele-

gten Ziele für SOX  und NH3-Emissionen. Auch die NOX 

-Emissionen des Jahres 2019 erfüllten das Reduktionsziel 

für 2020, nicht aber das für 2030, wie bereits oben erwähnt. 

Da NH3  ein Vorläufer für Feinstaub ist, zielt die Verringerung 

seiner Emissionen auch auf die Senkung der PM2,5-

Konzentrationen ab. Mehrere spezifische Maßnahmen, 

die im Luft-Klima-Energie-Plan bis 2030 vorgesehen sind, 

zielen daher auf eine Verringerung der NH3 -Emissionen 

aus der Landwirtschaft ab. Sie bestehen insbesondere 

darin, die emissionsintensivsten Formen mineralischer 

Düngemittel (Harnstoff und Stickstofflösung) durch weni-

ger emissionsintensive Formen (Ammonitrate) zu ersetzen, 

die Menge an Stickstoffdünger zu begrenzen, den Dung 

schnell in den Boden einzubringen bzw. die Gülle in 

den Boden zu injizieren, emissionsarme Ställe zu entwic-

keln (Luftfilterung oder -wäsche) oder die Ausbringung 

von Stickstoffdünger bei einer Frühjahrsspitze der 

Feinstaubbelastung zu begrenzen.

Die Emissionen der versauernden Schadstoffe sind 

in der Wallonie von 1990 bis 2007 um mehr als 40 % 

gesunken. Die NOX - und SOX -Emissionen gingen 

besonders stark zurück (-61 % bzw. -94 %), was vor allem 

auf technologische Fortschritte (Katalysatoren, effizien-

tere Heizkessel usw.) und, speziell bei SOX, auf die viel 

seltenere Verwendung von Kohle und Schweröl sowie 

auf die Senkung des Schwefelgehalts in Diesel und 

Heizöl zurückzuführen ist. Der moderatere Rückgang 

der NH3-Emissionen (-25 %) ist hauptsächlich auf die 

geringere Größe des Rinderbestands (insbesondere 

seit Anfang der 2000er-Jahre) und die Verringerung der 

ausgebrachten Mengen an Stickstoffdünger (die jedoch 

seit 2005 ziemlich stabil geblieben sind) zurückzuführen.

Aus Sicht der Luftqualität wurden 2019 bei den 

Stickoxiden die EU-Normen für den Schutz der 

menschlichen Gesundheit (NO2) und für den Schutz 

der Vegetation (NOX) sowie die WHO-Richtwerte ein-

gehalten. Dies war bereits in den Vorjahren der Fall. 

Auch bei SO2 wurden die europäischen Normen zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit und zum Schutz 

der Vegetation seit etwa 20 Jahren eingehalten. Der 

strengere Leitwert der WHO hingegen wurde in den 

letzten Jahren mehrfach eingehalten (2016, 2018, 

2019). Was NH3betrifft, so werden die Konzentrationen 

in der Umgebungsluft in der Wallonie derzeit nicht 

gemessen. Es gibt keine europäischen Normen oder 

Richtwerte von der WHO. Die Wallonie hat sich jedoch 

im Rahmen der EU-Richtlinie zur Regulierung der 

Luftschadstoffemissionen mit drei Monitoren ausge-

stattet.

Mikroverunreinigungen: Starker Rückgang 
der Emissionen, aber nur bestimmte 
Substanzen werden überwacht

Bestimmte Substanzen, die unter dem Begriff 

Mikroschadstoffe zusammengefasst werden, können 

bereits in sehr geringen Konzentrationen in der Luft (im 

Mikrogramm- oder Nanogrammbereich pro m3) unerwün-

schte Wirkungen auf lebende Organismen hervorrufen 

und somit ein Risiko für die menschliche Gesundheit und 

die Umwelt darstellen. Diese Mikroverunreinigungen 

umfassen hauptsächlich metallische Spurenelemente 

(MSE) und organische Verbindungen (Benzol, Dioxine und 

Furane, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder PAK...). Ihre Toxizität wird durch ihre Fähigkeit 

verstärkt, sich in verschiedenen Medien (Wasser, 

Boden ...) und in lebenden Organismen anzureichern 

(Bioakkumulation). Dadurch können die Konzentrationen 

von Mikroverunreinigungen entlang der Nahrungskette 

ansteigen (Biomagnifikation). Selbst in sehr geringen 

Dosen können Mikroschadstoffe über teilweise noch 

wenig bekannte Wirkungsmechanismen auf Organismen 

einwirken und unter anderem Krebs oder Störungen 

des Hormonsystems verursachen. Nur einige von 

Qua emissiereductiedoelstellingen voldeed Wallonië 

in 2019 al aan de doelstellingen voor de SOX- en NH3-

emissies voor 2020 en 2030. De NOX-emissies in 2019 

waren ook in overeenstemming met de reductiedoels-

telling voor 2020, maar niet met die voor 2030, zoals 

hierboven vermeld. Aangezien NH3 een precursor van 

fijnstof is, is een vermindering van de uitstoot ervan ook 

gericht op een vermindering van de concentraties PM2,5. 

Verscheidene specifieke maatregelen in het kader van 

het Lucht-Klimaat-Energieplan voor 2030 zijn er daarom 

op gericht de NH3-emissies in de landbouwsector te 

verminderen. Zo is het onder meer de bedoeling om de 

meest emitterende vormen van minerale meststoffen 

(ureum en stikstofoplossing) te vervangen door minder 

emitterende vormen (ammoniumnitraat), de hoeveel-

heden toegevoegde stikstofhoudende meststoffen te 

beperken, dierlijke meststoffen snel in te eggen of dri-

jfmest in de bodem te injecteren, ‘emissiearme’ stallen 

te ontwikkelen (luchtfiltering of luchtwassen) en de vers-

preiding van stikstofhoudende meststoffen te beperken 

als er in het voorjaar pieken van fijnstofvervuiling optre-

den.

VERZURENDE STOFFEN
 

SOx

NOx

NH3

50 %

20 %

20 %

3 071 t z-eq in 2019
- 66 % sinds 1990

totaal

De luchtemissies van verzurende verontreinigende 

stoffen zijn tussen 1990 en 2019 met 66% gedaald. De 

emissies van NOX en SOX zijn bijzonder sterk gedaald 

(respectievelijk -61% en -94%), met name dankzij de 

technologische vooruitgang (katalysatoren, efficiëntere 

verwarmingsketels enz.) en, meer specifiek voor SOX, 

dankzij de forse daling van het gebruik van steenkool en 

zware stookolie en de verlaging van het zwavelgehalte 

van diesel en stookolie. De daling van de NH3-emissies, 

die geringer was (-25%), kan hoofdzakelijk worden 

verklaard door de afname van de rundveestapel (met 

name sinds het begin van de jaren 2000) en het vermin-

derde gebruik van stikstofhoudende meststoffen (dat 

sinds 2005 vrij stabiel is gebleven).

Wat de luchtkwaliteit betreft, werd in 2019 voor stiksto-

foxiden voldaan aan de Europese normen voor de 

bescherming van de gezondheid van de mens (NO2) en 

voor de bescherming van de vegetatie (NOX), net als 

aan de richtwaarden van de WGO. Dat was reeds het 

geval in de voorgaande jaren. Voor SO2 wordt ook al 

ongeveer twintig jaar voldaan aan de Europese normen 

voor de bescherming van de gezondheid van mens en 

vegetatie. De strengere richtwaarde van de WGO werd 

de afgelopen jaren meermaals gehaald (2016, 2018, 

2019). Wat NH3 betreft, worden de concentraties in de 

lucht momenteel niet gemeten in Wallonië. Hiervoor 

bestaan geen Europese normen of WGO-richtlijnen. 

Wallonië heeft echter drie meettoestellen aangeschaft 

in het kader van de Europese richtlijn die de uitstoot 

van luchtverontreinigende stoffen regelt.

Microverontreinigende stoffen: sterke 
daling van de emissies, maar slechts enkele 
stoffen worden gemonitord

Sommige stoffen, die worden gegroepeerd onder 

de term microverontreinigende stoffen, kunnen zelfs 

bij zeer lage concentraties in de lucht (in de orde van 

microgram of nanogram per m3) ongewenste effecten 

hebben op levende organismen en bijgevolg een risico 

vormen voor de gezondheid van de mens en voor het 

milieu. Die microverontreinigingen omvatten hoofdza-

kelijk metallische spoorelementen (MSE’s) en organische 

verbindingen (benzeen, dioxinen en furanen, polycy-

clische aromatische koolwaterstoffen of PAK’s enz.). De 

toxiciteit van die stoffen is met name groot doordat ze 

zich kunnen ophopen in verschillende soorten milieus 

(water, bodem enz.) en in levende organismen (bioaccu-

mulatie). De concentraties van microverontreinigingen 

kunnen op die manier toenemen langs de voedselke-

ten (biomagnificatie). Zelfs in zeer lage doses kunnen 

microverontreinigingen op organismen inwerken via 

soms nog slecht begrepen mechanismen en onder 

meer kanker of hormoonontregeling veroorzaken. 

Slechts enkele daarvan worden gemonitord en hebben 

normen voor luchtconcentraties.
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6ihnen werden überwacht und müssen Normen für die 

Konzentration in der Luft genügen.

Im Jahr 2019 beliefen sich die atmosphärischen 

Emissionen von überwachten MSE (Arsen, Kadmium, 

Chrom, Kupfer, Quecksilber, Nickel, Blei, Selen und Zink) 

auf 51 Tonnen, von denen 43 % aus der Industrie, 29 % aus 

dem Wohnsektor und 19 % aus dem Straßenverkehr stam-

mten. Die Dioxin- und Furanemissionen beliefen sich auf 

10,1 g I-TEQ8 , wovon 38 % auf die Abfallwirtschaft, 27 % 

auf den Wohnsektor und 14 % auf die Energiewirtschaft 

entfielen. Die PAK-Emissionen beliefen sich auf 2,3 

Tonnen, von denen 60 % aus dem Wohnsektor, 17 % aus 

der Industrie und 11 % aus dem Straßenverkehr stammten.

Die Gesamtemissionen der in der Wallonie überwachten 

Mikroschadstoffe waren zwischen 1990 und 2019 rückläu-

fig: - 79 % für MSE, - 89 % für Dioxine und Furane und - 94 

% für PAK.

In Bezug auf die Luftqualität gibt es nur für bestimmte 

Mikroschadstoffe Referenzwerte, die nicht über-

8  I-TEQ : international toxic equivalent quantity. Summe der Mengen der 17 toxischen Dioxin- und Furankongenere, gewichtet mit ihrem Toxizitätsäquivalenzfaktor 
(TEF). Tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) wird als das giftigste angesehen und hat einen TEF von 1.

schritten werden dürfen (Leitwerte der WHO, Ziel-/

Grenzwerte der EU-Richtlinien oder vom AwAC berech-

nete Qualitätskriterien), die auf der Grundlage des 

Gesundheitsrisikos, das diese Schadstoffe darstellen, 

festgelegt wurden. Im Jahr 2019 wurden keine Probleme 

mit Blei, Kadmium und Arsen festgestellt. Dagegen 

wurden Überschreitungen der Referenzwerte für Nickel 

(städtische Stationen in Charleroi und Lodelinsart, 

industrielle Station in Ath), Benzol (alle 7 städtischen 

Stationen, an denen Benzol überwacht wird) und PAK 

(4 von 5 städtischen Stationen, an denen PAK über-

wacht werden) beobachtet. Derzeit gehören Dioxine 

und Furane nicht zu den Luftqualitätsparametern, 

die ständig überwacht werden. Es ist zu beachten, 

dass für die in der Wallonie regelmäßig überwachten 

krebserregenden Stoffe wie Arsen, Nickel, Benzol oder 

PAK keine Grenzkonzentration in der Luft das Fehlen 

eines Krebsrisikos garantieren würde (Stoffe ohne 

Wirkungsschwelle). Für diese Substanzen empfiehlt 

die WHO Null-Leitwerte, also ein strengeres Kriterium 

als die Ziel-/Grenzwerte der EU-Richtlinien und die 

Qualitätskriterien des AwAC, die auf einem akzeptab-

In 2019 bedroegen de luchtemissies van gemonitorde 

MSE’s (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, 

lood, selenium en zink) 51 ton, waarvan 43% afkomstig 

was van de industrie, 29% van de residentiële sector en 

19% van het wegvervoer. De dioxine- en furaanemissies 

vertegenwoordigden 10,1 g I-TEQ8 waarvan 38% veroor-

zaakt werd door afvalbeheer, 27% door de residentiële 

sector en 14% door energie. De PAK-emissies bedroe-

gen 2,3 ton, waarvan 60% veroorzaakt werd door de 

residentiële sector, 17% door de industrie en 11% door 

het wegvervoer.

De totale uitstoot van microverontreinigende stoffen 

die in Wallonië worden gemonitord, is tussen 1990 en 

2019 gedaald: -79% voor MSE’s, -89% voor dioxinen en 

furanen en -94% voor PAK’s.

Wat de luchtkwaliteit betreft, gelden alleen voor 

bepaalde microverontreinigingen referentiewaarden 

die niet mogen worden overschreden (richtwaarden van 

de WGO, streefwaarden/grenswaarden van Europese 

richtlijnen, of door het AwAC berekende kwaliteitscri-

8   I-TEQ:  international toxic equivalent quantity. Som van de hoeveelheden van de 17 toxische dioxine- en furaancongeneren, gewogen met hun
toxiciteitsequivalentiefactor (TEF). Tetrachloordibenzo-p-dioxine (TCDD) wordt als het giftigst beschouwd en heeft een TEF van 1..

teria). Die referentiewaarden zijn vastgesteld op basis 

van het risico dat de verontreinigende stoffen voor de 

gezondheid vormen. In 2019 werden geen problemen 

vastgesteld voor lood, cadmium en arseen. Anderzijds 

werden overschrijdingen van de referentiewaar-

den waargenomen voor nikkel (stedelijke stations in 

Charleroi en Lodelinsart, industrieel station in Ath), 

benzeen (alle zeven stedelijke stations waar benzeen 

wordt gemonitord) en PAK’s (vier stedelijke stations 

van de 5 waar PAK’s worden gemonitord). Momenteel 

behoren dioxinen en furanen niet tot de luchtkwa-

liteitsparameters die continu worden gemonitord. Merk 

op dat voor kankerverwekkende stoffen die in Wallonië 

regelmatig worden gemonitord, zoals arseen, nikkel, 

benzeen of PAK’s, het opleggen van grensconcentraties 

in de lucht het risico op kanker niet kunnen wegnemen 

(stoffen zonder drempelgebonden effecten). Voor die 

stoffen beveelt de WGO-nulrichtwaarden aan, wat een 

strenger criterium is dan de streef-/grenswaarden van 

de Europese richtlijnen en de kwaliteitscriteria van het 

AwAC, die gebaseerd zijn op een aanvaardbaar risico-

niveau.
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len Risikoniveau beruhen.

ES SIND NOCH GROSSE VERÄNDERUNGEN NOTWENDIG, UM DIE 
HERAUSFORDERUNGEN IN BEZUG AUF KLIMA UND  
LUFTQUALITÄT ZU BEWÄLTIGEN  

In mehrfacher Hinsicht sind die Entwicklungen, die 

in den letzten Jahren in der Wallonie zu beobachten 

waren, positiv. Es wurden zahlreiche Verbesserungen 

erzielt, sowohl bei den Emissionswerten, die im 

Vergleich zu 1990 deutlich gesunken sind, als auch 

bei der Luftqualität, da die Konzentrationen an den 

Messstationen (für die überwachten Substanzen) in 

den letzten Jahren nur selten die EU-Grenzwerte 

überschritten haben. Diese positiven Entwicklungen 

sind hervorzuheben, müssen aber gedämpft werden. 

Das Ausmaß des Rückgangs der Emissionswerte ist 

vor allem auf Faktoren zurückzuführen, die in den 

kommenden Jahren weniger zum Tragen kommen 

werden: Rückgänge der Aktivitäten und Schließungen 

von Unternehmen in der Schwerindustrie sowie einige 

Maßnahmen, deren Potenzial bereits ausgeschöpft ist 

(Kohleausstieg, Rückgewinnung und Verwertung von 

Biogas in technischen Vergrabungszentren usw.). Die 

Wallonie strebt jedoch an, bis 2050 kohlenstoffneutral 

zu sein und muss daher seine Treibhausgasemissionen 

noch drastisch reduzieren. Dieses Ziel erfordert wichtige 

und systemische Veränderungen: starke Senkung des 

Verbrauchs fossiler Brennstoffe in Wohnungen und im 

Verkehr, Beschleunigung der Isolierung von Gebäuden, 

Nutzung aktiver Verkehrsmittel (Gehen, Radfahren) und 

öffentlicher Verkehrsmittel, Entwicklung erneuerbarer 

Energien und angemessener Infrastrukturen für ihren 

Transport und ihre Speicherung usw. Was die Luftqualität 

angeht, erfüllt die Wallonie die meisten Normen der 

EU-Richtlinien. Sie strebt jedoch eine Annäherung 

an die allgemein strengeren Leitwerte der WHO an, 

da die derzeitigen Werte als unzureichend für einen 

ausreichenden Gesundheitsschutz angesehen werden.

Die auf wallonischer Ebene geplanten Maßnahmen zur 

Bewältigung dieser Herausforderungen sind zum großen 

Teil im Luft-Klima-Energie-Plan bis 2030 enthalten, der 

derzeit ausgearbeitet wird. Eine integrierte Sicht auf die 

Themen Energie, Klima und Luftqualität ist in der Tat 

notwendig, da die Wechselwirkungen so zahlreich sind 

und die Auswirkungen bestimmter Maßnahmen poten-

ziell widersprüchlich sind. So wird beispielsweise die 

Verwendung von Holz, Pellets und anderer Biomasse 

gefördert, da sie zur Entwicklung erneuerbarer Energien 

beiträgt, aber ihre Verbrennung führt zu Emissionen von 

Luftschadstoffen, vor allem von Partikeln.

Viele der im Luft-Klima-Energie-Plan bis 2030 vorgese-

henen Maßnahmen zielen darauf ab, die Menge der 

verbrauchten Energie zu begrenzen und Energiequellen 

zu wählen, die weniger Treibhausgase und Luftschadstoffe 

ausstoßen. Tatsächlich stammt ein Großteil der wallo-

nischen Emissionen aus Verbrennungsprozessen und 

damit aus dem Energieverbrauch der verschiedenen 

Wirtschaftssektoren (Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, 

Wohnungsbau, Dienstleistungssektor...). Dies erklärt 

zum Beispiel, warum der starke Rückgang des 

Kohleverbrauchs in der Wallonie seit den 1990er-Jah-

ren positive Auswirkungen auf die Höhe der 

Treibhausgasemissionen, aber auch auf Schwefeloxide 

oder Feinstaub hatte.

Wie bereits erwähnt, stellt der Energieverbrauch 

des Verkehrssektors (Güter- und Personenverkehr) 

eine große Herausforderung dar, da der Bedarf an 

Fahrten in den letzten Jahren gestiegen ist (Freizeit, 

E-Commerce...) und der Straßentransport immer noch 

stark von Erdölprodukten abhängig ist. Die Maßnahmen 

im Transportwesen zielen unter anderem auf eine 

starke Verlagerung des Verkehrs auf umweltneutrale 

oder weniger umweltschädliche Verkehrsmittel, eine 

Kontrolle der Nachfrage, insbesondere über die 

Raumplanung (Vermeidung der Zersiedelung), oder 

die Verbesserung der Umweltverträglichkeit von 

Fahrzeugen durch die Entwicklung neuer Technologien 

(Elektro-, Wasserstofffahrzeuge...) ab. Haushalte, 

Unternehmen und Kommunen sind ebenfalls von 

Maßnahmen betroffen, die auf ihren Wärmebedarf 

ER ZIJN NOG GROTE VERANDERINGEN NODIG OM DE KLIMAAT- 
EN LUCHTPROBLEMEN AAN TE PAKKEN 

De ontwikkelingen die de laatste jaren in 

Wallonië zijn waargenomen, zijn in verschillende 

opzichten positief. Er zijn inderdaad heel 

wat verbeteringen merkbaar. Dat geldt voor de 

emissieniveaus, die fors gedaald zijn ten opzichte 

van 1990. Dat geldt ook voor de luchtkwaliteit; zo 

kwamen (voor de gemonitorde stoffen) de gemeten 

concentraties in de meetstations de afgelopen 

jaren zelden boven de drempelwaarden uit die in de 

Europese regelgeving zijn vastgelegd. Hoewel die 

ontwikkelingen uiteraard positief zijn, moeten ze toch 

enigszins worden genuanceerd. De grote daling van 

de emissieniveaus is hoofdzakelijk te verklaren door 

factoren die de komende jaren minder uitgesproken 

zullen zijn: activiteitsvermindering en sluitingen in 

de zware industrie, maar ook een aantal maatregelen 

waarvan het potentieel reeds is gerealiseerd (minder 

gebruik van steenkool, recuperatie en terugwinning 

van biogas op stortplaatsen  ...). Wallonië wil tegen 

2050 koolstofneutraal zijn en zal dus zijn uitstoot van 

broeikasgassen drastisch moeten verminderen. Hiervoor 

zullen aanzienlijke en systemische veranderingen 

nodig zijn: een sterke daling van het verbruik van 

fossiele brandstoffen in de residentiële sector en 

de vervoersector, versnelde isolatie van gebouwen, 

gebruik van actieve vervoerswijzen (te voet, per fiets) 

en openbaar vervoer, ontwikkeling van hernieuwbare 

energiebronnen en adequate infrastructuren voor het 

vervoer en de opslag ervan enz. Wat de luchtkwaliteit 

betreft, voldoet Wallonië aan de meeste normen van 

de Europese richtlijnen. Het wil echter evolueren naar 

de algemeen strengere richtwaarden van de WGO, 

aangezien de huidige niveaus ontoereikend worden 

geacht om de gezondheid voldoende te beschermen.

De maatregelen die Wallonië wil nemen om die uitda-

gingen aan te gaan, zijn grotendeels opgenomen in het 

Lucht-Klimaat-Energieplan voor 2030, dat momenteel 

wordt uitgewerkt. Door de talrijke wisselwerkingen 

tussen energie, klimaat en luchtkwaliteit, en de moge-

lijk tegenstrijdige effecten van bepaalde maatregelen is 

een geïntegreerde aanpak nodig. Zo wordt het gebruik 

van hout, pellets en andere biomassa aangemoedigd 

omdat dit bijdraagt tot de ontwikkeling van hernieuw-

bare energie, maar de verbranding ervan leidt tot 

emissies van luchtverontreinigende stoffen, met name 

fijnstof.

Veel van de maatregelen in het Lucht-Klimaat-

Energieplan voor 2030 hebben tot doel de verbruikte 

hoeveelheden energie te beheersen en energiebronnen 

te kiezen die minder broeikasgassen en luchtve-

rontreinigende stoffen uitstoten. Een groot deel van de 

Waalse emissies wordt namelijk veroorzaakt door ver-

brandingsprocessen en dus door het energieverbruik 

van de verschillende activiteitensectoren (industrie, ver-

voer, landbouw, residentiële sector, tertiaire sector...). 

Dat verklaart bijvoorbeeld waarom de sterke daling 

van het steenkoolverbruik in Wallonië sinds de jaren 90 

positieve effecten heeft gehad op het emissieniveau 

van broeikasgassen, maar ook op dat van zwaveloxiden 

en fijnstof.

Zoals eerder gezegd vormt het energieverbruik van 

de vervoerssector (goederen en personen) een grote 

uitdaging, aangezien de behoefte aan verplaatsingen 

de laatste jaren is toegenomen (vrije tijd, e-commerce 

enz.) en het wegvervoer nog steeds sterk afhankelijk 

is van aardolieproducten. De vervoersmaatregelen 

zijn er onder andere op gericht een verschuiving naar 

neutrale of minder milieubelastende vervoerswijzen te 

bewerkstelligen, de vraag te beperken, met name via 
ruimtelijke ordening (voorkomen van ongebreidelde 

stadsuitbreiding), en de milieuprestaties van voer-

tuigen te verbeteren door nieuwe technologieën te 

ontwikkelen (elektrisch, waterstof enz.). Andere maatre-

gelen hebben betrekking op de warmtebehoefte van 

gezinnen, ondernemingen en gemeenschappen (onder 

meer verwarming van gebouwen). De renovatie van 

oude gebouwen en de geleidelijke aanscherping van 

de normen voor nieuwbouw is een van de belangrijkste 

krachtlijnen van het beleid om in de residentiële en de 

tertiaire sector (bedrijven, winkels enz.) de uitstoot van 

gebouwen te verminderen. Een adequaat gebruik van 

biomassa (hout, pellets) is een ander element dat eerder 

is genoemd. Wat de industrie betreft, zijn bepaalde ins-
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6abzielen (insbesondere Gebäudeheizung). Die 

Renovierung alter Gebäude und die schrittweise 

Verschärfung der Normen für den Bau neuer Gebäude 

ist eine der Hauptachsen der Politik zur Reduzierung 

der Emissionen von Gebäuden, sei es im Wohnbereich 

oder im tertiären Sektor (Unternehmen, Geschäfte...). 

Die richtige Nutzung von Biomasse (Holz, Pellets) ist ein 

weiterer Schwerpunkt, der bereits erwähnt wurde. Auf 

Industrieebene zielen einige Instrumente spezifischer 

auf eine Senkung der Treibhausgasemissionen ab, 

insbesondere die Branchenvereinbarungen (freiwillige 

Partnerschaften zwischen der Wallonie und verschiede-

nen Verbänden des Industriesektors mit dem Ziel einer 

besseren Energieeffizienz und einer Senkung der CO2-

Emissionen) und der europäische Kohlenstoffmarkt. 

Dieser gewährleistet, dass die kumulierten Emissionen 

der beteiligten Unternehmen sinken, indem eine 

Gesamtobergrenze für Emissionen festgelegt wird, die 

im Laufe der Zeit schrittweise sinkt. Den Unternehmen 

werden Emissionszertifikate zugeteilt, die sie gegen 

Bezahlung untereinander tauschen können, je nac-

hdem, wie gut sie ihre Emissionen reduzieren können, 

ohne jedoch die festgelegte Gesamtobergrenze zu 

verändern.

Neben Verbrennungsprozessen verursa-

chen auch bestimmte Verfahren oder Praktiken 

Luftschadstoffemissionen und sind speziell Gegenstand 

von Maßnahmen, die im Luft-Klima-Energie-

Plan bis 2030 vorgesehen sind. Dazu gehören die 

Verringerung der Emissionen aus der Viehzucht 

und der Stickstoffdüngung, die Verschärfung der 

Emissionsstandards für Lösungsmittel und die 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die richtige 

Verwendung von Haushaltslösungsmitteln oder 

die Ausrüstung von Fahrzeugen mit Systemen zur 

Rückgewinnung von Partikeln, die beim Bremsen ent-

stehen.

trumenten meer specifiek gericht op de vermindering 

van de uitstoot van broeikasgassen, met name de sec-

torovereenkomsten (vrijwillige partnerschappen tussen 

Wallonië en verschillende federaties van de industriële 

sector om de energieprestaties te verbeteren en de 

CO2-uitstoot terug te dringen) en de Europese kools-

tofmarkt. Door dat laatste aspect worden de totale 

emissies van de betrokken bedrijven verlaagd doordat 

een algemeen emissieplafond wordt vastgesteld dat 

in de loop van de tijd geleidelijk afneemt. Er kunnen 

emissierechten worden toegewezen aan bedrijven, die 

ze kunnen inwisselen tegen een vergoeding die steunt 

op de mate waarin de bedrijven hun uitstoot kunnen 

verminderen, maar zonder dat het op Europees niveau 

vastgestelde algemene plafond gewijzigd wordt.

Naast verbrandingsprocessen vooroorzaken ook 

bepaalde processen of praktijken luchtverontreinigende 

emissies, die specifiek worden aangepakt met maatrege-

len die zijn vastgelegd in het Lucht-Klimaat-Energieplan 

voor 2030. Het gaat onder meer om het terugdringen 

van de emissies die veroorzaakt worden door dierlijke 

mest en stikstofmest, het aanscherpen van de emissie-

normen voor oplosmiddelen, het sensibiliseren van de 

bevolking voor het juiste gebruik van huishoudelijke 

oplosmiddelen, en het uitrusten van voertuigen met 

systemen voor het opvangen van remdeeltjes.

BELANGRIJKSTE GEGEVENSBRONNEN
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BEDANKINGEN
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Het waalse milieu in 10 infografieken WATER

Water is essentieel voor het leven, de biodiversiteit en de mens. Water wordt 

voortdurend vernieuwd door de watercyclus, maar de beschikbaarheid ervan blijft 

beperkt. Als gevolg van menselijke activiteiten (landbouw, industrie, gezinnen ...) 

staan grondwater, waterlopen en rivieren, meren en watergebieden onder druk: 

onttrekking, vervuiling door overmatige nutriënten (stikstof, fosfor...) en stoffen met 

schadelijke gevolgen voor het milieu of de gezondheid, wijziging van de natuurlijke 

loop van het water door diverse ontwikkelingen (bv. dammen, dijken, vaargeulen) 

... Die druk heeft gevolgen voor de beschikbare watervoorraden, de waterkwaliteit 

en de toestand van de aquatische ecosystemen, en sommige van die gevolgen 

nemen nog toe door de klimaatverandering. Om de hulpbronnen te beheren en de 

toestand van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren, is meer dan twintig jaar 

geleden een Europese wetgeving uitgewerkt. Er zijn verbeteringen merkbaar, maar 

die blijven traag. Dat kan worden verklaard doordat de maatregelen tekortschieten 

ten opzichte van de gestelde doelen, doordat de overdrachttijden in bepaalde fasen 

van de watercyclus lang zijn, doordat aquatische ecosystemen zich traag herstellen, 

maar ook doordat water het eindreservoir is van alle mobiele stoffen die het op zijn 

weg tegenkomt. Water ondervindt dus een grote impact van alle vormen van diffuse 

verontreiniging.
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WASSERKREISLAUF UND WASSERHAUSHALT  
IN DER WALLONIE  
 

Das auf der Erde vorhandene Wasser ist seit jeher 

dasselbe und befindet sich in einem ständigen 

Kreislauf. Es fließt nur eine gewisse Zeit durch 

Flüsse, Seen oder das Grundwasser, die nur eine von 

vielen Stufen des Wasserkreislaufs sind. 

Unter dem Einfluss der Sonneneinstrahlung verdunstet 

Wasser durch die Evapotranspiration in die Atmosphäre. 

Diese umfasst die Verdunstung vom Boden und von 

Oberflächengewässern (Ozeane, Flüsse und Gewässer) 

sowie die Transpiration durch Pflanzen. In Höhenlagen 

führt die Abkühlung der feuchten Luftmassen dazu, dass 

der Wasserdampf kondensiert und sich Wolken bilden. 

Dieser Wasserdampf wird dann durch Niederschläge 

wieder an das Oberflächenwasser und den Boden abge-

geben. Auf Bodenebene kann das Wasser aus diesen 

Niederschlägen je nach örtlichen Gegebenheiten direkt 

verdunsten, oberflächlich zu Flüssen abfließen (Abfluss) 

oder versickern, wodurch eine gewisse Feuchtigkeit 

im Boden erhalten bleibt, die von Pflanzen und 

Bodenorganismen benötigt wird. Durch das Versickern 

in tiefere Zonen erhöht sich der Grundwasserspiegel, 

der mit den Oberflächengewässern in Verbindung 

bleibt, da das Grundwasser die Flüsse speist oder von 

ihnen gespeist wird. Auf diesen natürlichen Kreislauf 

folgt ein anthropogener Kreislauf, der das Ergebnis 

der Nutzung eines Teils der Wasserressourcen für 

menschliche Aktivitäten ist (Trinkwassergewinnung 

und -verteilung, industrielle Nutzung, Schifffahrt...). 

Dieser anthropogene Kreislauf umfasst insbesondere 

die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern 

und aus dem Grundwasser, eventuelle Behandlungen 

(Trinkwasseraufbereitung), die Beimischung von Wasser 

zu Produkten, Verlust durch Verdunstung (Kühlung 

von Anlagen), Einleitungen mit oder ohne vorheriger 

Reinigung oder auch Veränderungen der natürlichen 

Morphologie von Wasserläufen, insbesondere zu 

Zwecken der Schifffahrt. 

Bestimmte Phasen des Wasserkreislaufs können für 

eine bestimmte Region durch eine Bilanz zwischen den 

Eingängen (Niederschlag, Eingang von Flüssen an den 

Grenzen) und Ausgängen (Evapotranspiration, Abfluss, 

Infiltration, Ausgang von Flüssen an den Grenzen) quan-

tifiziert werden, die als „Wasserbilanz“ bezeichnet wird. 

Für die Wallonie liefert sie folgende Ergebnisse (im 

Durchschnitt für den Zeitraum 2000 - 2019): 

•  die Niederschläge betragen etwa 16.000 Millionen m³/

Jahr. Sie sind reichlich (700 bis 1400 mm/Jahr je nach 

Subregion) und regelmäßig (125 bis 165 Regentage/

Jahr). Diese Regelmäßigkeit ermöglicht, je nach der 

mehr oder weniger günstigen Beschaffenheit des 

Bodens, eine größere Infiltration und damit eine 

größere Grundwasserneubildung;

•  von der gesamten Niederschlagsmenge verdunsten 

61 % (Evapotranspiration: 9600 Millionen m³/Jahr), 

12 % fließen ab (1900 Millionen m³/Jahr) und 27 % 

versickern in den Boden (4400 Millionen m³/Jahr). Der 

Anteil des Niederschlags, der durch Infiltration in das 

Tiefenwasser gelangt, um die jährlich erneuerbare 

Grundwasserressource zu bilden, beträgt mindestens 

11 % (1800 Millionen m³/Jahr) bzw. mindestens 

41 % des infiltrierten Wassers. Die Restmenge 

erreicht nicht die tiefen Grundwasserschichten 

(Bildung von Oberflächengrundwasser, Rückgabe 

an Oberflächengewässer, Erhöhung der 

Bodenfeuchtigkeit...); 

•  um die Wasserbilanz der Wallonie zu vervollständigen, 

muss das Wasser, das über die Flüsse aus Frankreich 

in das wallonische Gebiet gelangt, hinzugefügt 

werden, was etwa 5900 Millionen m³/Jahr entspricht. 

Die wallonischen Flüsse versorgen ihrerseits die 

Nachbarregionen oder -länder (hauptsächlich Flandern 

und die Niederlande, aber auch Deutschland und das 

Großherzogtum Luxemburg) mit Wasser, insgesamt 

etwa 11.200 Millionen m³/Jahr.

WATERCYCLUS EN WATERBALANS IN WALLONIË  

Het water op aarde is altijd al hetzelfde geweest 

en circuleert volgens een vast patroon. Het 

wordt slechts gedurende een bepaalde tijd 

door rivieren, watermassa’s of watervoerende lagen, als 

stadia van de watercyclus, gevoerd. 

Water verdampt in de lucht onder invloed van 

zonnestraling via zogenaamde evapotranspiratie. 

Dat is het verdampen van water uit de bodem en 

uit wateroppervlakken (oceanen, waterlopen en 

watermassa’s) en transpiratie uit vegetatie. Op grotere 

hoogten zorgt de afkoeling van vochtige luchtmassa’s 

ervoor dat waterdamp condenseert en wolken vormt. 

Die waterdamp komt vervolgens via neerslag in 

het oppervlaktewater en de bodem terecht. Op de 

bodem kan het water van die neerslag, afhankelijk 

van de plaatselijke omstandigheden, rechtstreeks 

verdampen, afvloeien naar waterlopen (afvloeiing) 

of in de oppervlakte infiltreren. Dat laatste aspect 

is belangrijk om een bepaalde hoeveelheid vocht 

in de bodem te houden, die nodig is voor planten 

en bodemorganismen. Door infiltratie naar diepere 

gebieden kan het grondwater aangevuld worden, 

dat verbonden blijft met het oppervlaktewater, de 

grondwaterlagen die de rivieren voeden of erdoor 

worden gevoed. Naast die natuurlijke cyclus bestaat er 

een antropogene cyclus, die voortvloeit uit het gebruik 

van een deel van de watervoorraden voor menselijke 

activiteiten (productie en distributie van drinkwater, 

industrieel gebruik, scheepvaart enz.). Die antropogene 

cyclus omvat onder meer onttrekkingen aan oppervlakte- 

en grondwater, eventuele behandelingen (drinkbaar 

maken), verwerking van water in producten, verliezen 

door verdamping (koeling van installaties), lozingen al 

dan niet voorafgegaan door zuivering of wijzigingen 

van de natuurlijke morfologie van waterlopen, met 

name voor navigatiedoeleinden. 

Bepaalde fasen van de watercyclus kunnen voor een 

bepaalde regio worden gekwantificeerd aan de hand 

van een balans tussen input (neerslag, instroom van 

rivieren aan de grenzen) en output (evapotranspiratie, 

afvloeiing, infiltratie, uitstroom van rivieren aan de 

grenzen): de zogenaamde ‘waterbalans’. 

Voor Wallonië levert dat de volgende resultaten op 

(gemiddeld voor de periode 2000-2019): 

•  de neerslag bedraagt ongeveer 16.000 miljoen m³/

jaar. Hij heeft een overvloedig (700 tot 1400 mm/jaar, 

afhankelijk van de subregio) en regelmatig (125 tot 

165 dagen regen/jaar) karakter. Naar gelang van de 

meer of minder gunstige aard van de bodem leidt 

die regelmaat tot een grotere infiltratie en dus tot 

een grotere aanvulling van de watervoerende lagen;

•  van de totale hoeveelheid neerslag verdampt 61% 

(evapotranspiratie: 9.600 miljoen m³/jaar), spoelt 12% 

weg (1.900 miljoen m³/jaar) en dringt 27% in de bodem 

(4.400 miljoen m³/jaar). Het deel van de neerslag dat 

door infiltratie de diepe wateren bereikt en zo de 

jaarlijks hernieuwbare grondwatervoorraad vormt, 

bedraagt ten minste 11% (1.800 miljoen m³/jaar), d.i. 

ten minste 41% van het geïnfiltreerde water. De rest 

bereikt de diepe watervoerende lagen niet (vorming 

van oppervlaktewater, teruggave aan oppervlaktewater, 

toename van de bodemvochtigheid enz.); 

•  om de Waalse waterbalans te vervolledigen, moet 

ook rekening gehouden worden met het water dat 

het grondgebied binnenstroomt via waterlopen die uit 

Frankrijk komen; ongeveer 5.900 miljoen m³/jaar. De 

Waalse rivieren voeden op hun beurt de aangrenzende 

regio’s of landen (vooral Vlaanderen en Nederland, 

maar ook Duitsland en het Groothertogdom 

Luxemburg); ongeveer 11.200 miljoen m³/jaar.
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ENTNAHMEN, DIE DIE RESSOURCEN NICHT ÜBER-
SCHREITEN  

1 Diese Angabe berücksichtigt nicht das Regenwasser, das hauptsächlich von der Industrie und den Haushalten genutzt wird.

2 EPICgrid-Modell, nach den letzten verfügbaren Szenarien des Klimawandels

Der Wasserkreislauf macht dieses Naturgut zu 

einer erneuerbaren Ressource, die jedoch nicht 

unbegrenzt zur Verfügung steht. Daher stellen 

Entnahmen eine Belastung für die verfügbaren Reserven 

dar. Es muss somit ein Gleichgewicht zwischen diesen 

Entnahmen und der Auffüllung des Grundwasserspiegels 

bzw. der Aufrechterhaltung ausreichender Abflüsse aus 

Oberflächengewässern gewahrt werden. In der Wallonie 

sind die Wasserressourcen in quantitativer Hinsicht nicht 

gefährdet. Die in den letzten Jahren beobachteten 

saisonalen Dürreperioden sind jedoch Gegenstand 

besonderer Bedenken und Managementmaßnahmen.. 

Kein Wasserstress

Die Wallonie deckt seinen Wasserbedarf hauptsächlich 

durch die Entnahme von Wasser aus ihren Flüssen und 

Grundwasservorkommen. Zwischen 2014 und 2018 

belief sich die Entnahme auf fast 1800 Millionen m³/

Jahr1. Im Durchschnitt wurden jährlich 1409 Millionen m³ 

(79 % der Gesamtentnahme) aus Oberflächengewässern 

entnommen, die hauptsächlich zur Kühlung 

von thermischen Kraftwerken (Kernkraftwerke, 

Erdgaskraftwerke...) verwendet und nach Gebrauch 

größtenteils wieder in die Flüsse zurückgegeben 

wurden. Die Grundwasserentnahme belief sich auf 374 

Millionen m³/Jahr (21 % der Gesamtentnahme) und 

wurde hauptsächlich für die Gewinnung und Verteilung 

von Trinkwasser verwendet.

Einige Indikatoren zeigen, dass die Entnahmen die ver-

fügbaren Ressourcen nicht übersteigen::

•  Der Wassernutzungsgrad (Water exploitation index 
WEI+) in der Wallonie, der den Grad der Wasserknappheit 

misst, indem er die von allen Sektoren genutzte Menge 

an Oberflächen- und Grundwasser mit den verfügbaren 

erneuerbaren Süßwasserressourcen vergleicht, blieb 

im Zeitraum 2000 bis 2018 relativ konstant bei etwa 5 

% und lag damit unter dem auf europäischer Ebene 

festgelegten Schwellenwert für Wasserstress von 20 %;

•  zwischen 2000 und 2018 entfielen auf die Entnahme von 

Grundwasser durchschnittlich 22 % des Volumens, das 

durch die jährlichen Niederschläge erneuert wurde.

Außerdem ist die Entnahme von Oberflächen- und 

Grundwasser rückläufig: Sie ging zwischen 2000 und 

2018 um 48 % zurück. Dieser Rückgang ist hauptsächlich 

auf eine geringere Menge an Oberflächenwasser zurück-

zuführen, die von thermischen Kraftwerken und der 

Industrie zu Kühlzwecken verwendet wird (-55 %). Dies 

erklärt sich vor allem durch die geringere Produktion 

von Kraftwerken, den Betrieb von geschlossenen 

Kreisläufen und die Schließung von Unternehmen 

(Stahl- und Metallindustrie).

Nach den jüngsten Simulationen, die durchgeführt 

wurden, um die Auswirkungen des Klimawandels auf das 

Grundwasser zu berücksichtigen2, dürften die jährlich 

erneuerbaren Ressourcen bis 2031 - 2050 im Vergleich 

zum Zeitraum 2000 - 2019 in etwa gleich bleiben wie 

heute, da mit einer Zunahme und wahrscheinlichen 

Intensivierung von Dürreperioden, aber auch von star-

ken Regenfällen gerechnet wird. Dennoch ist dieser 

Aspekt angesichts des möglicherweise steigenden 

Wasserbedarfs (Trinkwasserversorgung, Bedarf an 

Wasser für die Bewässerung...) zu nuancieren. 

ONTTREKKINGEN DIE DE HULPBRONNEN 
NIET OVERSCHRIJDEN  

1 In dit cijfer is geen rekening gehouden met regenwater, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt door industrieën en huishoudens.

2 EPICgrid-model, gebaseerd op de recentste beschikbare klimaatveranderingsscenario’s.

Dankzij de watercyclus is die natuurlijke 

hulpbron hernieuwbaar, maar niet onbeperkt. 

Onttrekkingen oefenen dan ook druk uit op de 

beschikbare reserves. Daarom moet een evenwicht in 

stand worden gehouden tussen die onttrekkingen en 

de aanvulling van het grondwater of de instandhouding 

van voldoende oppervlaktewaterdebieten. In Wallonië 

wordt de hoeveelheid beschikbaar water niet bedreigd. 

De seizoensgebonden droogtes van de afgelopen 

jaren gaven echter aanleiding tot bezorgdheid en tot 

bijzondere beheermaatregelen. 

Geen watertekort

Wallonië voorziet voornamelijk in zijn waterbehoeften 

door water te onttrekken aan rivieren en grondwater. 

Tussen 2014 en 2018 bedroegen de onttrekkingen 

bijna 1.800 miljoen m³/jaar1. Jaarlijks werd gemiddeld 

1.409 miljoen m³ (79% van de totale onttrekkingen) 

aan oppervlaktewater onttrokken. Dat water werd 

hoofdzakelijk gebruikt voor de koeling van thermische 

centrales (kerncentrales, aardgascentrales enz.) en 

na gebruik meestal weer in de rivieren geloodst. De 

grondwateronttrekking bedroeg 374 miljoen m³/

jaar (21% van de totale onttrekking). Dat water werd 

hoofdzakelijk gebruikt voor drinkwaterproductie en 

-distributie.

Uit sommige indicatoren blijkt dat de onttrekkingen de 

beschikbare hulpbronnen niet overschrijden:

•  de Waalse watergebruiksindex (Water exploitation
index WEI+), die de mate van waterschaarste meet

door de hoeveelheid oppervlakte- en grondwater die

door alle sectoren wordt gebruikt te vergelijken met

de beschikbare hernieuwbare zoetwatervoorraden,

is in de periode 2000 - 2018 relatief constant

gebleven op ongeveer 5%, een waarde die onder de

waterschaarstedrempel ligt die op Europees niveau

is vastgesteld op 20%;

•  tussen 2000 en 2018 vertegenwoordigde de

grondwateronttrekking gemiddeld 22% van de

volumes die jaarlijks werden vernieuwd door regenval.

Voorts nemen de oppervlakte- en 

grondwateronttrekkingen af: ze zijn tussen 2000 en 2018 

met 48% gedaald. Die daling is vooral te verklaren door 

de daling van de hoeveelheden oppervlaktewater die 

door thermische centrales en industrieën voor koeling 

worden gebruikt (-55%), wat op zijn beurt vooral wordt 

verklaard door de productiedaling van thermische 

centrales, de werking in gesloten circuits en de sluiting 

van bedrijven (ijzer- en staalindustrie, metallurgie).

Volgens de laatste simulaties die zijn uitgevoerd 

om rekening te houden met het effect van 

klimaatverandering op het grondwater2 zullen de 

jaarlijkse hernieuwbare bronnen in 2031 - 2050 naar 

verwachting ongeveer gelijk blijven aan de huidige 

hulpbronnen in vergelijking met de periode 2000-2019. 

Dat komt doordat niet alleen de droogteperioden, 

maar ook de perioden met zware regenval in aantal en 

intensiteit naar alle waarschijnlijkheid zullen toenemen. 

Dat aspect moet echter worden genuanceerd aangezien 

de waterbehoeften waarschijnlijk zullen toenemen 

(drinkwatervoorziening, behoefte aan irrigatiewater 

enz.).
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Saisonale Dürren haben jedoch 
Auswirkungen

In den letzten Jahren (2017, 2018, 2019, 2020) hat das 

Niederschlagsdefizit zu Dürreperioden geführt, mit 

beobachtbaren Folgen für die Wasserressourcen: 

•  bei den Oberflächengewässern wurde ein vorüberge-

hender Rückgang der Abflüsse in einigen Flüssen auf 

niedrige bis sehr niedrige Werte im Vergleich zu den 

Messungen der letzten 45 Jahre beobachtet (z. B. in 

der Maas bei Chooz und Amay sowie in zwei großen 

Nebenflüssen, der Ourthe und der Semois), sowie 

ein Rückgang der Wasserstände einiger Staudämme 

(insbesondere des La-Gileppe-Staudamms);

•  es wurde ein Rückgang des Grundwasserspie-

gels festgestellt, der in einigen Wasserkörpern 

besonders ausgeprägt war, die direkter auf Nieder-

schlagsschwankungen reagierten, wie der Kalkstein 

am Südrand der Maas;

•  in einigen Gemeinden kam es zu Engpässen bei der 

Wasserversorgung, die auf konjunkturelle (Außer-

betriebnahme von Entnahmestellen mit geringer 

Kapazität, Lecks im Verteilungsnetz, veraltete Leitun-

gen usw.) oder strukturelle Faktoren zurückzuführen 

waren (z. B. geringere Kapazität der kleinen Erzeuger 

oder der autonomen Gemeinden für die Wassererzeu-

gung und -verteilung im Vergleich zur Wallonischen 

Gesellschaft für Wasser).

Nach dem pessimistischsten Klimaszenario deutet der 

Trend auf deutlich feuchtere Winter bis zum Ende des 

Jahrhunderts im Vergleich zum heutigen Klima hin. 

Bei den Sommern ist der Trend unsicher, wobei einige 

Projektionen auf trockenere und andere auf feuchtere 

Sommer hindeuten(a). Beobachtungen auf regionaler 

Ebene (Flussabflüsse, Grundwasserspiegel) und lokaler 

Ebene (punktuelle Wasserknappheit) verstärken 

die Bedeutung einer guten Bewirtschaftung der 

Wasserressourcen, da Dürreperioden zunehmen oder 

sich verstärken könnten.

Seizoensgebonden droogtes hebben echter 
een impact

In de afgelopen jaren (2017, 2018, 2019, 2020) hebben 

neerslagtekorten geleid tot perioden van droogte, met 

waarneembare gevolgen voor de watervoorraden: 

•  wat het oppervlaktewater betreft, werd een tijdelijke

daling van het debiet van bepaalde rivieren vastgesteld 

tot een laag of zeer laag niveau in vergelijking met de

metingen van de afgelopen 45 jaar (bijvoorbeeld op

de Maas bij Chooz en Amay en op twee belangrijke

zijrivieren, de Ourthe en de Semois). Ook bij een

aantal stuwdammen (met name de stuwdam van La

Gileppe) werd een verlaging van het peil vastgesteld;

•  voorts werd een daling van het grondwaterpeil

vastgesteld, die zich vooral deed gevoelen in

bepaalde waterlichamen die directer gevoelig zijn

voor neerslagschommelingen, zoals dat van de kalk

van de zuidelijke rand van de Maas;

•  sommige  gemeenten  kampten  met

watervoorzieningstekorten als gevolg van conjuncturele 

factoren (verwijdering van winningsgebieden met 

een geringe capaciteit, lekken in het distributienet, 

verouderde leidingen enz.) of structurele factoren 

(geringere capaciteit van kleine producenten 

of gemeenten die autonoom zijn wat betreft 

waterproductie en -distributie, in vergelijking met 

bijvoorbeeld de Waalse watermaatschappij).

Volgens het meest pessimistische klimaatscenario wijst 

de trend op aanzienlijk nattere winters vóór het einde 

van de eeuw in vergelijking met het huidige klimaat. Voor 

de zomers is de tendens onzeker. Zo wijzen sommige 

prognoses op drogere en andere op nattere zomers(a). 

Uit waarnemingen op gewestelijke (rivierdebieten, 

grondwaterpeil) en lokale (occasionele tekorten) schaal 

blijkt dat een goed beheer van de watervoorraden erg 

belangrijk is, aangezien de droogteperioden kunnen 

toenemen of intenser kunnen worden.
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NUTZUNG VON WASSER: SEHR VERBRAUCHSINTENSIVE  
KRAFTWERKE   

Die Entnahme von Oberflächen- und Grundwasser 

ist für die Aktivitäten verschiedener Akteure 

von entscheidender Bedeutung. Der 

größte Verbraucher ist der Energiesektor für die 

Kühlung von Wärmekraftwerken, gefolgt von der 

Trinkwasserversorgung und der Industrie.

Die Wasserentnahme für die Kühlung von 

Wärmekraftwerken beträgt durchschnittlich 1193 

Millionen m³/Jahr (67 % der Gesamtentnahme) 

(2014 - 2018). Diese Wassermengen werden aus 

Oberflächengewässern entnommen. Sie machen 85 

% der Entnahmen aus Oberflächengewässern aus 

und werden nach Gebrauch überwiegend wieder in 

die Flüsse zurückgeführt. Sie sind zwischen 2000 und 

2018 um 50 % gesunken, was vor allem auf die gerin-

gere Produktion thermischer Kraftwerke, insbesondere 

des Kernkraftwerks Tihange, zurückzuführen ist. Dieser 

Trend dürfte sich mit der geplanten Abschaltung von 

Kernreaktoren fortsetzen.

Die Wasserentnahme für die öffentliche Verteilung 

beträgt durchschnittlich 390 Millionen m³/Jahr (22 % 

der Gesamtentnahme) (2014 - 2018), wovon 76 % aus 

Grundwasser und 24 % aus Oberflächenwasser entnom-

men werden. Die stärkere Nutzung von Grundwasser 

ist auf die geringeren Kosten für dessen Aufbereitung 

zu Trinkwasser zurückzuführen, da dieses Wasser auf 

natürliche Weise von der Filterung und Reinigung 

durch den Boden und den Untergrund profitiert. Die 

Entnahmen für die Produktion von Leitungswasser für 

den häuslichen und nicht häuslichen Gebrauch blieben 

im Zeitraum 2000 - 2018 relativ stabil (Rückgang um 

2,4 %). Ein Großteil des in der Wallonie produzierten 

Leitungswassers (durchschnittlich 146 Millionen m³/

Jahr, d. h. 38 %) wird in die Regionen Flandern und 

Brüssel exportiert. 

Der Verbrauch von Leitungswasser für den häuslichen 

Gebrauch (Haushalte und bestimmte berufliche 

Tätigkeiten wie Geschäfte, HORECA...) ist im 

Vergleich zu den Nachbarländern relativ gering und 

lag 2019 bei 65 m³ pro Wasserzähler. Laut einer in 

Flandern durchgeführten Studie(b) sind die wichtigsten  

Posten die persönliche Hygiene (Duschen, Baden, 

Waschbecken: 37 % des Verbrauchs), WC (17 %) 

und Waschmittel (Waschmaschine, Handwäsche: 14 

%), gefolgt von Essen und Trinken (11 %), Geschirr 

(Geschirrspüler, Handgeschirr: 8 %) sowie andere 

Verwendungszwecke (Reinigung, Bewässerung von 

Pflanzen, Garten, Swimmingpools...: 13  %). Der 

Verbrauch von Leitungswasser für den häuslichen 

Gebrauch pro Zähler ist zwischen 2004 und 2019 um 

16 % gesunken. Dies ist vor allem auf die Information 

und Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema 

Wassersparen und die Verbreitung von wassersparen-

deren Geräten zurückzuführen: Waschmaschinen, 

Sparduschen oder Toiletten mit Doppelspülung. 

Der Gesamtwasserverbrauch des Sektors ist jedoch 

aufgrund der gestiegenen Zahl der Haushalte nur 

geringfügig zurückgegangen. 

Die Industrie (Bergbau und verarbeitendes Gewerbe, 

ohne Wärmekraftwerke) nutzt durchschnittlich 185 Mio. 

m³/Jahr (10 % der Gesamtentnahme) (2014 - 2018). 67 % 

davon stammen aus Oberflächengewässern und dienen 

der Kühlung, aber auch anderen Zwecken (Reinigung, 

Prozesse), während 33 % aus Grundwasser stammen. 

Die Entnahmen für die Industrie sind zwischen 2000 

und 2018 um 73 % zurückgegangen, vor allem aufgrund 

von Investitionen (geschlossene Kühlwasserkreisläufe, 

verbesserte Produktionsverfahren...) und infolge von 

Unternehmensschließungen. 

Zu beachten ist, dass die Wasserentnahme für die 

Landwirtschaft 0,1 % der Gesamtentnahme ausmacht 

(Durchschnitt 2014 - 2018). Dieser Anteil wird wahr-

scheinlich unterschätzt, da es keine Daten über die 

Entnahme von Wasser durch Landwirte aus Flüssen 

oder nicht gemeldeten Brunnen gibt.

WATERGEBRUIK: ERG GULZIGE ENERGIECENTRALES 

Oppervlakte- en grondwateronttrekkingen zijn 

van essentieel belang voor de activiteiten van 

diverse actoren. De grootste verbruiker is de 

energiesector voor de koeling van thermische centrales, 

gevolgd door de sector van de drinkwaterproductie en 

de industriesector.

Wateronttrekkingen voor de koeling van thermische 

centrales bedragen gemiddeld 1.193 miljoen m³/

jaar (67% van de totale onttrekkingen) (2014-

2018). Die watervolumes worden onttrokken aan 

oppervlaktewateren. Ze zijn goed voor 85% van de 

oppervlaktewateronttrekkingen en worden na gebruik 

meestal weer in de rivieren geloodst. Ze zijn tussen 2000 

en 2018 met 50% gedaald, voornamelijk door de dalende 

productie van thermische elektriciteitscentrales, met 

name van de kerncentrale van Tihange. Verwacht wordt 

dat deze tendens zich zal voortzetten met de geplande 

sluiting van de kernreactoren.

De wateronttrekkingen voor openbare distributie 

bedragen gemiddeld 390 miljoen m³/jaar (22% 

van de totale onttrekkingen) (2014 - 2018). 76% 

daarvan wordt onttrokken aan grondwater, en 

24% aan oppervlaktewater. Dat grondwater ruimer 

geëxploiteerd wordt, is te verklaren door de lagere 

kosten van waterzuivering. Grondwater wordt namelijk 

op natuurlijke wijze gefilterd en gezuiverd door de 

bodem en de ondergrond. De onttrekkingen voor 

huishoudelijke en niet-huishoudelijke waterproductie 

bleven in de periode 2000-2018 relatief stabiel (daling 

van 2,4%). Merk op dat een groot deel van de in Wallonië 

geproduceerde hoeveelheid water (gemiddeld 146 

miljoen m³/jaar, d.i. 38%) wordt uitgevoerd naar het 

Vlaamse en het Brusselse Gewest. 

Het waterverbruik voor huishoudelijke doeleinden 

(gezinnen en enkele beroepsactiviteiten zoals winkels, 

horeca  ...) is relatief laag in vergelijking met de 

buurlanden en bedroeg 65 m³ per watermeter in 2019. 

Volgens een studie die in Vlaanderen is uitgevoerd(b) 

wordt water vooral gebruikt voor persoonlijke hygiëne 

(douche, bad, wastafel: 37% van het verbruik), voor 

toiletten (17%) en voor de was (wasmachine, handwas: 

14%). Daarnaast wordt het gebruikt voor eten en drinken 

(11%) en de afwas (vaatwasser, met de hand: 8%), maar 

ook voor andere doeleinden (schoonmaken, planten 

water geven, tuin, zwembad ...: 13%). Het huishoudelijk 

waterverbruik per meter is tussen 2004 en 2019 met 16% 

gedaald. Die daling is waarschijnlijk te verklaren doordat 

de bevolking meer wordt voorgelicht, met name 

over waterbesparing, en doordat waterbesparende 

toestellen (wasmachines, energiebesparende douches, 

toiletten met dubbele spoeling...) alsmaar meer ingang 

vinden. Doordat het aantal gezinnen is gestegen, is 

het algemene waterverbruik echter slechts in beperkte 

mate gedaald. 

De derde belangrijkste bestemming van 

wateronttrekkingen is de industrie (mijnbouw en 

be- en verwerkende industrie, met uitzondering van 

thermische centrales), die gemiddeld 185 miljoen m³/

jaar gebruikt (10% van de totale onttrekkingen) (2014-

2018). 67% daarvan is afkomstig van oppervlaktewater 

en wordt gebruikt voor koeling, maar ook voor andere 

doeleinden (reiniging, processen), terwijl 33% afkomstig 

is van grondwater. De industriële onttrekkingen 

zijn tussen 2000 en 2018 met 73% gedaald, met 

name dankzij investeringen (koelwater met gesloten 

circuit, verbeterde productieprocessen enz.) en door 

bedrijfssluitingen. 

Wateronttrekking voor de landbouw maakt 0,1% van de 

totale wateronttrekking uit (gemiddelde 2014-2018). Dat 

aandeel wordt waarschijnlijk onderschat omdat er geen 

gegevens zijn over de onttrekkingen door landbouwers 

uit waterlopen of niet-aangegeven putten.
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BELASTUNGEN WIRKEN SICH AUF DIE WASSERQUALITÄT UND 
DEN ZUSTAND DER AQUATISCHEN ÖKOSYSTEME AUS  

Während die oben erwähnten Entnahmen die 

Ressourcen quantitativ belasten, können 

andere Faktoren qualitativ belasten, d. h. die 

Qualität von Oberflächen- und Grundwasser sowie den 

Zustand der aquatischen Ökosysteme als Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen beeinträchtigen.

Seit vielen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten werden 

Flüsse verändert (Linearisierung des Verlaufs, Aushöhlung 

oder Aufschüttung, Verbreiterung, Betonierung der 

Ufer, Staudämme, Regulierung der Wassermengen usw.) 

und von ihren Überschwemmungsgebieten abgetrennt, 

um die Schifffahrt zu ermöglichen, sich vor Hochwasser 

zu schützen, die Landwirtschaft, Industrieaktivitäten 

und Urbanisierung zu entwickeln oder auch Energie zu 

gewinnen. Diese Verschlechterung der Morphologie und 

Hydrologie von Wasserläufen, oder Hydromorphologie, 

hat erhebliche Auswirkungen auf die Funktionsweise 

der aquatischen Lebensräume: sie behindert die 

Flussdynamik, schafft Diskontinuitäten und beein-

trächtigt die Vielfalt und Qualität der ökologischen 

Lebensräume. Man spricht von hydromorphologischen 

Belastungen

Die Wasserverschmutzung durch Nährstoffe (Stickstoff 

und Phosphor in verschiedenen Formen), Chemikalien 

(metallische Spurenelemente, polyzyklische aroma-

tische Kohlenwasserstoffe oder PAK, Mineralöle, 

Pestizide, Biozide...) und organische Stoffe (häusliche 

und landwirtschaftliche Ausscheidungen, Abwässer aus 

Schlachthöfen, Molkereien, Papierfabriken...) ist eine 

weitere Art von Belastung, die sich auf die Qualität des 

Oberflächen- und Grundwassers auswirkt. Sie steht im 

Zusammenhang mit den Aktivitäten der Landwirtschaft, 

der Industrie und des Dienstleistungssektors sowie der 

Haushalte. Schadstoffeinleitungen können punktuell 

sein, d. h. aus einer lokalisierbaren Quelle stammen, 

wie es z. B. bei Einleitungen aus kollektiven Kläranlagen 

oder bestimmten Industrieeinleitungen der Fall ist. 

Sie können diffus sein, wenn sie aus nicht lokalisierten 

Quellen stammen, deren individueller Beitrag gering 

sein kann, die sich aber in einem bestimmten Gebiet 

summieren, wie z. B. bei Stickstoff, Phosphor und 

Pestiziden aus landwirtschaftlichen Aktivitäten oder bei 

der Ablagerung von Luftschadstoffen (PAK ex.). Jeder 

Stoff, der auf den Boden fällt oder in den Boden einge-

bracht wird, kann in Oberflächengewässer (Verlagerung 

durch Erosion oder Abschwemmung) oder in das 

Grundwasser (Verlagerung durch Infiltration) gelangen, 

es sei denn, er wird vorübergehend immobilisiert (z. B. 

durch Bindung an Bodenpartikel in schwer erodierbaren 

Böden) oder abgebaut, bevor er in einen Wasserkörper 

gelangt. Wasserverschmutzung wirkt sich auf aquatische 

Organismen und Ökosysteme (Oberflächenwasser) aus 

und erfordert eine angemessene Bewirtschaftung, um 

die menschliche Gesundheit nicht zu beeinträchtigen 

(z. B. Aufbereitung zu Trinkwasser von Oberflächen- 

und Grundwasser, Überwachung der Qualität von 

Badegewässern). Die Nährstoffbelastung ist insbe-

sondere für das Phänomen der Eutrophierung von 

Oberflächengewässern verantwortlich, das durch 

Algenwachstum und Sauerstoffmangel im Wasser 

aufgrund hoher mikrobieller Aktivität gekennzeich-

net ist und das Gleichgewicht der Wasserorganismen 

(Fische, Wirbellose...) stört oder sogar zum Tod führt. 

Schließlich kann auch Oberflächenwasser durch fäkale 

Mikroorganismen verunreinigt werden, insbesondere 

wenn Vieh Zugang zu Wasserläufen hat oder sich in 

deren Nähe aufhält oder nach starken Regenfällen, 

die verunreinigtes Wasser in die Wasserläufe abfließen 

lassen. Dieser Faktor spielt eine große Rolle bei der 

Verschlechterung der Badegewässerqualität.

In geringerem Maße und auf lokaler Ebene führt die 

Einleitung von Kühlwasser aus thermischen Kraftwerken 

oder anderen Anlagen (z. B. Rechenzentren) zu einem 

Anstieg der Wassertemperatur, was für einige Arten 

schädlich sein kann. Über die thermischen Effekte 

hinaus kann das eingeleitete Kühlwasser durch 

Chemikalien (Additive, Biozide, Korrosionshemmer, 

Reinigungsmittel...) verunreinigt werden.

GEVOLGEN VAN DE DRUK OP DE WATERKWALITEIT EN DE 
TOESTAND VAN DE AQUATISCHE ECOSYSTEMEN  

Terwijl de bovengenoemde onttrekkingen de 

hulpbronnen kwantitatief onder druk zetten, 

kunnen andere factoren de hulpbronnen 

kwalitatief onder druk zetten. Dat betekent dat ze de 

kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de 

toestand van de aquatische ecosystemen als habitats 

voor fauna en flora aantasten.

Al vele decennia, zelfs eeuwen, lang, worden rivieren 

gewijzigd (linearisering van het tracé, uitgraving of 

opvulling, verbreding, betonnering van de oevers, 

dammen, regulering van het debiet enz.) en afgesloten 

van hun overstromingsgebied om scheepvaart mogelijk 

te maken, zich te beschermen tegen overstromingen, 

agrarische, industriële en stedelijke activiteiten te 

ontwikkelen en energie te produceren. Die aantasting 

van de morfologie en de hydrologie van waterlopen, 

of hydromorfologie, heeft belangrijke gevolgen voor 

het functioneren van aquatische milieus: ze belemmert 

de rivierdynamiek, creëert discontinuïteiten en tast de 

diversiteit en de kwaliteit van ecologische habitats aan. 

Dit wordt hydromorfologische druk genoemd.

Waterverontreiniging door nutriënten (stikstof en 

fosfor, in verschillende vormen), chemische stoffen 

(metaalspoorelementen, polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen of PAK’s, minerale oliën, pesticiden, 

biociden enz.), organisch materiaal (huishoudelijk 

en landbouwafval, afvalwater van slachthuizen, 

zuivelfabrieken, papierfabrieken enz.) is een ander 

soort druk, die van invloed is op de kwaliteit van het 

oppervlakte- en grondwater. Ze wordt veroorzaakt 

door activiteiten in de landbouw-, industrie- en 

dienstensector, maar ook door activiteiten van de 

gezinnen. De lozing van verontreinigende stoffen 

kan afkomstig zijn van een puntbron, d.w.z. een 

lokaliseerbare bron. Dat is bijvoorbeeld het geval voor 

lozingen van collectieve afvalwaterzuiveringsinstallaties 

of voor bepaalde industriële lozingen. De lozing kan ook 

diffuus zijn. Dat betekent dat ze afkomstig is van niet-

gelokaliseerde bronnen. Het individuele aandeel van 

die bronnen kan klein zijn, maar samen een aanzienlijke 

impact uitoefenen op een bepaald gebied. Dat is 

bijvoorbeeld geval voor stikstof, fosfor en pesticiden 

afkomstig van landbouwactiviteiten of voor de depositie 

van luchtverontreinigende stoffen (bv. PAK’s). In feite is 

het zo dat elke stof die in de bodem terechtkomt of 

daar wordt afgezet, in het oppervlaktewater (door 

erosie of afspoeling) of in het grondwater (door 

insijpeling) kan belanden, tenzij ze tijdelijk wordt 

geïmmobiliseerd (bv. fixatie aan deeltjes van een slecht 

erodeerbare bodem), of wordt afgebroken voordat 

ze in een waterlichaam belandt. Waterverontreiniging 

heeft gevolgen voor aquatische organismen en 

ecosystemen (oppervlaktewater) en vraagt een passend 

beheer om de gezondheid niet aan te tasten (bv. 

oppervlakte- en grondwaterzuivering, controle van 

de zwemwaterkwaliteit). Nutriëntenverontreiniging is 

met name verantwoordelijk voor de eutrofiëring van 

oppervlaktewateren. Eutrofiëring wordt gekenmerkt 

door een wildgroei van algen en een afname van de 

zuurstof in het water als gevolg van een sterke microbiële 

activiteit. Daardoor wordt het evenwicht verstoord en 

kunnen waterorganismen (vissen, ongewervelde dieren 

enz.) sterven. 

Tot slot kunnen oppervlaktewateren worden 

verontreinigd met fecale micro-organismen. Dat 

gebeurt onder meer wanneer vee toegang heeft tot 

of zich bevindt in de nabijheid van een waterloop, of 

wanneer na hevige regenval verontreinigd water via 

afspoeling in de waterlopen terechtkomt. Die factor 

speelt een belangrijke rol bij de achteruitgang van de 

zwemwaterkwaliteit.

In mindere mate en plaatselijk veroorzaken 

koelwaterlozingen van thermische centrales of 

andere faciliteiten (bv. datacentra) een stijging van 

de watertemperatuur die voor sommige soorten 

schadelijk kan zijn. Afgezien van de thermische effecten 

kan het geloosde koelwater verontreinigd zijn door 

chemicaliën (additieven, biociden, corrosieremmers, 

reinigingsproducten enz.).
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DER KLIMAWANDEL KÖNNTE DIE  
AUSWIRKUNGEN VERSTÄRKEN  

Prognosen zur Klimaentwicklung deuten auf eine 

wahrscheinliche Zunahme und Intensivierung von 

Dürreperioden und starken Regenfällen (extreme 

Niederschläge) hin. Der sechste Sachstandsbericht des 

IPCC geht davon aus, dass sich die Veränderungen im 

Wasserkreislauf verstärken werden (z. B. die Variabilität 

zwischen den Jahren oder die Schwere von Extremerei-

gnissen wie Dürren oder Überschwemmungen). 

Neben den oben genannten quantitativen 

Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Ressourcen 

haben Dürreperioden auch Auswirkungen auf die 

Wasserqualität. Die jahreszeitlich bedingte Abnahme 

der Wassermenge in den Flüssen führt zu einer 

geringeren Verdünnung der Schadstoffe, was eine 

Verschlechterung der chemischen Wasserqualität 

zur Folge hat und die Eutrophierung fördert. Der 

für die Eutrophierung typische Sauerstoffmangel 

wird durch eine geringere Sauerstoffversorgung des 

Wassers bei Trockenheit aufgrund der geringeren 

Fließgeschwindigkeit (geringere Durchmischung des 

Wassers) und bei großer Hitze (geringere Löslichkeit 

des Sauerstoffs) verstärkt. Im Grundwasser können 

saisonale Dürreperioden die Nitratkonzentrationen 

im Sickerwasser aus landwirtschaftlich genutzten 

Böden erhöhen, da die Pflanzen weniger Stickstoff ver-

brauchen (geringere Biomasseproduktion). Dies könnte 

die Nitratkonzentration im Grundwasser erhöhen, 

insbesondere in Gebieten, in denen Ackerbau betrie-

ben wird. 

In Oberflächengewässern können die Auswirkungen von 

Dürreperioden auf die Wasserqualität das Überleben 

von Fischen und anderen Wasserorganismen beein-

trächtigen. Außerdem kann ein vorübergehender 

Rückgang der Wasserstände zu einer Veränderung 

der Wasservegetation und damit der ökologischen 

Lebensräume führen, bestimmte Hindernisse unü-

berwindbar machen, Verbindungen zwischen mehreren 

Flussabschnitten unterbinden oder den Zugang 

zu Nebengewässern (Altarme, Feuchtgebiete...) 

einschränken. Diese stärkere Fragmentierung von 

Wasserläufen kann die Mobilität von Arten wie Fischen 

oder Amphibien, insbesondere zu ihren Laichplätzen, 

behindern.

Was die Niederschlagsereignisse betrifft, so 

haben laut IPCC die extremen Niederschläge in 

Westeuropa seit den 1950er-Jahren zugenommen. 

Dieser Trend dürfte sich in Zukunft fortsetzen, wobei 

das Risiko von Überschwemmungen durch Regen 

(Überschwemmungen durch Abflüsse) und Flüsse 

(Überschwemmungen durch Überlaufen von Flüssen) 

zunehmen wird. Starke Niederschlagsereignisse können 

schwere Folgen für Menschen (Überschwemmungen im 

Juli 2021) und Umwelt haben. Die Auswirkungen erge-

ben sich hauptsächlich aus (i) starken Strömungen, die 

zum Verlust von Tier- und Pflanzenarten, zur Ausbreitung 

invasiver Arten und zur Verbreitung zahlreicher 

Abfälle auf dem Wasserweg führen können, (ii) akuten 

Erosionsphänomenen (Schlammlawinen, Uferabbrüche 

etc.), (iii) der Überlagerung von Lebensräumen für Tiere 

und Pflanzen durch Sedimente.), die zu einem mas-

siven Eintrag von Schwebstoffen in das Wasser und 

zur Zerstörung von Lebensräumen für Wassertiere und 

-pflanzen (Überdeckung durch Sedimentablagerungen) 

führen, und (iii) Verschmutzungserscheinungen durch 

alle unerwünschten Stoffe, die bei Überschwemmungen 

von Wohn-, Landwirtschafts- oder Industriegebieten 

in das Wasser gelangen (z. B. Wasser aus Öltanks). 

(z. B. Kohlenwasserstoffe aus Fahrzeugtanks oder 

Zisternen). Neben den Auswirkungen auf die Umwelt 

können diese Verschmutzungsphänomene auch 

die für die Trinkwassergewinnung bestimmten 

Wasserentnahmestellen erreichen, was eine vorüberge-

hende Schließung dieser zur Folge hat. 

DOOR DE KLIMAATVERANDERING KAN DE IMPACT 
NOG GROTER WORDEN  

Prognoses over de klimaatverandering wijzen erop 

dat de perioden van droogte en zware regenval 

in aantal en intensiteit zullen toenemen. Het 

zesde evaluatieverslag van het IPCC voorspelt dat de 

veranderingen in de hydrologische cyclus intenser 

zullen worden (bv. de schommelingen tussen jaren of 

de ernst van extreme gebeurtenissen zoals droogtes of 

overstromingen). 

Naast de hierboven genoemde gevolgen voor 

de beschikbare hoeveelheid water, hebben 

droogteperioden ook gevolgen voor de kwaliteit van 

het water. Door de seizoensgebonden daling van het 

rivierdebiet worden verontreinigende stoffen minder 

verdund. Dat leidt tot een verslechtering van de 

chemische kwaliteit van het water en werkt eutrofiëring 

in de hand. Het zuurstofgebrek dat typisch is voor 

eutrofiëring neemt nog toe doordat water minder 

zuurstof opneemt bij een laag waterdebiet door droogte 

(minder watermenging) en bij grote hitte (lagere 

oplosbaarheid van zuurstof). Wat het grondwater betreft, 

kan seizoensgebonden droogte de nitraatconcentratie 

in het infiltratiewater van landbouwgronden doen 

toenemen doordat planten minder stikstof verbruiken 

(verminderde biomassaproductie). Hierdoor kan 

de nitraatconcentratie in de watervoerende lagen 

toenemen, vooral in akkerbouwgebieden. 

In oppervlaktewateren kunnen de effecten van droogte 

op de waterkwaliteit gevolgen hebben voor het 

overleven van vissen en andere aquatische organismen. 

Bovendien kan de tijdelijke daling van het waterpeil 

leiden tot een wijziging van de watervegetatie en 

dus van de ecologische habitats, bepaalde barrières 

onneembaar maken, de waterloop onderbreken of de 

toegang tot nevenmilieus (dode armen, watergebieden 

enz.) beperken. Die toegenomen versnippering van 

waterlopen kan de mobiliteit van soorten zoals vissen 

of amfibieën, met name naar hun paaigronden, 

belemmeren.

Volgens het IPCC is het aantal extreme perioden van 

extreme neerslag in West-Europa sinds de jaren 50 

toegenomen. Verwacht wordt dat deze tendens zich 

in de toekomst zal voortzetten en zal leiden tot een 

toename van het risico van overstromingen door 

regenval (overstromingen door afvloeiing) en van 

overstromende rivieren. Zware regenval kan ernstige 

gevolgen hebben voor mens (overstromingen in 

juli 2021) en milieu. De impact neemt de vorm aan 

van (i) hevige stromingen die kunnen leiden tot het 

verlies van dier- en plantensoorten, de verspreiding 

van invasieve soorten en het ontstaan van afval 

op het watertraject, (ii) acute erosieverschijnselen 

(modderstromen, instorting van oevers) die leiden 

tot de massale toevoer van zwevende deeltjes in het 

water en de vernietiging van habitats voor aquatische 

fauna en flora (afdekking door sedimentafzettingen) 

en (iii) verontreiniging door ongewenste stoffen die in 

het water terechtkomen bij overstromingen van woon-, 

landbouw- of industriegebieden (bv. olie uit reservoirs 

van voertuigen of uit tanks). Die verontreiniging heeft 

niet alleen gevolgen voor het milieu, maar kan ook 

terechtkomen in winningsgebieden die bestemd zijn 

voor de productie van drinkwater, waardoor die tijdelijk 

worden gesloten. 
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EIN EUROPÄISCHER RAHMEN ZUR BEWERTUNG UND VERBES-
SERUNG DES ZUSTANDS VON WASSER  

3 Die in der Wallonie geltenden BPFGE decken den Zeitraum 2016 - 2021 ab. Neue BPFGE, die den Zeitraum 2022 - 2027 abdecken, werden derzeit ausgearbeitet.

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) legt seit 

2000 einen Rahmen für die Bewertung, die 

Bewirtschaftung, den Schutz und die Verbes-

serung der Wasserqualität in der Europäischen Union 

fest. Sie verlangt von den Mitgliedstaaten die Erstellung 

von Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete 

(BPFGE3) sowie von Maßnahmenprogrammen zur 

Verbesserung der Wasserqualität. Die Wallonie umfasst 

auf seinem Gebiet 4 Wasserbezirke (oder Einzugsge-

biete), die über die regionalen Grenzen hinausgehen: 

die Maasbezirke (die 73 % des wallonischen Gebiets 

abdecken), die Scheldebezirke (22 %), die Rheinbezirke 

(4,5 %) und die Seinebezirke (0,5 %). Die auf der Ebene 

der Flussgebietseinheiten verwendete Bewirtschaf-

tungseinheit ist der Wasserkörper (Oberflächen- oder 

Grundwasserkörper). Gemäß der WRRL mussten die 

Wasserkörper bis Ende 2015 einen guten Zustand 

erreichen, wobei eine Verschiebung der Frist auf 2021 

oder 2027 möglich war.

Zustand der Oberflächenwasserkörper 

Die Wallonie zählt 352 Oberflächenwasserkörper 

(OFWK), die sich auf die vier Flussgebietseinheiten 

verteilen. Von diesen werden 75 % als natürlich bezeich-

net, 20 % gelten als stark verändert infolge physischer 

Veränderungen, die auf menschliche Aktivitäten zurück-

zuführen sind, und 5 % sind künstliche Wasserkörper 

(Kanäle und ihre Wasserscheiden). 

Gemäß der WRRL wird der Zustand der OFWK auf 

der Grundlage ihres ökologischen und chemischen 

Zustands beurteilt. Der ökologische Zustand ist 

ein Hinweis auf die Gesundheit der aquatischen 

Ökosysteme und wird anhand der biologischen 

Qualitätskomponenten (Mikroalgen, Pflanzen, 

Insekten, Würmer, Weichtiere, Fische...), der physika-

lisch-chemischen Qualitätskomponenten (Sauerstoff, 

Temperatur, pH-Wert, phosphorhaltige Stoffe, 

stickstoffhaltige Stoffe, organische Stoffe, spezi-

fische Schadstoffe...) und der hydromorphologischen 

Qualitätskomponenten (Durchflussmengen, Bett- 

und Uferstruktur, Vorhandensein von Hindernissen...) 

beurteilt. Der chemische Zustand wird anhand der 

Einhaltung von Umweltqualitätsnormen für das 

Vorhandensein von Schadstoffen (45 prioritäre Stoffe 

oder Gruppen chemischer Stoffe) bestimmt, die ein 

erhebliches Risiko für die aquatische Umwelt darstellen 

(metallische Spurenelemente, PAK, Pestizide, Biozide, 

Flammschutzmittel...).

Bewertung des Zustands der Oberflächenwasserkörper 

 (nach EauFrance)

Über 380 Überwachungsstellen sind gleichmäßig über 

die gesamte Wallonie verteilt. An 54 davon werden 

regelmäßig (13 Mal pro Jahr) Wasserproben entnom-

men und analysiert, um die Qualität der Gewässer und 

der aquatischen Ökosysteme zu überwachen.

Beurteilung des chemischen Zustands der 
Grundwasserkörper 

Die Wallonie zählt 34 Grundwasserkörper (GWK), die 

sich auf die Flussgebietseinheiten Schelde, Maas und 

Rhein verteilen. 

Gemäß der WRRL wird der Zustand der Grundwasser 

auf der Grundlage ihres ökologischen und che-

mischen Zustands beurteilt. Der quantitative Zustand 

wird insbesondere anhand der Grundwasserstände 

und der Abflüsse an den Auslässen (Quellen) 

beurteilt, aber auch durch einen Vergleich der 

EEN EUROPEES KADER OM DE WATERTOESTAND TE 
BEOORDELEN EN TE VERBETEREN  

3 De in Wallonië van kracht zijnde SGBP’s bestrijken de periode 2016 - 2021. Er wordt gewerkt aan nieuwe SGBP’s voor de periode 2022 - 2027.

Sinds 2000 biedt de kaderrichtlijn water (KRW) 

een kader voor de beoordeling, het beheer, 

de bescherming en de verbetering van de 

waterkwaliteit in de Europese Unie. Ze verplicht de 

lidstaten stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s3) en 

programma’s van maatregelen ter verbetering van 

de waterkwaliteit op te stellen. Wallonië telt vier 

stroomgebieden (of bekkens) op zijn grondgebied 

die de gewestgrenzen overschrijden: het Maasgebied 

(dat 73% van Wallonië beslaat), het Scheldegebied 

(22%), het Rijngebied (4,5%) en het Seinegebied 

(0,5%). De beheerseenheid die op het niveau van 

stroomgebieden wordt gebruikt, is het (oppervlakte- of 

grondwater)waterlichaam. Krachtens de KRW moesten 

de waterlichamen tegen eind 2015 een goede toestand 

bereiken. Die deadline kon eventueel opgeschoven 

worden tot 2021 of 2027.

Hydrografische districten in Wallonië
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Beoordeling van de toestand van 
oppervlaktewaterlichamen 

Wallonië telt 352 oppervlaktewaterlichamen (OWL) 

verspreid over de vier stroomgebieden. Daarvan wordt 

75% als natuurlijk aangeduid, 20% wordt aangeduid als 

sterk gewijzigd door fysische wijzigingen ten gevolge 

van menselijke activiteiten en 5% wordt aangeduid 

als kunstmatige waterlichamen (kanalen en hun 

rivierpanden). 

Evaluatie van biologische 
kwaliteitelementen

Evaluatie van fysisch-chemische 
kwaliteitelementen

Evaluatie van hydromorfologische 
kwaliteitselementen

Meting van de concentratie 
van verontreinigende stoffe

+

+

Goede ecologische toestand

Goede chemische toestand

In toepassing van de KRW wordt de toestand van de 

OWL’s beoordeeld op basis van hun ecologische en 

chemische toestand. De ecologische toestand is een 

indicatie van de gezondheid van aquatische ecosystemen 

en wordt beoordeeld aan de hand van biologische 

kwaliteitselementen (microalgen, planten, insecten, 

wormen, weekdieren, vissen enz.), fysisch-chemische 

kwaliteitselementen (zuurstof, temperatuur, pH, fosfor- 

en stikstofgehalte, organisch materiaal, specifieke 

verontreinigende stoffen enz.) en hydromorfologische 

kwaliteitselementen (stroomsnelheid, structuur van 

bedding en oevers, aanwezigheid van barrières enz.). 

De chemische toestand wordt bepaald met betrekking 

tot de naleving van milieukwaliteitsnormen inzake de 

aanwezigheid van verontreinigende stoffen (45 stoffen 

of groepen van prioritaire chemische stoffen) die een 

aanzienlijk risico voor het aquatisch milieu inhouden 

(metallische spoorelementen, PAK’s, pesticiden, 

biociden, brandvertragers enz.).

  OPPERVLAKREWATERLICHAMEN

+

Wallonië telt meer dan 380 controlecentra die gelijkma-

tig verspreid zijn. In 54 daarvan worden regelmatig (13 

keer per jaar) watermonsters genomen en geanalyseerd 

om de kwaliteit van het water en de aquatische ecosys-

temen te controleren.

Beoordeling van de toestand van oppervlaktewaterlichamen 

(volgens EauFrance)
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entnommenen Grundwassermengen mit der jähr-

lich erneuerbaren Ressource. Der chemische Zustand 

wird unter Berücksichtigung der Qualitätsnormen 

für 42 Schadstoffe (Nitrat, Pestizide, metallische 

Spurenelemente...) beurteilt.

Beurteilung des chemischen Zustands der 

Grundwasserkörper (nach EauFrance)

Das Netz zur Überwachung der Grundwasserkörper 

umfasst insgesamt 550 Überwachungsstellen, die auf die 

gesamte Wallonie verteilt sind. 175 für den quantitativen 

Zustand und 397 für den chemischen Zustand, wobei es 

sich bei einigen um gemischte Überwachungsstellen 

handelte. Für den quantitativen Zustand werden die 

Messungen stündlich durchgeführt und für die meisten 

Standorte zu Tageswerten konsolidiert. Für den che-

mischen Zustand werden die Messungen alle drei 

Jahre durchgeführt. Darüber hinaus werden jährlich 

Messungen an Standorten durchgeführt, an denen ein 

Risiko festgestellt wurde (über 280 Standorte).

ZUSTAND DER OBERFLÄCHENWASSERKÖRPER  

Der Zustand der Oberflächenwasserkörper 

verbessert sich langsam, da 44 % der OFWK 

2018 in einem guten oder sehr guten öko-

logischen Zustand waren, verglichen mit 41 % im 

Jahr 2013 und 36 % im Jahr 2008. Das in den BPFGE 

2016 - 2021 festgelegte Ziel für 2021, dass 58 % 

der OFWK in einem guten oder sehr guten ökolo-

gischen Zustand sind, wurde noch nicht erreicht.  

Für die im ökologischen Zustand betrachteten 

Parameter betrug der Prozentsatz der OFWK in gutem 

oder sehr gutem Zustand: 

•  49 % aus Sicht der biologischen Qualitätskompo-

nenten. Alle Parameter der Fauna und Flora werden 

beeinflusst. Ursachen sind vor allem der Eintrag von 

Stickstoffdünger und Pestiziden, Abwassereinleitungen, 

die Kanalisierung und Fragmentierung von Wasser-

läufen (Vorhandensein von Hindernissen) und das 

Vorhandensein invasiver gebietsfremder Arten; 

•  57 % aus Sicht der physikalisch-chemischen Qualitäts-

komponenten. Die Parameter, die den schlechten 

Zustand der Gewässer belegen, sind vor allem Stickstoff 

und Phosphor in ihren verschiedenen Formen, der CSB 

(chemischer Sauerstoffbedarf) und der BSB5 (bioche-

mischer Sauerstoffbedarf über 5 Tage), wobei diese 

beiden Parameter den Gehalt an oxidierbaren oder 

biologisch abbaubaren Stoffen widerspiegeln, sowie 

Pestizide (vor allem Herbizide und Insektizide). Die 

Hauptursachen sind Abwassereinleitungen und land-

wirtschaftliche Aktivitäten; 

•  55 % aus Sicht der hydromorphologischen Qualitäts-

komponenten. Der natürliche, stark veränderte oder 

künstliche Charakter der Wasserkörper spielt hier eine 

wichtige Rolle, da 71 % der natürlichen Wasserkörper 

in einem guten oder sehr guten Zustand sind, während 

0 % der stark veränderten oder künstlichen Wasserkör-

per (vor allem die Teileinzugsgebiete von Schelde-Lys, 

Dender, Haine, Sambre und unterer Maas) einen guten 

oder sehr guten Zustand aufweisen.

Im Hinblick auf den chemischen Zustand waren einige 

wenige persistente, bioakkumulierbare und toxische 

Stoffe, die als ubiquitär (überall in der Umwelt vor-

kommend) bezeichnet werden, wie Quecksilber, PBDE 

(Flammschutzmittel) und PAK dafür verantwortlich, dass 

100 % der OFWK den guten Zustand nicht erreichten 

(2018). Diese Stoffe verschleiern einen besseren che-

mischen Zustand der anderen Stoffe. Würde man 

die persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen 

Stoffe nicht berücksichtigen, wären 68 % der OFWK 

in gutem Zustand, wobei die meisten Parameter 

Beoordeling van de toestand van de grond-
waterlichamen 

Wallonië telt 34 grondwaterlichamen (GWL) verdeeld 

over de stroomgebieden van de Schelde, de Maas en 

de Rijn. 

In het kader van de KRW wordt de toestand van het 

grondwater beoordeeld op basis van zijn kwantitatieve 

en chemische toestand. De kwantitatieve toestand 

wordt beoordeeld op basis van het grondwaterpeil en 

het debiet bij de afwateringspunten (bronnen), maar 

ook door de onttrokken hoeveelheden grondwater te 

vergelijken met de jaarlijks hernieuwbare hulpbron. De 

chemische toestand wordt beoordeeld aan de hand van 

de kwaliteitsnormen voor 42 verontreinigende stoffen 

(nitraat, pesticiden, metallische spoorelementen enz.).

Beoordeling van de toestand van de grondwaterlichamen 

(volgens EauFrance)

Beoordeling van de hoogte
van het grondwaterniveau

Meting van de concentratie
van verontreinigende sto�e

Goede kwantitatieve toestand Goede chemische toestand

GRONDWATERLICHAMEN

+

Het meetnet voor grondwaterlichamen telt in totaal 

550 meetpunten verspreid over heel Wallonië: 175 voor 

de kwantitatieve toestand en 397 voor de chemische 

toestand, waarvan sommige gemengde monitoringlo-

caties zijn. Voor de kwantitatieve toestand worden 

elk uur metingen verricht, die voor de meeste loca-

ties worden geconsolideerd tot dagwaarden. Voor de 

chemische toestand worden om de drie jaar metingen 

verricht. Daarnaast worden jaarlijks metingen verricht 

op locaties waar een risico is vastgesteld (meer dan 280 

locaties).

TOESTAND VAN DE OPPERVLAKTEWATERLICHAMEN 

De toestand van de oppervlaktewaterlichamen 

verbetert langzaam. Zo verkeerde in 2018 

44% van de OWL’s in goede of zeer goede 

ecologische toestand tegenover 41% in 2013 en 36% 

in 2008. De doelstelling voor 2021 van de SGBP’s 2016-

2021 – namelijk 58% van de OWL’s die in goede of zeer 

goede ecologische toestand verkeert – is nog niet 

bereikt. 

TOESTAND VAN 
OPPERVLAKTEWATERLICHAMEN  (OWL) (2018)  

Doelstelling
2021

352 OWL’s

44 % in goede of zeer goede  ecologische toestand
0 % goede chemische toestand (waaronder ubiquitaire PBT's)
68 % goede chemische toestand (met uitzondering van 

ubiquitaire PBT's)

58 % in goede ecologische toestand

Voor de parameters van de ecologische toestand 

bedroeg het percentage OWL’s in goede of zeer goede 

toestand: 

•  49% wat de biologische kwaliteitselementen betreft.

Alle flora- en faunaparameters ondervinden een

impact. De oorzaken zijn voornamelijk de toevoeging

van stikstofhoudende meststoffen en pesticiden,

lozingen van afvalwater, kanalisatie en versnippering

van waterlopen (aanwezigheid van barrières) en de

aanwezigheid van invasieve uitheemse soorten;

•  57% wat de fysisch-chemische kwaliteitselementen

betreft. De parameters die wijzen op de slechte toestand 

van het water zijn hoofdzakelijk stikstof en fosfor in hun

verschillende vormen, CZV (chemisch zuurstofverbruik)

en BZV5 (biochemisch zuurstofverbruik gedurende 5

dagen) – beide parameters weerspiegelen het gehalte

aan oxideerbare of biologisch afbreekbare stoffen – en

pesticiden (met name herbiciden en insecticiden). De

belangrijkste oorzaken zijn lozingen van afvalwater en

landbouwactiviteiten;

•  55% wat de hydromorfologische kwaliteitselementen
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Pestizide (Herbizide und Insektizide) und metal-

lische Spurenelemente (Nickel und Cadmium) sowie 

Schadstoffe aus Industrie und Haushalten sind. Sowohl 

beim ökologischen als auch beim chemischen Zustand der 

OFWK liegen die Probleme vor allem im Einzugsgebiet 

der Schelde und in einigen Teileinzugsgebieten der 

Maas (Sambre, obere Maas, untere Maas und Weser), 

wo die anthropogenen Belastungen stärker sind. 

Die Faktoren, die den schlechten Zustand der OFWK 

erklären, beziehen sich hauptsächlich auf Haushalts- 

und Dienstleistungstätigkeiten (unzureichende 

Abwasserbehandlung), landwirtschaftliche Tätigkeiten 

(Nitrat, Pestizide) und industrielle Tätigkeiten.

Anzumerken ist, dass die Verbesserung aller Parameter 

des ökologischen und chemischen Zustands der 

Oberflächenwasserkörper auch zu einer Verbesserung 

des Erhaltungszustands der damit verbundenen 

Lebensräume und Arten führen sollte, was eines der 

Ziele der „Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“ ist.

betreft. De natuurlijke, sterk veranderde of kunstmatige 

aard van de waterlichamen speelt hierbij een belangrijke 

rol. Zo verkeert 71% van de natuurlijke waterlichamen 

in goede of zeer goede staat, terwijl dat 0% is voor de 

sterk gewijzigde of geartificialiseerde waterlichamen 

(voornamelijk de deelstroomgebieden Schelde-Leie, 

Dender, Hene, Samber en de stroomafwaartse Maas).

Wat de chemische toestand betreft, was een klein 

aantal persistente, bioaccumulerende en toxische stof-

fen, die worden omschreven als ubiquitair (overal in het 

milieu te vinden), zoals kwik, PBDE’s (vlamvertragers) 

en PAK’s, ervoor verantwoordelijk dat niet alle OWL’s 

in een goede toestand verkeerden, en de doelstelling 

dus niet gehaald werd (2018). Die stoffen maskeren 

een betere chemische status voor de andere stoffen. 

Als geen rekening zou worden gehouden met persis-

tente, bioaccumulerende en toxische stoffen, zou 68% 

van de OWL’s in goede staat verkeren. De parameters 

die een invloed uitoefenen, zijn voornamelijk pesticiden 

(herbiciden en insecticiden) en metallische spoorele-

menten (nikkel en cadmium), naast verontreinigende 

stoffen van industriële of huishoudelijke oorsprong. 

Zowel voor de ecologische toestand als voor de che-

mische toestand van de OWL’s doen de problemen zich 

vooral voor in het stroomgebied van de Schelde en in 

sommige deelstroomgebieden van de Maas (Samber, 

Maas stroomopwaarts, Maas stroomafwaarts en Vesder) 

waar de antropogene druk sterker is. De slechte toe-

stand van de OWL’s wordt voornamelijk veroorzaakt 

door huishoudelijke en dienstverlenende activiteiten 

(onvoldoende afvalwaterzuivering), landbouwactivitei-

ten (nitraten, pesticiden) en industriële activiteiten.

Als de parameters van de ecologische en chemische 

toestand van de oppervlaktewaterlichamen verbeteren, 

zullen normaal gesproken ook de staat van instand-

houding van de habitats en de daarmee verbonden 

soorten verbeteren – een van de doelstellingen van de 

Habitatrichtlijn.
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ZUSTAND DER GRUNDWASSERKÖRPER  

Von den 34 OFWK der Wallonie befanden 

sich 97 % (33/34) im Jahr 2019 in einem 

guten mengenmäßigen Zustand. Nur der 

Wasserkörper des Kalkgebiets von Tournaisis befand 

sich in einem schlechten Zustand, da die Entnahmen 

sowohl in Belgien (Wallonie und Flandern) als auch in 

Frankreich zunahmen, was durch die Dürreperioden 

der letzten Jahre noch verstärkt wurde. Dieser Faktor 

erklärt, warum das Ziel für 2021, 100 % der GWK in 

einem guten mengenmäßigen Zustand zu erreichen, 

2019 nicht erreicht wurde, obwohl es zuvor erreicht 

worden war.

In Bezug auf den chemischen Zustand befanden sich 

2019 fast 59 % (20/34) der GWK in einem guten Zustand. 

Das Ziel für 2021 war, dass 67 % der GWK in einem guten 

chemischen Zustand sein sollten. Die herabgestuften 

GWK befinden sich alle im Norden der Wallonie. In 12 

GWK (35 %) waren die Konzentrationen von Nitrat und/

oder Pestiziden aus der Landwirtschaft (hauptsächlich 

Herbizide und deren Abbauprodukte) zu hoch, in 2 

GWK (6 %) die Konzentrationen von Makroschadstoffen 

(Ammonium und/oder Phosphor) aus industriellen, 

historischen und kollektiven Quellen (Haushalte 

und Dienstleistungen für die breite Bevölkerung). 

Die Landwirtschaft ist daher die Hauptquelle für die 

Belastung des Grundwassers der Wallonie, obwohl 

auch andere Belastungen nicht zu vernachlässigen sind. 

Außerdem zeigen die Analyseergebnisse einen Trend 

zur Verschlechterung des chemischen Zustands (lang-

fristiger, signifikanter und anhaltender Aufwärtstrend 

der Schadstoffkonzentration) bei vier bereits als schlecht 

eingestuften GWK und bei drei als gut eingestuften 

GWK. Abgesehen von diesen wenigen Wasserkörpern 

hat sich der chemische Zustand der GWK zwischen 

2008 und 2019 kaum verändert, auch wenn in mehre-

ren GWK eine Stabilisierung oder sogar ein Rückgang 

des Nitratgehalts zu beobachten ist. Aufgrund der oft 

langen Transferzeiten von Stoffen zwischen Boden und 

Grundwasserleiter (einige Monate bis mehrere Jahre) 

und der Tiefe des Grundwassers sind die Wirksamkeit 

und die positiven Auswirkungen von Maßnahmen zum 

Erhalt der Grundwasserqualität in der Regel erst viele 

Jahre nach ihrer Einführung zu beobachten.

TOESTAND VAN DE GRONDWATERLICHAMEN 

Van de 34 GWL’s in Wallonië verkeerde 97% 

(33/34) in 2019 in een goede kwantitatieve 

toestand. Alleen het waterlichaam van de kalk 

van het Doornikse verkeerde in een slechte toestand 

door de toenemende onttrekkingen, zowel in België 

(Wallonië en Vlaanderen) als in Frankrijk, in combinatie 

met de droogte van de laatste jaren. Die factor verklaart 

waarom de doelstelling voor 2021 – namelijk 100% van 

de GWL’s die in een goede kwantitatieve toestand 

verkeren – in 2019 niet is gehaald, terwijl dat voorheen 

wel het geval was.

TOESTAND VAN 
GRONDWATERLICHAMEN (GWL’s) (2019)  

34 GWL’s

100 % in goede kwantitatieve toestand
67 % in goede chemische toestand 

Doelstelling
2021

97 % in goede kwantitatieve toestand
59 % in goede chemische toestand 

Wat de chemische toestand betreft, verkeerde bijna 

59% (20/34) van de GWL’s zich in 2019 in een goede toe-

stand. De doelstelling voor 2021 was ervoor te zorgen 

dat 67% van de GWL’s in goede chemische toestand 

verkeren. De gedegradeerde GWL’s liggen allemaal in 

het noorden van Wallonië. Die degradatie is te wijten 

aan te hoge concentraties nitraat en/of pesticiden van 

agrarische oorsprong (voornamelijk herbiciden en hun 

afbraakproducten) voor twaalf GWL’s (35%), en van 

macropolluenten (ammonium en/of fosfor) van industri-

ele, historische en collectieve oorsprong (huishoudens 

en diensten ten behoeve van de bevolking in ruime zin) 

voor twee GWL’s (6%). De landbouw veroorzaakt dan 

ook veel druk op het grondwater in Wallonië, hoewel 

andere vormen van druk niet over het hoofd mogen 

worden gezien. Bovendien blijkt uit de resultaten van de 

analyses dat de chemische toestand (langdurige, signi-

ficante en blijvende toename van de concentratie van 

verontreinigende stoffen) verslechtert voor vier GWL’s 

die al in een slechte toestand verkeren en voor drie 

GWL die in een goede toestand verkeren. Afgezien van 

die enkele waterlichamen is de chemische toestand van 

de GWL’s tussen 2008 en 2019 weinig veranderd, ook 

al wordt in verschillende GWL’s een stabilisatie of zelfs 

een daling van de nitraatgehalten vastgesteld. Door de 

vaak lange overdrachttijd van stoffen tussen bodem en 

grondwater (maanden tot jaren) en de diepte van de 

watervoerende lagen, worden de doeltreffendheid en 

de voordelen van maatregelen om de grondwaterkwa-

liteit in stand te houden meestal pas vele jaren na de 

uitvoering van die maatregelen waargenomen.
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MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DES ZUSTANDS  
DER WASSERKÖRPER  

Den gemäß der WRRL erstellten BPFGE wird 

ein Maßnahmenprogramm beigefügt, das die 

Maßnahmen umfasst, die die Sektoren ergreifen 

müssen, um einen guten Zustand der Wasserkörper 

zu erreichen. Diese Maßnahmen sind in verschiedene 

Themenbereiche gegliedert, von denen einige, die eher 

mit den zuvor genannten Belastungen in Verbindung 

stehen, hier behandelt werden: Abwasserentsorgung 

(kommunal und industriell), Bekämpfung diffuser 

Verschmutzung durch die Landwirtschaft, Verbesserung 

der Hydromorphologie von Wasserläufen und Umgang 

mit saisonalen Dürren und starken Regenfällen.

Abwasserreinigung

Die Senkung der Konzentrationen von Nährstoffen und 

organischen Stoffen in Oberflächengewässern erfolgt 

unter anderem durch die Sanierung der städtischen 

Abwässer, die durch EU-Recht vorgeschrieben ist. In der 

Wallonie gibt es zwei Zonen kollektiver Abwasserreinigung 

(87 % der Bevölkerung im Jahr 2019): das Abwasser 

aus Haushalten und anderen Wirtschaftszweigen wird 

über ein Kanalisationsnetz gesammelt und in öffent-

lichen Kläranlagen behandelt, und dünn besiedelte 

Gebiete mit autonomer Abwasserentsorgung (13 % der 

Bevölkerung), die die Installation von Kleinkläranlagen 

(KKA) beinhalten. In der Praxis wird das Abwasser von 

85 % der Bevölkerung, die in einem Gebiet mit kollek-

tiver Abwasserreinigung leben, gesammelt und in 

den 454 kollektiven Kläranlagen behandelt, die bis-

lang gebaut wurden (168 davon werden zwischen 

2000 und 2019 gebaut). Alle größeren Städte sind mit 

Kläranlagen ausgestattet. Kleinere Siedlungen müssen 

noch ausgestattet werden. In Gebieten mit autonomer 

Abwasserreinigung ist die tatsächliche Ausstattungsrate 

mit Kleinkläranlagen (KKA) schwer zu beurteilen. Denn 

während 19 % der Bevölkerung in Gebieten mit auto-

nomer Abwasserentsorgung über eine gemeldete 

KKA verfügten, hatten 81 % entweder keine oder 

keine gemeldete KKA. In Gebieten mit autonomer 

Abwasserreinigung werden Maßnahmen zur besseren 

Überwachung der Anlagen und ihres Betriebs eingeführt. 

Diese Anlagen beseitigen nicht die gesamte 

Verschmutzungsbelastung des Abwassers. Der Rückgang 

der Verschmutzung am Ausgang einer kollektiven 

Kläranlage beträgt je nach Schadstoff zwischen 79 und 

97 %. Da es an manchen Orten keine oder nur schlecht 

funktionierende Abwasserkanäle, Sammelkanäle, kollek-

tive Kläranlagen oder Kleinkläranlagen gibt, werden 

die Abwässer entweder direkt in Flüsse oder indirekt 

in den Boden eingeleitet. Im Jahr 2015 waren von den 

352 wallonischen OFWK 134 von einem Mangel an 

Einrichtungen für die kollektive Abwasserreinigung 

und 32 von einem Mangel an Einrichtungen für die 

autonome Abwasserreinigung betroffen. Daher sind 

weitere Anstrengungen der Wallonie im Bereich der 

Abwasserreinigung erforderlich.

Bei Industrieabwässern gelangen maximal 30 % 

der Einleitungen in die Kanalisation und werden in 

Kläranlagen behandelt. Der Rest des Industrieabwassers 

wird in die natürliche Umgebung eingeleitet. Wenn 

die Umweltgenehmigung dies zulässt, darf das 

Unternehmen nämlich seine Abwässer in hauptsächlich 

Oberflächengewässer (Fluss, Kanal ...) einleiten, sofern 

die Einleitungsnormen eingehalten werden. Dies kann 

eine Investition in eine Kläranlage auf dem Gelände des 

Unternehmens voraussetzen. 

Bekämpfung diffuser Verschmutzungen 
landwirtschaftlichen Ursprungs 

Zur Bekämpfung der diffusen Verschmutzung durch die 

Landwirtschaft gibt es verschiedene Instrumente, die in 

den BPFGE 2016 - 2021 aufgeführt sind, z. B.:

•  das Programm zur nachhaltigen Verwaltung von 

Stickstoff (PNVS) in der Landwirtschaft, das darauf 

abzielt, die Nitratbelastung des Grundwassers und der 

Oberflächengewässer durch verschiedene Maßnahmen 

zu verringern (Einhaltung einer ausgeglichenen 

Bilanz von organischem Stickstoff auf Betriebsebene, 

Festlegung von Zeiträumen und Bedingungen für 

die Ausbringung von Stickstoffdüngern, Einführung 

von Zwischenkulturen als Nitratfalle, Kontrolle des 

auslaugbaren Stickstoffs in gefährdeten Gebieten, 

MAATREGELEN OM DE TOESTAND VAN DE 
WATERLICHAMEN TE VERBETEREN  

De SGBP’s die ontwikkeld worden in toepassing 

van de KRW gaan vergezeld van een programma 

van maatregelen. Die maatregelen omvatten 

acties die de activiteitensectoren moeten ondernemen 

om de waterlichamen te bereiken. De maatregelen zijn 

gebaseerd op verschillende thema’s, waarvan sommige 

sterk samenhangen met de hierboven genoemde druk 

en hier worden besproken: afvalwaterzuivering (stedelijk 

en industrieel), bestrijding van diffuse verontreiniging 

van agrarische oorsprong, verbetering van de 

hydromorfologie van de waterlopen en beheersing van 

seizoensgebonden droogtes en zeer intense regenval. 

Afvalwaterzuivering

Om de concentraties nutriënten en organische stof-

fen in oppervlaktewateren te doen dalen, moet onder 

meer het stedelijk afvalwater gezuiverd worden, zoals 

voorgeschreven door de Europese wetgeving. Wallonië 

heeft twee waterzuiveringsstelsels. Enerzijds is er een 

collectief stelsel (87% van de bevolking in 2019). Daarbij 

wordt het afvalwater van gezinnen en andere bedrijfs-

sectoren (tertiaire sector en bepaalde industrieën) via 

een rioleringsnet opgevangen en in openbare zuive-

ringsinstallaties behandeld. Anderzijds heeft Wallonië 

een autonoom stelsel voor dunbevolkte gebieden (13% 

van de bevolking), waarvoor individuele waterzuive-

ringssystemen (IWS) geïnstalleerd moeten worden. In 

de praktijk wordt het afvalwater van 85% van de bevol-

king in gebieden met collectieve sanering opgevangen 

en behandeld in de 454 collectieve zuiveringsinstallaties 

die tot nu toe zijn gebouwd (waarvan 168 tussen 2000 en 

2019). Alle grote stedelijke gebieden zijn uitgerust met 

waterzuiveringsinstallaties. Kleinere stedelijke gebieden 

moeten nog worden uitgerust. In gebieden met auto-

nome sanering is het moeilijk een schatting te maken 

van het werkelijke percentage IWS’en. Terwijl 19% van de 

bevolking in gebieden met autonome sanering over een 

IWS beschikte, had 81% er geen of had het hiervan geen 

aangifte gedaan. In gebieden met autonome sanering 

worden maatregelen genomen om de apparatuur en de 

werking ervan beter te monitoren. 

Die apparatuur verwijdert niet alle verontreinigende stof-

fen uit het afvalwater. Bij het verlaten van de collectieve 

zuiveringsinstallatie is de verontreiniging in het water met 

79 tot 97% gedaald, afhankelijk van het soort vervuilende 

stoffen. Doordat op bepaalde plaatsen bovendien geen 

riolen, verzamelriolen, collectieve zuiveringsinstallaties of 

individuele zuiveringssystemen aanwezig zijn, of ze slecht 

werken, wordt in het milieu geloosd. Dat gebeurt recht-

streeks in waterlopen of onrechtstreeks via infiltratie in de 

bodem. In 2015 werd 38% van de OWL’s aangetast door-

dat er geen collectieve saneringsvoorzieningen aanwezig 

waren, en 9% doordat er geen autonome saneringsvoor-

zieningen aanwezig waren. Er moeten moet dus verdere 

inspanningen geleverd worden op het vlak van sanering.

Wat industrieel afvalwater betreft, is het zo dat maxi-

maal 30% van de lozingen in de riolering terecht komt 

en behandeld wordt door zuiveringsinstallaties. Het 

overige industriële afvalwater wordt in het natuurlijke 

milieu geloosd. Als de milieuvergunning dat toestaat, 

kan het bedrijf zijn afvalwater namelijk lozen in opper-

vlaktewater (rivier, kanaal enz.), op voorwaarde dat de 

lozingsnormen worden nageleefd. Dat kan betekenen 

dat de onderneming moet investeren in de bouw van een 

waterzuiveringsinstallatie op zijn site. 

Bestrijding van de diffuse verontreiniging door de land-

bouw 

Er bestaan verschillende instrumenten die zijn opgeno-

men in de SGBP’s 2016-2021 om diffuse verontreiniging 

door de landbouw te bestrijden, bijvoorbeeld: 

•  het ‘Programme de gestion durable de l’azote

en agriculture’ (PGDA), dat tot doel heeft

de nitraatverontreiniging van het grond- en

oppervlaktewater te verminderen via diverse

maatregelen (inachtneming van een evenwichtige

organische stikstofbalans bij het landbouwbedrijf,

vaststelling van perioden en voorwaarden voor

het uitrijden van stikstofmeststoffen, instelling van

intermediaire nitraatvangende teelten, controle op

uitspoelbare stikstof in kwetsbare gebieden, adequate

opslag van dierlijke mest ...);
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angepasste Lagerung von Dung...);

•  das wallonische Programm zur Pestizidreduzierung 

(PWRP), das für den landwirtschaftlichen Teil 

unter anderem die Einrichtung einer 6 m breiten 

Dauervegetation entlang von Oberflächengewässern 

und die Verbreitung von Hinweisen an Landwirte 

darüber, ob eine Pflanzenschutzbehandlung 

durchgeführt werden soll oder nicht, umfasst;

•  Präventions- und Überwachungszonen um 

Wasserentnahmestellen, in denen eine Reihe von 

(potenziell) umweltschädlichen Aktivitäten verboten, 

eingeschränkt oder geregelt sind (z. B. Öltanks);

•  Wasserentnahmeverträge und Grundwasserverträge, 

Partnerschaften zwischen verschiedenen Akteuren 

(Öffentliche Gesellschaft für Wasserbewirtschaftung, 

Inhaber von Wasserentnahmestellen, Öffentlicher 

Dienst der Wallonie (ÖDW), Akteure vor Ort, Landwirte), 

die Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung 

der Wasserqualität von Wasserentnahmen (Verträge 

über Wasserentnahmen) oder Wasserkörpern 

(Grundwasserverträge), die für Pestizide und/oder 

Nitrat anfällig sind, festlegen und umsetzen.Des 

mesures de lutte contre l'érosion, qui contribue à la 

pollution diffuse des eaux de surface, sont également 

reprises dans divers plans (PGDH, Plans de gestion des 

risques d'inondation) et législations (conditionnalité 

des aides agricoles européennes dans le cadre de 

la Politique agricole commune, Code wallon de 

l’agriculture), la plupart d'entre elles étant toutefois 

non contraignantes.

Maßnahmen zur Bekämpfung der Erosion, die zur  

diffusen Verschmutzung von Oberflächengewässern 

beiträgt, sind auch in verschiedenen Plänen (BPFGE, 

Pläne für das Hochwasserrisikomanagement) und 

Gesetzen (Cross Compliance der europäischen 

Agrarbeihilfen im Rahmen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik, Wallonisches Gesetzbuch über die 

Landwirtschaft) enthalten, die meisten davon sind 

jedoch nicht verbindlich.

Trotz der laufenden Maßnahmen zur Verringerung der 

diffusen Verschmutzung landwirtschaftlichen Ursprungs 

reichen die Maßnahmen nicht aus, um die erheblichen 

Belastungen zu bewältigen und somit den guten ökolo-

gischen Zustand zu erreichen. Weitere Anstrengungen 

sind erforderlich.

•  het ‘Programme wallon de réduction des pesticides’

(PWRP), dat wat landbouw betreft, in de aanplanting

voorziet van permanente vegetatie over een breedte

van 6 meter langs oppervlaktewateren, net als in

adviesverstrekking aan landbouwers over het al dan

niet uitvoeren van een fytosanitaire behandeling;

•  preventie- en monitoringzones rond waterwingebieden,

waar een reeks (potentieel) verontreinigende

activiteiten wordt verboden, beperkt of gereguleerd

(bv. olietanks);

•  waterwinningcontracten en grondwatercontracten,

partnerschappen tussen verschillende belangheb-

benden (openbare waterbeheermaatschappij, hou-

ders van waterinname, Service public de Wallonie

(SPW), plaatselijke belanghebbenden (landbouwers)

die acties vaststellen en uitvoeren om de kwaliteit

van de waterwinning (waterwinningscontracten) of

waterlichamen (grondwatercontracten) die gevoelig

zijn voor pesticiden en/of nitraten te behouden of te 

verbeteren.

In verschillende plannen (stroomgebiedbeheerplannen, 

overstromingsrisicobeheerplannen) en wetgevingen 

(randvoorwaarden voor Europese landbouwsteun in 

het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbe-

leid, Code wallon de l’agriculture) zijn ook maatregelen 

voor de bestrijding van erosie opgenomen, hoewel 

de meeste daarvan niet bindend zijn. Erosie draagt 

namelijk bij tot de diffuse verontreiniging van opper-

vlaktewater.

Ondanks de acties om de diffuse verontreiniging uit 

agrarische bronnen te verminderen, volstaan de maatre-

gelen niet om de druk aan te pakken en zo een goede 

ecologische toestand te bereiken. Er zijn verdere inspa-

nningen nodig.
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Verbesserung der Hydromorphologie von 
Wasserläufen 

An einer Reihe von Wasserkörpern, die als prioritär 

eingestuft wurden, werden hydromorphologische 

Sanierungsarbeiten durchgeführt. Diese Arbeiten zielen 

zum Beispiel darauf ab, die Kontinuität zwischen dem 

Wasserlauf und den Uferhabitaten wiederherzustellen, 

Laichplätze für Fische zu schaffen, Altwasser (Altarme...) 

wieder anzuschließen, die Wiederverbreitung zu 

ermöglichen oder auch Feuchtgebiete wiederherzus-

tellen. Diese Elemente sind für die biologische Vielfalt 

und die ökologische Qualität von Flüssen sehr wichtig 

und tragen in gewissem Maße zur Verringerung des 

Hochwasserrisikos bei. 

Außerdem sollen Hindernisse für die freie 

Fischwanderung (Staudämme, Wehre...) beseitigt 

werden. Bis Ende 2020 waren in den wallonischen 

Flüssen rund 4800 Hindernisse inventarisiert worden, 

darunter fast 2700 unüberwindbare, größere oder 

bedeutende Hindernisse. Zwischen 2016 und 2020 

wurden 45 solcher Hindernisse beseitigt oder ausge-

baut (z. B. Bau von Fischpässen zur Erleichterung der 

Migration).

Umgang mit saisonalen Dürren und 
Perioden starken Regens

Um saisonale Dürren zu bewältigen, haben die 

Behörden mehrere Maßnahmen ergriffen, darunter die 

Einrichtung einer Zelle „Dürre“, die vom Regionalen 

Krisenzentrum der Wallonie geleitet wird, und die 

Ausarbeitung der integralen Dürrestrategie. Diese 

basiert im Wesentlichen auf:

•  der Dürremaßnahme für die Wallonie (DMW), 

die sich auf den Schutz der Ressourcen und die 

Widerstandsfähigkeit der Umwelt und des ländlichen 

Raums konzentriert. Die DMW sieht unter anderem 

Maßnahmen zur Förderung der Infiltration von 

Regenwasser vor, um den Grundwasserspiegel zu 

erhöhen;

•  das Regionale Schema über die Wasserressourcen 

(RSWR), das eine strukturelle Lösung für lokale 

Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Leitungswasser 

bieten soll. Letzteres besteht im Wesentlichen aus 

der Durchführung von Arbeiten zum Anschluss 

großer Wassergewinnungsanlagen, um das Wasser 

im Falle einer Dürre dorthin zu führen, wo es fehlt. 

Das RSWR zielt darauf ab, die Auswirkungen von 

Klimaveränderungen besser zu berücksichtigen, 

die sich auf die Verfügbarkeit von Ressourcen, aber 

auch auf die Nachfrage auswirken könnten, die 

sich insbesondere für den Agrarsektor nach oben 

entwickeln könnte.

Um mit starken Regenfällen umgehen zu können, haben 

die Behörden in Umsetzung der Hochwasserrichtlinie die 

Pläne für das Hochwasserrisikomanagement (HWRM) 

verabschiedet. Sie umfassen Vorbeugungsmaßnahmen 

(z. B. Informationen über Risiken oder Anpassung von 

Gebäuden), zum Schutz (z. B. Infrastrukturarbeiten oder 

Erhaltung natürlicher Hochwasserausbreitungsgebiete), 

zur Vorbereitung (z. B. Warnsysteme, Notfallpläne), 

zur Behebung von Schäden und zur Analyse nach 

einer Krise auf regionaler, subregionaler oder lokaler 

Ebene. Von all diesen Maßnahmen betrifft die 

Mehrheit Schutzarbeiten. Obwohl Maßnahmen zur 

Verringerung des Hochwasserrisikos die Auswirkungen 

von Hochwasser auf die Umwelt mindern, zielt keine der 

Maßnahmen in den HWRM direkt auf die Vermeidung, 

Bewältigung oder Behebung von Umweltschäden 

ab. Einige Managementmaßnahmen, die auf die 

natürliche Umwelt abzielen (z. B. die Einrichtung 

oder Wiederherstellung von Feuchtgebieten, die 

als Pufferzonen dienen können), können auch posi-

tive Auswirkungen auf die Erhaltung vielfältigerer 

Ökosysteme haben.

Verbetering van de hydromorfologie van de 
rivieren 

In een aantal als prioritair aangemerkte waterlichamen 

worden hydromorfologische herstelwerkzaamheden 

uitgevoerd. Die werkzaamheden zijn er bijvoorbeeld 

op gericht de waterloop terug te verbinden met de 

oeverhabitats, paaigebieden voor vissen te creëren, 

de verbinding tussen waterlichamen en hun armen 

(dode armen enz.) te herstellen, waterlichamen te 

hermeanderen en watergebieden te herstellen. Die 

elementen zijn van groot belang voor de biodiversiteit 

en de ecologische kwaliteit van waterlopen en dragen 

in zekere mate bij tot de vermindering van het 

overstromingsrisico. 

Verder moeten barrières worden verwijderd die de 

vrije migratie van vissen (dammen, toevoerkanalen 

enz.) belemmeren. Eind 2020 werden ongeveer 4.800 

barrières op de Waalse waterwegen geïnventariseerd, 

waarvan bijna 2.700 grote of belangrijke onneembare 

barrières. Tussen 2016 en 2020 werden 45 van dergelijke 

barrières verwijderd of aangepast (bv. aanleg van 

vispassages om de migratie te vergemakkelijken).

Beheer van de seizoensgebonden droogtes 
en de hevige regenval

Om seizoensgebonden droogtes te beheren, heeft 

de overheid verschillende maatregelen genomen, 

waaronder de oprichting van een ‘droogtecel’, die 

wordt beheerd door het Centre régional de crise de 

Wallonie, en de ontwikkeling van de Stratégie intégrale 

sécheresse. Die strategie steunt voornamelijk op: 

•  het ‘Dispositif sécheresse pour la Wallonie’ (DSW), dat

erop gericht is de hulpbronnen en de veerkracht van

het milieu en het platteland te beschermen. Het DSW

omvat maatregelen om de infiltratie van regenwater

te bevorderen en zo de grondwateraanvulling te

vergroten;

•  het Schéma régional des ressources en eau (SRRE),

dat een structurele oplossing wil bieden voor lokale

problemen met de watervoorziening. Dat ‘Schéma’

voorziet voornamelijk in de aanleg van infrastructuur

om, tijdens perioden van droogte, water vanaf grote

waterproductiefaciliteiten naar plaatsen te loodsen

die kampen met een watertekort. Het SRRE beoogt 

beter rekening te houden met de gevolgen van de 

klimaatverandering, die een impact kan hebben op 

de beschikbaarheid van water, maar ook op de vraag, 

die kan toenemen, met name voor de landbouwsector.

Om het hoofd te bieden aan zware 

regenval hebben de overheidsinstanties, in 

toepassing van de overstromingsrichtlijn, de 

overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP)

aangenomen. Zij omvatten preventiemaatregelen 

(bv. risico-informatie of aanpassing van gebouwen), 

beschermingsmaatregelen (bv. infrastructuurwerken 

of behoud van natuurlijke overstromingsgebieden), 

paraatheidsmaatregelen (bv. waarschuwingssystemen, 

rampenplannen), herstelmaatregelen en post-

crisisanalysemaatregelen op regionaal, subregionaal of 

lokaal niveau. Van al die maatregelen is het merendeel 

gericht op bescherming. Hoewel de maatregelen 

voor het verminderen van overstromingsrisico’s 

helpen om de milieu-impact van overstromingen te 

temperen, heeft geen van de maatregelen in de ORBP’s 

rechtstreeks betrekking op de preventie, het beheer of 

het herstel van milieuschade. Merk op dat bepaalde 

beheermaatregelen ten behoeve van het natuurlijke 

milieu (bv. ontwikkeling of herstel van watergebieden 

die als bufferzone kunnen dienen) ook positieve 

gevolgen kunnen hebben voor de instandhouding van 

meer diverse ecosystemen.
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DIE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT  

Der aktuelle Zustand der Wasserkörper in 

der Wallonie deutet darauf hin, dass die 

Anstrengungen in einer Reihe von Bereichen 

fortgesetzt und verstärkt werden müssen, von denen 

hier nur einige angesprochen werden konnten. Die 

Herausforderungen auf dem Weg zur Erreichung 

des Ziels der WRRL, bis 2027 einen guten Zustand 

der Wasserkörper zu erreichen, sind zahlreich. Ganz 

allgemein beziehen sie sich auf eine gute quantitative 

Bewirtschaftung der Ressourcen unter Berücksichtigung 

des wiederkehrenden Risikos saisonaler Dürren, 

auf bessere Leistungen bei der Sanierung von 

Abwassereinleitungen, auf die Bekämpfung aller  

Formen der diffusen Verschmutzung und auf die 

Verbesserung der Bedingungen, die ein gutes 

Funktionieren der aquatischen Ökosysteme 

ermöglichen. Das in den BPFGE 2022 - 2027 

vorgesehene Maßnahmenprogramm zielt darauf ab, 

diesen vielfältigen Herausforderungen gerecht zu 

werden.

Die Bekämpfung der diffusen Verschmutzung durch die 

Landwirtschaft muss unbedingt fortgesetzt werden, z. 

B. durch die Beschränkung der Stickstoffeinträge auf 

das absolut Notwendige, eine strengere Kontrolle der 

Umsetzung des PNVS oder die weitere Entwicklung 

von Pufferstreifen (begraste Vorgewende, ange-

legte Parzellen und Streifen). Ein Übergang zu 

weniger intensiven Produktionsmethoden, die 

weniger Betriebsmittel (Düngemittel, Pestizide...) ver-

brauchen und die Böden besser vor Erosion schützen, 

ist absolut notwendig. Diese Maßnahmen müssen die 

Ziele der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ (Farm-
to-Fork-Strategie) und der EU-Strategie zur Erhaltung 

der biologischen Vielfalt bis 2030 einbeziehen, die 

im Rahmen des Europäischen Green Deal entwickelt 

wurden. Dazu gehört, dass bis 2030 der Einsatz und 

die Risiken chemischer Pestizide sowie der Einsatz der 

gefährlichsten Pestizide um 50 % reduziert werden, 

der Einsatz von Düngemitteln um mindestens 20 % 

verringert wird, der Verkauf antimikrobieller Mittel für 

Nutztiere und Aquakulturen um 50 % gesenkt wird 

und die Entwicklung der Bio-Landwirtschaft in der EU 

gefördert wird, um ihren Anteil auf 25 % der LNF zu 

erhöhen (dieser Anteil lag 2019 bei 8,5 %). Im Hinblick 

auf diffuse Verschmutzungen, die ihren Ursprung in 

verschmutzten und potenziell verschmutzten, insbe-

sondere historischen Standorten haben, müssen die 

Anstrengungen zur Identifizierung und Sanierung 

fortgesetzt werden.

Wichtig ist auch, dass der Kampf gegen punktuelle 

Verschmutzungen fortgesetzt wird, insbesondere gegen 

Verschmutzungen durch industrielle Einleitungen 

und unzureichende Abwasserbehandlung. In Bezug 

auf die Verschmutzung durch die Industrie muss das 

Gesetzeswerk verbessert werden, z. B. durch strengere 

Einleitungsnormen. Die Abwasserbehandlung ist auch 

eine der größten Herausforderungen in Hinblick auf 

die Verbesserung der Wasserqualität von Flüssen. Die 

Verbesserung der Abwasserreinigung erfolgt durch 

die Kontrolle des tatsächlichen Anschlusses an die 

Kanalisation und durch weitere Investitionen in die 

kollektive und autonome Abwasserentsorgung (u. a. 

für die Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur, 

den Ersatz alter Kläranlagen, die Verbesserung der 

Abwasserbehandlung und die Untersuchung neu auf-

tretender Stoffe). 

Herausforderungen für die Zukunft ebnen manch-

mal den Weg für Dauerbaustellen. Dies ist bei der 

Bekämpfung der chemischen Verschmutzung der 

Fall, da derzeit nur eine begrenzte Anzahl von Stoffen 

bei der Bewertung des Zustands von Wasserkörpern 

berücksichtigt wird. Dabei müssen neu auftre-

tende Schadstoffe berücksichtigt werden, die noch 

nicht in den von der EU-Gesetzgebung geforderten 

Wasserüberwachungsprogrammen enthalten sind, 

aber aufgrund ihrer Persistenz oder ihrer unerwün-

schten Auswirkungen auf die Umwelt oder die 

menschliche Gesundheit in Zukunft möglicherweise 

reguliert werden müssen. Diese treten manchmal schon 

in sehr geringen Dosen auf, wie im Fall der endokrinen 

Disruptoren. In bereits erstellten oder in Vorbereitung 

befindlichen Wachsamkeitslisten sind die betroffe-

nen Substanzen zusammengefasst: Medikamente 

(Antibiotika, Antidepressiva, Hormone...), Pestizide, 

perfluorierte Verbindungen, Mikroplastik...

TAL VAN UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST 

Uit de huidige toestand van de waterlichamen 

in Wallonië blijkt dat op een aantal gebieden 

verdere en grotere inspanningen geleverd 

moeten worden, gebieden waarvan er hier slechts 

enkele behandeld kunnen worden. Er moeten flink wat 

uitdagingen aangegaan worden om ervoor te zorgen 

dat de waterlichamen tegen 2027 in een goede toestand 

verkeren. Zo moet onder meer werk gemaakt moeten 

van een goed kwantitatief beheer van de hulpbron, 

rekening houdend met het risico van terugkerende 

seizoensgebonden droogtes. Voorts moet gestreefd 

worden naar een betere sanering van geloosd afvalwater, 

moeten alle vormen van diffuse verontreiniging 

aangepakt worden en moeten omstandigheden 

gecreëerd worden die bijdragen aan de goede werking 

van aquatische ecosystemen. Het programma van 

maatregelen waarin de SGBP’s voor 2022-2027 voorzien, 

wil al die uitdagingen aanpakken.

Het is van essentieel belang dat de landbouw verder ten 

strijde trekt tegen diffuse verontreiniging. Zo moet ze 

bijvoorbeeld de toevoeging van stikstof beperken tot het 

strikt noodzakelijke, een strengere controle uitvoeren op 

de toepassing van de PGDA’s, en in meer bufferstroken 

voorzien (met gras bezaaide perceelranden, ingerichte 

percelen en stroken). Er moet overgestapt worden naar 

minder intensieve productiemethoden, die minder 

inputs verbruiken (meststoffen, bestrijdingsmiddelen 

enz.) en de bodem beter beschermen tegen erosie. Er 

moeten strengere maatregelen komen die steunen op 

de doelstellingen van de ‘van boer tot bord’-strategie 

en de EU-biodiversiteitsstrategie 2030, die in het kader 

van de Europese Green Deal zijn ontwikkeld. Zo moeten 

tegen 2030 het gebruik en de risico’s van chemische 

pesticiden en van de gevaarlijkste pesticiden met 50% 

teruggeschroefd worden. Daarnaast moet het gebruik 

van meststoffen met ten minste 20% teruggeschroefd 

worden en moet de biologische landbouw in de EU 

gestimuleerd worden om het aandeel te verhogen tot 

25% van de OCG. Wat diffuse verontreiniging betreft 

die veroorzaakt wordt door verontreinigde en potentieel 

verontreinigde locaties, in het bijzonder historische 

locaties, moeten de inspanningen om de verontreiniging 

op te sporen en te saneren, worden voortgezet.

Verder moet ook de strijd tegen puntbronverontreiniging 

voortgezet worden, en in het bijzonder de strijd 

tegen verontreiniging door industriële lozingen en 

ontoereikende afvalwaterzuivering. Wat de industriële 

verontreiniging betreft, moet het wetsarsenaal worden 

verbeterd en moeten bijvoorbeeld de lozingsnormen 

aangescherpt worden. Afvalwaterzuivering vormt 

ook een grote uitdaging bij het verbeteren van de 

waterkwaliteit van de waterlopen. Om tot een betere 

sanering te komen, moet gecontroleerd worden in 

hoeverre bedrijven daadwerkelijk zijn aangesloten op 

de riolering. Ook moet verder geïnvesteerd worden 

in collectieve en autonome afvalwaterzuivering (met 

name om bestaande infrastructuur te vervangen, 

oude zuiveringsinstallaties te vervangen, de 

afvalwaterzuivering te verbeteren en onderzoek te 

voeren naar opkomende stoffen). 

Uitdagingen voor de toekomst effenen soms het pad 

naar permanente projecten. Dat is het geval voor 

de bestrijding van chemische verontreiniging, want 

momenteel wordt slechts met een beperkt aantal stoffen 

rekening gehouden om de toestand van waterlichamen 

te beoordelen. Er zal rekening moeten worden gehouden 

met opkomende verontreinigende stoffen, die nog niet 

zijn opgenomen in de door de Europese wetgeving 

voorgeschreven watermonitoringsprogramma’s, maar 

die in de toekomst gereguleerd kunnen worden 

vanwege hun persistentie of hun ongewenste effecten 

op het milieu of de gezondheid van de mens. Zulke 

stoffen komen soms in zeer lage dosissen voor, zoals bij 

hormoonontregelaars. Er zijn of worden controlelijsten 

opgesteld met de betrokken stoffen: geneesmiddelen 

(antibiotica, antidepressiva, hormonen enz.), pesticiden, 

perfluorverbindingen, microplastics enz.

Tot slot kan de klimaatverandering, door haar effect 

op de hydrologische cyclus, een impact hebben op 

de neerslagpatronen, het debiet van rivieren en de 

aanvulling van het grondwater. De mens zal zich moeten 

aanpassen aan extreme fenomenen (seizoensgebonden 

droogtes, zware regenval). Om overstromingen te 

voorkomen zal, naast de maatregelen die genomen 

moeten worden op het vlak van ruimtelijke ordening, 
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Schließlich kann der Klimawandel durch seine 

Auswirkungen auf den hydrologischen Zyklus 

das Niederschlagsmuster, die Abflussmengen 

von Flüssen und die Grundwasserneubildung 

beeinflussen. Insbesondere die Anpassung an 

Extremereignisse (jahreszeitlich bedingte Dürren, 

starke Regenfälle) ist eine große Herausforderung. 

Um Überschwemmungsrisiken vorzubeugen, wird 

es neben Raumordnungsmaßnahmen vor allem 

darum gehen, das Wasser zu verlangsamen, indem 

beispielsweise Oberflächenabflüsse möglichst weit 

oberhalb der Einzugsgebiete aufgefangen werden 

(Überschwemmungsgebiete, Rückhaltebecken...) 

und die Wasserströme gelenkt werden. Die 

Wiederherstellung von Überschwemmungsgebieten 

und Feuchtgebieten dürfte ebenfalls Vorteile sowohl 

für den Menschen als auch für die aquatischen 

Ökosysteme mit sich bringen. 

Das Wallonische Wiederaufbauprogramm umfasst 

verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung 

von Überschwemmungen und drohender 

Wasserknappheit, wie z. B. die Wiederbegradigung 

von Wasserläufen und die Einrichtung von temporä-

ren Überschwemmungszonen, die Renovierung und 

Verbesserung von Regenauffangbecken im Straßennetz, 

die Schaffung von Strukturen zur Wasserspeicherung 

und Bewässerung über die Bodenordnung oder die 

Wiederverwendung von Wasser.
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het water vertraagd moeten worden. Dat kan gedaan 

worden door het oppervlaktewater zo ver mogelijk 

stroomopwaarts van de stroomgebieden op te 

vangen (overstromingsbekkens, retentiebekkens 

enz.) en de waterstroom te sturen. Het herstel van 

overstromingsgebieden en watergebieden levert 

wellicht ook voordelen op voor de mens en de 

aquatische ecosystemen. 

Het Waalse herstelplan omvat diverse maatregelen 

om overstromingen en het risico van watertekorten 

te voorkomen. Zo zijn er plannen om waterlopen te 

hermeanderen en gebieden voor tijdelijke overstroming 

aan te leggen, de stormbekkens van het wegennet te 

verbeteren en wateropslagen irrigatiestructuren aan te 

leggen via landinrichting of het hergebruik van water.
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BODEM

Bodems vormen de bovenste laag van de aardkorst. Ze zijn in de loop van duizenden 

jaren ontstaan door de langzame inwerking van klimatologische en biologische 

factoren op geologische materialen en zijn niet hernieuwbaar tijdens het leven 

van een mens. Hoewel ze absoluut essentieel zijn voor de goede werking van 

ecosystemen (watercyclus, biogeochemische cycli van elementen, klimaatregeling 

enz.) en voor alle menselijke activiteit (landbouwproductie, fysieke ondersteuning 

van alle infrastructuur enz.), wordt hun rol vaak onderschat. Tal van menselijke 

activiteiten hebben ertoe geleid en leiden er nog steeds toe dat er minder bodems 

voorhanden zijn en dat de bodems die wel nog voorhanden zijn, hun functie niet naar 

behoren kunnen vervullen. Bodems worden op verschillende manieren aangetast. 

Die aantasting kan bijzonder snel gaan. Dat is vooral zorgelijk omdat bodems veel 

tijd nodig hebben om te ontstaan en zich te herstellen. Het is dan ook erg belangrijk 

dat er maatregelen genomen worden om de bodems te beschermen, de schade te 

herstellen en aantasting te voorkomen.



BODEMHet waalse milieu in 10 infografieken 

Het Waalse milieu in 10 infografieken 
BODEM 

COMPLEXE EN GEDIVERSIFIEERDE 
SAMENSTELLING

DE BRON VAN ESSENTIËLE ECOSYSTEEMDIENSTEN
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CULTURELE 
DIENSTEN

Begrafenisrituelen

Archeologische overblijfselen

6000 bodemeenheden in de legende 
van de digitale bodemkaart van Wallonië

Een verscheidenheid van Waalse bodems

... herbergt een rijke biodiversiteit
MICROFLORA
1 miljard individuen/g bodem
3 t biomassa/ha

Textielvezels
Biomassa (energie)

Bodemafdekking
Bijna 122 000 ha afgedekt (2007)

Impact: biologisch inerte bodems, 
verlies van elke functie behalve 

die van fysieke ondersteuning

Di�use verontreiniging
Geringe maar grootschalige verontreiniging, 
variabel naar gelang van de sto�en
Impact: verrijking van de bodem met ongewenste sto�en

Erosie
Niet-duurzame erosie op 59% van het landbouwareaal 
(240.000 ha) (2010 - 2019)
Impact: bodemverlies, vruchtbaarheidsverlies, schade 
aan gewassen, modderstromen, overstromingen, 
verandering van waterlopen

Verzuring
75 % van de bosbodems te zuur 

(pHwater < 4,5)( 1994 - 2012)
Impact: onevenwichtige 

voeding, vrijkomen van toxische 
elementen in planten, ongezonde bomen

Bijna 40 000 ha aangetast, gesaneerd of te beheren (2021)
Impact : risico's voor gezondheid, grondwater, 
ecosystemen; belemmert de plaatselijke 
economische ontwikkeling

Verdichting
Variabel e�ect afhankelijk van landen 

bosbouwmachines en plaatselijke omstandigheden
Impact: belemmering van infiltratie en beworteling, 

erosie, overstroming, verontreiniging van waterlopen

Verlies van biodiversiteit
Stedelijke en landbouwgronden 

meer getro�en; momenteel geen monitoring
Impact op de mineralisatie 

van organisch materiaal, 
nutriëntencycli, regulering van soorten, 

genetische en farmaceutische hulpbronnen ...

Gebrek aan organisch materiaal
90 % van het landbouwareaal 
(375 000 ha) (2015 - 2019)
E�ecten op vruchtbaarheid, 
biodiversiteit, bodemstructuur, 
watervoorziening, koolstofvoorraden, 
filtratie-/zuiveringscapaciteit

H+

Mn2+
Al3+

ERFGOED 
ONDER DRUK

Plaatselijke vervuiling

• Beheersing van het bodemverbruik, met inbegrip van het
verdere beheer van verontreinigde bodems
• Verhoging van het gehalte aan organisch materiaal in landbouwgrond

• Bestrijding van di�use verontreiniging
• Slagen van de EU-bodemstrategie voor 2030

UITDAGINGEN
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8KOMPLEXE UND VIELFÄLTIGE FORMATIONEN   

Böden sind eine Mischung aus mineralischen 

Bestandteilen (Ton, Schluff, Sand) und organischer 

Substanz (Mikroorganismen, lebende oder 

tote Pflanzen und Tiere, ihre Ausscheidungen und 

Zersetzungsprodukte, Humus), die zu Aggregaten 

von einigen Mikrometern bis wenigen Zentimetern 

zusammengesetzt sind und zwischen denen feine oder 

große Poren die Zirkulation von Gasen und Wasser 

ermöglichen. Böden weisen daher eine poröse Struktur 

auf, deren Aussehen und Eigenschaften je nach Form 

und Anordnung der Aggregate variieren. Darüber 

hinaus sind die Böden nicht in ihrer gesamten Tiefe 

gleichmäßig. Sie weisen eine Abfolge von Schichten 

auf, die als Horizonte bezeichnet werden und das 

Ergebnis der Prozesse sind, die ihre Bildung aus dem 

Muttergestein (geologisches Substrat) ermöglicht 

haben. Ältere, dickere Böden weisen mehr Horizonte 

auf als junge Böden. 

Diese poröse Struktur ermöglicht die Koexistenz sehr 

vieler Lebewesen unterschiedlichster Größe und 

macht Böden zu einzigartigen Speichern für die mikro-

bielle, tierische und pflanzliche Biodiversität. Bei der 

Bodenmikroflora (Bakterien, Archaeen, Pilze und Algen) 

liegt die Anzahl der Individuen pro Gramm Boden in der 

Größenordnung von 1 Milliarde und ihre Biomasse in 

gemäßigten Klimazonen bei 3 t/ha. Bei der Bodenfauna 

(Protozoen, Nematoden, Milben, Springschwänze, 

Insektenlarven, Tausendfüßler, Asseln, Regenwürmer...) 

liegt die Anzahl der Individuen auf und unter 1 m2 

Boden bei etwa 260 Millionen und ihre Biomasse bei 

etwa 1,5 t/ha(a).

Die Bestandteile des Bodens, ihre Anteile und die von 

ihnen gebildeten Strukturen (Aggregate, Horizonte) 

variieren je nach geologischem Ursprungsmaterial, 

Relief, Klima, biologischer Aktivität und Alter des 

Bodens. Sie charakterisieren die Bodenart und ihre 

Eigenschaften, die unter anderem die agronomischen 

und forstwirtschaftlichen Eignungen bestimmen, mit 

direkten Auswirkungen auf die Landnutzung und die 

Gestaltung von Landschaften. Darüber hinaus verän-

dert die Landnutzung (Beweidung, Anbaumethoden, 

Versiegelung...) wiederum diese Eigenschaften. 

Aus diesem Grund sind Böden äußerst vielfältige 

Lebensräume. Belegt durch die mehr als 60.000 

Bodeneinheiten, aus denen sich die Legende der 

digitalen Karte der Böden der Wallonie (CNSW) zusam-

mensetzt, die die Böden nach ihrer Beschaffenheit 

(relativer Anteil an Lehm, Schluff und Sand), ihrer natü-

COMPLEXE EN GEDIVERSIFIEERDE SAMENSTELLINGEN 

Bodems bestaan uit minerale bestanddelen 

(klei, leem, zand) en organische stoffen (micro-

organismen, levende of dode planten en 

dieren, hun uitwerpselen en ontbindingsproducten, 

humus), die zijn samengevoegd tot aggregaten van 

enkele micrometers tot enkele centimeters. Tussen die 

aggregaten bevinden zich fijne of grote poriën waarin 

gas en water circuleert. Bodems hebben dus een poreuze 

structuur, waarvan de structuur verschilt naargelang de 

vorm en de schikking van de aggregaten. Bovendien 

zijn bodems niet over hun hele diepte gelijkmatig. 

Ze vertonen een opeenvolging van lagen, horizonten 

genoemd, die als gevolg van bepaalde processen 

ontstaan zijn uit het moedergesteente (geologisch 

substraat). Oudere, dikkere bodems hebben meer 

horizonten dan jongere bodems. 

Dankzij die poreuze structuur kunnen een groot aantal 

organismen van zeer uiteenlopende omvang samenle-

ven, en zijn bodems unieke reservoirs van microbiële, 

dierlijke en plantaardige biodiversiteit. Kijken we naar 

de microflora in de bodem (bacteriën, archaea, schim-

mels en algen), dan bedraagt het aantal individuen per 

gram grond ongeveer 1 miljard en is hun biomassa gelijk 

aan ongeveer 3 t/ha in gematigde milieus. Kijken we 

naar de bodemfauna (protozoën, nematoden, mijten, 

springstaarten, insectenlarven, duizendpootachtigen, 

pissebedden, regenwormen enz.), dan bedraagt het 

aantal individuen op en onder 1 m2 bodem ongeveer 

260 miljoen en is hun biomassa gelijk aan ongeveer 1,5 

ton/ha(a).

De bodembestanddelen, hun verhoudingen en de 

structuren die zij vormen (aggregaten, horizonten) 

variëren naargelang het oorspronkelijke geologische 

materiaal, het reliëf, het klimaat, de biologische acti-

viteit en de ouderdom van de bodem. Ze liggen aan 

de basis van het type bodem en de eigenschappen 

van die bodem. Die eigenschappen bepalen in hoe-

verre de bodem geschikt is voor land- en bosbouw en 

hebben rechtstreekse gevolgen voor het grondgebruik 

en de manier waarop het landschap gevormd wordt. 

Bovendien worden die eigenschappen gewijzigd door 

de manier waarop de bodem gebruikt wordt (begra-

zing, teeltpraktijken, bodemafdekking enz.). 

Bodems zijn dus zeer gevarieerde milieus. Dat blijkt uit 

de meer dan 6.000 bodemeenheden in de legende van 

de Carte numérique des sols de Wallonie (CNSW). In 

die ‘Carte’ worden bodems onder andere ingedeeld 
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Belangrijkste bodemtypes in Wallonië
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rlichen Entwässerung, das Vorhandensein dieser oder 

jener Art von Horizont und die Art und Bedeutung der 

Steinlast klassifiziert.

Für einen synthetischeren Überblick wird im Folgenden 

die Karte der wichtigsten Bodentypen der Wallonie 

vorgestellt, die aus der CNSW abgeleitet wurde. Diese 

Karte teilt die Böden auf der Grundlage der Textur, der 

natürlichen Entwässerung und der Steinbelastung in 17 

Klassen ein. Stark vereinfacht kann man in der Wallonie 

unterscheiden zwischen: (i) im Norden und Südwesten 

der Sambre-Maas-Furche (Zone 1 auf der Karte) frucht-

bare Lehm- und Sand-Lehm-Böden, die hauptsächlich für 

den Ackerbau genutzt werden; (ii) im Nordosten (Zone 2) 

schluffige, manchmal lehmhaltige Böden, die vor allem 

als Weideland genutzt werden; (iii) im Condroz und in 

Fagne-Famenne-Calestienne (Zone 3) schluffig-steinige 

Böden, im Allgemeinen sauer, dick bis oberflächlich, 

die je nach Dicke, Textur, Entwässerung und Relief als 

Ackerland, Weideland oder zur Aufforstung genutzt 

werden; (iv) in den Ardennen (Zone 4) schluffige, stei-

narme bis schluffig-steinige, saure und eher arme Böden 

(Schiefer, Phyllade, Sandstein), die hauptsächlich als 

Weideland und zur Aufforstung genutzt werden; (v) 

auf der Hochebene des Venns (Zone 5) Torfböden; (vi) 

in Belgisch-Lothringen (Zone 6) verschiedene Böden, 

darunter lehmige und sandige Lehmböden, mit unter-

schiedlicher Eignung.

op basis van hun textuur (relatief aandeel klei, leem en 

zand), hun natuurlijke afwatering, de aanwezigheid van 

een bepaald type horizon, en de aard en het aandeel 

van de stenige bijmenging.

Voor een beknopter beeld wordt hieronder de kaart van 

de belangrijkste bodemtypes van Wallonië, afgeleid 

van de CNSW, gegeven. Die kaart verdeelt de bodems 

in zeventien klassen op basis van textuur, natuurlijke 

drainage en stenige bijmenging. Zeer vereenvoudigd 

gezegd onderscheiden we in Wallonië: (i) in het noor-

den en zuidwesten van de corridor Samber-Maas 

(zone 1 op de kaart), vruchtbare leem- en zandleem-

bodems, hoofdzakelijk geschikt voor akkerbouw; (ii) in 

het noordoosten (zone 2), leembodems, soms met klei, 

hoofdzakelijk geschikt voor weiland; (iii) in de Condroz 

en in Fagne-Famenne-Calestienne (zone 3), dikke tot 

oppervlakkige, meestal zure, stenige leembodems, 

geschikt voor teelten, beweiding of bebossing naarge-

lang hun dikte, textuur en drainage en het reliëf; (iv) in 

de Ardennen (zone 4), zure, vrij arme, weinig stenige tot 

stenige leembodems (schist, fylliet, zandsteen), hoofd-

zakelijk geschikt voor beweiding en bebossing; (v) op 

het Plateau van de Hoge Venen (zone 5), veenbodems; 

(vi) in Belgisch Lotharingen (zone 6), diverse gronden,

waaronder kleibodems en zandleembodems, geschikt

voor verschillende doeleinden.
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8DER URSPRUNG WICHTIGER ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN  

Auch wenn man ihm seinen Anthropozentrismus 

vorwerfen kann, ist eine Möglichkeit, die 

wesentliche und multifunktionale Rolle des 

Bodens darzustellen, die Auflistung der von ihm 

erbrachten Ökosystemleistungen, d. h. der Vorteile, die 

Menschen aus ihm ziehen. Nach den vom Millennium 
Ecosystem Assessment betrachteten Kategorien sind 

diese Leistungen im Wesentlichen:

•  Unterstützungsleistungen (die für alle anderen 

Leistungen erforderlich sind): Bodenbildung, 

Nährstoffkreislauf, Primärproduktion (die gesamte 

von Ökosystemen produzierte Biomasse), 

Lebensraum und biologische Vielfalt, physische 

Unterstützung für Infrastrukturen;

•  Versorgungsdienste: Produktion von 

Nahrungsmitteln und Textilfasern, Energieträgern 

(Biomasse), Materialien (Holz, Torf...), genetischen 

Ressourcen (Tier- und Pflanzenzucht, Biotechnologie), 

pharmazeutischen Ressourcen, Zierpflanzen, 

Süßwasser;

•  Regulierungsleistungen: Regulierung des Klimas 

(durch Flächennutzung, Kohlenstoffspeicherung), des 

Wasserkreislaufs (Abfluss, Infiltration, Speicherung, 

Evapotranspiration), der Wasserqualität (Filterung, 

Reinigung), bestimmter Schadstoffe (biologischer 

Abbau), von Krankheiten und Pathogenen (von 

Pflanzen, Tieren, Menschen);

•  kulturelle Dienstleistungen: Kulturerbe 

(Landschaften, Erhaltung archäologischer Überreste), 

Bestattungsriten... 

Bei einer Dienstleistung sind in der Regel mehrere 

Bodenfunktionen und mehrere Bodenprozesse (phy-

sikalische, chemische oder biologische) beteiligt, 

die zu mehreren Dienstleistungen beitragen können. 

So kommen zum Beispiel bei der Dienstleistung 

Pflanzenproduktion Funktionen wie die Verankerung 

der Pflanze und die Bereitstellung von Wasser und 

Nährstoffen ins Spiel, wobei Prozesse zum Einsatz 

kommen, die Nährstoffe langsam aus Bodenmineralien 

freisetzen und für die Pflanzen verfügbar machen.

DE BRON VAN ESSENTIËLE ECOSYSTEEMDIENSTEN 

Hoewel ze kan worden afgedaan als 

antropocentrisch, is één manier om de 

essentiële en multifunctionele rol van bodems 

in beeld te brengen om een lijst op te stellen van de 

ecosysteemdiensten die zij leveren, d.w.z. van de 

voordelen die ze opleveren voor de mens. Volgens het 

Millennium Ecosystem Assessment zijn de volgende 

diensten hoofdzakelijk:

•  ondersteunende diensten (nodig voor alle andere

diensten): bodemvorming, nutriëntencycli, primaire 

productie (alle door ecosystemen geproduceerde 

biomassa), habitat en biodiversiteit, fysieke 

ondersteuning van infrastructuur;

•  voorzieningsdiensten: productie van 

voedingsmiddelen en textielvezels, energiedragers 

(biomassa), materialen (hout, turf enz.), genetische 

hulpbronnen (dieren- en plantenveredeling, 

biotechnologieën), farmaceutische hulpbronnen, 

sierteelthulpbronnen, zoet water;

•  regulerende diensten: regulering van het klimaat (door 

landgebruik, koolstofopslag), van de watercyclus 

(afvloeiing, infiltratie, opslag, evapotranspiratie), van 

de waterkwaliteit (filtratie, zuivering), van bepaalde 

verontreinigende stoffen (biologische afbraak), van

ziekten en ziekteverwekkers (van planten, dieren,

mensen);

•  culturele diensten: cultureel erfgoed (landschappen,

behoud van archeologische overblijfselen),

begrafenisrituelen enz.

Een dienst omvat meestal meerdere bodemfuncties en 

-processen (fysisch, chemisch of biologisch), die kunnen 

bijdragen aan meerdere diensten. De dienst plantaar-

dige productie omvat bijvoorbeeld ‘verankering van 

de plant’ en ‘water- en voedingsstoffenvoorziening’. Bij 

die processen komen voedingsstoffen langzaam vrij uit 

bodemmineralen ten behoeve van de planten.

Het waalse milieu in 10 infografieken
BODEM 

COMPLEXE EN GEDIVERSIFIEERDE 
SAMENSTELLING

DE BRON VAN ESSENTIËLE ECOSYSTEEMDIENSTEN

FAUNA
260 miljoen individuen/m
1,5 t biomassa/ha

Aggregaat 
(klei, leem, 
zand, 
organisch 
materiaal)

Vo
rm

in
g

st
ijd

: m
ill

en
ni

a

Organische horizon

Organisch-minerale 
horizon

Minerale horizon

Oergesteente 
(geologisch substraat)

Niet-hernieuwbare bron, poreuze structuur ...

Water

Wortel

Gas

REGELGEVENDE 
DIENSTEN

Watercyclus

Klimaat

SO
ps

la
g 

va
n 

ko
ol

st
of

B
io

lo
gi

sc
he

 a
fb

ra
ak

 v
an

 
ve

ro
nt

re
in

ig
en

de
 s

to
�e

n
Re

gu
le

rin
g 

va
n 

zi
ek

te
ve

rw
ek

ke
rs

Zuivering & 
filtratie

CO2

C

VOORZIENINGSDIENSTEN

Voeding

Ornamenten

Zoetwater
Genetische en farmaceutische 
hulpbronnen

Materialen

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Primaire 
productie

Nutriëntencyclus

Fysieke 
ondersteuning

Bodemvorming

Habitat en 
biodiversiteit

CULTURELE 
DIENSTEN

Begrafenisrituelen

Archeologische overblijfselen

6000 bodemeenheden in de legende 
van de digitale bodemkaart van Wallonië

Een verscheidenheid van Waalse bodems

... herbergt een rijke biodiversiteit
MICROFLORA
1 miljard individuen/g bodem
3 t biomassa/ha

Textielvezels
Biomassa (energie)

Bodemafdekking
Bijna 122 000 ha afgedekt (2007)

Impact: biologisch inerte bodems, 
verlies van elke functie behalve 

die van fysieke ondersteuning

Di�use verontreiniging
Geringe maar grootschalige verontreiniging, 
variabel naar gelang van de sto�en
Impact: verrijking van de bodem met ongewenste sto�en

Erosie
Niet-duurzame erosie op 59% van het landbouwareaal 
(240.000 ha) (2010 - 2019)
Impact: bodemverlies, vruchtbaarheidsverlies, schade 
aan gewassen, modderstromen, overstromingen, 
verandering van waterlopen

Verzuring
75 % van de bosbodems te zuur 

(pHwater < 4,5)( 1994 - 2012)
Impact: onevenwichtige 

voeding, vrijkomen van toxische 
elementen in planten, ongezonde bomen

Bijna 40 000 ha aangetast, gesaneerd of te beheren (2021)
Impact : risico's voor gezondheid, grondwater, 
ecosystemen; belemmert de plaatselijke 
economische ontwikkeling

Verdichting
Variabel e�ect afhankelijk van landen 

bosbouwmachines en plaatselijke omstandigheden
Impact: belemmering van infiltratie en beworteling, 

erosie, overstroming, verontreiniging van waterlopen

Verlies van biodiversiteit
Stedelijke en landbouwgronden 

meer getro�en; momenteel geen monitoring
Impact op de mineralisatie 

van organisch materiaal, 
nutriëntencycli, regulering van soorten, 

genetische en farmaceutische hulpbronnen ...

Gebrek aan organisch materiaal
90 % van het landbouwareaal 
(375 000 ha) (2015 - 2019)
E�ecten op vruchtbaarheid, 
biodiversiteit, bodemstructuur, 
watervoorziening, koolstofvoorraden, 
filtratie-/zuiveringscapaciteit

H+

Mn2+
Al3+

ERFGOED 
ONDER DRUK

Plaatselijke vervuiling

• Beheersing van het bodemverbruik, met inbegrip van het 
verdere beheer van verontreinigde bodems
• Verhoging van het gehalte aan organisch materiaal in landbouwgrond

• Bestrijding van di�use verontreiniging
• Slagen van de EU-bodemstrategie voor 2030

UITDAGINGEN
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EIN KAPITAL, DAS UNTERSCHIEDLICHEN  
BELASTUNGEN UNTERSTEHT  

1  Denaturierung ist die Entnahme von Flächen aus ihrem natürlichen, forst- oder landwirtschaftlichen Zustand, unabhängig davon, ob sie anschließend bebaut oder 
unbebaut und befestigt oder unbefestigt sind.

Überall auf der Welt sind die Böden durch 

verschiedene menschliche Aktivitäten bedroht, 

die ihre Verfügbarkeit und ihre Fähigkeit, ihre 

Funktionen langfristig zu erfüllen, einschränken. In der 

Wallonie bestehen die größten Risiken in der Versiegelung 

von Böden, der lokalen und diffusen Verschmutzung, 

dem Rückgang des Gehalts an organischer Substanz 

in landwirtschaftlich genutzten Böden, ihrer Erosion 

durch Regenwasser, der Verdichtung von land- und 

forstwirtschaftlichen Böden, der Versauerung von 

Waldböden und dem Verlust der biologischen Vielfalt in 

den Böden. Diese Bedrohungen, bei denen komplexe, 

oft miteinander verbundene Phänomene im Spiel 

sind, unterscheiden sich insbesondere durch die 

betroffenen Bodenflächen und durch ihre mehr oder 

weniger reversible Natur. So sind z. B. von einem zu 

geringen Gehalt an organischer Substanz fast 375.000 

ha Ackerboden betroffen (Daten 2015 - 2019), aber 

das Problem ist reversibel, während die Versiegelung, 

die fast 122.000 ha (Daten 2007) betrifft, nahezu 

irreversibel ist. Im Fall des Biodiversitätsverlusts sind 

die betroffenen Flächen derzeit nicht abschätzbar. Es ist 

daher nicht einfach, diese Bedrohungen hinsichtlich ihres 

Auswirkungsgrades zu priorisieren. 

Versiegelte Böden, die die meisten ihrer 
Funktionen verlieren

Die Versiegelung von Böden (Straßen, Alleen, 

Bürgersteige, Parkplätze, Gebäude...) ist ein Problem, das 

aufgrund seiner irreversiblen Wirkung über Generationen 

hinweg und des damit verbundenen Funktionsverlustes 

Anlass zur Sorge gibt. Die Versiegelung verhindert 

die Infiltration von Regenwasser, was (i) das Risiko von 

Überschwemmungen erhöht, da die Böden weniger 

Wasser speichern können und das Wasser schneller 

in die Flüsse geleitet wird, und (ii) die Infiltration ver-

ringert, die es ermöglicht, die Grundwasserkörper im 

Winter aufzufüllen, was vor allem vor dem Hintergrund 

des Klimawandels, der zu häufigeren saisonalen 

Dürren führt, notwendig ist. Die Versiegelung beendet 

auch die biologische Funktion des Bodens, sei es die 

Mikroflora und Bodenfauna, die Flora oder Arten, die 

in der einen oder anderen Phase ihres Lebenszyklus 

auf den Boden angewiesen sind. Dies führt dazu, dass 

andere Bodenfunktionen wie Kohlenstoffspeicherung 

und Elementzyklen verloren gehen. Außerdem wird die 

Fragmentierung des Landes durch ökologische Barrieren 

verstärkt. Schließlich fördert sie in den Städten die 

Entstehung von Wärmeinseln. 

Nach den neuesten, jedoch relativ unsicheren verfüg-

baren Daten(b) betrug die Bodenversiegelungsrate in 

der Wallonie im Jahr 2007 7,2 %, was einer versiegelten 

Fläche von fast 122.000 ha entspricht. Diese Quote 

variierte jedoch erheblich zwischen den wallonischen 

Gemeinden (von 3,7 % bis 26,4 %). Derzeit wird ein 

Projekt zur Kartierung der versiegelten Flächen in der 

Wallonie mithilfe von Raum- und Luftfahrttechnologien 

entwickelt. Sein Ende ist für 2025 geplant.

Die Einschränkung der Versiegelung erfolgt über die 

Einschränkung der Denaturierung1, die im Jahr 2020 

zwischen 11 % und 16 % des wallonischen Gebietes 

betraf. Wenn eine Einschränkung der Versiegelung 

nicht möglich ist, sollten bereits denaturierte Flächen 

vorrangig remobilisiert werden, anstatt neues Land zu 

erschließen. Das europäische Ziel „no net land take“ 

ERFGOED ONDER DRUK 

1  Artificialisering is het onttrekken van oppervlaken aan hun natuurlijke, bos- of landbouwtoestand, ongeacht of die oppervlakten vervolgens bebouwd of verhard
wordt. 

Over de hele wereld worden bodems bedreigd 

door diverse menselijke activiteiten, waardoor 

ze afnemen in aantal of uiteindelijk hun functie 

niet meer naar behoren kunnen vervullen. In Wallonië 

worden de voornaamste risico’s veroorzaakt door 

bodemafdekking, plaatselijke en diffuse verontreiniging, 

de daling van het gehalte aan organische stof van 

landbouwgronden, de erosie van landbouwgronden 

door regenwater, de verdichting van landbouw- en 

bosgronden, de verzuring van bosgronden en het verlies 

aan biodiversiteit in de bodem. Die bedreigingen, 

waarmee complexe en vaak onderling samenhangende 

verschijnselen gemoeid zijn, verschillen in oppervlakte 

en omkeerbaarheid. Bijna 375.000 ha landbouwgrond 

(gegevens 2015 - 2019) kampt met een laag gehalte 

aan organische stof, maar het probleem is omkeerbaar, 

terwijl bijna 122.000 ha kampt met bodemafdekking 

(gegevens 2007), een probleem dat nagenoeg 

onomkeerbaar is. Wat het verlies aan biodiversiteit 

betreft, is het momenteel onmogelijk een raming te 

maken van de getroffen oppervlakten. Het is dan ook 

niet gemakkelijk om die bedreigingen te rangschikken 

volgens impactniveau. 

Afgedekte bodems die het grootste deel 
van hun functies verliezen

Bodemafdekking (wegen, paden, trottoirs, parkeerter-

reinen, gebouwen enz.) is een verontrustend probleem 

doordat het verschillende generaties lang onomkeer-

baar is en doordat de bodem verschillende van zijn 

functies verliest. Bodemafdekking verhindert dat 

regenwater in de bodem kan dringen. Enerzijds leidt 

dat tot een groter risico van overstromingen doordat 

de wateropslagcapaciteit van de bodem daalt en het 

water sneller naar de waterlopen vloeit. Anderzijds 

leidt het ertoe dat het water minder goed in de grond 

dringt en dat de grondwaterreserves tijdens de winter 

onvoldoende aangevuld worden, wat verontrustend 

is gezien de klimaatverandering en het toenemend 

aantal seizoensgebonden droogtes. Bovendien doet 

bodemafdekking de biologische werking van de 

bodem teniet, zowel wat betreft bodemmicroflora 

en -fauna als wat betreft soorten die in een bepaalde 

fase van hun biologische cyclus afhankelijk zijn van de 

bodem. Daardoor gaan ook andere bodemfuncties 

teniet: koolstofopslag, elementencycli enz. Bovendien 

creëert bodemafdekking ecologische barrières die het 

grondgebied versnipperen. Tot slot werkt bodemafdek-

king stedelijke hitte-eilanden in de hand. 

Volgens de laatste beschikbare gegevens(b), die relatief 

onzeker zijn, was in 2007 7,2% of bijna 122.000 ha van 

de Waalse bodem afgedekt. Dat percentage verschilt 

echter sterk van gemeente tot gemeente (van 3,7% tot 

26,4%). Met behulp van ruimtevaart- en luchtvaarttech-

nologieën wordt momenteel gewerkt aan een project 

dat de afgedekte oppervlakten in Wallonië in kaart 

brengt. Dat project zou in 2025 klaar zijn.

Om de bodemafdekking te beperken moet ook de artifi-

cialisering beperkt worden1. Die artificialisering maakte 

in 2020 tussen 11% en 16% van het Waalse grondgebied 

uit. Wanneer het niet mogelijk is de bodemafdekking 

te beperken, moet voorrang worden gegeven aan het 

hergebruik van reeds geartificialiseerd land boven het 

gebruik van nieuw land. De Europese doelstelling ‘no 

net land take’ heeft tot doel tegen 2050 de nettotoe-

name van geartificialiseerde oppervlakte een halt toe 

te roepen. Om die doelstelling te bereiken heeft de 

Waalse regering in 2019 het Schéma de développement 

du territoire aangenomen (SDT), waarvan de datum van 
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8zielt darauf ab, ab 2050 jede Nettozunahme der denatu-

rierten Fläche zu stoppen. Mit der Verabschiedung des 

Raumentwicklungsschemas (RES) im Jahr 2019, dessen 

Datum des Inkrafttretens noch festgelegt werden muss, 

hat die wallonische Regierung die Grundzüge einer terri-

torialen Strategie festgelegt, mit der dieses Ziel erreicht 

werden soll: den Verbrauch von nicht denaturierten 

Flächen bis 2030 auf 6 km2/Jahr zu reduzieren und bis 

2050 auf 0 km2/Jahr hinzuarbeiten. Im Zeitraum von 2015 

bis 2020 lag dieser Verbrauch bei 11 km2/Jahr.

Fast 40.000 ha potenziell von lokaler 
Verschmutzung betroffen

Die lokale Bodenverschmutzung, deren Quellen identifi-

zierbar und lokalisierbar sind, ist eine weitere Ursache für 

die Verschlechterung der Bodenqualität in der Wallonie 

wie auch in ganz Europa. In den meisten Fällen ist die 

Bodenverschmutzung ein Erbe vergangener Praktiken, 

bei denen die Umweltbelange nicht ausreichend berück-

sichtigt wurden. Heute gibt es Maßnahmen, um eine 

weitere Verschmutzung zu verhindern, insbesondere im 

Rahmen der Umweltgenehmigungen und des Dekrets 

über die Verwaltung und Sanierung von Böden, des 

sogenannten „Bodendekrets“.

Die Herausforderungen der lokalen Bodenverschmutzung 

sind auf mehreren Ebenen zu betrachten:

•  Bedenken hinsichtlich der menschlichen Gesundheit 

(über verschiedene Expositionswege: Aufnahme von 

Bodenpartikeln, Aufnahme von Lebensmitteln, die 

auf kontaminierten Böden erzeugt wurden, Aufnahme 

von Wasser, das durch unterirdische Leitungen in 

kontaminierten Gebieten fließt, Einatmen flüchtiger 

Schadstoffe in Böden oder Wasser, Kontakt mit 

Schadstoffen in Böden oder Wasser über die Haut...);

•  Risiken für das Grundwasser (Migration von 

Schadstoffen);

•  Risiken für die Ökosysteme (Toxizität für lebende 

Organismen auf allen Ebenen der Nahrungskette);

•  Bremse für die lokale wirtschaftliche Neuentwicklung 

(mangelnde Attraktivität für Investoren, Einfrieren von 

Grundstücken für wirtschaftliche Zwecke...).

Der Umgang mit diesen Verschmutzungen wird durch 

das „Bodendekret“ geregelt, das das Verursacherprinzip 

anwendet. Das Passivum ist in der Wallonie aufgrund 

ihrer reichen industriellen Vergangenheit beson-

ders wichtig. Laut der Datenbank für den Zustand des 

Bodens (DZB) muss 39.500 Katasterparzellen mit einer 

Fläche von fast 40.000 ha (2,3 % des Landes, 15 % der 

denaturierten Fläche) besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden, die bereits Gegenstand von 

Bodenbewirtschaftungsmaßnahmen waren oder noch 

sein müssen (Daten vom 31.03.2021). Es kann sich 

dabei um Industriebrachen, alte Tankstellen, ehema-

lige Mülldeponien oder Standorte handeln, deren 

frühere oder laufende Aktivitäten den Boden oder das 

Grundwasser verschmutzen können. Nach der Sanierung, 

d. h. nachdem der Boden für eine bestimmte Nutzung 

geeignet gemacht wurde (unterschiedliche Normen 

für Wohn-, Freizeit- und Industriezwecke), werden 

diese Grundstücke weiterhin beobachtet, um mögliche 

Änderungen der Bodenqualitätsstandards zu berücksich-

tigen oder um sich auf mögliche Arbeiten vorzubereiten, 

die eine Landumlegung oder Nutzungsänderungen 

beinhalten, die ihren Status in Frage stellen könnten. 

Phänomene diffuser Verschmutzung, die 
schwer zu kontrollieren sind

Böden sind auch Phänomenen diffuser Verschmutzung 

ausgesetzt, deren Quellen in der Regel nicht einem 

verantwortlichen Emittenten zuzuordnen sind. Diese 

meist geringe, aber großflächige Verschmutzung kann 

das Ergebnis sein von:

•  Niederschlag von sedimentierbarem Staub in 

inwerkingtreding nog moet worden bepaald. In dat 

‘Schéma’ wordt bepaald dat het gebruik van niet-gear-

tificialiseerde gronden tegen 2030 met 6  km²/jaar 

verminderd moet worden, om tegen 2050 te evolueren 

naar 0 km²/jaar. In de periode 2015-2020 lag dit verbruik 

op 11 km2/jaar.

Bijna 40.000 ha mogelijk aangetast door 
plaatselijke vervuiling 

Plaatselijke bodemverontreiniging, waarvan de bronnen 

identificeerbaar en lokaliseerbaar zijn, is een andere 

oorzaak van bodemaantasting in Wallonië en elders in 

Europa. In de meeste gevallen is de verontreiniging een 

erfenis van praktijken uit het verleden waarbij onvol-

doende rekening werd gehouden met milieu. Vandaag 

zijn maatregelen getroffen om nieuwe verontreinigingen 

te voorkomen, met name in het kader van milieuvergun-

ningen en het decreet betreffende bodembeheer en 

-sanering, het zogenaamde ‘Bodemdecreet’.

De uitdagingen inzake plaatselijke bodemverontreini-

ging moeten op verschillende fronten worden aangepakt:

•  risico’s voor de menselijke gezondheid (via diverse

blootstellingsroutes: inname van bodemdeeltjes,

inname van voedsel dat op verontreinigde grond is

geproduceerd, inname van water dat door leidingen

in verontreinigde gebieden stroomt, inademen van

vluchtige verontreinigende stoffen die in de bodem

of het water aanwezig zijn, contact met in de bodem

of het water aanwezige verontreinigende stoffen via

de huid enz.);

•  risico’s voor het grondwater (migratie van

verontreinigende stoffen);

•  risico’s voor ecosystemen (toxiciteit voor levende

organismen op alle niveaus van de voedselketen);

•  belemmering voor de plaatselijke economische

herontwikkeling (niet aantrekkelijk voor investeerders,

bevriezing van gronden met een economische

bestemming enz.).

Het beheer van deze verontreiniging wordt geregeld 

door het Bodemdecreet dat uitgaat van het beginsel 

‘de vervuiler betaalt’. Door zijn rijke industriële verle-

den heeft Wallonië een sterk nadelig saldo. Volgens de 

Banque de données de l’état des sols (BDES) moeten 

39.500 kadastrale percelen 39.500 percelen – samen 

goed voor bijna 40.000 ha (2,3% van het grondgebied, 

15% van de geartificialiseerde oppervlakte) – waarvoor 

al een bodembeheerprocedure is gestart of nog gestart 

moet worden, nauwlettend gemonitord worden (gege-

vens op 31.03.2021). Het kan gaan om industrieterreinen, 

voormalige benzinestations, voormalige stortplaatsen, 

terreinen waar vroegere of huidige activiteiten de bodem 

of het grondwater kunnen verontreinigen enz. Nadat zij 

zijn gesaneerd, d.w.z. geschikt gemaakt voor een bepaald 

gebruik van de bodem (verschillende normen naargelang 

het gaat om bewoning, recreatief of industrieel gebruik 

enz.), blijven deze percelen onder toezicht wegens de 

mogelijke evolutie van de bodemkwaliteitsnormen of 

in afwachting van eventuele werkzaamheden waarbij de 

bodem wordt heringericht of het gebruik wordt gewij-

zigd waardoor de bodem opnieuw in het gedrang zou 

komen wanneer deze percelen eenmaal gesaneerd zijn.

Diffuse verontreinigingen die moeilijk te 
beheersen zijn

Bodems zijn ook onderhevig aan diffuse verontreini-

ging, waarvan de bronnen meestal niet kunnen worden 

toegeschreven aan een verantwoordelijke emittent. 

Deze verontreiniging, die meestal gering is maar op 

grote schaal voorkomt, kan het gevolg zijn van:

•  depositie van sedimenteerbaar stof in de omgeving

van emitterende installaties (ijzer- en staalindustrie,

cementfabrieken, kalkovens, steengroeven,

metallurgie, metaalverwerking, chemie,

verbrandingsovens enz.), die worden gemonitord

door het ‘Institut scientifique Wallon de surveillance,
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der Nähe von emittierenden Anlagen (Eisen- 

und Stahlindustrie, Zementwerke, Kalköfen, 

Steinbrüche, Metallurgie, Metallverarbeitung, 

Chemie, Verbrennungsanlagen...), die von der 

Forschungseinrichtung der öffentlichen Dienste 

(ISSeP) und der wallonischen Agentur für Luft und Klima 

(AwAC) überwacht werden. Dieser Niederschlag ist seit 

den 2000er-Jahren insgesamt rückläufig, was auf den 

Rückgang oder die Einstellung bestimmter Aktivitäten 

und die Anwendung neuer Betriebsbedingungen 

(Umweltgenehmigungen), die Entwicklung neuer 

Technologien (effizientere Filter, neue industrielle 

Verfahren, Ersatz bestimmter Verbindungen usw.) 

zurückzuführen ist. Die Ablagerung von metallischen 

Spurenelementen wird jedoch lokal in bestimmten 

Jahren auf hohem Niveau beobachtet. Es ist jedoch 

schwierig, diesen Niederschlag von den metallischen 

Spurenelementen zu trennen, die historisch im Boden 

vorhanden waren und eine Hintergrundkonzentration 

bilden;

•  Niederschlag von Luftschadstoffen nach Fahrten über 

große Entfernungen (in der Größenordnung von 100 

km oder mehr). Zu den betroffenen Schadstoffen 

gehören insbesondere schwefel- und stickstoffhaltige 

Schadstoffe, die eine wesentliche Ursache für die 

Schädigung von Ökosystemen durch Versauerung 

und Eutrophierung (Nährstoffüberschuss) darstellen, 

indem sie unter anderem Nährstoffungleichgewichte 

bei Pflanzen hervorrufen. Im Jahr 2015 war die 

Situation nur noch für Stickstoff problematisch, 

dessen kritische Belastung2 unter dem Gesichtspunkt 

der Eutrophierung bei 6 % der Waldflächen (35.000 

ha) und 95 % der Flächen anderer Ökosysteme mit 

naturnaher Vegetation (Heiden, Moore, Torfmoore...) 

(11.000 ha), die in der Wallonie relativ selten sind, 

überschritten wurde;

•  Verschmutzung durch landwirtschaftliche Tätigkeiten 

(Einträge von Pestiziden, Düngemitteln, Dung, 

Schlamm aus Kläranlagen usw.), die zu einer 

Anreicherung unerwünschter Elemente im Boden 

führen können (z. B. Cadmium in Phosphatdüngern) 

und dazu, dass Stoffe, die die Tier- und Pflanzenwelt 

2 Maximale Menge an atmosphärischer Schadstoffdeposition, die ein Ökosystem ohne langfristige unerwünschte Auswirkungen aufnehmen kann.

an Land und im Wasser beeinträchtigen können (z. 

B. Pestizide oder Rückstände von Antibiotika), weit 

über die behandelten Flächen hinaus in die Umwelt 

gelangen;

•  Verschmutzungen durch die unkontrollierte 

Verwertung bestimmter Abfälle auf oder in Böden 

bei groß angelegten oder weit verbreiteten 

Aufschüttungsaktivitäten (Erdaushub, Sedimente, 

Baggerschlamm...).

Die Bekämpfung der Phänomene diffuser 

Verschmutzung umfasst die Kontrolle und Verringerung 

der Emissionen von Luftschadstoffen, die angemessene 

Überwachung von Materialien, die auf den Böden 

verwertet werden können, die Verringerung der Menge 

der in der Landwirtschaft eingesetzten Betriebsmittel 

in Verbindung mit der Verbesserung ihrer Qualität 

sowie Anwendungsmodalitäten, die Verluste durch 

Verflüchtigung, Abfließen in Oberflächengewässer und 

Migration in das Grundwasser minimieren. Während 

einige Maßnahmen zur Luftreinhaltung (z. B. Luft-Klima-

Energie-Plan 2016 - 2022) oder zur Wasserreinhaltung (z. 

B. Programm zur nachhaltigen Stickstoffbewirtschaftung 

in der Landwirtschaft, Bewirtschaftungspläne für die 

Einzugsgebiete) dazu beitragen, gibt es keine spezi-

fischen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der diffusen 

Verschmutzung im und auf dem Boden, außer für 

Klärschlamm, dessen Verwendung im oder auf dem 

Boden seit 1995 geregelt ist, und ausgehobenen Boden, 

dessen Bewirtschaftung und Rückverfolgbarkeit seit 

2018 geregelt ist. In den anderen Fällen wird die dif-

fuse Verschmutzung indirekt über die Gesetzgebungen 

zu Umweltgenehmigungen, Abfallmanagement, 

Bodenmanagement und -sanierung sowie Pestiziden 

angegangen.

Zu geringe Gehalte an organischer Substanz 
in den meisten kultivierten Böden

Eine ausreichende Menge an organischer Substanz (OS) 

im Boden ist entscheidend für Fragen der Fruchtbarkeit 

(Nährstoffe), der Biodiversität (Lebensräume, 

de sûreté et de recherche & développement en 

environnement’ (ISSeP) en het ‘Agence wallonne 

de l’air et du climat’ (AwAC). Deze impact is sinds 

de jaren 2000 over het algemeen aan het afnemen 

dankzij de vermindering of stopzetting van 

bepaalde activiteiten en de toepassing van nieuwe 

exploitatievoorwaarden (milieuvergunningen), de 

ontwikkeling van nieuwe technologieën (efficiëntere 

filters, nieuwe industriële procedés, vervanging 

van bepaalde verbindingen...). Tijdens sommige 

jaren wordt lokaal echter een hoge depositie van 

metallische spoorelementen waargenomen. Het is 

evenwel moeilijk om een onderscheid te maken tussen 

die depositie en de metallische spoorelementen 

die van oudsher in de bodem aanwezig zijn en een 

achtergrondconcentratie vormen;

•  depositie van luchtverontreinigende stoffen na

verplaatsingen over lange afstanden (100 km of

meer). Tot de betrokken verontreinigende stoffen

behoren de verontreinigende stoffen zwavel en

stikstof, die een belangrijke oorzaak zijn van de

aantasting van het ecosysteem door verzuring

en eutrofiëring (overmaat aan voedingsstoffen),

waardoor het voedingsevenwicht van de planten

wordt verstoord. In 2015 was de situatie nog alleen

problematisch voor stikstof, waarvan de kritische

belasting2 voor 6% van de bosgebieden (35.000 ha)

en 95% van de gebieden met andere seminatuurlijke

vegetatie-ecosystemen (venen, moerassen, heide

enz.) (11.000 ha), milieus die relatief zeldzaam zijn in

Wallonië, werd overschreden en tot eutrofiëring kan

leiden;

•  verontreiniging door landbouwactiviteiten

(toevoeging van bestrijdingsmiddelen, 

meststoffen, dierlijk afvalwater, slib van collectieve 

zuiveringsinstallaties enz.), die kan leiden tot de 

verrijking van de bodem met ongewenste elementen 

(bv. cadmium in het geval van fosfaatmeststoffen) 

en de aanwezigheid van stoffen die de land- en 

waterfauna en -flora kunnen verstoren (bv. residuen 

van pesticiden of antibiotica), tot ver buiten de 

behandelde gebieden;

2 Maximale hoeveelheid atmosferische depositie van verontreinigende stoffen die een ecosysteem kan assimileren zonder schadelijke effecten op lange termijn.

3 Aantasting van de bodemstructuur door de inwerking van regendruppels, waardoor een oppervlaktekorst wordt gevormd die infiltratie verhindert

•  verontreiniging door ongecontroleerde terugwinning 

van bepaalde afvalstoffen op of in de bodem

bij grootschalige of algemene opvulactiviteiten

(uitgegraven aarde, sedimenten, baggerslib enz.).

Om diffuse verontreiniging te bestrijden moeten de emis-

sies van luchtverontreinigende stoffen gecontroleerd 

en verminderd worden. Ook moet regelgevend toe-

zicht uitgeoefend worden op de materialen die op de 

bodems teruggewonnen kunnen worden, moeten de 

hoeveelheden in de landbouw gebruikte inputs dalen 

en moet de kwaliteit ervan verbeterd worden. Tot slot 

moeten er nadere regels voor het gebruik van inputs 

vastgesteld worden om verliezen door vervluchtiging, 

afspoeling naar oppervlaktewateren en overdracht 

naar het grondwater te beperken. Hoewel sommige 

beleidsmaatregelen die gericht zijn op lucht (bv. het 

Air Climate Energy Plan 2016 - 2022) of water (bv. het 

programma voor duurzaam beheer van stikstof in de 

landbouw, stroomgebiedbeheerplannen) hieraan bij-

dragen, is de bestrijding van diffuse verontreiniging 

op en in de bodem niet onderworpen aan specifieke 

wetgeving, behalve voor slib van zuiveringsinstallaties, 

waarvan het gebruik op of in de bodem sinds 1995 is 

gereguleerd, en afgegraven grond, waarvan het beheer 

en de traceerbaarheid sinds 2018 zijn gereguleerd. 

In de andere gevallen wordt diffuse verontreiniging 

indirect aangepakt via de wetgeving inzake milieuver-

gunningen, afvalbeheer, bodembeheer en -sanering, 

en pesticiden. 

Te weinig organisch materiaal in de meeste 
landbouwgronden

Voor een goede vruchtbaarheid (nutriënten), bio-

diversiteit (habitats, energiebron), bodemstructuur 

(beluchting, erosiebestendigheid, verdichting3) en 

watercirculatie (infiltratie, retentie), de koolstofopslag 

(bestrijding van broeikasgasemissies) en een goede 

immobilisatie/afbraak van bepaalde verontreinigende 

stoffen (filterwerking) is het belangrijk dat er voldoende 

organisch materiaal (OM) in de bodem aanwezig is. 
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8Energiequelle), der Bodenstruktur (Belüftung, 

Widerstand gegen Erosion, Verschlämmung3, 

Verdichtung), des Wasserkreislaufs (Infiltration, 

Rückhaltung), der Kohlenstoffspeicherung (Bekämpfung 

von Treibhausgasemissionen) und der Immobilisierung/

Abbau bestimmter Schadstoffe (Filtereffekt). Der Gehalt 

an OS, der durch den Kohlenstoffgehalt(C) geschätzt 

wird, folgt insgesamt einem zunehmenden Gradienten 

von Nordwest nach Südost in der Wallonie, der die geo-

grafischen Unterschiede in Bezug auf Bodenbedeckung 

und -nutzung, Bodentyp und Klima widerspiegelt:

•  im Nordwesten und im Zentrum der Wallonie 

(schlammhaltige Region, sandig-lehmige Region 

und Condroz) gibt es einen höheren Anteil an Böden 

unter Ackerbau, deren Gehalt an OS niedriger ist, weil 

die Zufuhr von OS nicht ausreicht, um Verluste durch 

Mineralisierung, Erosion der oberen Bodenschichten 

oder durch Bodenexport mit der Ernte auszugleichen;

•  im Süden und Osten der Wallonie (Ardennen, Hohe 

Ardennen, Grünlandregion) gibt es einen höheren 

Anteil an Dauergrünland und Wäldern, deren Böden 

reicher an OS sind. Bei Wiesen ist dies auf eine dich-

tere Rhizosphäre4 als bei Kulturen zurückzuführen, 

die die Produktion von OS begünstigt, sowie auf das 

Fehlen des Pflügens, das tendenziell die Verluste 

durch Mineralisierung beschleunigt. Im Wald ist dies 

darauf zurückzuführen, dass jedes Jahr frische OS 

durch die Streu (vor allem Laub) und ihre Zersetzungs-

produkte zugeführt wird. Außerdem verlangsamt 

das kältere und feuchtere Klima in höheren Lagen 

(Ardennen, Haute Ardenne) die biologische Aktivität 

der Böden, was zu einer langsameren Zersetzung 

und Mineralisierung der OS führt, die dazu neigt, sich 

anzusammeln.

Im Zeitraum 2015 - 2019 wiesen für den Ackerbau 

genutzte Böden (25 % der wallonischen Landesfläche) 

einen durchschnittlichen Kohlenstoffgehalt von 13 g 

C/kg und Böden unter Dauergrünland (18 % der wal-

lonischen Landesfläche) einen durchschnittlichen 

Kohlenstoffgehalt von 37 g C/kg auf. Bei Waldböden 

3 Verschlechterung der Bodenstruktur durch die Wirkung von Regentropfen, was zur Bildung einer Oberflächenkruste führt, die sich der Infiltration widersetzt.

4  Gesamtheit der Mikroregionen des Bodens, die mit den Wurzeln in Berührung kommen. Der Rhizosphärenboden weist einen besonderen Reichtum an organischen 
Verbindungen auf, der für eine hohe mikrobielle Aktivität günstig ist.

5 Kombination von Bäumen und Kulturen oder Tieren auf derselben Parzelle.

(33 % der wallonischen Fläche) liegt dieser Gehalt in 

der Regel über 40 g C/kg. Bei der Festlegung eines 

Mindestwertes für den Gehalt an OS für eine gute 

Bodenfunktion können mehrere Kriterien berücksichtigt 

werden. Eine davon, die für das Erosionsrisiko kritisch ist, 

ist die Stabilität der Aggregate unter der Einwirkung von 

Regenwasser. Stabile Aggregate gewährleisten insbe-

sondere die Aufrechterhaltung einer guten Porosität des 

Bodens, die für die Wasserzirkulation, den Gasaustausch 

und die biologische Aktivität notwendig ist. Nach 

diesem Kriterium weisen 90 % der Anbauflächen in der 

Wallonie (fast 375.000 ha, etwa 22 % der Landesfläche) 

einen zu geringen Gehalt an OS (< 20 g C/kg) auf, da 

dies zu einer Instabilität der Aggregate führen kann. Auf 

Dauergrünland ist das Problem marginal, da es 1,4 % 

der Fläche bzw. weniger als 0,3 % des Landes betrifft. 

Waldböden sind nicht betroffen.

Im Öffentlichen Dienst der Wallonie (ÖDW) Umwelt 

werden derzeit Überlegungen angestellt, um land-

wirtschaftliche Praktiken zu fördern, die eine Erhöhung 

des Gehalts an OS in für den Ackerbau genutzten Böden 

begünstigen. Diese Praktiken sind bekannt: 

•  dichtere und dauerhaftere Pflanzendecke 

(Zwischenkulturen, Grasanbau, Agroforstwirtschaft5, 

Wiederherstellung von Dauergrünland...);

•  Rückführung von Rückständen oder Nebenprodukten 

von Kulturen in den Boden und Zufuhr von OS (Dung, 

Kompost, Gärreste, verwertbarer Klärschlamm...);

•  Diversifizierung der Kulturen, längere Umlaufzeiten, 

Anbaumethoden, die eine gute Bodenstruktur 

und geringe Erosion fördern (z. B. begrenzte 

Bodenbearbeitung)

Diese Praktiken haben den doppelten Vorteil, 

dass sie die physikalischen, chemischen und biolo-

gischen Eigenschaften des Bodens verbessern und 

die Kohlenstoffspeicherung in den Böden erhöhen, 

was im Kampf gegen den Klimawandel von Vorteil ist. 

Ein Teil dieser Emissionen könnte nämlich durch die 

Verbreitung der oben erwähnten landwirtschaftlichen 

De OM-gehalten, geschat aan de hand van het kools-

tofgehalte (C), vertonen globaal genomen een stijgende 

gradiënt van het noordwesten naar het zuidoosten van 

Wallonië, die de geografische variaties in termen van 

grondbezetting en -gebruik, bodemtype en klimaat 

weerspiegelt: 

•  in het noordwesten en het centrum van Wallonië

(leemgebied, zandleemgebied en Condroz) vinden

we meer bodems onder gewassen waarvan de OM-

gehalten laag zijn doordat er onvoldoende OM

wordt toegevoegd om verliezen door mineralisatie,

erosie van de bovenste bodemlagen en tijdens het

oogsten meegevoerde grond, te compenseren;

•  in het zuiden en oosten van Wallonië (Ardennen,

Hoge Ardennen, Graslandgebied) vinden we meer

permanent grasland en bossen met bodems die

rijker zijn aan OM. Onder grasland kan dit worden

verklaard doordat de rizosfeer4 dichter is dan onder

gewassen, wat gunstig is voor de productie van

OM, en door het feit dat er niet wordt geploegd;

ploegen kan namelijk de verliezen door mineralisatie

versnellen. Onder bossen kan dit worden verklaard

door de jaarlijkse toevoer van vers OM uit strooisel

(vooral bladafval) en de afbraakproducten daarvan.

Bovendien vertraagt het koudere en nattere klimaat

op grotere hoogte (Ardennen, Hoge Ardennen) de

biologische activiteit van de bodem. Dat leidt tot

een tragere afbraak en een tragere mineralisatie van

het OM dat zich dan ophoopt.

In de periode 2015-2019 hadden de bodems onder 

gewassen (25% van het Waalse grondgebied) een 

gemiddeld koolstofgehalte van 13 g C/kg en de 

bodems onder blijvend grasland (18% van het Waalse 

grondgebied) een gemiddeld gehalte van 37 g C/kg. 

Voor bosgronden (33% van het Waalse grondgebied) 

ligt dit gehalte over het algemeen hoger dan 40 g C/

kg. Er kunnen verschillende criteria worden gehanteerd 

om een minimaal OM-gehalte vast te stellen met het 

oog op een goede bodemwerking. Een van die crite-

ria, die van cruciaal belang is voor het risico van erosie, 

is de stabiliteit van de aggregaten onder invloed van 

4  Alle microregio’s in de bodem die in contact komen met de wortels. De rizosferische bodem is bijzonder rijk aan organische verbindingen, wat bevorderlijk is voor
een hoge microbiële activiteit.

5 Combinatie van bomen en gewassen of dieren op hetzelfde perceel

regenwater. Stabiele aggregaten dragen onder meer 

bij aan de porositeit van de bodem, die nodig is voor 

de watercirculatie, de gasuitwisseling en de biolo-

gische activiteit. Volgens dat criterium heeft 90% van de 

Waalse landbouwarealen (bijna 375.000 ha, d.w.z. onge-

veer 22% van het grondgebied) een te laag OM-gehalte 

(< 20 g C/kg), omdat het risico bestaat dat de aggre-

gaten instabiel worden. Onder blijvend grasland is het 

probleem marginaal: het betreft 1,4% van het areaal, of 

minder dan 0,3% van het grondgebied. Het probleem 

doet zich niet voor bij bosgronden.

De Service public de Wallonie (SPW) Environnement 

bestudeert momenteel manieren om landbouwprak-

tijken aan te moedigen die het OM-gehalte van de 

bodem onder gewassen verhogen. Die praktijken zijn 

bekend:

•  dichtere en duurzamere vegetatie (tussenteelten,

tijdelijk grasland, meerjarige gewassen,

boslandbouw5, herstel van blijvend grasland enz.);

•  terugkeer naar de bodem van gewasresten of

nevenproducten van gewassen, toevoeging van

organisch materiaal (dierlijke mest, compost,

digestaat, terugwinbaar slib van stedelijke

zuiveringsstations enz.);

•  gewasdiversificatie, verlenging van wisselbouw,

gewastechnieken die een goede bodemstructuur

bevorderen en weinig erosie veroorzaken (bv.

beperkte grondbewerking).

Die praktijken hebben het dubbele voordeel dat zij de 

fysische, chemische en biologische eigenschappen van 

de bodem verbeteren en de koolstofopslag in de bodem 

vergroten, wat gunstig is in de strijd tegen klimaatveran-

dering. Een deel van die emissies zou kunnen worden 

geabsorbeerd door het veralgemeende gebruik van de 

bovengenoemde ‘opslagbevorderende’ landbouwprak-

tijken. Uit de momenteel beschikbare gegevens(c), die 

moeten worden bijgewerkt, blijkt echter dat België een 

tamelijk gering opslagpotentieel heeft (0,5 tot 0,9% van 

de totale broeikasgasemissies in 1990, of 5 tot 9% van 

de emissies van de landbouwsector). Naast die prak-
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Praktiken, die als „speicherfähig“ bezeichnet werden, 

absorbiert werden. Die derzeit verfügbaren Daten(c), 

die einer Aktualisierung bedürfen, deuten für Belgien 

jedoch auf ein relativ geringes Speicherpotenzial hin 

(0,5 - 0,9 % der gesamten Treibhausgasemissionen von 

1990 bzw. 5 - 9 % der Emissionen aus dem Agrarsektor). 

Neben diesen Praktiken ist die Erhaltung von Wäldern 

und Dauergrünland zur Erhaltung der vorhandenen 

Kohlenstoffvorräte unerlässlich.

Darüber hinaus würde eine genauere Überwachung 

der Kohlenstoffdynamik im Boden durch spe-

zifische Bodenanalysen die Anwendung von 

Korrekturmaßnahmen bei den ersten Anzeichen eines 

Mangels ermöglichen. Obwohl ihre Arbeitsweisen 

bekannt sind, werden diese Analysen den Landwirten 

von den provinziellen Bodenanalyselaboren noch nicht 

angeboten.

Zu hohe Erosion auf 59 % der Kulturböden

Die Bodenerosion durch Regenwasser und das 

Abschwemmen von Bodenbestandteilen in Flüsse sind 

natürliche Prozesse, die durch bestimmte landwirtschaf-

tliche Praktiken stark verstärkt werden. Die Folgen sind 

vielfältig: Bodenverlust, verminderte Fruchtbarkeit, 

Schäden an den Kulturen, Gefahr von Schlammlawinen 

und Überschwemmungen, Beeinträchtigung der 

Qualität von Oberflächengewässern und Ansammlung 

von Sedimenten in Wasserläufen, Behinderung der 

Schifffahrt... 

Das Problem betrifft insbesondere Kulturböden, die 

anfälliger für Erosion sind als Böden mit dauerhafter 

Vegetationsdecke (Wälder, Wiesen). Die Bodenverluste 

übersteigen 5 t/(ha/Jahr) auf 59 % der Anbaufläche 

(fast 240.000 ha) und 10 t/(ha/Jahr) auf 23 % der 

Anbaufläche (fast 92.000 ha) (Zeitraum 2010 - 2019). Es 

wird jedoch davon ausgegangen, dass Verluste über 5 

t/(ha/Jahr) mit der langfristigen Aufrechterhaltung aller 

Bodenfunktionen unvereinbar sind. Diese Verluste sind 

in den Ackerbauregionen (schlammhaltige Region, 

sand-schlammhaltige Region und Condroz) höher. Dies 

liegt daran, dass (i) Hackfruchtkulturen (Kartoffeln, Rüben, 

Mais) im Frühjahr, der Jahreszeit, in der die Regenfälle in 

der Regel erosiver sind, wenig Deckung bieten, und (ii) 

der Gehalt an organischer Substanz in landwirtschaftlich 

genutzten Böden in der Regel zu niedrig ist. Der größte 

Teil der erodierten Bodenmengen wird wieder abgela-

gert oder durch verschiedene Hindernisse (Vertiefungen, 

Pflanzen...) zurückgehalten, bevor er einen Wasserlauf 

erreicht. Etwa 12 % gelingt dies mit negativen Folgen für 

aquatische Ökosysteme: Nährstoffüberschuss (Stickstoff, 

Phosphor), Schwebstoff- und Schadstoffeinträge, 

erhöhte Sedimentmengen etc. Diese Schätzungen bezie-

hen sich nicht auf akute Phänomene wie lineare Erosion 

(Schluchten) oder Massenerosion (Schlammlawinen), die 

die sichtbarsten Schäden verursachen und deren Ausmaß, 

Häufigkeit und Ort nicht statistisch erfasst werden. 

Der Kampf gegen Erosion erfordert:

•  die Erhaltung einer guten Bodenstruktur, die die 

Stabilität der Aggregate und die Infiltration begüns-

tigt: ausreichender Gehalt an organischer Substanz, 

Bodenbearbeitung, die das Risiko von Verdichtungen 

minimiert...;

•  Bodenschutz durch Begrünung: Anlegen von Deck-

kulturen nach der Haupternte (derzeit vorgeschrieben 

bei Böden mit einer Neigung von mehr als 10 %), 

angepasste Gestaltung der Fruchtfolge...;

•  die Verwaltung der Wasserbewegungen: (i) Ver-

langsamung des Abflusses durch Hindernisse 

(Grünstreifen - obligatorisch bei Hackfruchtkulturen 

-, Gräben, Böschungen, Hecken...) und temporäre 

Speicherzonen (Märze, Feuchtgebiete, Überläufe...), 

(ii) Lenkung der Ströme (Rinnen...) in Richtung von 

Wasserläufen, Teichen oder Sammelbecken.

Solche Maßnahmen sind in verschiedenen Plänen 

(Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete, Pläne 

für das Hochwasserrisikomanagement) und Gesetzen 

(Cross Compliance der europäischen Agrarbeihilfen im 

Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik, Wallonisches 

Gesetzbuch über die Landwirtschaft) enthalten, sind 

aber noch nicht ausreichend verbreitet, da die meisten 

von ihnen nicht verbindlich sind. In der Wallonie gibt 

es ebenfalls eine Fach- und Beratungsstelle für ero-

sionshemmende Praktiken (GISER-Zelle).

Bodenverdichtung durch land- und 
forstwirtschaftliche Maschinen

tijken is het belangrijk dat de permanente bossen en 

graslanden behouden worden om de bestaande kools-

tofvoorraden in stand te houden.

Bovendien kan een meer gedetailleerde monitoring 

van de koolstofdynamiek van de bodem door middel 

van specifieke bodemanalyses helpen om corrigerende 

maatregelen toe te passen bij de eerste tekenen van 

een tekort. Hoewel de procedures bekend zijn, bieden 

de provinciale laboratoria voor bodemonderzoek die 

analyses nog niet aan landbouwers aan. 

Te hoge erosie op 59% van de 
landbouwgrond 

Bodemerosie door regenwater en het wegvloeien van 

de grondbestanddelen naar waterlopen zijn natuurlijke 

processen die sterk in de hand worden gewerkt door 

bepaalde landbouwpraktijken. De gevolgen zijn velerlei: 

bodemverlies, verminderde vruchtbaarheid, schade aan 

gewassen, risico van modderstromen en overstromin-

gen, wijziging van de kwaliteit van het oppervlaktewater 

en ophoping van sedimenten in waterlopen, belemme-

ring van de scheepvaart enz. 

Het probleem is bijzonder acuut op landbouwgron-

den, die gevoeliger zijn voor erosie dan gronden met 

een permanent vegetatiedek (bossen, graslanden). Het 

geschatte bodemverlies bedraagt meer dan 5 t/(ha.

jr) op 59% van het landbouwareaal (bijna 240.000 ha), 

en 10 t/(ha.jr) op 23% van het landbouwareaal (bijna 

92.000 ha) (2010 - 2019). Er wordt echter vanuit gegaan 

dat verliezen van meer dan 5 ton/(ha.jr) op lange ter-

mijn gepaard zullen gaan met de aantasting van alle 

bodemfuncties. Die verliezen zijn groter in akker-

bouwgebieden (leemregio, zandleemregio en Condroz). 

Dat is te verklaren door (i) de aanwezigheid van wortel- 

en knolgewassen (aardappelen, bieten, mais) die weinig 

bedekking bieden in het voorjaar, wanneer de regenval 

over het algemeen eroderend is, en (ii) het feit dat het 

OM-gehalte in de landbouwgronden over het algemeen 

te laag is. Het grootste deel van de geërodeerde grond 

wordt opnieuw afgezet of wordt vastgehouden door 

verschillende barrières (holten, vegetatie enz.) voordat 

het een waterloop bereikt. Ongeveer 12% slaagt erin, 

met negatieve gevolgen voor de aquatische ecosyste-

men: overmaat aan nutriënten (stikstof, fosfor), toevoer 

van zwevende deeltjes en verontreinigende stoffen, 

toename van de hoeveelheden sedimenten enz. Deze 

ramingen hebben geen betrekking op acute lineaire 

erosieverschijnselen (ontstaan van ravijnen enz.) of mas-

sa-erosie (modderstromen enz.), die de meest zichtbare 

schade veroorzaken en waarvan de omvang, frequentie 

en locatie niet statistisch worden bijgehouden.

Om erosie te bestrijden is het belangrijk dat:

•  een goede bodemstructuur in stand gehouden wordt 

die de stabiliteit van de aggregaten en de infiltratie

bevordert: voldoende gehalte aan organische stof,

grondbewerking die het risico van verdichting tot

een minimum beperkt ...;

•  de bodem beschermd wordt door bodemvegetatie:

aanplanting van bedekkende gewassen na de

hoofdoogst (momenteel verplicht op hellingen

van meer dan 10%), aangepast beheer van

vruchtwisselingen ...;

•  de waterbewegingen beheerd worden: (i) door

waterafvloeiing te vertragen dankzij obstakels

(met gras bezaaide randen – verplicht in geval van

wortel- en knolgewassen –, greppels, taluds, heggen

enz.) en gebieden voor tijdelijke opslag (vijvers,

watergebieden, overlopen enz.), (ii) de stromen

(kanalen enz.) naar waterlopen, vijvers of collectoren

te leiden.

Zulke maatregelen zijn opgenomen in diverse plannen 

(stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobe-

heerplannen) en wetgeving (voorwaarden voor Europese 

landbouwsteun in het kader van het gemeenschappe-

lijk landbouwbeleid, Waalse landbouwwet), maar zijn 
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8Verdichtung ist ein Phänomen, bei dem sich die 

Bodenstruktur durch mechanischen Druck verschlech-

tert, was vor allem mit dem Befahren mit schweren 

Maschinen zusammenhängt. Sie findet statt, wenn der 

Druck einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, 

ab dem der Boden sein elastisches Verhalten verliert und 

seine ursprüngliche Porosität nicht mehr wiederhers-

tellen kann. Dies geschieht umso leichter, je feiner die 

Bodenbestandteile sind (Ton, feiner Schluff), je schlechter 

die Böden strukturiert sind, je weniger OS sie enthalten 

und je feuchter sie sind (insgesamt zwischen Oktober 

und März). Den wallonischen Böden wurden Klassen für 

die Empfindlichkeit gegenüber Verdichtung in den tiefen 

Horizonten (40 cm) zugewiesen. Insgesamt gesehen sind 

die anfälligsten Gebiete die schluffigen, wenig steinigen 

Böden in einigen Teilen der Ardennen. 

Verdichtungen können zu geringeren landwirtschaft-

lichen Erträgen führen, die Vitalität von Waldbeständen 

beeinträchtigen und die Infiltrationskapazität für 

Regenwasser verringern, was wiederum zu einem 

erhöhten Risiko von Erosion, Überschwemmungen und 

Verschmutzung von Oberflächengewässern führt. Die 

Prävention beruht auf bewährten Praktiken, die nicht 

Gegenstand besonderer Rechtsvorschriften sind.6 

•  technische Anpassungen, um den Druck auf den 

Boden zu verringern (niedrigerer Reifendruck mit 

Reifendruckregelung, um die Anpassung zwischen Boden 

und Straße zu erleichtern, breite Reifen, Raupen...);

•  die optimale Organisation der Arbeiten 

(Berücksichtigung des Wassergehalts des Bodens 

bei der Planung, Begrenzung der Lasten und der 

Anzahl der Überfahrten, Organisation des Verkehrs, 

die die Verdichtung auf bestimmte Bodenstreifen 

beschränkt, Rückegassen im Wald...);

• Anpassung der Pflugmethoden;

•  Beherrschung des physischen Zustands des Bodens 

(ausreichender Gehalt an OS, ggf. Drainage, Einsatz 

von Deckkulturen...).

Zu saure Böden unter vielen Wäldern

6 Zu beachten ist jedoch, dass Böden von Staatsforsten keine Schäden nehmen dürfen.

Die Versauerung der Böden betrifft vor allem Waldböden. 

Es handelt sich um ein natürliches Phänomen, das 

durch die atmosphärische Ablagerung von säure-

bildenden Substanzen (Stickstoff- und Schwefeloxide) 

aus menschlichen Aktivitäten verstärkt wurde. Diese 

Niederschläge waren bis in die 1990er-Jahre problema-

tisch („saurer Regen“), sind es heute aber nicht mehr, da 

die Emissionen dieser Stoffe auf europäischer Ebene stark 

zurückgegangen sind. Waldböden, deren Säuregehalt 

im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Böden in der Regel 

nicht durch Düngung (z. B. Kalkung) neutralisiert wurde, 

behalten jedoch die Spuren dieser Ablagerungen.

Die Folgen der Versauerung, die durch die Veränderung 

des pH-Werts des Bodens gemessen wird, sind ein Verlust 

von Nährstoffen (Kalzium, Magnesium...), die Auflösung 

von Bodenmineralien und die Freisetzung von Aluminium 

und Mangan, die in einigen Böden unter bestimmten 

pH-Werten für Pflanzen giftig sind. Diese natürlichen, aber 

in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschleunigten 

Phänomene trugen wesentlich zum Waldsterben bei, das 

in den 1980er- und 1990er-Jahren in unseren Breitengraden 

in den Industrieländern zu beobachten war. Im Zeitraum 

1994 - 2012 wiesen 75 % der Waldböden einen sauren 

Boden mit einem pH-Wert des Wassers von unter 4,5 auf, 

der für die meisten Baumarten eine Belastung darstellt. 10 

% wiesen einen pH-Wert des Wassers von unter 4,0 auf, 

unter dem Toxizitätsphänomene aufgrund von Aluminium 

oder Mangan auftreten können. 

Eine außergewöhnliche, unbekannte und 
bedrohte biologische Vielfalt der Böden

Mehrere Faktoren üben eine Belastung auf die biologische 

Vielfalt des Bodens aus, die als Vielfalt der Gene, der im 

Boden lebenden Arten und der von ihnen gebildeten 

Gemeinschaften verstanden wird. Diese Faktoren sind: 

intensive Landwirtschaft (hoher Eintrag von Betriebsmitteln, 

Monokulturen oder kurze Fruchtfolgen, geringe Zufuhr 

von OS, tiefe und systematische Bodenbearbeitung...), 

Verlust von OS, Erosion, Verdichtung, Denaturierung, 

Versiegelung, Bodenverschmutzung, d. h. alle bereits 

genannten Phänomene der Bodenverschlechterung, zu 

nog niet wijdverbreid genoeg, aangezien de meeste 

niet bindend zijn. Ook in Wallonië is een expertise- en 

adviescel voor anti-erosiepraktijken opgericht (GISER-

cel).

Verdichte bodems door landen 
bosbouwmachines

Verdichting is een verschijnsel waarbij de bodemstruc-

tuur wordt aangetast door mechanische druk. Het 

doet zich vooral voor wanneer zware machines worden 

gebruikt. Verdichting treedt op wanneer de druk een 

bepaalde drempel overschrijdt waarboven de grond 

zijn elastisch gedrag verliest en er niet in slaagt zijn 

oorspronkelijke porositeit te herstellen. Dit gebeurt 

met name wanneer de bodemsamenstelling fijn is (klei, 

fijne leem), wanneer de bodems een slechte structuur 

hebben, arm zijn aan OM en nat zijn (over het algemeen 

tussen oktober en maart). Aan Waalse bodems zijn ver-

dichtingsgevoeligheidsklassen in de diepe horizonten 

(40 cm) toegewezen. Over het algemeen zijn de weinige 

steenachtige leemgronden in sommige delen van de 

Ardennen het meest gevoelig. 

Verdichting kan leiden tot verminderde landbouwopb-

rengsten, de vitaliteit van bosopstanden aantasten en 

de infiltratiecapaciteit van regenwater verminderen, 

waardoor het risico van erosie, overstromingen en 

verontreiniging van het oppervlaktewater toeneemt. 

Preventie steunt op goede praktijken, die niet geregeld 

worden door specifieke wetgeving6:

6 Voor staatswouden is het echter verboden de bodem te beschadigen.

• t echnische aanpassingen om de druk op de 

grond te verminderen (lagere bandenspanning 

met bandendrukwisselsysteem om de spanning 

gemakkelijk te kunnen aanpassen bij rijden op 

grond en weg, brede banden, rupsbanden enz.);

•  een optimale organisatie van de werkzaamheden 

(rekening houden met het watergehalte van de

bodem bij de planning, beperking van de belasting

en het aantal bewerkingen heen en weer, organisatie

van het verkeer om de verdichting te beperken tot

bepaalde stroken grond, ruimingspaden in het bos

enz.);

• aanpassing van de ploegmethoden;

•  bewaking van de fysische toestand van de bodem

(voldoende OM-gehalte, mogelijke drainage,

gebruik van bodembedekkers enz.).

Te zure bodem in veel bossen

Bodemverzuring treft vooral bosbodems. Het gaat 

om een natuurlijk verschijnsel dat nog is toegeno-

men door de atmosferische depositie van verzurende 

stoffen (stikstof- en zwaveloxiden) als gevolg van men-

selijke activiteiten. Die depositie was problematisch tot 

in de jaren 90 (‘zure regen’). Dat is echter niet langer 

het geval doordat de uitstoot van deze stoffen in heel 

Europa sterk is afgenomen. Bosgronden, waarvan 

de zuurgraad in het algemeen niet wordt geneutra-

liseerd door bemestingspraktijken (bv. kalkbemesting) 

in tegenstelling tot landbouwgronden, bevatten nog 

sporen van die depositie.

De verzuring, gemeten aan de hand van veranderingen 

in de pH-waarde van de bodem, leidt ertoe dat voe-

dingsstoffen (calcium, magnesium enz.) verloren gaan, 

dat bodemmineralen opgelost worden en dat alumi-

nium en mangaan vrijkomen, die in sommige bodems 

onder bepaalde pH-waarden giftig zijn voor planten. 

Die verschijnselen, die natuurlijk zijn maar in de tweede 

helft van de 20e eeuw in een stroomversnelling zijn 

geraakt, hebben in de jaren 80 en 90 in hoge mate 

bijgedragen tot de teruggang van de bossen in de geïn-

dustrialiseerde landen. Voor de periode 1994-2012 had 

75% van de bodems onder bossen een zure bodem met 
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denen noch der Klimawandel und invasive Arten, auch 

auf mikrobieller Ebene, hinzugefügt werden müssen. 

Die Biodiversität im Boden, die insbesondere auf mikro-

bieller Ebene weit über die Biodiversität oberhalb 

des Bodens hinausgeht, spielt jedoch eine wichtige 

Rolle bei mehreren Bodenfunktionen (Mineralisierung 

von OS und Bildung stabiler OS, Nährstoffkreisläufe, 

Entwicklung der Bodenstruktur, Regulierung von Arten und 

Populationen, Reservoir genetischer und pharmazeutischer 

Ressourcen), die ihrerseits für die Bereitstellung mehrerer 

Bodenleistungen von entscheidender Bedeutung sind. 

Heute weiß man, dass die funktionale Redundanz, d. h. die 

Tatsache, dass mehrere Arten in gewisser Weise austausch-

bar sind, weil sie dieselbe Funktion erfüllen können, nicht 

so wirksam ist, wie man früher dachte. Neuere Forschungen 

weisen zum Beispiel auf eine beträchtliche Spezialisierung 

unter den mikrobiellen Zersetzern hin.

Die Biodiversität der Böden und die komplexen 

Interaktionen zwischen Bodenorganismen sind heute noch 

weitgehend unbekannt und in der Wallonie fehlen Daten, 

um eine Bestandsaufnahme zu machen. Es wurden jedoch 

Indikatoren für die biologische Qualität von Böden entwic-

kelt und insbesondere den Laboren für landwirtschaftliche 

Bodenanalysen als Ergänzung zu den herkömmlichen phy-

sikalisch-chemischen Analysen angeboten. Auch wenn sie 

von diesen Labors noch umgesetzt werden können müssen 

und in ihrer Messung des biologischen Lebens des Bodens 

noch recht global sind, könnten diese Analysen der biolo-

gischen Qualität nach und nach Datenbanken speisen und 

zur Erstellung von Referenzwerten auf wallonischer Ebene 

führen. Auf gesetzlicher Ebene wird der biologischen 

Vielfalt der Böden derzeit keine besondere Aufmerksamkeit 

gewidmet.

ZAHLREICHE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT UND DIE 
AUSSICHT AUF EINE EUROPÄISCHE POLITIK  

Die Risiken der Bodenverschlechterung und ihre 

Auswirkungen, die in den vorangegangenen 

Abschnitten anhand einiger Schlüsseldaten 

veranschaulicht wurden, deuten darauf hin, dass für 

einen echten Bodenschutz mehrere Maßnahmen 

verstärkt oder eingeführt werden sollten. Unter den 

zahlreichen Herausforderungen für die Zukunft könnte 

man besonders auf Folgendes hinweisen:

•  die Einschränkung des Flächenverbrauchs, 

einschließlich der Fortsetzung des Umgangs mit 

verschmutzten Böden, vor dem Hintergrund einer 

ständig steigenden Nachfrage; dies ist aufgrund des 

nicht erneuerbaren Charakters des Bodens und der 

irreversiblen Folgen der Versiegelung von Böden von 

entscheidender Bedeutung;

•  die Erhöhung des Gehalts an OS in landwirtschaftlich 

genutzten Böden, wobei die möglichen Nebenwirkun-

gen bestimmter Einträge (Treibhausgasemissionen, 

Nitratfluss in Gewässer, diffuse Bodenverschmutzung 

durch Ausbringung ungeeigneter organischer Subs-

tanzen...) unter Kontrolle gehalten werden müssen; 

dies ist aufgrund der zentralen Rolle der OS in Böden 

besonders wichtig;

•  die Bekämpfung der Phänomene diffuser Verschmut-

zung, die in bestimmten Böden und bei bestimmten 

Schadstoffen zu langfristigen Akkumulationsphäno-

menen mit irreversiblem Qualitätsverlust (und damit 

Eignung für bestimmte Zwecke) führen können; 

dieser Punkt verdient im Zusammenhang mit der 

Entwicklung der Kreislaufwirtschaft besondere 

Aufmerksamkeit: die Verwertung bestimmter Stoffe 

auf den Böden ist von agronomischem Interesse, 

sofern die Qualität dieser Stoffe und die Kapazität der 

aufnehmenden Böden gut überprüft werden, wie dies 

beispielsweise bei Klärschlamm der Fall ist..

Bei der Verfolgung dieser Ziele wäre eine echte  

integrierte Bodenschutzpolitik erforderlich, die mit der Luft- 

und Wasserpolitik gleichgestellt ist. Auf europäischer Ebene 

wurde Ende 2021 von der Europäischen Kommission eine 

neue Politik, die sogenannte „EU Soil Strategy for 2030“, 

veröffentlicht. Ein erster Versuch, der 2006 gestartet wurde, 

musste 2014 aus politischen und rechtlichen Gründen 

abgebrochen werden, zu denen auch die Schwierigkeit 

beigetragen haben könnte, die Bedeutung des Bodens auf 

Augenhöhe mit Luft oder Wasser anzuerkennen. Die neue 

Strategie schafft einen Rahmen mit konkreten Maßnahmen 

für den Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige 

Nutzung des Bodens. Diese Strategie zielt unter anderem 

darauf ab, den Gehalt an OS landwirtschaftlich genutz-

een pH-water van minder dan 4,5 – de stressdrempel 

voor de overgrote meerderheid van de boomsoorten 

– en 10% had een pH-water van minder dan 4,0 – de

drempel waaronder aluminium- of mangaanvergiftiging

kan optreden.

Uitzonderlijke, miskende en bedreigde 
bodembiodiversiteit

Verscheidene factoren zetten de biodiversiteit van de 

bodem onder druk. Die biodiversiteit omvat de ver-

scheidenheid aan genen, in de bodem levende soorten 

en gemeenschappen die ze vormen. Die factoren zijn: 

intensieve landbouw (hoge input, monoculturen of korte 

vruchtwisselingen, lage input van OM, diepe en syste-

matische bodembewerking enz.), verlies van OM, erosie, 

verdichting, artificialisering, bodemafdekking, bodemve-

rontreiniging, d.w.z. alle reeds genoemde verschijnselen 

van bodemaantasting, met daarbovenop de klimaatve-

randering en de aanwezigheid van invasieve soorten, 

onder meer op microbiële schaal. De biodiversiteit in 

de bodem, die veel groter is dan de biodiversiteit boven 

de bodem, met name op microbieel niveau, speelt 

echter een belangrijke rol in verschillende bodemfunc-

ties (mineralisatie van OM en vorming van stabiele OM, 

voedingsstoffencycli, ontwikkeling van bodemstruc-

tuur, regulering van soorten en populaties, reservoir van 

genetische en farmaceutische hulpbronnen), die op hun 

beurt essentieel zijn voor de levering van verschillende 

bodemdiensten. Functionele redundantie, d.w.z. het feit 

dat verschillende soorten op de een of andere manier 

onderling uitwisselbaar zijn omdat ze dezelfde functie 

kunnen vervullen, blijkt niet zo efficiënt te zijn als we 

dachten. Recent onderzoek wijst er bijvoorbeeld op dat 

microbiële reducenten er een erg gespecialiseerde wer-

king op na houden.

Er is vooralsnog weinig bekend over de biodiversiteit van 

de bodem en de complexe interacties tussen bodemor-

ganismen, en in Wallonië ontbreekt het aan gegevens om 

een inventaris op te maken. Er werden echter indicatoren 

van de biologische kwaliteit van de bodem ontwikkeld 

en aan laboratoria voor landbouwbodemanalyse voor-

gesteld als aanvulling op de klassieke fysisch-chemische 

analyses. Ook al moeten de laboratoria die indicatoren 

nog toepassen en blijven ze vrij algemeen in hun meting 

van het biologische leven van de bodems, toch zouden 

die analyses van de biologische kwaliteit geleidelijk 

aan gegevensbanken kunnen voeden en kunnen leiden 

tot de creatie van benchmarks op Waals niveau. In de 

wetgeving wordt momenteel geen specifieke aandacht 

besteed aan bodembiodiversiteit.

VELE UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST EN VOORUITZICHT 
VAN EEN EUROPEES BELEID 

De risico’s van bodemaantasting en de gevolgen 

daarvan, die in de voorgaande paragrafen 

aan de hand van enkele kerngegevens zijn 

geïllustreerd, wijzen erop dat verschillende maatregelen 

moeten worden aangescherpt of ingevoerd om bodems 

doeltreffend te beschermen. Van de vele uitdagingen 

voor de toekomst kunnen in het bijzonder de volgende 

genoemd worden:

•  beheersing van het bodemverbruik, onder meer door

verder beheer van verontreinigde bodems, gezien de

alsmaar toenemende vraag; dit punt is van cruciaal

belang vanwege het niet-hernieuwbare karakter

van bodems en de onomkeerbare gevolgen van

bodemafdekking;

•  verhoging van het OM-gehalte in landbouwgronden,

door de mogelijke neveneffecten van bepaalde 

inputs te beheersen (uitstoot van broeikasgassen, 

nitraatstromen naar het water, diffuse verontreiniging 

van de bodem door de verspreiding van ongeschikt 

organisch materiaal enz.); dit punt is bijzonder 

belangrijk door de centrale rol van OM in bodems;

•  bestrijding van diffuse verontreinigingsverschijnselen

die in bepaalde bodems en voor bepaalde

verontreinigende stoffen tot accumulatieverschijnselen 

op lange termijn kunnen leiden, met onomkeerbaar

kwaliteitsverlies (en dus verlies van geschiktheid voor

bepaalde toepassingen); dit punt verdient bijzondere

aandacht in het kader van de ontwikkeling van de

circulaire economie: de terugwinning van bepaalde

materialen uit de bodem is van agronomisch belang
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8ter Böden zu erhöhen, geschädigte Flächen und Böden 

wiederherzustellen und dafür zu sorgen, dass bis 2050 

alle „Boden“-Ökosysteme in einem guten Zustand sind. 

Eine neue EU-Gesetzgebung zur Bodengesundheit soll 

2023 vorgeschlagen werden. Diese neue Initiative ergänzt 

andere, wie z. B. die des Europäischen Green Deal, der 

EU-Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bis 

2030 und der „Vom Hof auf den Tisch“-Strategie (Farm-to-
Fork-Strategy). 

Ebenfalls auf europäischer Ebene zeigen mehrere weitere 

Initiativen eine bessere Berücksichtigung des Bodens. Zu 

den jüngsten gehören die Einrichtung einer Europäischen 

Bodenbeobachtungsstelle im Jahr 2020 und die Festlegung 

einer Politik mit dem Motto „Sorge für den Boden bedeu-

tet Sorge für das Leben“, ein Portfolio von Maßnahmen 

innerhalb des Rahmenprogramms für Forschung und 

Innovation „Horizont Europa“ für den Zeitraum 2021 - 2027. 

In der Wallonie konzentrierten sich die Bemühungen in den 

letzten Jahren auf die Entwicklung der Instrumente, die für 

die Umsetzung des „Boden“-Dekrets erforderlich sind, das 

im Wesentlichen auf die Verwaltung potenziell belasteter 

Böden abzielt. Zusätzliche Finanzmittel (Marshallpläne) 

wurden auch für die Sanierung von Industriebrachen bereit-

gestellt. In anderen Bereichen haben verschiedene Projekte 

dazu beigetragen, die Kenntnisse über den Zustand der 

Böden zu verbessern (Indikatoren für die biologische Qualität 

der Böden, Karte des Gehalts an organischen Substanzen, 

Karte der Hintergrundkonzentrationen von metallischen 

Spurenelementen, Karte der Verdichtungsempfindlichkeit, 

Zustand der städtischen Böden usw.) oder neue Instrumente 

zu entwickeln (Risikomanagement bei der Nutzung von 

Gemüsegärten, Auswahl der besten Sanierungstechniken 

usw.).

Für die Zukunft enthält das Wallonische 

Wiederaufbauprogramm 12 Maßnahmen, die spezi-

ell auf den Boden abzielen. Die wallonische Regierung 

möchte insbesondere eine bessere Überwachung der 

Kohlenstoffvorräte und der biologischen Qualität der 

Böden einführen, die Beratungskette in Bezug auf die 

Bodenqualität stärken (Analyselabors, Berater...), die 

Versiegelung kartografieren, die Machbarkeit von Techniken 

zur Begrenzung der Versiegelung testen und bewerten und 

die Sanierung der problematischsten Deponien beschleu-

nigen.

op voorwaarde dat de kwaliteit van die materialen 

en de capaciteit van de ontvangende bodems goed 

worden gecontroleerd, zoals bijvoorbeeld het geval is 

voor slib van zuiveringsinstallaties.

Om die doelstellingen te bereiken moet er een heus 

geïntegreerd bodembeschermingsbeleid, zoals het 

beleid voor lucht en water, komen. Op Europees niveau 

werd eind 2021 door de Europese Commissie een nieuw 

beleid gepubliceerd: de ‘EU Soil Strategy for 2030’. Een 

eerste poging, die in 2006 werd ondernomen, moest in 

2014 om politieke en juridische redenen worden ges-

taakt. Een van die redenen was wellicht de moeilijkheid 

om aan bodems hetzelfde belang toe te kennen als aan 

lucht en water. De nieuwe strategie schetst een kader met 

concrete maatregelen voor de bescherming, het herstel 

en het duurzame gebruik van de bodem. De strategie is 

er onder meer op gericht het OM-gehalte van landbouw-

gronden te verhogen, aangetaste gronden en bodems te 

herstellen en ervoor te zorgen dat tegen 2050 alle bode-

mecosystemen in goede staat verkeren. Verwacht wordt 

dat in 2023 een nieuwe EU-wetgeving inzake bodemge-

zondheid zal worden voorgesteld. Dit nieuwe initiatief is 

een aanvulling op andere initiatieven, zoals deEuropese 

Green Deal, de EU-biodiversiteitsstrategie 2030 en de 

‘van boer tot bord’-strategie (Farm to Fork Strategy). 

Ook op Europees niveau blijkt uit diverse andere ini-

tiatieven dat meer rekening wordt gehouden met de 

bodem. Recente voorbeelden zijn de oprichting van een 

Europees waarnemingscentrum voor de bodem in 2020 

en de vaststelling van een beleid ‘Zorgen voor de bodem 

is zorgen voor het leven’, een pakket acties binnen het 

kaderprogramma voor onderzoek en innovatie ‘Horizon 

Europa’ voor de periode 2021-2027. 

In Wallonië waren de inspanningen de afgelopen jaren 

gericht op de ontwikkeling van de nodige instrumenten 

voor de tenuitvoerlegging van het bodemdecreet, dat 

in hoofdzaak gericht is op het beheer van potentieel 

verontreinigde bodems. Er werden ook extra middelen 

(Marshall-plannen) uitgetrokken voor de sanering van 

braakliggende industrieterreinen. Op andere gebie-

den hebben verschillende projecten geleid tot een 

betere kennis van de bodemgesteldheid (biologische 

bodemkwaliteitsindicatoren, kaart van het gehalte 

aan organische stof, achtergrondconcentraties van 

spoormetalen, kaart van de verdichtingsgevoeligheid, 

bodemgesteldheid in steden enz.) of de ontwikkeling 

van instrumenten (beheer van risico’s in verband met het 

gebruik van moestuinen, keuze van de beste sanerings-

technieken enz.).

Voor de toekomst bevat het Waalse herstelplan twaalf 

maatregelen die specifiek gericht zijn op de bodem. 

De Waalse regering wil met name de koolstofvoorraden 

en de biologische kwaliteit van de bodem, een vers-

terking van het adviesnetwerk inzake bodemkwaliteit 

(analyselaboratoria, adviseurs enz.) beter monitoren, 

de bodemafdekking in kaart brengen, de haalbaarheid 

testen en beoordelen van technieken om de bode-

mafdekking te beperken en de meest problematische 

stortplaatsen sneller saneren.
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Biodiversiteit (fauna, flora, habitats en hun interacties) is essentieel voor de 

goede werking van ecosystemen en is een natuurlijk erfgoed. Bovendien levert 

ze vele diensten die essentieel zijn voor het overleven van mensen, zoals 

voedselvoorziening, bestuiving, klimaatregeling, beheersing van bodemerosie, 

regulering van plagen en ziekteverwekkers, en culturele en recreatieve diensten 

die nodig zijn voor het welzijn. In Wallonië, zoals in veel geïndustrialiseerde regio’s, 

verkeert de biodiversiteit echter al vele decennia lang in een zorgwekkende 

toestand. Aangetaste natuurlijke omgevingen, verminderde habitats, bedreigde 

soorten of verstoorde ecosystemen: de biodiversiteit lijdt onder de gevolgen van de 

verschillende vormen van druk die door menselijke activiteiten wordt uitgeoefend. 

Er worden inspanningen geleverd om de toestand van fauna, flora en habitats te 

verbeteren, sommige met succes. Er moet echter nog aanzienlijke vooruitgang 

worden geboekt om de achteruitgang van de biodiversiteit in Wallonië een halt 

toe te roepen.
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DRUK OP HET MILIEU EN DE GEVOLGEN

Het Waalse milieu in 10 infografieken 

BIODIVERSITEIT 
geïdentificeerd in Wallonië

474 biotopen 

SOORTEN EN HABITATS VAN COMMUNAUTAIR BELANG

INDICATOREN VOOR EEN ALGEMENE BEOORDELING VAN DE TOESTAND VAN DE BIODIVERSITEIT

BEDREIGDE DIERSOORTEN

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn

165 vogelsoort
Populatietrends (1978 - 2019) :

42 % stijgend
9 % stabiel
33 % dalend
13 % verschijnend
2 % verdwijnend

75 niet-vogelsoorten en 41 habitattypes
Staat van instandhouding (2019) :

Atlantische regio

71 %

van de 
soorten

96 %

van de 
habitattypes

van de 
soorten

van de 
habitattypes

Continentaal gebied 

72 % 95 %

Vaatplanten Loopkevers Vlinders

Libellen Vis Amfibieën

Reptielen Vogels
Vleermuizen

(onder de onderzochte groepen)

448 op 1 322 (2005) 34 op 85 (2008)

15
op 58 (2020) 15 op 36 (2005) 2 op 12 (2021)

3 op 7 (2021)
49 op 151 (2021) 8 op 20 (2021) 

109 op 319 (2005)

30-35.000 soorten aanwezig
in Wallonië

Ongunstige staat voor:Ongunstige staat voor:

Bescherming en herstel van habitats en 
soorten 
Beschermde natuurgebieden, Natura 
2000, LIFE-projecten

Duurzaam en multifunctioneel bosbeheer - 
Herziening van het Boswetboek - 
Herziening van het Boswetboek

Aandacht voor de natuur tijdens 
menselijke activiteiten
Ontwikkelingen door verschillende actoren: 
heggen, bomen, honingrijke zones, vijvers, 
oevers, bermen ...

Bestrijding van invasieve uitheemse 
soorten
Controleplannen en beheerprojecten

Aandacht voor biodiversiteit in 
landbouwmilieus
Agromilieu- en klimaatmethoden 
(AMKM), biologische landbouw

Sectorale maatregelen ten behoeve van 
water
Sanering, vermindering van lozingen, 
ophe�ng van barrières voor visbewegingen

Ecologisch netwerk
Ecologische verbindingen aannemen

UITDAGINGEN
• Nieuwe beschermde gebieden creëren
• Zorgen voor een gecoördineerd beheer van 
  beschermde zones
• Juridische waarde toekennen aan het ecologisch netwerk
• Tegen 2025 de staat van instandhouding van habitats 

en soorten verbeteren
• Biodiversiteit integreren in de sectorale beleidslijnen
• Het overbevolkingsprobleem van de hoefdieren 

oplossen en de Jachtwet van 1882 herzien
• Gerichte AMKM bevorderen en lagedruklandbouw

aanmoedigen
• De artificialisering stopzetten en de steden vergroenen
• De programma's voor biodiversiteitsmonitoring 

verbeteren en inbreuken e�ciënt controleren

VOORNAAMSTE MAATREGELEN

Landbouwmilieus

Watermilieus

Bosomgevingen

Open 
milieus

Afzet van stikstofhoudende 
verontreinigende sto�en

Achteruitgang van plantensoorten

Historische afname 
van de arealen

Omvorming naar gewassen, 
artificialisering of bebossing

Versnippering en kunstmatige 
inrichting van waterlopen

Verlies van 
watergebieden

Watermilieus

• Gemiddelde tot slechte hydromorfologische 
toestand voor 40% van de waterlichamen (2018)

• Eutrofiëring op 39% van de 
meetpunten (2018)

• Gemiddelde tot slechte biologische 
toestand voor 50% van de waterlichamen (2018)

Invasieve uitheemse soorten
• Bijna  1 500 espèces exotiques

uitheemse soorten ontdekt, waarvan 
1/3 ingeburgerd en potentieel invasief is

• Matige tot ernstige bedreiging voor 45 % 
van de habitats van communautair belang

Klimaatveranderingen

Lichtvervuiling

Artificialisering en versnippering van het 
grondgebied
• Tenminste 11% van het 

grondgebied is bebouwd
• + 44 % tussen 1985 en 2020
• Wegennet 4x dichter dan 

het Europese netwerk

Door de mens 
gecreëerde 
omgevingen

Bosomgevingen

• op 21 %  van de opstanden 
(2008 - 2015)

• op andere soorten
• op grasland en gewassenVerlies van oude bossen

56 % van de loofhoutbossen is sinds 
de 18e eeuw gekapt voor landbouw 
of omgevormd tot naaldhoutaanplantingen

Schade door hoefdieren

Vereenvoudiging van omgevingen (2018)
• 57 % van de opstanden bevat slechts 

1 of 2 soorten
• Slechts 0,65 dode bomen/ha
• Gebrek aan opgebouwde bosrand

Aantasting van de gezondheidstoestand van bossen (2020)
Abnormale ontbladering voor
• 25 % van de loofbomen 
• 60 % van de naaldbomen

Intensivering van bosbouwpraktijken
(kaalkap, bodemverdichting ...)

Intensivering van de landbouwpraktijken

Vereenvoudiging van omgevingen 
• Verdwijning van heggen, vijvers, bosjes
• Verdwijning van blijvend grasland: -22% tussen 1980 
en 2019
• 60% van de akkerbloemen bedreigd of uitgestorven
• 30% van de wilde bijensoorten bedreigd

Landbouwmilieus

Mest Pesticiden

Verlies van gewone vogels
(1990 - 2020)

Waterverontreiniging

in bosgebied: - 22 % van de aantallen

in landbouwgebied: - 60 % van de aantallen

BIODIVERSITEIT
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EINE REICHE BIODIVERSITÄT, DIE WEITER ERFORSCHT WERDEN MUSS   

1 Auf europäischer Ebene sind alle Vogelarten betroffen, die auf europäischem Boden leben (mehr als 500 Arten).

2 Von insgesamt 1389 betroffenen Arten auf europäischer Ebene.

3 Von insgesamt 233 betroffenen Lebensraumtypen auf europäischer Ebene.

Die Wallonie zählt zwischen 30.000 und 

35.000 Arten von Mikroorganismen, Pilzen, 

Pflanzen und Tieren, was 55 bis 65 % der in 

Belgien erfassten Arten entspricht. Was die natürlichen 

Lebensräume betrifft, in denen sich diese Arten 

bewegen, so verteilen sie sich auf 474 verschiedene 

Biotope. Um den Zustand und die Entwicklung von 

Arten und Lebensräumen zu analysieren, wurden seit 

Ende der 1980er-Jahre Inventarisierungs- und/oder 

Überwachungsprogramme gestartet. In der Praxis 

liegen von allen in der Wallonie vorkommenden 

Arten nur für eine begrenzte Anzahl von Gruppen 

genaue Informationen vor: Gefäßpflanzen, Ameisen, 

Laufkäfer, Marienkäfer, Schmetterlinge, Libellen, Fische, 

Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. Von diesen 

Gruppen sind einige wie Vögel oder Schmetterlinge 

aufgrund ihrer Empfindlichkeit und ihrer schnellen 

Reaktionszeit auf Umweltveränderungen sehr gute 

Indikatoren für den Zustand der biologischen Vielfalt. 

Aus diesem Grund sind sie Gegenstand systematischer 

Bestandsaufnahmen auf wallonischem Gebiet.

INDIKATOREN FÜR EINE UMFASSENDE BEWERTUNG DES ZUS-
TANDS DER BIODIVERSITÄT  

Lebensräume und Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse

Von allen wallonischen Arten und Lebensräumen 

sind einige wenige als von Interesse für die 

Europäische Gemeinschaft im Sinne der 

Vogelschutz- und der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 

anerkannt, weil sie entweder gefährdet oder vom 

Aussterben bedroht sind, oder weil sie selten, 

endemisch (ihre geografische Verbreitung ist auf ein 

bestimmtes Gebiet beschränkt) oder emblematisch 

sind. Darunter fallen alle 165 Vogelarten, die in der 

Wallonie natürlich vorkommen1, sowie 75 Arten von Flora 

und Fauna (außer Vögeln)2 und 41 Lebensraumtypen3. 

Gemäß diesen Richtlinien ist die Wallonie verpflichtet, 

diese Arten und Lebensräume zu schützen und zu 

erhalten und dafür zu sorgen, dass sie in einem guten 

Erhaltungszustand bleiben oder wieder hergestellt 

werden. Der Erhaltungszustand und die Trends dieser 

Arten und Lebensräume werden daher besonders 

aufmerksam verfolgt und beachtet. Sie werden unter 

anderem auf der Grundlage von Verbreitungsgebieten 

und der Populationsdynamik beurteilt.

Vögel: eine durchwachsene Bilanz

Bei den 165 einheimischen Vogelarten, die es in der 

Wallonie gibt, schwankt der Cursor über einen Zeitraum 

von 40 Jahren (1978 - 2019) zwischen 70 Arten, deren 

Populationen zunehmen (42 % der Arten), und 55 

Arten, deren Populationen abnehmen (33 %). Nur bei 

einer Minderheit der Arten (15 Arten, 9 %) sind die 

Bestände als stabil anzusehen. Ansonsten tauchten in 

diesem Zeitraum 22 neue Arten (13 %) auf und 3 Arten 

(2 %) verschwanden (Haubenlerche, Steinschmätzer und 

Rotkopfwürger). Unter den Arten, die in den letzten 40 

Jahren aufgetaucht sind, befinden sich mehrere Arten, 

die mit Feuchtgebieten in Verbindung gebracht werden 

(z. B. Silberreiher und Löffelreiher). Viele Wasservögel 

zeigen in Europa seit dem Ende des 20. Jahrhunderts 

eine positive Dynamik, nachdem die exzessive Jagd und 

Wilderei eingestellt wurden und die Feuchtgebiete auf 

dem gesamten Kontinent besser geschützt sind. In der 

Wallonie ist ihre Ansiedlung jedoch oft fragil, da diese 

Feuchtgebiete selten und klein bleiben. Mehrere Arten 

sind daher auf einen einzigen Standort (die Sümpfe von 

Harchies) beschränkt und ihre Populationen bleiben 

EEN RIJKE BIODIVERSITEIT DIE VERDER MOET WORDEN BES-
TUDEERD 

1 Op Europees niveau gaat het om alle vogelsoorten die op het Europese grondgebied leven (meer dan 500 soorten). 

2 Op een totaal van 1.389 betrokken soorten op Europees niveau

3 Op een totaal van 233 betrokken habitattypes op Europees niveau

Wallonië herbergt tussen 30.000 en 35.000 

soorten micro-organismen, schimmels, 

planten en dieren, wat neerkomt op 55 

tot 65% van de in België geregistreerde soorten. De 

natuurlijke habitats waarin deze soorten leven, zijn 

onderverdeeld in 474 verschillende biotopen. Om de 

toestand van soorten en habitats te analyseren en hun 

evolutie te kennen, zijn eind jaren 80 inventarisatie- en/

of monitoringprogramma’s opgestart. In de praktijk is 

er van alle in Wallonië voorkomende soorten slechts 

voor een beperkt aantal groepen nauwkeurige 

informatie beschikbaar: vaatplanten, mieren, 

karabiden, lieveheersbeestjes, vlinders, libellen, vissen, 

amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Door hun 

gevoeligheid en snelle reactie op veranderingen in 

het milieu zijn sommige van die groepen, zoals vogels 

en vlinders, zeer goede indicatoren van de toestand 

van de biodiversiteit. Daarom worden ze in Wallonië 

systematisch geïnventariseerd.

INDICATOREN VOOR EEN ALGEMENE BEOORDELING VAN DE 
TOESTAND VAN DE BIODIVERSITEIT 

Soorten en habitats van communautair 
belang 

Van alle Waalse soorten en habitats is een klein 

aantal erkend als van belang voor de Europese 

Gemeenschap in de zin van de Vogel- en 

Habitatrichtlijnen, hetzij omdat ze kwetsbaar zijn of met 

uitsterven bedreigd worden, hetzij omdat ze zeldzaam 

of endemisch zijn (hun geografische verspreiding is 

beperkt tot een bepaald grondgebied) of omdat ze 

emblematisch zijn. Dit omvat alle 165 vogelsoorten die 

van nature in Wallonië voorkomen1 , net als 75 soorten 

flora en fauna (andere dan vogels)2 en 41 habitattypes3. 

In toepassing van die richtlijnen is Wallonië verplicht 

deze soorten en habitats te beschermen en in stand 

te houden en ervoor te zorgen dat ze goed worden 

onderhouden of dat ze worden hersteld. De staat 

van instandhouding en de trends van die soorten en 

habitats worden daarom nauwlettend gemonitord en 

krijgen bijzondere aandacht. Zij worden met name 

beoordeeld op basis van het verspreidingsgebied en 

de populatiedynamiek.

Vogels: een gemengd beeld 

Voor de 165 inheemse vogelsoorten die Wallonië rijk is, 

zien we over een periode van 40 jaar (1978 - 2019) ener-

zijds dat voor 70 soorten de populatie toeneemt (42% 

van de soorten) en anderzijds dat voor 55 soorten de 

populatie afneemt (33%). Slechts een minderheid van de 

soorten (15 soorten of 9%) wordt als stabiel beschouwd. 

Voor het overige zijn in deze periode 22 soorten (13%) 

verschenen en 3 soorten (2%) verdwenen (kuifleeuwerik, 

tapuit en roodkopklauwier). Onder de soorten die in de 

afgelopen 40 jaar zijn verschenen, kunnen verschillende 

soorten worden genoemd die geassocieerd worden 

met watergebieden (bv. grote zilverreiger en lepelaar). 

Veel watervogels hebben sinds het einde van de 20e 

eeuw in Europa inderdaad een positieve dynamiek 

getoond door de stopzetting van excessieve jacht en 

stroperij en een betere bescherming van watergebie-

den op het hele continent. In Wallonië is hun biotoop 

echter vaak fragiel omdat die watergebieden zeldzaam 

en klein van omvang blijven. Verschillende soorten zijn 

dus beperkt tot één enkele plaats (de moerassen van 

Harchies) en daardoor blijven hun populaties kwets-
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daher anfällig. Auch tagaktive Greifvögel (z. B. Sperber 

oder Wanderfalke), die früher ebenfalls bedroht waren, 

zeigen einen positiven Trend. Neben dem Rückgang 

der Verfolgung profitierten sie sicherlich auch vom 

Verbot bestimmter Pestizide, wie z. B. chlororganischer 

Pestizide (z. B. DDT). Bei den nachtaktiven Greifvögeln 

ist der Trend uneinheitlicher, mit dem Rückgang der 

Waldohreule und des Steinkauzes, der Rückkehr des 

Uhus und dem jüngsten Auftreten des Steinkauzes(a).

Diese ermutigenden Ergebnisse dürfen jedoch nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass der Gesamtbestand 

(absolute Zahl der Vögel, alle Arten zusammen-

genommen) in 40 Jahren offenbar um etwa 10 % 

zurückgegangen ist. Dieser Rückgang ist insbesondere 

bei ehemals sehr häufigen Vögeln wie dem Star oder 

dem Feldsperling bemerkenswert, die der Ausdünnung 

der traditionellen Hochstamm-Obstgärten zum Opfer 

gefallen sind, sowie bei Vögeln der Agrarlandschaft wie 

der Feldlerche, wie weiter unten erläutert wird.

4 Eine biogeografische Region bezeichnet ein klimatisch und ökologisch relativ homogenes geografisches Gebiet.

Andere Arten von gemeinschaftlichem 
Interesse: besorgniserregender 
Erhaltungszustand

Abgesehen von den Vögeln erwies sich der 

Erhaltungszustand 2019 für fast ¾ der Arten von 

gemeinschaftlichem Interesse in jeder der beiden bio-

geografischen Regionen4 , die die Wallonie umfassen, 

als ungünstig. In der atlantischen Region (nördlich 

der Sambre-und-Maas-Furche) zeigten sich 71 % der 

Arten in einem ungünstigen Zustand; in der kontinen-

talen Region (südlich der Sambre-und-Maas-Furche) 

waren 72 % der Arten in einem ungünstigen Zustand. 

Einige Arten befanden sich in einem besonders 

besorgniserregenden Zustand. Dies gilt für Insekten 

wie der Skabiosen-Scheckenfalter, der Blauschillernde 

Feuerfalter und der Hirschkäfer, für Fische wie die 

Flussbarbe und den Atlantischen Lachs, für Weichtiere 

wie die Flussperlmuschel und die Bachmuschel, von 

Amphibien wie der Geburtshelferkröte, der Kreuzkröte 

und dem Nördlichen Kammmolch, von Reptilien wie 

der Schlingnatter und der Zauneidechse und schließlich 

von Säugetieren wie dem Europäischen Otter.

Einige Arten zeigten jedoch von 2007 bis 2019 

Anzeichen einer Verbesserung, vor allem in der kon-

tinentalen Region, wo der Trend bei fast 30 % der 

Arten positiv ist (16 % in der atlantischen Region). 

Dies gilt für bestimmte Fledermausarten wie z. B. 

die Fransenfledermaus oder für sogenannte wär-

meliebende Arten, die von der Klimaerwärmung 

profitieren, wie z. B. bestimmte Schmetterlinge (z. B. 

Russischer Bär oder Großer Feuerfalter) oder Libellen 

(z. B. Große Moosjungfer). Bei 16 % der Arten in der 

atlantischen Region und 24 % der Arten in der konti-

nentalen Region (z. B. Schlingnatter und Kreuzkröte) 

ist jedoch eine tendenzielle Verschlechterung festzus-

tellen. Ansonsten ist der Trend stabil (18 % der Arten in 

der atlantischen Region und 15 % in der kontinentalen 

Region) oder bei einem erheblichen Anteil der Arten 

aufgrund fehlender Informationen unbestimmt (50 % 

der Arten in der atlantischen Region und 32 % in der 

kontinentalen Region).

baar. Dagroofvogels (bv. sperwers en slechtvalken), die 

in het verleden ook bedreigd waren, vertonen ook een 

positieve trend. Naast het feit dat er minder op gejaagd 

wordt, hebben zij zeker baat gehad bij het verbod op 

bepaalde pesticiden, zoals die van de familie van de 

organochloorverbindingen (bv. DDT). Voor nachtroofvo-

gels is de trend meer gemengd, met de achteruitgang 

van de ransuil en de steenuil, de terugkeer van de grote 

hoornuil en de recente verschijning van de dwerguil.(a)

Ondanks die bemoedigende resultaten moet erop 

gewezen worden dat de totale aantallen (absolute aan-

tallen vogels, alle soorten) in 40 jaar tijd met ongeveer 

10% lijken te zijn gedaald. Die daling is vooral merkbaar 

bij vogels die vroeger zeer talrijk waren, zoals de spreeuw 

en de ringmus, die het slachtoffer zijn geworden van de 

achteruitgang van de traditionele hoogstamboomgaar-

den, en bij akkervogels zoals de veldleeuwerik, zoals 

hieronder wordt toegelicht.

4 Een biogeografische regio is een in klimatologisch en ecologisch opzicht betrekkelijk homogene geografische zone.

Andere soorten van communautair belang: 
zorgwekkende staat van instandhouding

Behalve voor vogels, werd voor bijna drie vierde van de 

soorten van communautair belang in elk van de twee 

biogeografische regio’s die Wallonië bestrijken in 2019 

een ongunstige staat van instandhouding opgetekend4. 

In de Atlantische regio (ten noorden van de corridor 

Samber en Maas) verkeerde 71% van de soorten in 

een ongunstige toestand; in de continentale regio (ten 

zuiden van de corridor Samber en Maas) verkeerde 72% 

van de soorten in een ongunstige toestand. Sommige 

soorten verkeerden in een bijzonder zorgwekkende 

toestand. Dat is het geval voor insecten zoals de 

moerasparelmoervlinder, de blauwe vuurvlinder en 

het vliegend hert, voor vissen zoals de barbeel en de 

Atlantische zalm, voor weekdieren zoals de parelmossel 

en de Bataafse stroommossel, voor amfibieën zoals de 

vroedmeesterpad, rugstreeppad en de kamsalamander, 

voor reptielen zoals de gladde slang en de zandhage-

dis, en voor zoogdieren zoals de otter.

Sommige soorten vertoonden tussen 2007 en 2019 

echter tekenen van verbetering, vooral in het continen-

tale gebied, waar de trend positief is voor bijna 30% 

van de soorten (16% in het Atlantische gebied). Dat 

is bijvoorbeeld het geval voor bepaalde vleermuis-

soorten, zoals de franjestaart, of voor zogenaamde 

thermofiele soorten die profiteren van de opwarming 

van de aarde, zoals bepaalde vlinders (bijvoorbeeld 

de Spaanse vlag of de grote vuurvlinder) of bepaalde 

libellen (bijvoorbeeld de gevlekte witsnuitlibel). Voor 

16% van de soorten in het Atlantisch gebied en 24% in 

het continentaal gebied zien we echter een achteruit-

gang (bv. gladde slang en rugstreeppad). Voor de rest 

is de trend stabiel (18% van de soorten in het Atlantisch 

gebied en 15% in het continentaal gebied), en voor een 

groot deel van de soorten is de trend onbepaald door 

een gebrek aan informatie (50% van de soorten in het 

Atlantisch gebied en 32% in het continentaal gebied).

165 vogelsoort
Populatietrends (1978 - 2019) :

Vogels: een gemengd beeld

42 % stijgend
9 % stabiel
33 % dalend
13 % verschijnend
2 % verdwijnend
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Habitats d’intérêt communautaire : état de 
conservation majoritairement défavorable

Die Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse, 

die eine Fläche von etwa 12 % der Wallonie bedecken, 

befanden sich 2019 für die allermeisten von ihnen in 

einem ungünstigen Zustand. Dies gilt sowohl für die 

atlantische als auch für die kontinentale Region mit 

96 % bzw. 95 % der Lebensraumtypen in ungünstigem 

Zustand (d. h. 27 von 28 Lebensraumtypen in der atlan-

tischen Region und 39 von 41 Lebensraumtypen in der 

kontinentalen Region). Nur Höhlen und unterirdische 

Hohlräume bildeten eine Ausnahme. Unter den beson-

ders gefährdeten Lebensraumtypen gibt es einige, die 

sehr spezifisch sind und nur sehr kleine Flächen betref-

fen, die mehr oder weniger unverbunden nebeneinander 

liegen. Dies gilt für Kalkrasen (mit einer Fläche von 5,1 

km², d. h. 0,03 % der Wallonie) oder Borstgrasrasen (6,2 

km², d. h. 0,04 %) und feuchte Lebensräume wie alkali-

sche Niedermoore (0,3 km², d. h. 0,002 %), bewaldete 

Torfmoore (9,0 km², d. h. 0,05 %) oder feuchte Heiden 

(30,1 km², d. h. 0,18 %). Neben ihrer Isolation werden 

diese Lebensräume auch durch das Verschwinden typi-

scher Arten infolge von Brachland oder Aufforstung 

in Grasformationen oder durch die Ausbreitung von 

Pfeifengras auf feuchten Heiden und Mooren benach-

teiligt. Andere gefährdete Lebensraumtypen sind weiter 

verbreitet. Dies gilt zum Beispiel für die verschiedenen 

Arten von Buchenwäldern (1068 km² bzw. 6,32 %), die 

unter einer geringen Artenvielfalt oder einer zu starken 

Bodenverdichtung leiden.

Einige Lebensräume in ungünstigem Zustand zeigen 

jedoch eine tendenzielle Verbesserung im Zeitraum 

2007 - 2019. Dies gilt für Moorhabitate, Borstgrasrasen 

oder Kalkrasen, die im Rahmen von LIFE-Projekten 

(von der EU kofinanzierte Projekte) wiederhergestellt 

wurden, und für Auenwälder, die von Maßnahmen pro-

fitieren, die den Anbau von Nadelholz an Flussufern 

regulieren. Insgesamt bleiben diese Lebensräume aber 

dennoch benachteiligt, da die Flächen zu klein und zu 

wenig miteinander verbunden sind.

Rote Listen von Arten: ein internationaler 

Habitats van communautair belang: 
overwegend ongunstige staat van 
instandhouding

In 2019 verkeerde de overgrote meerderheid van de 

habitats van communautair belang, die samen 12% van 

de oppervlakte van Wallonië uitmaken, in een onguns-

tige toestand. Dat geldt zowel voor de Atlantische als 

voor de continentale regio, waar respectievelijk 96% en 

95% van de soorten habitat in ongunstige toestand ver-

keert (d.w.z. 27 van de 28 habitattypes in de Atlantische 

regio en 39 van de 41 habitattypes in de continen-

tale regio). De enige uitzondering waren grotten en 

ondergrondse holtes. Van de bijzonder bedreigde habi-

tattypes zijn er enkele zeer specifiek: het betreft zeer 

kleine gebieden die min of meer van elkaar gescheiden 

zijn. Dit is het geval voor kalkminnende (5,1 km², d.w.z. 

0,03% van Wallonië) of heischrale (6,2 km², d.w.z. 0,04%) 

graslanden, en waterrijke gebieden zoals alkalische 

vennen (0,3 km², d.w.z. 0,002%), beboste vennen (9,0 

km², d.w.z. 0,05%) of vochtige heidevelden (30,1  km², 

d.w.z. 0,18%). Deze habitats zijn niet alleen afgezon-

derd, maar ondervinden ook nadelige gevolgen van de 

verdwijning van typische soorten door de ontginning of 

herbebossing van graslandformaties of de vergrassing 

door het pijpestrootje (grassenfamilie) op natte heide-

velden en veengronden. Andere bedreigde habitattypes 

zijn wijder verspreid. Dit is bijvoorbeeld het geval voor 

de verschillende soorten beukenbossen (1.068 km², of 

6,32%), die te lijden hebben onder een geringe soorten-

rijkdom of een buitensporige bodemverdichting.

Sommige habitats die in een ongunstige toestand 

verkeren, laten in de periode 2007-2019 echter een 

verbetering zien. Dit is het geval voor veenhabitats, 

heischrale of kalkminnende graslanden die hersteld 

werden in het kader van LIFE-projecten (door de EU 

medegefinancierde projecten), en voor alluviale bossen 

waarvoor maatregelen worden genomen om de har-

saanplantingen langs waterlopen te reguleren. Maar 

over het geheel genomen wordt de toestand van deze 

habitats nog altijd ondermijnd doordat de gebieden te 

klein zijn en niet voldoende met elkaar in verbinding 

staan.
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Indikator, der für die Wallonie relevant ist

Das Konzept der Roten Liste der Arten wurde von der 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

entwickelt und ist ein System zur Einstufung von Arten 

nach ihrem Aussterberisiko. Dieses Risiko hängt wie-

derum von verschiedenen Kriterien ab: der Größe der 

Populationen, dem Grad ihrer Isolation, der besie-

delten Fläche usw. Auf wallonischer Ebene wurden 

von 2005 bis 2021 Rote Listen für 9 Artengruppen ers-

tellt. Als gefährdet gelten alle Arten, die als verletzlich, 

gefährdet oder kritisch gefährdet eingestuft werden. 

Von den insgesamt 1322 Gefäßpflanzenarten, die in der 

Wallonie vorkommen, gelten 448 als gefährdet (34 %). 

Bei Laufkäfern betrifft dies 109 von 319 Arten (34 %), 

bei Tagfaltern 34 von 85 (40 %), bei Libellen 15 von 58 

(26 %), bei Fischen 15 von 36 (42 %), bei Amphibien 2 

von 12 (17 %), bei Reptilien 3 von 7 (43 %), bei Vögeln 

49 von 151 (32 %) und bei Fledermäusen 8 von 20 

(40 %). Gefäßpflanzen, Laufkäfer und Vögel weisen 

die höchsten Anteile an Arten auf, die als gefährdet 

und kritisch gefährdet gelten. In diesen Roten Listen 

werden auch ausgestorbene Arten aufgelistet (der 

Bezugszeitraum variiert je nach Artengruppe). Die am 

stärksten betroffenen Gruppen sind Gefäßpflanzen (115 

Arten, die seit 1995 auf regionaler Ebene ausgestorben 

sind), Laufkäfer (46 Arten, die seit 1995 ausgestorben 

sind), Tagfalter (18 Arten, die seit 1998 ausgestorben 

sind) und Vögel (12 Arten, die seit 1990 ausgestorben 

sind).

Diese Gruppen, für die Rote Listen erstellt werden 

konnten, sind Gruppen, die von einer methodischen 

Überwachung profitieren, z. B. weil sie aus einer rela-

tiv geringen Anzahl von Arten bestehen (was die 

Inventarisierungsarbeit erleichtert), weil sie das Interesse 

von Naturforschern wecken (was die Sammlung zahlrei-

cher Daten sicherstellt) oder weil sie gute Indikatoren 

für Umweltveränderungen sind. Rote Listen sollten auch 

für andere Artengruppen erstellt werden.

Zusätzliche Indikatoren für ein 
umfassenderes Bild

Die in den vorangegangenen Abschnitten behandelten 

Indikatoren haben den Vorteil, dass sie international aner-

kannt und zwischen den Ländern leicht vergleichbar sind, 

aber sie haben auch ihre Grenzen. Zum Beispiel ermögli-

chen die zusammengesetzten Indikatoren der Roten Listen 

nicht immer ein Verständnis der Phänomene, die auf dem 

Spiel stehen. Indikatoren, die auf Arten und Lebensräumen 

von gemeinschaftlichem Interesse basieren, beziehen sich 

nur auf einen Teil der Biodiversität. In der Tat beziehen 

sich diese mehrheitlich auf die sogenannte außerordent-

liche Biodiversität: gemeint sind seltene, emblematische, 

bedrohte oder geschützte Arten und Lebensräume. Der 

größte Teil der Biodiversität besteht jedoch aus gewöhn-

licheren Arten und Lebensräumen: es handelt sich um 

die sogenannte gewöhnliche Biodiversität, d. h. die 

Biodiversität unserer alltäglichen Umgebung. Obwohl 

sie auf den ersten Blick häufiger und weiter verbreitet 

sind, zeigen auch diese gewöhnlichen Arten und ver-

trauten Lebensräume (z. B. Igel und Tümpel) Anzeichen 

einer Verschlechterung. Um einen umfassenden Überblick 

über die Belastungen der Umwelt und den Zustand der 

Biodiversität zu erhalten, ist es daher unerlässlich, andere 

Arten von Indikatoren zu analysieren, wie sie in den fol-

Rode lijsten van soorten: een internationale 
indicator die relevant is voor Wallonië

Het concept van de rode lijst, dat is ontwikkeld door 

de Internationale Unie voor het behoud van de natuur 

(IUCN), is een systeem om soorten in te delen volgens 

het risico op uitsterven. Dit risico hangt af van ver-

schillende criteria: de omvang van de populaties, hun 

mate van afzondering, de oppervlakte die ze innemen 

enz. Op Waals niveau zijn er van 2005 tot 2021 rode lijsten 

opgesteld voor negen groepen soorten. Alle soorten 

die als kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd worden 

aangemerkt, worden als bedreigd beschouwd. Van de 

in totaal 1.322 soorten vaatplanten die in Wallonië voor-

komen, worden er 448 als bedreigd beschouwd (34%). 

Voor loopkevers gaat het om 109 van de 319 soorten 

(34%); voor vlinders om 34 van de 85 soorten (40%); voor 

libellen om 15 van de 58 soorten (26%); voor vissen om 

15 van de 36 soorten (42%); voor amfibieën om 2 van de 

12 soorten (17%); voor reptielen om 3 van de 7 soorten 

(43%); voor vogels om 49 van de 151 soorten (32%) en 

voor vleermuizen om 8 van de 20 soorten (40%). Bij 

vaatplanten, loopkevers en vogels worden de hoogste 

percentages soorten opgetekend die als bedreigd of 

ernstig bedreigd worden beschouwd. Op deze rode 

lijsten staan ook uitgestorven soorten (de referentie-

periode varieert naargelang de soortengroep). De 

groepen die het meest getroffen zijn, zijn vaatplanten 

(115 soorten uitgestorven op regionaal niveau sinds 

1995), loopkevers (46 soorten uitgestorven sinds 1995), 

vlinders (18 soorten uitgestorven sinds 1998) en vogels 

(12 soorten uitgestorven sinds 1990).

De groepen waarvoor rode lijsten konden worden 

opgesteld, zijn groepen die systematisch gemonitord 

werden, bijvoorbeeld omdat zij uit een betrekkelijk 

klein aantal soorten bestaan (wat het inventarisatiewerk 

vergemakkelijkt), of omdat zij de belangstelling wekken 

van natuurkenners (waardoor er veel gegevens verza-

meld worden), of omdat zij goede indicatoren zijn voor 

milieuveranderingen. Ook voor andere soortengroepen 

zouden rode lijsten opgesteld moeten worden.

Aanvullende indicatoren voor een vollediger 
beeld

De indicatoren die in de voorgaande paragrafen bes-

proken werden, zijn internationaal erkend en kunnen 

gemakkelijk tussen landen vergeleken worden, maar 

zij hebben ook beperkingen. Samengestelde indica-

toren, zoals rode lijsten, geven bijvoorbeeld niet altijd 

een beeld van onderliggende fenomenen. Indicatoren 

op basis van soorten en habitats van communautair 

belang hebben slechts betrekking op een deel van de 

biodiversiteit. Zij houden immers meestal verband met 

zogenaamde buitengewone biodiversiteit: zeldzame, 

emblematische, bedreigde of beschermde soorten en 

habitats. De meeste biodiversiteit bestaat echter uit 

meer gewone soorten en habitats: de zogenaamde 

gewone biodiversiteit of biodiversiteit van onze dage-

lijkse omgeving. Hoewel ze talrijker en wijder verbreid 

zijn, vertonen ook deze gewone soorten en vertrouwde 

habitats (bv. egels en poelen) tekenen van achteruit-

gang. Om een volledig beeld te krijgen van de druk 

op het milieu en de toestand van de biodiversiteit, is 

het dus van essentieel belang om andere soorten indi-

catoren te analyseren, zoals de indicatoren die in de 

volgende paragrafen zijn opgenomen.

BEDREIGDE DIERSOORTEN

Vaatplanten Loopkevers Vlinders

Libellen Vis Amfibieën

Reptielen Vogels
Vleermuizen

(onder de onderzochte groepen)

448 op 1 322 (2005) 34 op 85 (2008)

15
op 58 (2020) 15 op 36 (2005) 2 op 12 (2021)

3 op 7 (2021)
49 op 151 (2021) 8 op 20 (2021) 

109 op 319 (2005)
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genden Abschnitten aufgeführt sind.

5 Wälder, die aus großen, ausgewachsenen Bäumen bestehen, die aus Sämlingen hervorgegangen sind und das gleiche Alter haben.

BELASTUNGEN DER UMWELT UND IHRE FOLGEN  

Waldgebiete: zwischen menschlichem 
Eingriff und Natürlichkeit

Die fast ⅓ der Landesfläche bedeckenden Waldgebiete 

stellen wichtige Ökosysteme in der Wallonie dar. Diese 

für die Biodiversität sehr wichtigen Lebensräume 

waren in den letzten Jahrhunderten Gegenstand 

mehr oder weniger tiefgreifender Veränderungen. 

Ursprünglich bestand der wallonische Wald aus 

Laubwaldbeständen, Regenerationszonen (junge 

Bestände) und unbepflanzten Zonen (Lichtungen...). 

Die Entwicklung der gesellschaftlichen Bedürfnisse, 

der forstwirtschaftlichen Praktiken und Entscheidungen 

hat im Laufe der Zeit die Waldlebensräume sowohl 

in ihrer Zusammensetzung als auch in ihrer Struktur 

verändert. Die harzigen Baumarten (die schnell 

wachsen und die Aufwertung von armen Böden 

ermöglichen) haben sich allmählich durchgesetzt und 

machen derzeit 42 % des wallonischen Nutzwaldes 

aus. Die Zusammensetzung der Waldbestände wurde 

dadurch stark vereinfacht: 2018 bestanden 57 % der 

Waldbestände nur aus einer oder zwei verschiedenen 

Baumarten. Bestände mit unregelmäßiger oder mehr-

schichtiger Struktur verloren an Fläche und wurden 

nach und nach in regelmäßige Hochwälder5 umgewan-

delt, die überwiegend aus Nadelholz bestehen, da 

solche Formationen die Produktion maximieren und 

die Bewirtschaftung erleichtern. Die dort am häufigsten 

praktizierte Bewirtschaftungsform ist der Kahlschlag 

bzw. die Kahlschlagwirtschaft, die eine leichtere 

Gewinnung und hohe Erträge ermöglicht, aber dras-

tische Auswirkungen auf die Umwelt hat: abrupte 

Veränderung des Ökosystems, Störung der Tier- und 

Pflanzenwelt, Bodenverdichtung und -degradation, 

Erosion etc. Vor dem Hintergrund dieser Vereinfachung 

des Waldökosystems hat die Menge an großen 

Bäumen, absterbenden Bäumen und toten Bäumen 

abgenommen. Dabei handelt es sich jedoch um wich-

tige Elemente für viele Waldarten von Pilzen, Insekten, 

Vögeln, Fledermäusen und kleinen Säugetieren. Im 

Jahr 2018 gab es in fast 78 % der erfassten Laubwälder 

keine lebenden Bäume mit großem Durchmesser (z. B. 

mehr als 240 cm Umfang bei Eiche oder mehr als 220 cm 

bei Buche), obwohl mindestens 1 Baum pro 2 ha Land 

DRUK OP HET MILIEU EN DE GEVOLGEN 

5 Bossen bestaande uit grote volwassen bomen van zaailingen van dezelfde leeftijd

Bosmilieus: tussen menselijk ingrijpen en 
natuurlijkheid

Bossen, die bijna 1/3 van het grondgebied 

beslaan, zijn belangrijke ecosystemen in 

Wallonië. Deze milieus, die van groot belang zijn 

voor de biodiversiteit, hebben de afgelopen eeuwen 

min of meer ingrijpende veranderingen ondergaan. 

Oorspronkelijk bestond het Waalse bos uit loofbossen, 

regeneratieve zones (jonge opstanden) en open 

zones (open plekken enz.). Door de evoluerende 

behoeften van de samenleving en de veranderende 

praktijken en keuzes op het gebied van bosbouw zijn 

de bosomgevingen in de loop van de tijd veranderd, 

zowel wat de samenstelling als wat de structuur ervan 

betreft. Naaldboomsoorten (snelgroeiend en geschikt 

voor arme bodems) zijn geleidelijk ingeburgerd geraakt 

en maken momenteel 42% uit van het productieve bos 

in Wallonië. De samenstelling van de bosopstanden is 

daardoor sterk vereenvoudigd: in 2018 bestond 57% 

van de opstanden uit slechts één of twee verschillende 

soorten. Bossen met een onregelmatige of meerlagige 

structuur hebben terrein verloren en werden geleidelijk 

omgevormd tot regelmatige bossen, hoofdzakelijk 

met naaldbomen5, aangezien dergelijke formaties een 

maximale productie en een vlottere exploitatie mogelijk 

maken. De meest gangbare exploitatiemethode is de 

kaalkap, die een gemakkelijkere ontginning en een 

hoge opbrengst mogelijk maakt, maar ingrijpende 

gevolgen heeft voor het milieu: abrupte wijziging van het 

ecosysteem, verstoring van fauna en flora, verdichting 

en aantasting van de bodem, erosie enz. Gezien 

die vereenvoudiging van het bosecosysteem is de 

hoeveelheid grote bomen, stervende bomen en dode 

bomen afgenomen. Zulke elementen zijn nochtans voor 

vele soorten belangrijk: schimmels, insecten, vogels, 

vleermuizen en kleine zoogdieren in het bos. In 2018 

bevatte bijna 78% van de geïnventariseerde loofbossen 

geen enkele levende boom met een grote diameter (bv. 

meer dan 240 cm omtrek voor eiken of meer dan 220 cm 

voor beuken), terwijl wordt aanbevolen om ten minste 

één zo’n boom per 2 ha te hebben; het volume dood 

hout in het bos bedroeg gemiddeld 10 m³/ha (30 m³/ha 

is het ideale minimumvolume(b)) en er werden 0,65 dode 

bomen/ha in openbare bossen geteld (de aanbevolen 

hoeveelheid is 2/ha).
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empfohlen ist; das Volumen an totem Holz im Wald 

betrug durchschnittlich 10 m³/ha (30 m³/ha wäre das 

ideale Mindestvolumen(b)) und in öffentlichen Wäldern 

gab es 0,65 tote Bäume/ha (empfohlen werden 2/ha).

In der Vergangenheit waren Wälder und angrenzende 

Lebensräume relativ eng mit der ländlichen Landschaft 

verwoben und bildeten zusammenhängende, gestufte 

Waldränder, die die Bestände vor Wind und Krankheiten 

schützten und günstige Lebensräume für viele Arten 

boten. Die Intensivierung der forstwirtschaftlichen, 

aber auch der landwirtschaftlichen Nutzung und die 

Aufteilung der Grundstücke haben dazu geführt, dass 

viele Waldränder zu steileren Übergängen geworden 

sind, die aus ökologischer Sicht weniger einladend sind.

Diese verschiedenen Veränderungen der Waldumgebung 

führen dazu, dass die Fläche der alten Wälder abnimmt. 

Der Fortbestand eines Waldes, selbst wenn er genutzt 

wird, ermöglicht die Bewahrung eines reichen biolo-

gischen Erbes: Samen, die im Boden ruhen, Arten mit 

langer Lebensdauer wie Flechten oder Pilze, Arten mit 

geringer Ausbreitungsfähigkeit wie Pflanzen oder bes-

timmte Insekten... Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 

wurden 30 % der wallonischen Laubwaldbestände für die 

Landwirtschaft abgeholzt und 26 % in Nadelholzplantagen 

umgewandelt. Nur 44 % der Bergmassive blieben von den 

anthropogenen Veränderungen relativ unberührt und 

unabhängig von der praktizierten Forstwirtschaftsmethode 

kontinuierlich bewaldet(c).

Die Waldgebiete leiden auch unter der Belastung 

durch wilde Huftiere wie Wildschweine, Hirsche und 

Rehe, deren Bestände in den letzten Jahrzehnten 

stark zugenommen haben. Obwohl Huftiere eine 

nützliche Rolle für den Wald spielen (Verbreitung von 

Samen oder Schaffung kleiner offener Flächen), hat 

ihre Überpopulation erhebliche Auswirkungen auf das 

Ökosystem Wald: Veränderung von Lebensräumen, 

Behinderung der natürlichen Regeneration von 

Beständen und direkte Baumschäden oder, was nur 

die Wildschweine betrifft, Prädation auf Insekten, 

Amphibien, Reptilien und Vögeln sowie Wettstreit um 

6 Die sogenannten gewöhnlichen Vogelarten sind die am weitesten verbreiteten Brutvogelarten. Diese Arten werden jährlich überwacht.

Beutetiere. Zwischen 2008 und 2015 wurden 21 % der 

Bestände durch wilde Huftiere geschädigt.

Im aktuellen Kontext des Klimawandels leidet der wal-

lonische Wald auch unter Phänomenen wie Stress und 

Sterben, die seinen allgemeinen Gesundheitszustand 

verschlechtern. Im Jahr 2020 wurde bei 25 % der 

Laubbäume und 60 % der Nadelbäume eine abnor-

male Entlaubung, d. h. ein Verlust von mehr als 40 % 

des Laubes des Baumes, beobachtet. Die Faktoren, die 

den Gesundheitszustand der Wälder beeinflussen, sind 

vielfältig: extreme Wetterereignisse (Hitze, Trockenheit 

oder Wasserüberschuss, Wind), die Entwicklung von 

Schädlingen wie Borkenkäfern und blattfressen-

den Raupen oder von pathogenen Organismen, die 

Intensität der Fruchtbildung, Luftverschmutzung, die 

natürliche Nährstoffarmut bestimmter Böden oder 

die Unangemessenheit der gepflanzten Baumarten in 

Bezug auf die Bedingungen des Waldstandortes.

Infolge der Veränderung der Waldhabitate haben 

viele Arten in den letzten Jahrzehnten einen starken 

Rückgang erlitten. Je nach Gruppe wird geschätzt, 

dass zwischen 20 und 75 % der Waldarten im letz-

ten Jahrhundert eine erhebliche Schrumpfung ihres 

Verbreitungsgebiets erlebt haben(d). Bei den Vögeln 

zeigten die Bestände der Populationen häufiger Vögel6 , 

 die strikt mit Waldgebieten assoziiert sind, zwischen 

1990 und 2020 einen Gesamtrückgang um 22 %.

Landwirtschaftliche Gebiete: Intensivierung 
der Praktiken und Vereinfachung der 
Landschaften

Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil des 

Landes und bedeckt fast die Hälfte der Wallonie. 

Jahrhundertelang haben die traditionellen land-

wirtschaftlichen Praktiken, die als Subsistenzwirtschaft 

bezeichnet werden (Mähen, extensive Weidewirtschaft, 

Mischkultur in Verbindung mit einer überwiegend aus 

Schafen bestehenden Viehzucht usw.), nach und nach 

ein Mosaik von Lebensräumen geformt: trockene 

oder feuchte Wiesen mit oder ohne Weidewirtschaft, 

Terwijl in het verleden bos en aangrenzende gebie-

den relatief verweven waren in het rurale landschap 

en aaneengesloten, gelaagde boszomen vormden 

die opstanden beschermden tegen wind en ziekte en 

gunstige habitats boden voor vele soorten, hebben de 

intensivering van bosbouw- en landbouwpraktijken en 

de versnippering van eigendommen een groot deel van 

de boszomen omgevormd tot steilere overgangen die 

ecologisch gesproken veel minder gunstig zijn.

Deze verschillende veranderingen in het bosmilieu 

hebben geleid tot een afnemend areaal aan oerbossen. 

Bossen moeten in stand gehouden worden, ook al 

worden ze geëxploiteerd, om een rijk biologisch erf-

goed in stand te houden: zaden in rust in de bodem, 

langlevende soorten zoals korstmossen of zwammen, 

soorten met een gering verspreidingsvermogen zoals 

planten of bepaalde insecten ... Sinds het einde van de 

18e eeuw is 30% van de Waalse hardhoutbossen gekapt 

voor de landbouw en is 26% omgevormd tot naaldhou-

taanplantingen. Slechts 44% van de bossen is relatief 

onaangetast gebleven door menselijke activiteit en is 

onafgebroken bebost gebleven, ongeacht het type 

bosbouw dat wordt beoefend.(c)

Bosomgevingen ondervinden ook een impact van 

wilde hoefdieren, zoals wilde zwijnen, herten en reeën, 

waarvan de populaties de laatste decennia aanzienlijk 

zijn toegenomen. Hoewel hoefdieren een gunstige rol 

spelen voor het bos (verspreiding van zaden of het creë-

ren van kleine open gebieden), heeft de overbevolking 

ervan een significante impact op het bosecosysteem: 

wijziging van habitats, belemmering van de natuurli-

jke regeneratie van opstanden en directe schade aan 

bomen, of, alleen voor wilde zwijnen alleen, predatie op 

insecten, amfibieën, reptielen en vogels, en strijd om 

prooien. Tussen 2008 en 2015 werd 21% van de opstan-

den beschadigd door wilde hoefdieren.

Gezien de klimaatverandering heeft het Waalse bos 

ook te lijden onder belasting en verval die de algemene 

gezondheid van het bos aantasten. In 2020 werd bij 25% 

van de loofboomsoorten en 60% van de naaldboom-

6 Gewone vogelsoorten zijn de meest verbreide broedvogelsoorten. Deze soorten worden jaarlijks gemonitord.

soorten abnormaal bladverlies, d.i. een verlies van meer 

dan 40% van het bladerdek van de boom, waargenomen. 

Er zijn vele factoren die de gezondheidstoestand van 

bossen beïnvloeden: extreme klimaatgebeurtenissen 

(hitte, droogte of overvloedig water, wind), insectenpla-

gen zoals schorskevers en ontbladerende rupsen of 

ziekteverwekkende organismen, vruchtintensiteit, luch-

tverontreiniging, natuurlijk tekort aan voedingsstoffen 

in bepaalde bodems of het ongeschikt-zijn van aange-

plante soorten voor de bosomgeving.

Als gevolg van veranderingen in de boshabitats is het 

aantal soorten de laatste decennia sterk afgenomen. 

Afhankelijk van de groep kende het verspreidingsgebied 

van de bossoorten de afgelopen eeuw een teruggang 

met naar schatting tussen 20% en 75%.(d) Wat vogels 

betreft, vertoonden de aantallen gewone vogelpopu-

laties6 die strikt geassocieerd zijn met bosomgevingen, 

tussen 1990 en 2020 een algemene daling van 22%.

Landbouwmilieus: intensivering van 
praktijken en vereenvoudiging van 
landschappen

Bijna de helft van Wallonië bestaat uit landbouwgebied. 

Gedurende eeuwen hebben traditionele zelfvoor-

zienende landbouwpraktijken (maaien, extensieve 

begrazing, gemengde landbouw gekoppeld aan hoofd-

zakelijk schapenteelt enz.) geleidelijk een mozaïek 

van milieus doen ontstaan: droge of natte weiden, al 

dan niet begraasd, akkers, hagen, boomgaarden enz. 

Kleine natuurlijke elementen, zoals hagen, geïsoleerde 

bomen, vijvers, dijken en holten, onderbreken het 

landschap. Een breed scala van dier- en plantensoorten 

heeft zich aan deze habitats aangepast. In akkers met 

akkerplanten (klaproos of bolderik) zijn veldleeuwe-

riken, grauwe gorzen, patrijzen, hazen en woelmuizen 

zich gaan specialiseren. In de droge of natte weiden, 

rond de talrijke kruidachtige soorten (centaurie, bis-

tort of orchideeën) die vlinders en libellen aantrekken, 

hebben zich de kwartelkoning, het paapje, de grote 

hoefijzerneus en spitsmuizen ontwikkeld. De heggen 

en boomgaarden zijn het thuis van de grauwe klauwier, 
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bebaute Felder, Hecken, Obstgärten usw. Kleine 

natürliche Elemente wie Hecken, einzelne Bäume, 

Tümpel, Böschungen und Wegvertiefungen verliehen 

der Landschaft einen besonderen Akzent. Ein breites 

Spektrum an Tier- und Pflanzenarten hat sich an diese 

Lebensräume angepasst. Auf den bestellten Feldern, die 

mit Segetalflora (Klatschmohn oder Kornrade) übersät 

sind, haben sich Feldlerchen, Grauammern, Rebhühner, 

Hasen oder Wühlmäuse spezialisiert. Auf trockenen 

oder feuchten Wiesen, rund um die zahlreichen krau-

tigen Arten (Flockenblume, Wiesenknöterich oder 

Orchideen), die Schmetterlinge und Libellen anziehen, 

haben sich der Wachtelkönig, das Braunkehlchen, die 

Große Hufeisennase oder Spitzmäuse entwickelt. In 

den Hainen und Obstgärten haben sich Neuntöter, 

Schleiereulen, Kreuzottern und Hermeline angesiedelt. 

Tümpel, Böschungen und sonstige Elemente haben 

das Vorkommen von Molchen, Salamandern oder 

Ringelnattern noch mehr begünstigt.

Ab den 1960er-Jahren führte das Streben nach höhe-

rer Produktivität zu veränderten Praktiken und einer 

veränderten landwirtschaftlichen Umgebung. Die 

zunehmende Spezialisierung durch den Übergang von 

Mischkulturen zu Monokulturen sowie die Intensivierung 

7  Im Gegensatz zu Wechselgrünland mit Umlaufzeiten, das in der Regel für weniger als fünf Jahre angelegt wird, ist Dauergrünland eine Fläche, die immer als Grasland 
belassen wird und sich dadurch auszeichnet, dass der Boden nicht bearbeitet wird. Der Reichtum an Pflanzenarten ist dort größer.

der Mechanisierung haben zur Vereinfachung der 

Lebensräume, zur Vergrößerung der landwirtschaft-

lichen Parzellen und zum Verlust von strukturierenden 

Landschaftselementen wie Hecken, Tümpeln oder 

Hainen geführt. So sind beispielsweise in einigen 

Regionen des Hennegau oder Wallonisch-Brabant, 

die früher reich an Tümpeln waren, mehr als 80 % der 

Tümpel, die auf den in den 1980er-Jahren veröffent-

lichten IGN-Karten verzeichnet waren, verschwunden(e). 

Nach und nach verlor auch das Dauergrünland7 an 

Fläche. Seine Fläche ist zwischen 1980 und 2019 um 

22 Prozent zurückgegangen. Es leidet außerdem 

unter Überweidung, wenn die Belastungen durch das 

Abweiden und Getrampel durch das Vieh zu groß sind, 

was die Regeneration der Grasnarbe beeinträchtigt und 

die Pflanzenvielfalt verringert. Der Übergang von einer 

extensiven zu einer intensiveren Landwirtschaft hat zum 

Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden geführt, die 

sich negativ auf die natürlichen Lebensräume und die 

Nahrungskette auswirken. Die Mechanisierung der 

Bodenbearbeitung hat zu ihrer Verdichtung geführt und 

damit zur Erosion beigetragen.

Diese Entwicklungen haben sich auf die gesamte 

Tier- und Pflanzenwelt ausgewirkt, die mit der land-

de kerkuil, de adder en de hermelijn. Vijvers, dijken 

en andere elementen hebben de aanwezigheid van 

watersalamanders, salamanders of veldslangen verder 

bevorderd.

Vanaf de jaren 60 heeft het streven naar een hogere 

productiviteit geleid tot veranderingen in de 

landbouwmethoden en tot een verandering van de 

landbouwomgeving. De toenemende specialisa-

tie door de overgang van gemengde landbouw naar 

monocultuur en de intensivering van de mechanisatie 

hebben geleid tot een vereenvoudiging van het milieu, 

de vergroting van de landbouwpercelen en het ver-

lies van structuurelementen van het landschap zoals 

heggen, vijvers of bosjes. Zo is in bepaalde streken van 

Henegouwen of Waals-Brabant, die vroeger rijk waren 

aan vijvers, meer dan 80% van de vijvers die op de in de 

jaren 80 gepubliceerde IGN-kaarten waren aangege-

ven, verdwenen.(e) Ook permanente graslanden verloren 

geleidelijk terrein7. Hun oppervlakte is tussen 1980 en 

2019 met 22% afgenomen. Zij hebben ook te lijden 

onder overbegrazing wanneer de druk van begrazing 

en vertrapping door vee te groot is. Daardoor wordt de 

regeneratie van het grasdek ondermijnd en neemt de 

plantendiversiteit af. De verschuiving van extensieve 

7  In tegenstelling tot tijdelijk grasland, dat een rotatiesysteem heeft en dus meestal voor minder dan vijf jaar wordt beplant, is blijvend grasland een gebied dat altijd 
met gras begroeid blijft en gekenmerkt wordt door het ontbreken van grondbewerking. De rijkdom aan plantensoorten is hier groter.

naar meer intensieve landbouw heeft geleid tot het 

gebruik van meststoffen en pesticiden, die schadeli-

jke gevolgen hebben voor het natuurlijke milieu en de 

voedselketens. De mechanisering van de grondbewer-

king heeft geleid tot bodemverdichting, wat bijdraagt 

tot erosie.

Die veranderingen hebben een impact gehad op alle 

flora en fauna die in landbouwgebieden voorkomen. 

Terwijl akkerbloemen in het begin van de 20e eeuw 

wijdverspreid waren en overvloedig voorkwamen in 

Wallonië, zijn nu 75 van de 119 in Wallonië bekende 

soorten, d.w.z. ongeveer 60%, bedreigd of verdwenen.
(f) Dit heeft een weerslag op de populaties wilde bijen,

waarvan 30% van de soorten in België als bedreigd

wordt beschouwd.(g) Door bestuiving zorgen bijen er

echter voor dat ongeveer 75% van de plantensoorten

in onze streken, waaronder gewassen, zich kan voort-

planten.(h) Een andere dramatische achteruitgang is

dat populaties gewone vogels die strikt geassocieerd

zijn met landbouwomgevingen tussen 1990 en 2020

met meer dan de helft in aantal (-60%) zijn afgeno-

men. Die achteruitgang zien we zowel bij soorten die

geassocieerd worden met akkerland als bij soorten die

geassocieerd worden met grasland. Van die akkervo-
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wirtschaftlichen Umgebung verbunden ist. Obgleich es 

sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts um weit verbreitete 

und häufige Arten handelte, sind heute 75 der 119 in 

der Wallonie bekannten Arten von Ackerblumen, d. h. 

etwa 60 %, bedroht oder verschwunden(f), was sich auf 

die Wildbienenpopulationen auswirkt, von denen 30 % 

der Arten in Belgien als bedroht gelten(g). Sie bestäuben 

etwa 75 % der Pflanzenarten in unseren Breitengraden, 

einschließlich der Kulturen(h). Ein weiterer dramatischer 

Rückgang ist, dass die Populationen gewöhnlicher 

Vögel, die strikt mit landwirtschaftlichen Umgebungen 

assoziiert werden, zwischen 1990 und 2020 mehr als die 

Hälfte ihrer Bestände (-60 %) verloren haben. Dieser 

Rückgang betrifft sowohl Arten, die mit Ackerbau asso-

ziiert werden, als auch Arten, die mit Grasland assoziiert 

werden. Von diesen Feldvögeln haben die Grauammer, 

die Turteltaube und das Rebhuhn die alarmierendsten 

Rückgänge erlitten: ihre Populationen sind in den 

letzten 30 Jahren um 99 %, 95 % bzw. 92 % zurückge-

gangen.

Offene Lebensräume: ein seltenes und 
bedrohtes Naturerbe

Die in der Wallonie noch vorhandenen halbnatürlichen 

offenen Lebensräume sind natürlichen Ursprungs 

und wurden manchmal durch althergebrachte land-

wirtschaftliche Praktiken geformt. Sie nehmen nur 

geringe Flächen ein. Diese an Biodiversität beson-

ders reichen Lebensräume haben einen starken 

Flächenrückgang erlitten und sind durch ihre Isolation 

bedroht. Die durch alte Weidepraktiken geformten 

Heiden, Dickichte, Kalkrasen oder Borstgrasrasen sind 

Lebensräume, die reich an zahlreichen Pflanzenarten 

(Sonnenröschen, Orchideen oder Enzian) und Tierarten 

(Schmetterlinge wie der Goldene Scheckenfalter 

oder der Kleine Sonnenröschen-Bläuling) sind. Ab 

Ende des 18. Jahrhunderts führte das Einstellen der 

Weidewirtschaft zur Brachlegung und später zur 

spontanen Wiederbewaldung und zum drastischen 

Verschwinden dieser Lebensräume (bei einigen Typen 

gingen mehr als 99 % der historisch bekannten Fläche 

verloren(i)), was den Rückgang der typischen Arten 

zur Folge hatte. Andere offene Lebensraumtypen 

von großem biologischem Interesse sind die torfigen 

Lebensräume der Ardennen-Hochplateaus. Sie sind 

das Ergebnis des Zusammenwirkens besonderer öko-

logischer und klimatischer Bedingungen (Höhenlage, 

undurchlässige Böden, niedrige Temperaturen, starke 

Regenfälle). Sie beherbergen emblematische Arten 

wie das stark gefährdete Birkhuhn sowie eine für diese 

Lebensräume typische Flora und Fauna (Torfmoose, 

Heidekraut oder Wollgras, Schmetterlinge wie den 

Hochmoor-Perlmutterfalter oder Libellen wie die 

Hochmoor-Mosaikjungfer). Die torfigen Lebensräume 

wurden seit dem 15. Jahrhundert ausgebeutet: 

Torfabbau, Entwässerung und später Anpflanzung von 

Fichten. Auf den Hochebenen des Hohen Venns und der 

Tailles gibt es heute noch 120 ha intakte Hochmoore, 

während es vor tausend Jahren noch 2000 ha waren.

In den letzten Jahrzehnten waren die Denaturierung, 

die Umwandlung in intensiv bewirtschaftete Weiden, 

die Aufforstung und die Ausbreitung invasiver 

gebietsfremder Arten Belastungen, die diese offenen 

Lebensräume beeinträchtigten und noch immer beein-

trächtigen. Da sie von Natur aus arm an Mineralien und 

Nährstoffen sind, sind sie außerdem sehr anfällig für die 

atmosphärische Ablagerung von Stickstoffschadstoffen, 

die hauptsächlich aus der Landwirtschaft stammen 

(Verflüchtigung aus Dung). Wenn sie im Übermaß 

vorhanden sind, führen diese Stickstoffablagerungen 

in diesen Lebensräumen zu Ungleichgewichten, die 

zum Rückgang und zum Verschwinden bestimmter 

Pflanzenarten führen. Im Jahr 2015 waren 95 % der offe-

nen Lebensräume immer noch von einem übermäßigen 

Stickstoffniederschlag betroffen.

Aquatische Lebensräume: 
Wasserverschmutzung und Beeinträchtigung 
von Wasserläufen und damit verbundenen 
Lebensräumen

Aquatische Lebensräume wie Feuchtgebiete, 

Wasserflächen und Flüsse sind wichtige Lebensräume für 

viele Organismen im Wasser und an Land. Feuchtgebiete 

und Wasserflächen sind im 20. Jahrhundert selte-

ner geworden, weil sie trockengelegt, entwässert, 

die Talböden ausgebeutet, aufgefüllt oder allmählich 

von der Vegetation überwuchert wurden. Neben 

ihrer Bedeutung für die Biodiversität spielen diese 

Lebensräume auch eine Rolle bei der Wasserreinigung 

gels tekenen de grauwe gors, de tortelduif en de patrijs 

de meest verontrustende achteruitgang op: hun popu-

laties daalden in die 30 jaar met respectievelijk 99%, 

95% en 92%.

Open ruimte: een zeldzaam en bedreigd 
natuurlijk erfgoed

In Wallonië bestaan nog een aantal halfopen semina-

tuurlijke gebieden van geringe omvang. Die gebieden 

zijn van natuurlijke oorsprong en ontlenen hun vorm 

soms aan voorouderlijke landbouwpraktijken. Ze 

worden gekenmerkt door een bijzonder rijke biodiver-

siteit, maar zijn sterk in omvang afgenomen en worden 

bedreigd doordat ze zijn afgezonderd. De heidevelden, 

struwelen, kalkminnende of heischrale graslanden, die 

gevormd zijn door oude herderspraktijken, zijn rijk aan 

plantensoorten (zonneroosjes, orchideeën of gentianen) 

en diersoorten (vlinders zoals de moerasparelmoervlin-

der of het bruin blauwtje). Vanaf het einde van de 18e 

eeuw heeft de stopzetting van de herderseconomie 

geleid tot de ontginning en vervolgens de spontane 

herbebossing en de drastische verdwijning van deze 

milieus (voor bepaalde types een verlies van meer dan 

99% van de historisch gekende oppervlakte(i)), waardoor 

typische soorten achteruitgaan. De veenmilieus van de 

Ardense hoogvlakten, een ander type open habitat van 

groot biologisch belang, zijn het resultaat van een com-

binatie van specifieke ecologische en klimatologische 

omstandigheden (hoogteligging, ondoordringbaarheid 

van de bodem, lage temperaturen, overvloedige regen-

val). Zij herbergen emblematische soorten zoals het 

zeer bedreigde korhoen, maar ook een flora en fauna 

die typisch zijn voor deze milieus (veenmos, heide of 

wollegras, vlinders zoals de veenbesparelmoervlinder 

of libellen zoals de Noordse glazenmaker). Sinds de 15e 

eeuw worden veengebieden geëxploiteerd: turfwin-

ning, drainage en, later, sparaanplantingen. Momenteel 

is er op de plateaus van de Hoge Venen en Tailles nog 

120 ha hoogveen intact, tegen 2000 ha duizend jaarge-

leden.

In de afgelopen decennia hebben kunstmatige ingre-

pen, omschakeling op intensief beheerde graslanden, 

bebossing en de verspreiding van invasieve uitheemse 

soorten deze open gebieden aangetast en zij zullen dat 

blijven doen. Aangezien deze milieus van nature arm 

zijn aan minerale en voedende elementen, blijven zij 

bovendien zeer gevoelig voor de atmosferische neers-

lag van stikstofhoudende verontreinigende stoffen die 

hoofdzakelijk afkomstig zijn van landbouwactiviteiten 

(vervluchtiging door het afvalwater van de veeteelt). In 

overmaat veroorzaken deze stikstofhoudende afzettin-

gen een verstoring van het evenwicht in deze milieus, 

hetgeen leidt tot de achteruitgang en het verdwijnen 

van bepaalde plantensoorten. In 2015 was 95% van de 

open gebieden nog steeds aangetast door een teveel 

aan stikstofdepositie.

Watermilieus: verontreiniging en wijziging 
van waterlopen en bijbehorende habitats

Aquatische milieus zoals wetlands, watermassa’s en 

rivieren zijn essentiële milieus voor veel organismen, 

zowel in het water als op het land. Wetlands en waterli-

chamen zijn schaars geworden gedurende de 20e eeuw, 

als gevolg van hun uitdroging, drainage, exploitatie 

van de valleibodems, opvulling of geleidelijke invasie 

door vegetatie. Naast hun belang voor de biodiversiteit 

spelen deze milieus een rol bij de waterzuivering en 

bij de werking van hydrologische regimes op grotere 

schaal (waterregulering bij zware regenval). Sommige 

Waalse waterwegen zijn ook omgevormd om bepaalde 

toepassingen, zoals scheepvaart en overstromings-

beheer, mogelijk te maken of te vergemakkelijken. 

Ontwikkelingen zoals het kanaliseren van rivieren, 

het afdammen van oevers, de bouw van dammen, de 

vereenvoudiging van tracés of de drainage van aang-

renzende uiterwaarden hebben de morfologie van 

rivieren gewijzigd en hebben deze versnipperd en 

kunstmatig gemaakt, met directe gevolgen voor de 

verspreiding van dier- en plantengemeenschappen 

planten- en dierengemeenschappen. In 2018 vertoonde 

40% van de oppervlaktewaterlichamen een morfolo-

gie van gemiddelde tot slechte kwaliteit. Daarnaast 

worden de Waalse waterlopen aangetast door ver-

schillende soorten verontreiniging: organische stoffen, 

een teveel aan stikstof of fosfor, microverontreinigin-

gen zoals metallische spoorelementen of pesticiden. 

Die verontreinigingen worden veroorzaakt door de 

landbouw, de industrie of huishoudens. Zo werd in 2018 

op 39% van de monitoringlocaties eutrofiëring vastges-
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und der Funktionsweise des Wasserhaushalts in größerem 

Maßstab (Wasserregulierung bei starken Regenfällen). 

Ein Teil der wallonischen Flüsse wurde auch umges-

taltet, um bestimmte Nutzungen wie die Schifffahrt zu 

ermöglichen oder zu erleichtern und Hochwasser und 

Überschwemmungen zu bewältigen. Baumaßnahmen 

wie die Kanalisierung von Wasserläufen, die Eindeichung 

von Ufern, der Bau von Dämmen, die Vereinfachung der 

Streckenführung oder die Entwässerung angrenzen-

der Überschwemmungszonen haben die Morphologie 

der Wasserläufe verändert und sie fragmentiert und 

denaturiert, was sich direkt auf die Verteilung der  

Tier- und Pflanzengemeinschaften auswirkt. Im Jahr 

2018 wiesen 40 % der Oberflächenwasserkörper eine 

mittlere bis schlechte morphologische Qualität auf. In 

Bezug  auf die Wasserqualität sind die wallonischen 

Wasserläufe von verschiedenen Verschmutzungen 

betroffen: organische Substanzen, überschüssi-

ger Stickstoff oder Phosphor, Mikroschadstoffe wie 

metallische Spurenelemente oder Pestizide. Diese 

Verschmutzungen stammen aus der Landwirtschaft, 

der Industrie oder den Haushalten. Beispielsweise 

wurde 2018 an 39 % der Überwachungsstellen eine 

Eutrophierung des Wassers festgestellt, d. h. ein über-

mäßiger Eintrag von Nährstoffen (z. B. Phosphate aus 

Düngemitteln), der zu einem Pflanzenwachstum führt, 

das wiederum einen Sauerstoffmangel im Wasser zur 

Folge hat, der für Wasserorganismen schädlich ist. 

Der Zustand der Wasserflora und -fauna (Mikroalgen, 

Wasserpflanzen, wirbellose Tiere, Fische), also der 

biologische Zustand des Wasserlaufs, hängt direkt 

von der Wasserqualität und der Morphologie des 

Wasserlaufs ab. Im Jahr 2018 war der biologische 

Zustand bei 50 % der Oberflächenwasserkörper mäßig 

bis schlecht, was bedeutet, dass die Störungen in 

diesen Wasserkörpern dazu führen, dass die aquatische 

Umwelt die Anforderungen aller Arten, die sich dort auf 

natürliche Weise entwickeln sollen, nicht erfüllen kann. 

Zu beachten ist, dass der Klimawandel, insbesondere 

Dürreperioden und Hitzewellen, die Situation sowohl 

in Bezug auf die Verfügbarkeit von Lebensräumen als 

auch auf die Wasserqualität verschärft.

Denaturierte Umgebungen: Verlust 
von Lebensräumen und ökologischen 

Verbindungen

teld, d.w.z. een overmatige toevoer van nutriënten (bv. 

fosfaten uit meststoffen) die leidt tot een overvloedige 

plantengroei en daardoor zuurstofgebrek in het water, 

wat schadelijk is voor waterorganismen. De toestand 

van de waterflora en -fauna (microalgen, waterplanten, 

ongewervelde dieren, vissen), d.w.z. de biologische 

toestand van de waterloop, hangt rechtstreeks af van 

de waterkwaliteit en de morfologie van de waterloop. In 

2018 vertoonde 50% van de oppervlaktewaterlichamen 

een gemiddelde tot slechte biologische toestand. 

Dat wil zeggen dat verstoringen in die waterlichamen 

verhinderen dat het aquatische milieu voldoet aan de 

eisen van alle soorten die geacht worden er van nature 

in voor te komen. Merk op dat de klimaatverandering, 

met name droogteperioden en hittegolven, de situa-

tie verergert, zowel wat de beschikbare habitats als de 

waterkwaliteit betreft.

8 Gebieden die zijn onttrokken aan hun natuurlijke, bosbouw- of landbouwtoestand, al dan niet bebouwd en al dan niet met verharding

Kunstmatige omgevingen: verlies van 
habitats en ecologische verbindingen

Wallonië is een dichtbevolkt gebied. De vraag naar 

huisvesting is de belangrijkste oorzaak van de geleide-

lijke artificialisering van het grondgebied, voornamelijk 

ten koste van landbouwgronden. In 2020 maakten gear-

tificialiseerde oppervlakten8 ten minste 11% van het 

grondgebied uit (maximaal 16%); dat is 44% meer dan 

in 1985. Die artificialisering, die veroorzaakt wordt door 

de bouw van woningen en commerciële gebouwen en 

de aanleg van industrieterreinen en vervoersnetwer-

ken, heeft talrijke gevolgen voor de biodiversiteit. 

De artificialisering leidt ertoe dat flora- en faunage-

bieden verdwijnen of dat die gebieden versnipperd 

worden. Doordat de ecologische continuïteit verbroken 

wordt en natuurgebieden versnipperd worden, raken 

dier- en plantenpopulaties afgezonderd, wat leidt tot 

genetische verarming van populaties en de kans op 

hun uitsterven vergroot. Merk op dat, naast de vers-

nippering, de vervoersnetwerken directe sterfte en 

lichtvervuiling veroorzaken. Nachtelijke wegverlichting 
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Die Wallonie ist eine dicht besiedelte Region. Die 

Nachfrage nach Wohnraum war die Haupttriebfeder für 

die fortschreitende Denaturierung des Landes, und zwar 

hauptsächlich auf Kosten von Agrarland. Im Jahr 2020 

umfassten die denaturierten Flächen8 mindestens 11 % 

(maximal 16 %) des Landes, 44 % mehr als 1985. Dieser 

durch den Bau von Wohnhäusern, Geschäftsgebäuden, 

Industriegebieten und Verkehrsnetzen induzierte 

Flächenverbrauch hat vielfältige Auswirkungen auf die 

Biodiversität. Die Denaturierung führt zum Verlust von 

Lebensräumen, die für Tiere und Pflanzen geeignet 

sind, sowie zu deren Fragmentierung. Aufgrund der 

Unterbrechung der ökologischen Kontinuitäten führt die 

Fragmentierung von Lebensräumen zu einer Isolierung 

von Tier- und Pflanzenpopulationen, einer genetischen 

Verarmung der Populationen und einer erhöhten 

Wahrscheinlichkeit deren Aussterbens. Es ist zu betonen, 

dass Verkehrsnetze neben der Fragmentierung auch 

Auswirkungen in Form von direkter Mortalität oder im 

Zusammenhang mit Lichtverschmutzung haben. Die 

nächtliche Straßenbeleuchtung verursacht nämlich 

verschiedene Beeinträchtigungen für zahlreiche 

Insekten-, Amphibien- und Fledermausarten, wie z. B. 

Orientierungsstörungen oder die Störung biologischer 

Rhythmen, indem sie z. B. die Zeiten der Nahrungssuche 

verändert. Mit etwas mehr als 4800 km Straßen und 

Autobahnen pro 1000 km² weist die Wallonie eine 

viermal höhere Dichte des Straßennetzes auf als das 

europäische Netz. Denaturierte Umgebungen (z. B. 

Gärten) sind jedoch nicht frei von Biodiversität: ihr 

Aufnahmepotenzial kann durch die Umsetzung bestim-

mter günstiger Einrichtungen optimiert werden.

Invasive gebietsfremde Arten: wachsende 
Belastung aller Lebensräume in der 
Wallonie

Aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet vertrieben, 

wurden und werden gebietsfremde Arten - zufällig oder 

nicht - über den Handel und den internationalen Verkehr 

in die Wallonie eingeschleppt. Bisher sind fast 1500 

exotische Arten auf wallonischem Gebiet bekannt, von 

denen ⅓ als etabliert gelten, d. h. sie sind in der Lage, 

8 Flächen, die ihrem natürlichen, bewaldeten oder landwirtschaftlichen Zustand entzogen wurden, unabhängig davon, ob sie bebaut und versiegelt sind oder nicht.

dauerhafte Populationen aufrechtzuerhalten. Ein Teil 

dieser Arten erweist sich als invasiv, da sie nicht mehr von 

ihren natürlichen Feinden oder den Krankheitserregern 

und Parasiten, mit denen sie in ihrer Heimatregion zu 

kämpfen haben, reguliert werden. Sie können sozioöko-

nomische Schäden (z. B. Schäden an Dämmen durch 

die Bauten von Bisamratten), Gesundheitsschäden 

(z. B. Verbrennungen durch den Saft des Riesen-

Bärenklaus) und vor allem Umweltschäden verursachen, 

die einheimische Arten und das Funktionieren von 

Ökosystemen beeinträchtigen. Die Beispiele sind 

zahlreich: Erstickung von Wasserlebensräumen 

durch den Hahnenfußähnlichen Wassernabel oder 

das Großblütige Heusenkraut, Überwucherung offe-

ner Lebensräume durch die dichten Bestände des 

Japanischen Staudenknöterichs, Wettstreit zwischen 

den nordamerikanischen Flusskrebsen mit dem einhei-

mischen Flusskrebs oder räuberisches Verhalten des 

Waschbären in Bezug auf zahlreiche geschützte Arten 

von Wasserweichtieren, Amphibien, Reptilien und 

Vögeln. Generell werden durch menschliches Handeln 

gestörte, verschmutzte oder veränderte Lebensräume 

stärker von invasiven gebietsfremden Arten besiedelt. 

In der Wallonie ist der Grad der Invasion nördlich der 

Sambre-und-Maas-Furche, die stärker denaturiert ist als 

der Süden, tatsächlich insgesamt höher. Die Achsen der 

Verkehrsnetze (Straßen, Schienen, Wasserwege) dienen 

ebenfalls als Ausbreitungskorridore. Allerdings blei-

ben auch natürliche Lebensräume nicht verschont und 

invasive gebietsfremde Arten üben Druck auf viele halb-

natürliche Lebensräume aus, vor allem auf Wasser- und 

Uferlebensräume. Es wurde festgestellt, dass invasive 

gebietsfremde Arten eine mäßige bis hohe Bedrohung 

für 45 % der Lebensräume von gemeinschaftlichem 

Interesse darstellen; das Ausmaß der Bedrohung für 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse wurde noch 

nicht geschätzt.

veroorzaakt voor veel soorten insecten, amfibieën of 

vleermuizen namelijk diverse vormen van overlast. Zo 

kampen ze met oriëntatieproblemen en wordt hun bio-

logisch ritme verstoord doordat de periodes waarin ze 

normaal gesproken voedsel zoeken, gewijzigd worden. 

Met iets meer dan 4.800 km wegen en autosnelwegen 

per 1.000 km² heeft Wallonië een wegennetdichtheid 

die vier keer hoger ligt dan het Europese netwerk. 

Ook geartificialiseerde gebieden (zoals tuinen) kunnen 

echter biodivers zijn: hun biodiversiteitspotentieel kan 

worden geoptimaliseerd door een aantal gunstige 

maatregelen te nemen.

Invasieve uitheemse soorten: toenemende 
druk op alle milieus in Wallonië

Uitheemse soorten zijn en worden, vanuit hun natuur-

lijke verspreidingsgebied, al dan niet per ongeluk, 

via handel en internationaal verkeer, in Wallonië 

ingevoerd. In Wallonië zijn tot op heden bijna 1.500 

exoten bekend, waarvan 1/3 als ingeburgerd worden 

beschouwd. Dat betekent dat ze in staat worden geacht 

om duurzame populaties in stand te houden. Sommige 

van die soorten blijken invasief te zijn en worden niet 

langer gereguleerd door hun natuurlijke predatoren 

of door de ziekteverwekkers en parasieten waarmee 

zij in hun gebied van herkomst te maken hebben. Zij 

kunnen sociaal-economische schade veroorzaken 

(bv. schade aan dijken door holen van muskusratten), 

gezondheidsschade (bv. verbranding door het sap van 

het reuzenberenklauw), maar bovenal milieuschade, 

die gevolgen heeft voor inheemse soorten en het func-

tioneren van ecosystemen. De voorbeelden zijn legio: 

verstikking van watermilieus door de grote waternavel 

of de waterteunisbloem, de invasie van open milieus 

door dichte populaties Japanse duizendknoop, concur-

rentie tussen Noord-Amerikaanse rivierkreeften en de 

inheemse rivierkreeft, of de predatie van wasberen op 

talrijke beschermde soorten waterweekdieren, amfi-

bieën, reptielen en vogels. Milieus die door menselijk 

toedoen zijn verstoord, vervuild of omgevormd, lopen 

doorgaans een groter risico dat ze gekoloniseerd 

worden door invasieve uitheemse soorten. In Wallonië 

is de invasie in het gebied ten noorden van de cor-

ridor Samber-Maas, dat meer geartificialiseerd is dan 

het gebied ten zuiden, algemeen genomen groter. De 

assen van de vervoersnetwerken (wegen, spoorwegen, 

waterwegen) fungeren ook als corridors voor versprei-

ding. Natuurlijke habitats blijven echter niet gespaard 

en invasieve uitheemse soorten oefenen druk uit op 

vele seminatuurlijke habitats en met name op water- en 

oevergebieden. Invasieve uitheemse soorten worden 

aangemerkt als een matige tot grote bedreiging voor 

45% van de habitats van communautair belang; de mate 

van bedreiging op soorten van communautair belang is 

nog niet geraamd.
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DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN UND WICHTIGSTE  
ERGEBNISSE  

Vom Schutz und der Wiederherstellung natürlicher 

Standorte bis hin zu punktuelleren Aktionen 

wurden in der Wallonie verschiedene Maßnahmen 

ergriffen, um den Rückgang der Biodiversität 

aufzuhalten, ein Ziel, das seit langem in zahlreichen 

internationalen Verpflichtungen festgeschrieben ist. 

Hier ein Überblick über die wichtigsten getroffenen 

Maßnahmen und einige beobachtete Ergebnisse.

Schutz und Wiederherstellung von 
Lebensräumen und Arten

Seit Ende der 1960er-Jahre werden Naturgebiete unter 

Schutz gestellt, um ihnen einen starken Schutz zu verlei-

hen. Diese Sonderstatus (staatliches oder zugelassenes 

Naturschutzgebiet, Waldreservat, Feuchtgebiet von 

biologischem Interesse, unterirdische Höhle von wis-

senschaftlichem Interesse und integrales Waldreservat) 

verleihen diesen Gebieten, in denen der Naturschutz 

die vorrangige Berufung ist, ein strenges Schutzsystem. 

Für diese Naturschutzgebiete, die Ende 2020 1,3 % der 

wallonischen Fläche ausmachten, können konservative 

Bewirtschaftungsmaßnahmen (z. B. extensive Mahd 

oder Beweidung in offenen Lebensräumen) festge-

legt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass gemäß 

den Zielen der EU-Strategie zur Erhaltung der biolo-

gischen Vielfalt bis 2030 10 % des Landes unter starkem 

Schutzstatus stehen sollten.

Eine weitere Art des Schutzes ist das Natura-2000-

Netzwerk, das in Einklang mit menschlichen Aktivitäten 

das langfristige Überleben der Arten und Lebensräume 

von gemeinschaftlichem Interesse gemäß der 

„Vogelschutz“- und der „Flora-Fauna-Habitat“-

Richtlinie sichern soll. Der Natura-2000-Status wurde in 

der Wallonie 240 Gebieten mit einer Fläche, die 13 % der 

Landesfläche entspricht, verliehen. Für diese Gebiete 

gelten allgemeine Schutzmaßnahmen (verbotene 

Handlungen oder Handlungen, die einer Genehmigung 

oder Meldung bedürfen). Darüber hinaus wurden 

für jeden dieser Standorte Bewirtschaftungspläne 

verabschiedet. Diese Bewirtschaftungspläne sind nicht 

bindend und schlagen eine Reihe von Maßnahmen vor, 

die der Eigentümer auf freiwilliger Basis durchführen 

soll. Dazu gehören z. B. das Ausheben von Tümpeln 

oder das Fällen von Nadelbäumen in Lebensräumen 

wie Mooren oder Heiden. 

Um die Wiederherstellung von Arten und Lebensräumen 

von gemeinschaftlichem Interesse in größerem 

Maßstab zu betrachten, sind einige von ihnen zudem 

Gegenstand von Aktionsplänen, in denen Maßnahmen 

festgelegt sind, die auch außerhalb des Natura-2000-

Netzes ergriffen werden müssen. 

Schließlich werden seit 1994 von Europa mitfinanzierte 

MAATREGELEN EN VOORNAAMSTE RESULTATEN 

Van de bescherming en het herstel van 

natuurgebieden tot de uitvoering van meer 

specifieke acties ... in Wallonië zijn diverse 

maatregelen genomen om de achteruitgang van de 

biodiversiteit een halt toe te roepen – een doelstelling 

die reeds lang in talrijke internationale verbintenissen 

is opgenomen. Hierna volgt een overzicht van de 

belangrijkste maatregelen die zijn genomen en van 

enkele resultaten die waargenomen worden.

Bescherming en herstel van habitats en 
soorten

Sinds het einde van de jaren 60 hebben natuurgebieden 

een sterke beschermingsstatus gekregen. Die bijzondere 

statussen (staats- of erkend natuurreservaat, bosreser-

vaat, watergebied van biologisch belang, ondergrondse 

holte met wetenschappelijke waarde en integraal bosre-

servaat) verlenen een strikte beschermingsregeling aan 

deze gebieden waar natuurbehoud een prioriteit is. Voor 

die beschermde natuurgebieden, die eind 2020 1,3% 

van Wallonië besloegen, kunnen instandhoudingsbe-

heermaatregelen (bv. maaien of extensieve begrazing in 

open gebieden) worden vastgesteld. Merk echter op dat 

volgens de doelstellingen van de biodiversiteitsstrategie 

van de Europese Unie voor 2030, 10% van het grondge-

bied een sterke beschermingsstatus moet hebben.

Een andere vorm van bescherming is het Natura 

2000-netwerk. Dat netwerk wil er, rekening houdend 

met menselijke activiteiten, voor zorgen dat soorten en 

habitats van communautair belang kunnen voortbes-

taan, in toepassing van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. 

In Wallonië is de Natura 2000-status toegekend aan 240 

gebieden, die samen 13% van het grondgebied beslaan. 

Voor die gebieden gelden algemene beschermings-

maatregelen (handelingen verboden of onderworpen 

aan toestemming of kennisgeving). Voor elk van deze 

gebieden zijn ook beheerplannen vastgesteld. Die 

beheerplannen zijn niet-bindend en stellen een reeks 

acties voor die de eigenaar op vrijwillige basis kan uit-

voeren. Voorbeelden hiervan zijn het graven van poelen 

of het kappen van naaldbomen in omgevingen zoals

veengebieden of heidevelden. 

Om soorten en habitats van communautair belang op 

ruimere schaal te herstellen, worden voor sommige 

daarvan ook actieplannen opgesteld waarin de maatre-

gelen worden omschreven die ook buiten het Natura 

2000-netwerk moeten worden genomen. 

Ten slotte worden sinds 1994 door Europa gecofinan-

cierde LIFE-projecten uitgevoerd, die met name gericht 

zijn op soorten en habitats van communautair belang, 

zoals de otter en de parelmossel en kalkminnende gras-

landen en veengebieden. Wat die veengebieden betreft, 

is tussen 2002 en 2020 730 ha hersteld en zijn er 1.080 

poelen gegraven.

DRUK OP HET MILIEU EN DE GEVOLGEN
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geïdentificeerd in Wallonië
474 biotopen 

SOORTEN EN HABITATS VAN COMMUNAUTAIR BELANG

INDICATOREN VOOR EEN ALGEMENE BEOORDELING VAN DE TOESTAND VAN DE BIODIVERSITEIT

BEDREIGDE DIERSOORTEN

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn

165 vogelsoort
Populatietrends (1978 - 2019) :

42 % stijgend
9 % stabiel
33 % dalend
13 % verschijnend
2 % verdwijnend

75 niet-vogelsoorten en 41 habitattypes
Staat van instandhouding (2019) :

Atlantische regio

71 %

van de 
soorten

96 %

van de 
habitattypes

van de 
soorten

van de 
habitattypes

Continentaal gebied 

72 % 95 %

Vaatplanten Loopkevers Vlinders

Libellen Vis Amfibieën

Reptielen Vogels
Vleermuizen

(onder de onderzochte groepen)

448

op 1 322 (2005) 34 op 85 (2008)

15 op 58 (2020) 15 op 36 (2005) 2 op 12 (2021)

3 op 7 (2021)
49 op 151 (2021) 8 op 20 (2021)

109 op 319 (2005)

30-35.000 soorten aanwezig 
in Wallonië

Ongunstige staat voor:Ongunstige staat voor:

Bescherming en herstel van habitats en 
soorten 
Beschermde natuurgebieden, Natura 
2000, LIFE-projecten

Duurzaam en multifunctioneel bosbeheer - 
Herziening van het Boswetboek - 
Herziening van het Boswetboek

Aandacht voor de natuur tijdens 
menselijke activiteiten
Ontwikkelingen door verschillende actoren: 
heggen, bomen, honingrijke zones, vijvers, 
oevers, bermen ...

Bestrijding van invasieve uitheemse 
soorten
Controleplannen en beheerprojecten

Aandacht voor biodiversiteit in 
landbouwmilieus
Agromilieu- en klimaatmethoden 
(AMKM), biologische landbouw

Sectorale maatregelen ten behoeve van 
water
Sanering, vermindering van lozingen, 
ophe�ng van barrières voor visbewegingen

Ecologisch netwerk
Ecologische verbindingen aannemen

UITDAGINGEN
• Nieuwe beschermde gebieden creëren
• Zorgen voor een gecoördineerd beheer van 
  beschermde zones
• Juridische waarde toekennen aan het ecologisch netwerk
• Tegen 2025 de staat van instandhouding van habitats 
  en soorten verbeteren
• Biodiversiteit integreren in de sectorale beleidslijnen
• Het overbevolkingsprobleem van de hoefdieren 
  oplossen en de Jachtwet van 1882 herzien
• Gerichte AMKM bevorderen en lagedruklandbouw
  aanmoedigen
• De artificialisering stopzetten en de steden vergroenen
• De programma's voor biodiversiteitsmonitoring 
  verbeteren en inbreuken e�ciënt controleren

VOORNAAMSTE MAATREGELEN

Landbouwmilieus

Watermilieus

Bosomgevingen

Open 
milieus

Afzet van stikstofhoudende 
verontreinigende sto�en

Achteruitgang van plantensoorten

Historische afname 
van de arealen

Omvorming naar gewassen, 
artificialisering of bebossing

Versnippering en kunstmatige 
inrichting van waterlopen

Verlies van 
watergebieden

Watermilieus

• Gemiddelde tot slechte hydromorfologische 
  toestand voor 40% van de waterlichamen (2018)
• Eutrofiëring op 39% van de 
  meetpunten (2018)
• Gemiddelde tot slechte biologische 
  toestand voor 50% van de waterlichamen (2018)

Invasieve uitheemse soorten
• Bijna  1 500 espèces exotiques
  uitheemse soorten ontdekt, waarvan 
  1/3 ingeburgerd en potentieel invasief is
• Matige tot ernstige bedreiging voor 45 % 
  van de habitats van communautair belang

Klimaatveranderingen

Lichtvervuiling

Artificialisering en versnippering van het 
grondgebied
• Tenminste 11% van het 
  grondgebied is bebouwd
• + 44 % tussen 1985 en 2020
• Wegennet 4x dichter dan 
  het Europese netwerk

Door de mens 
gecreëerde 
omgevingen

Bosomgevingen

• op 21 %  van de opstanden 
  (2008 - 2015)
• op andere soorten
• op grasland en gewassenVerlies van oude bossen

56 % van de loofhoutbossen is sinds 
de 18e eeuw gekapt voor landbouw 
of omgevormd tot naaldhoutaanplantingen

Schade door hoefdieren

Vereenvoudiging van omgevingen (2018)
• 57 % van de opstanden bevat slechts 
  1 of 2 soorten
• Slechts 0,65 dode bomen/ha
• Gebrek aan opgebouwde bosrand

Aantasting van de gezondheidstoestand van bossen (2020)
Abnormale ontbladering voor
• 25 % van de loofbomen 
• 60 % van de naaldbomen

Intensivering van bosbouwpraktijken
(kaalkap, bodemverdichting ...)

Intensivering van de landbouwpraktijken

Vereenvoudiging van omgevingen 
• Verdwijning van heggen, vijvers, bosjes
• Verdwijning van blijvend grasland: -22% tussen 1980 
en 2019
• 60% van de akkerbloemen bedreigd of uitgestorven
• 30% van de wilde bijensoorten bedreigd

Landbouwmilieus

Mest Pesticiden

Verlies van gewone vogels
(1990 - 2020)

Waterverontreiniging

in bosgebied: - 22 % van de aantallen

in landbouwgebied: - 60 % van de aantallen
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LIFE-Projekte durchgeführt, die insbesondere auf Arten 

und Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse 

wie den Fischotter oder die Flussperlmuschel sowie auf 

Kalkrasen oder torfige Lebensräume abzielen. In Bezug 

auf Letztere wurden von 2002 bis 2020 730 ha wieder-

hergestellt und 1080 Teiche ausgehoben.

Ökologische Verbindungen

Der Schutz und die Wiederherstellung von Inseln der 

Biodiversität reichen nicht aus. Es ist von grundlegen-

der Bedeutung, natürliche Verbindungen zwischen 

diesen Schutzgebieten zu schaffen und zu erhalten, 

um eine ökologische Vernetzung des Gebiets zu 

gewährleisten und so eine genetische Durchmischung 

der Populationen zu ermöglichen, um sie gesund zu 

erhalten. Dies ist die Idee des ökologischen Netzwerks, 

für das es in der Wallonie seit vielen Jahren einen 

Vorschlag für eine theoretische Kartierung, die ökolo-

gische Hauptstruktur, gibt. Die wallonische Regierung 

hat mit der Verabschiedung der „ökologischen 

Verbindungen“ einen ersten Schritt zur Anerkennung 

eines solchen Netzwerks unternommen. Es handelt 

sich um potenzielle Ausbreitungsachsen für Tiere und 

Pflanzen, die insbesondere auf der Grundlage des 

Rasters der Laubwaldmassive oder der Flussmärsche 

definiert werden und darauf abzielen, den Tier- 

und Pflanzenarten Übergangsräume zwischen ihren 

Biotopen zu gewährleisten. Die wallonische Regierung 

hat sich verpflichtet, diese ökologischen Verbindungen 

zu erhalten und jede weitere Fragmentierung oder 

Denaturierung des Gebietes zu begrenzen.

Waldgebiete: Auf dem Weg zu einer 
nachhaltigen und multifunktionalen 
Bewirtschaftung

Ursprünglich hauptsächlich auf den wirtschaftlichen 

Aspekt des Waldes ausgerichtet, wurde das wallonische 

Forstgesetz 2008 überarbeitet, um die Umweltfunktion 

des Waldes durch folgende Ziele zu stärken: Bekämpfung 

der globalen Erwärmung, Erhaltung der Biodiversität, 

Bekämpfung der Zersplitterung und Diversifizierung 

der Wälder. Er fördert seither einen Wald mit gemisch-

ten Baumarten und mehreren Altersstufen und legt 

Maßnahmen fest, die die Biodiversität fördern: Auswahl 

von Baumarten, die an die lokalen Bedingungen 

angepasst sind, Beschränkung von Kahlschlägen 

oder Entwässerung, Verbot des Einsatzes von 

Pestiziden oder - in öffentlichen Wäldern - Erhaltung 

von toten Bäumen, Bäumen mit außergewöhnli-

chen Dimensionen oder Höhlenbäumen. Ein weiterer 

Fortschritt im Zusammenhang mit der Überarbeitung 

des Forstgesetzes betrifft alte Wälder: in öffentlichen 

Wäldern müssen sie nun vorrangig zur Erhaltung genutzt 

werden, um charakteristische, seltene oder empfindli-

che Fazies zu erhalten. Darüber hinaus sind 27 % der 

wallonischen Waldflächen in das Natura 2000-Netzwerk 

einbezogen (das 70 % des Netzwerks ausmacht) und 

sollten daher nachhaltig und multifunktional bewirt-

schaftet werden. Der in den letzten Jahren beobachtete 

Anstieg der Fledermauspopulationen könnte mit diesen 

positiven Entwicklungen in Zusammenhang stehen, da 

viele Fledermausarten an Waldgebiete gebunden sind. 

Diese Populationen haben sich zwischen 1995 und 2016 

verdreifacht. Die Gesamtzahlen sind jedoch immer 

noch niedrig und weit entfernt von denen, die in den 

1950er-Jahren beobachtet wurden.

Landwirtschaft: verschiedene 
Unterstützungen für die Berücksichtigung 
der Biodiversität

Die Förderung der Biodiversität in der Landwirtschaft 

ist angesichts der Größe dieser Lebensräume und der 

Tatsache, dass sie typische Lebensräume für sehr viele 

Tier- und Pflanzenarten darstellen, von entscheiden-

der Bedeutung. Die Einbeziehung der Landwirte 

ermöglicht die Verwaltung des reichen Erbes dieser 

Lebensräume. In der Wallonie wurden Mechanismen 

zur Unterstützung der Entwicklung von landwirtschaf-

tlichen Praktiken, die der Biodiversität förderlich sind, 

eingeführt. Landwirte können finanzielle Unterstützung 

für die freiwillige Umsetzung von Agrarumwelt- und 

Klimamethoden (AUKM) erhalten, die der Erhaltung und 

Verbesserung der Umwelt förderlich sind (Anpflanzung 

von Hecken, Anlage von Blumenstreifen...). Im Jahr 

2020 lag der Anteil der Erzeuger, die an mindestens 

einer AUKM teilnahmen, bei 46 %. Diese AUKM führen 

zu lokalen Erfolgen, wie z. B. einer Zunahme der 

Braunkehlchen-Populationen infolge der Anwendung 

gezielter Methoden. Für landwirtschaftliche Flächen 

Ecologische verbindingen aannemen

Het volstaat niet om kleine stukjes biodiversiteit te 

beschermen en herstellen. Het is van essentieel belang 

dat tussen die beschermde gebieden natuurlijke ver-

bindingen tot stand gebracht en behouden worden. Op 

die manier kan dan een ecologisch netwerk gecreëerd 

worden waar populaties zich genetisch kunnen ver-

mengen, zodat ze gezond blijven. Om zulk netwerk 

tot stand te brengen, ligt er in Wallonië al jaren een 

voorstel op tafel om een theoretische cartografie in 

te voeren. De Waalse regering heeft een eerste stap 

gezet in de erkenning van een dergelijk netwerk door 

de ‘ecologische verbindingen’ aan te nemen. Zulke ver-

bindingen zijn potentiële verspreidingsroutes voor flora 

en fauna, die met name worden vastgesteld op basis 

van het raster van loofbosgebieden of alluviale vlakten, 

om zo tussen de biotopen van dier- en plantensoorten 

overgangsruimten te creëren. De Waalse regering heeft 

zich ertoe verbonden deze ecologische verbindingen in 

stand te houden en elke verdere versnippering of ver-

dere artificialisering van het grondgebied te beperken.

Bosmilieus: naar een duurzaam en 
multifunctioneel beheer

Het Waalse Boswetboek was oorspronkelijk gericht op 

het economische aspect van het bos, maar werd in 2008 

herzien om de ecologische functie van het bos te vers-

terken aan de hand van de volgende doelstellingen: 

bestrijding van de opwarming van de aarde, behoud 

van de biodiversiteit, bestrijding van de versnippering 

en diversificatie van de bossen. Sindsdien stimuleert 

dat wetboek een bos met gemengde soorten en ver-

schillende leeftijden en stelt het maatregelen vast om 

de biodiversiteit te bevorderen: keuze van soorten die 

aan de plaatselijke omstandigheden zijn aangepast, 

beperking van kaalkap of drainage, verbod op het 

gebruik van pesticiden of, in het geval van openbare 

bossen, behoud van dode bomen, uitzonderlijk grote 

bomen of bomen met holten. Een andere vooruitgang 

in verband met de herziening van het boswetboek heeft 

betrekking op oerbossen: in openbare bossen moeten 

die voortaan bij voorrang worden beschermd om karak-

teristieke, zeldzame of kwetsbare facies in stand te 

houden. Bovendien is 27% van de Waalse bosgebieden 

opgenomen in het Natura 2000-netwerk (wat neerkomt 

op 70% van het netwerk) en moeten zij dus duurzaam 

en multifunctioneel worden beheerd. De toename 

van de vleermuispopulaties die de laatste jaren wordt 

waargenomen, kan in verband worden gebracht met 

die positieve ontwikkelingen, aangezien veel vleermuis-

soorten geassocieerd zijn met bosomgevingen. Die 

populaties zijn tussen 1995 en 2016 verdrievoudigd. De 

totale aantallen blijven echter laag en liggen nog ver 

onder die in de jaren 50 werden waargenomen.

Landbouwmilieus: verschillende vormen van 
biodiversiteitsondersteuning

De bevordering van de biodiversiteit in landbouwge-

bieden is van essentieel belang gezien de omvang 

van die gebieden en aangezien ze voor vele dier- 

en plantensoorten typische habitats vormen. Door 

de landbouwers bij de zaak te betrekken kan het 

rijke erfgoed van die milieus naar behoren beheerd 

worden. In Wallonië werden steunmechanismen 

voor de ontwikkeling van biodiversiteitvriendelijke 

landbouwpraktijken ingevoerd. Landbouwers kunnen 

financiële steun krijgen voor de vrijwillige toepassing 

van milieumaatregelen in de landbouw (AMKM) die 

bevorderlijk zijn voor het behoud en de verbetering van 

het milieu (aanplanting van hagen, aanleg van bloems-

troken enz.). In 2020 nam 46% van de producenten 

deel aan ten minste één AMKM. Deze AMKM’s hebben 

geleid tot lokale successen, zoals een toename van 

de paapjes na de toepassing van gerichte methoden. 

Voor landbouwgrond die in het Natura 2000-netwerk is 

gelegen, worden financiële steun en belastingvoorde-

len toegekend aan landbouwers op voorwaarde dat ze 

de beheermaatregelen naleven die gunstig zijn voor de 

instandhouding van de beoogde habitats en soorten. 

Dit betrof 5,5% van de oppervlakte cultuurgrond (OCG) 

in 2017. Tot slot moet worden opgemerkt dat 15% van 

de Waalse landbouwbedrijven in 2020 is omgeschakeld 

op biologische landbouw, wat neerkomt op 12% van de 

OCG, en dat zij dus minder intensieve productieme-

thoden volgen (bv. uitsluiting van pesticiden).

In de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 wordt het 

als dringend beschouwd dat ten minste 10% van het 

landbouwareaal bestaat uit topografische kenmerken 
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im Natura-2000-Netzwerk werden Landwirten finan-

zielle Unterstützung und Steuervorteile gewährt, 

sofern sie Bewirtschaftungsmaßnahmen einhalten, die 

der Erhaltung von bestimmten Lebensräumen und 

Gattungen förderlich sind. Dies betraf im Jahr 2017 5,5 % 

der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LNF). Im Jahr 2020 

waren 15 % der wallonischen Betriebe auf Bio umges-

tellt, was 12 % der LNF entspricht, und waren somit 

verpflichtet, weniger belastende Produktionsmethoden 

(z. B. keine Pestizide) anzuwenden.

In der Strategie der Europäischen Union zur Erhaltung 

der biologischen Vielfalt bis 2030 wird es als dringend 

notwendig erachtet, dass mindestens 10 % der land-

wirtschaftlichen Fläche aus Landschaftselementen 

mit hoher biologischer Vielfalt besteht: Pufferstreifen, 

Brachland, Hecken, nicht produktive Bäume, Teiche... 

Die Mitgliedstaaten müssen dieses Ziel von 10% 

umsetzen, indem sie dafür sorgen, dass die Konnektivität 

zwischen den Lebensräumen gewährleistet ist. Eine 

jüngste Studie(j) , die sich auf die Referenzliteratur für 

ähnliche ökologische Kontexte wie jener der Wallonie 

stützt, weist in die gleiche Richtung und präzisiert, 

dass die biodiversitätsfreundliche Fläche (BFF), zu der 

ein Teil der Flächen im Rahmen von AUKM und Natura 

2000 beiträgt, mindestens 10 % der Anbauflächen und 

15 % der Dauergrünlandflächen betragen sollte, um die 

Erhaltung von Arten und natürlichen Lebensräumen 

zu gewährleisten und das agrarökologische 

Gleichgewicht zu unterstützen, das die landwirtschaf-

tliche Produktion fördert. Im Jahr 2020 wurden diese 

Mindestanforderungen nicht erfüllt, da die geschätzte 

biodiversitätsfreundliche Fläche (BFF) 1,5 - 2 % der 

Anbauflächen und fast 11 % der Dauergrünlandflächen 

erreichte. Zu diesem quantitativen Kriterium kommt ein 

Verteilungskriterium hinzu: Es ist entscheidend, dass 

die Bausteine der BFF überall im Land ein Netz bilden.

Aquatische Lebensräume: Sektorspezifische 
Maßnahmen zu Gunsten von Wasser

Um den Zustand der Wasserkörper zu verbessern, sehen 

die Bewirtschaftungspläne für die Flussgebietseinheiten 

(BPFGE) eine Reihe von Maßnahmen vor. Sie betref-

fen die Abwasserreinigung, die Reduzierung von 

Industrieabwässern, die Verringerung der Belastungen 

durch die Landwirtschaft oder die Verbesserung 

der Morphologie von Wasserläufen. Im Bereich der 

Landwirtschaft kann es sich dabei um das Verbot des 

Zugangs von Vieh zu Wasserläufen, die Umsetzung 

von Maßnahmen im Wallonischen Programm zur 

Reduzierung von Pestiziden (WPRP) oder im Programm 

für die nachhaltige Verwaltung des Stickstoffs in der 

Landwirtschaft (PNVS) oder die Bekämpfung von 

met een grote biologische diversiteit: bufferstroken, 

braakland, heggen, niet-productieve bomen, vijvers  ... 

Om die doelstelling van 10% te bereiken, moeten de 

lidstaten ervoor zorgen dat de habitats met elkaar 

verbonden zijn. Een studie(j) die gebaseerd is op 

referentieliteratuur voor ecologische contexten die ver-

gelijkbaar zijn met die van Wallonië gaat in dezelfde 

richting en verduidelijkt dat ten minste 10% van de 

arealen met gewassen en 15% van de arealen met 

blijvend grasland moet bestaan uit biodiversiteitson-

dersteunende oppervlakte (BOO), waaraan een deel 

van de gebieden in het kader van AMKM en Natura 

2000 bijdraagt, om soorten en natuurlijke habitats in 

stand te houden en een agro-ecologische evenwicht 

te ondersteunen dat de landbouwproductie ten goede 

komt. In 2020 werd niet aan die minimumeisen voldaan. 

Zo maakte de geraamde BOO 1,5-2% van de arealen 

met gewassen en bijna 11% van de arealen met blijvend 

grasland uit. Naast dit kwantitatieve criterium is er een 

spreidingscriterium: het is van essentieel belang dat de 

elementen van de BOO overal op het grondgebied een 

netwerk vormen.

Watermilieus: sectorale maatregelen ten 
behoeve van water

Omde toestand van de waterlichamen te verbeteren, 

voorzien de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) in 

een reeks maatregelen. Die omvatten de behandeling 

van afvalwater, de vermindering van industriële lozin-

gen, de vermindering van de druk in verband met de 

landbouw of de verbetering van de morfologie van 

rivieren. In de landbouw kan het gaan om een verbod 

op de toegang van vee tot waterlopen, de uitvoering 

van maatregelen in het kader van het Programme wallon 

de réduction des pesticides (PWRP) of het Programme 

de gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA), 

of de bestrijding van bodemerosie en sedimentatie 

in waterlopen. Maatregelen om de morfologie van de 

rivier te herstellen, zoals het verwijderen van barrières 

zodat vissen vrij kunnen migreren of het herstellen van 

meanders, hebben zeker een belangrijke rol gespeeld 

bij het geleidelijke succes van het programma voor de 

herintroductie van Atlantische zalm in het Maasbekken. 

De eerste terugkeer van volwassen zalm naar de paai-

gronden werd waargenomen in 2002. Er zij op gewezen 

dat, afgezien van het wegnemen van fysieke barrières, 

de terugkeer van trekvissen en, meer in het algemeen, 

de toestand van de aquatische fauna en flora, afhanke-

lijk zijn van de kwaliteit van het water en de algemene 
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Bodenerosion und Sedimenteintrag in Wasserläufe 

handeln. Maßnahmen zur Wiederherstellung der 

Morphologie der Wasserläufe, wie die Beseitigung von 

Hindernissen für die freie Fischwanderung oder die 

Wiederherstellung von Mäandern, spielten sicherlich 

eine nicht zu unterschätzende Rolle für den allmählichen 

Erfolg des Programms zur Wiedereinführung des 

Atlantischen Lachses im Mosan-Becken. Die ersten 

Wanderungen von erwachsenen Lachsen zu den 

Laichplätzen wurden 2002 beobachtet. Neben der 

Beseitigung physischer Hindernisse hängt die Rückkehr 

von Wanderfischen und der Zustand der Wasserfauna 

und -flora von der Wasserqualität und dem allgemeinen 

Erhaltungszustand der aquatischen Lebensräume 

(Wasserläufe, zugehörige Feuchtgebiete und stehende 

Gewässer) ab, für die noch weitere Fortschritte erzielt 

werden müssen.

Berücksichtigung der Natur im Zentrum der 
menschlichen Aktivitäten

Zur Unterstützung der Biodiversität außerhalb von 

Schutzgebieten und innerhalb von Gebieten mit eher 

gewöhnlicher Natur werden verschiedene Programme 

mit finanzieller Unterstützung des Öffentlichen Dienstes 

der Wallonie (ÖDW) von einer Reihe von Akteuren 

(Gemeinden, Unternehmen, Schulen, Privatpersonen, 

Flussverträge...) durchgeführt. Das Pflanzen von Hecken 

oder Bäumen, das Anlegen von honigproduzieren-

den Zonen wie Obstgärten oder Blumenwiesen, das 

Anlegen von Teichen, die vernünftige Bewirtschaftung 

von Straßenrändern oder auch die Wiederherstellung 

von Flussufern sind allesamt Errungenschaften, die den 

Erhalt einer eher gewöhnlichen, aber nicht weniger 

wichtigen Biodiversität im Zentrum der menschlichen 

Aktivitäten begünstigen. Was die Gemeinden betrifft, so 

hatten 2019 beispielsweise 35 % der Gemeinden einen 

Kommunalen Naturentwicklungsplan in Abstimmung 

mit den lokalen Akteuren erstellt, 90 % waren Partner 

eines Flussvertrags und 88 % nahmen an der Aktion 

des späten Mähens der Straßenränder teil. In Bezug auf 

Unternehmen werden zwischen dem Öffentlichen Dienst 

der Wallonie und den Verbänden der interessierten 

Industriesektoren sektorspezifische Chartas unterzeich-

net, um die Aufnahmekapazität für die Biodiversität 

innerhalb der betreffenden Standorte zu erhöhen. Dies 

gilt zum Beispiel für den Steinbruchsektor.

Kontrolle invasiver gebietsfremder Arten

Einige invasive gebietsfremde Arten werden von der 

Europäischen Union als besorgniserregend eingestuft. 

Für diese Arten sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 

wirksame Präventions- und Verwaltungsmaßnahmen 

einzuführen. In der Wallonie sind 27 der 66 betrof-

fenen Arten angesiedelt, darunter die am weitesten 

verbreiteten und derzeit schädlichsten Arten: Drüsiges 

Springkraut, Riesen-Bärenklau, Asiatische Hornisse, 

Bisamratte und Waschbär. Für jede dieser Arten 

wurden Bekämpfungsziele festgelegt (Ausrottung, 

Eindämmung oder Abschwächung), koordinierte 

Bekämpfungspläne aufgestellt und für einige der Arten, 

die noch kontrollierbar sind, Verwaltungsbaustellen ein-

gerichtet. Diese Baustellen richteten sich hauptsächlich 

gegen Pflanzenarten wie das Drüsige Springkraut, den 

Riesen-Bärenklau, den Amerikanischen Riesenaronstab 

oder das Gelbe Windröschen, aber auch gegen 

Tierarten wie die Bisamratte oder die Asiatische 

Hornisse. Ermutigende Ergebnisse wurden erzielt, 

wenn genügend Mittel in die Bekämpfung investiert 

wurden, wie z. B. beim Riesen-Bärenklau, dem Gelben 

Windröschen und der Bisamratte. Die Mobilisierung 

zusätzlicher Mittel wird derzeit diskutiert, um das 

Phänomen einzudämmen und die Auswirkungen dieser 

Arten auf die wallonische Biodiversität zu begrenzen.

staat van instandhouding van de aquatische habitats 

(waterlopen, bijbehorende wetlands en stilstaande 

watermilieus), waarvoor nog vooruitgang moet worden 

geboekt.

Aandacht voor de natuur tijdens menselijke 
activiteiten

Om de biodiversiteit te ondersteunen buiten de 

beschermde gebieden en in gebieden met een 

meer gewone natuur, voeren verschillende actoren 

(gemeenten, bedrijven, scholen, particulieren, rivier-

contracten  ...) met de financiële steun van de Service 

public de Wallonie (SPW) diverse programma’s uit. 

De aanplanting van hagen of bomen, de aanleg van 

honingrijke gebieden zoals boomgaarden of bloeiende 

weiden, de aanleg van vijvers, het rationele beheer 

van bermen of het herstel van rivieroevers zijn allemaal 

verwezenlijkingen die bijdragen tot de instandhouding 

van een meer gewone maar niet minder belangrijke 

biodiversiteit tijdens menselijke activiteiten. Zo had in 

2019 35% van de gemeenten een gemeentelijk natuu-

rontwikkelingsplan opgesteld in overleg met lokale 

belanghebbenden, was 90% partner in een rivier-

contract en deed 88% mee aan het laat maaien van 

bermen. Wat de bedrijven betreft, worden er secto-

rale charters ondertekend tussen de Service public de 

Wallonie en de federaties van de betrokken industriële 

sectoren, met als doel de capaciteit van de betrokken 

sites om biodiversiteit te herbergen, te vergroten. Dit is 

bijvoorbeeld het geval voor de steengroevesector:

Bestrijding van invasieve uitheemse soorten

Sommige invasieve uitheemse soorten worden door de 

Europese Unie als zorgwekkend beschouwd. Voor deze 

soorten moeten de lidstaten doeltreffende preven-

tie- en beheersmaatregelen nemen. In Wallonië zijn 27 

van de 66 betrokken soorten ingeburgerd, waarvan de 

meest verbreide en momenteel schadelijkste soorten 

de hemelboom, de reuzenberenklauw, de Aziatische 

horzel, de muskusrat en de wasbeer zijn. Voor elk van 

deze soorten zijn controledoelstellingen vastgesteld 

(uitroeiing, inperking of beperking) en gecoördineerde 

controleplannen opgesteld en voor sommige van die 

soorten die nog beheersbaar zijn, zijn gecoördineerde 

beheerprojecten opgesteld. Deze projecten zijn vooral 

gericht op plantensoorten zoals de reuzenbalsemien, 

reuzenberenklauw, de lepelplant of ranonkel, maar ook 

op diersoorten zoals de muskusrat of de Aziatische 

horzel. Er werden bemoedigende resultaten geboekt 

wanneer voldoende middelen werden geïnvesteerd 

in de bestrijding, zoals bijvoorbeeld voor reuzenbe-

renklauw, ranonkel en muskusrat. Momenteel zijn er 

plannen om extra middelen in te zetten om het verschi-

jnsel in te dammen en de impact van deze soorten op 

de Waalse biodiversiteit te beperken.
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ZU VERFOLGENDE ZIELE UND ZU BEWÄLTIGENDE  
HERAUSFORDERUNGEN  

Die signifikanten Verbesserungen, die lokal 

oder für bestimmte Artengruppen oder 

Lebensraumtypen beobachtet wurden, 

zeigen, dass es möglich ist, den Trend der Erosion 

der Biodiversität in der Wallonie umzukehren. 

Doch die Herausforderungen bleiben groß. Die 

Wiederherstellung und Erhaltung der Biodiversität 

beruht hauptsächlich auf drei Schwerpunkten: (1) die 

Unterschutzstellung von Naturgebieten und ihre aktive 

Verwaltung, (2) die Berücksichtigung der Natur bei 

menschlichen Aktivitäten im gesamten Land und (3) die 

Überwachung des Zustands der Biodiversität..

Unterschutzstellung und Verwaltung von 
Naturgebieten

Der größte Teil des wallonischen Gebietes verfügt derzeit 

über keinen Schutzstatus. In diesem Zusammenhang 

müssen die Schutzgebiete gestärkt werden. Dies ist 

eines der Ziele, die in der Erklärung zur Regionalpolitik 

2019 - 2024 festgelegt wurden und die Anerkennung von 

etwa 1000 ha neuer Naturschutzgebiete pro Jahr vorse-

hen. Im Zuge der Verabschiedung der ökologischen 

Verbindungen will die Regierung auch dem gesamten 

ökologischen Netzwerk der Wallonie, das durch die 

ökologische Hauptstruktur materialisiert wird, einen 

rechtsgültigen Wert verleihen. Diese umfasst neben den 

Naturschutzgebieten und den Natura-2000-Gebieten 

auch andere Gebiete von sogenanntem großem bio-

logischem Interesse, die noch keinem Schutzstatus 

unterliegen und manchmal als Siedlungsgebiet aus-

gewiesen sind, also vom Verschwinden bedroht sind.

Abgesehen von der Gewährung eines Schutzstatus ist 

es tatsächlich die in den Schutzgebieten praktizierte 

Sanierung, die die Biodiversität voranbringt. Eine 

aktive Verwaltung der Naturschutzgebiete und des 

Natura-2000-Netzwerks ist daher von entscheidender 

Bedeutung, insbesondere in offenen und aquatischen 

Lebensräumen. Diesbezüglich sind noch weitere 

Anstrengungen erforderlich, insbesondere um diese 

Verwaltung auf koordinierte Weise zu organisieren und 

die Nachhaltigkeit der Sanierungen zu gewährleisten. 

Die wallonische Regierung hat sich für die Arten und 

Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse ver-

pflichtet, bis 2025 und in den Natura-2000-Gebieten die 

Populationsbestände der Arten wiederherzustellen und 

die Qualität der Lebensräume zu verbessern. Um dieses 

Ziel zu erreichen, wird es von grundlegender Bedeutung 

sein, auch außerhalb des Natura-2000-Netzes zu 

arbeiten, da der Erhaltungszustand landesweit bewer-

tet wird.

Berücksichtigung der Natur bei 
menschlichen Aktivitäten im gesamten 
Gebiet

Der größte Teil des wallonischen Gebietes 

wird vom Menschen für verschiedene Zwecke 

genutzt (Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Industrie, 

Wohnungsbau...), die Druck auf die Umwelt ausüben. 

Die Berücksichtigung der biologischen Vielfalt inne-

rhalb dieser Aktivitäten und im gesamten Land ist von 

entscheidender Bedeutung.

In Bezug auf die Forstwirtschaft sollte der Übergang zu 

altersübergreifenden Mischwäldern fortgesetzt werden, 

wobei auf die Nachhaltigkeit der Wälder zu achten 

ist, große Bäume und Totholz zu erhalten sind und 

die Belastung des Bodens durch Forstmaschinen ver-

ringert werden sollte. Darüber hinaus ist es zwingend 

erforderlich, das Problem der überhöhten Dichte an 

wilden Huftieren zu lösen, deren Auswirkungen auf die 

natürliche Verjüngung von Beständen und Pflanzungen 

sowie auf die Waldflora und -fauna nach wie vor 

beträchtlich sind. Die Regulierung der Wildtiere wird 

in der Wallonie vom Gesetzgeber hauptsächlich an 

die Jäger delegiert. Es muss festgestellt werden, dass 

die praktizierte Verwaltung das Ziel, die Populationen 

zu reduzieren, nicht erreicht. Hierfür verantwortlich 

sind in erster Linie die im Laufe der Legislaturperioden 

getroffenen Maßnahmen, insbesondere in Hinblick auf 

das Verbot von Fütterung und Einzäunungen im Wald, 

sowie die niedrigen Bußgelder, die bei Nichterfüllung 

der Abschusspläne verhängt werden. Nach dem Vorbild 

des Forstgesetzes sollte auch das Jagdgesetz, das 1882 

DOELSTELLINGEN EN UITDAGINGEN 

Uit de aanzienlijke verbeteringen die plaatselijk of 

voor bepaalde soortengroepen of habitattypes 

worden vastgesteld, blijkt dat het mogelijk is 

de erosietendens van de biodiversiteit in Wallonië om 

te keren. Maar er moeten nog flink wat inspanningen 

geleverd worden. Het herstel en de instandhouding van 

de biodiversiteit zijn hoofdzakelijk gebaseerd op drie 

assen: (1) de bescherming van natuurgebieden en het 

actieve beheer ervan, (2) de integratie van de natuur 

in de menselijke activiteiten in het hele land en (3) het 

toezicht op de toestand van de biodiversiteit.

Een beschermingsstatus en beheer voor 
natuurgebieden

Het grootste deel van het Waalse grondgebied geniet 

momenteel geen enkele beschermingsstatus. In dit 

verband moeten de beschermde gebieden worden 

versterkt. Dit is een van de doelstellingen van de regio-

nale beleidsverklaring 2019 - 2024, die voorziet in de 

erkenning van ongeveer 1.000 ha nieuwe natuurgebie-

den per jaar. Na de goedkeuring van de ecologische 

verbindingen wil de regering ook een juridische waarde 

geven aan het hele ecologische netwerk in Wallonië, en 

die materialiseren in een ecologische hoofdstructuur. 

Naast de beschermde natuurgebieden en de Natura 

2000-gebieden bevat deze lijst andere gebieden van 

groot biologisch belang die nog niet beschermd zijn en 

die soms als stadsontwikkelingsgebieden zijn bestemd 

en dus met verdwijning worden bedreigd.

Afgezien van de toekenning van een beschermingssta-

tus, is het werkelijk het herstel dat binnen beschermde 

gebieden wordt uitgevoerd dat de biodiversiteit bevor-

dert. Actief beheer van beschermde natuurgebieden 

en het Natura 2000-netwerk is dan ook van essentieel 

belang, met name in open en aquatische milieus. In dit 

opzicht moet meer worden gedaan, met name om dit 

beheer op gecoördineerde wijze te organiseren en de 

duurzaamheid van de restauraties te waarborgen. Voor 

soorten en habitats van communautair belang heeft de 

Waalse regering zich ertoe verbonden om tegen 2025 

de populatieniveaus van de soorten te herstellen en de 

kwaliteit van de habitats in de Natura 2000-gebieden te 

verbeteren. Om dit doel te bereiken is het van essen-

tieel belang dat ook buiten het Natura 2000-netwerk 

wordt gewerkt, aangezien de staat van instandhouding 

op territoriaal niveau wordt beoordeeld.

Aandacht voor de natuur bij menselijke 
activiteiten op het gehele grondgebied

Het grootste deel van het Waalse grondgebied wordt 

door de mens gebruikt voor verschillende doelein-

den (bosbouw, landbouw, industrie, huisvesting enz.) 

die druk uitoefenen op het milieu. Het is van essen-

tieel belang dat bij deze activiteiten en op het gehele 

grondgebied rekening wordt gehouden met de biodi-

versiteit.

Wat de bosbouw betreft, moet de overgang naar 

gemengde en meerjarige bossen worden voortgezet, 

waarbij de duurzaamheid van de bossen moet worden 

gewaarborgd, grote bomen en dood hout moeten 

worden behouden en de druk van bosbouwmachines 

op de bodem moet worden verminderd. Ook moet een 

oplossing worden gevonden voor het probleem van de 

overbevolking van wilde hoefdieren, die een aanzien-

lijke invloed heeft op de natuurlijke regeneratie van 

opstanden en aanplantingen, alsmede op de bosflora 

en -fauna. In Wallonië wordt de regulering van de wilde 

fauna hoofdzakelijk door de wetgever gedelegeerd aan 

de jagers. Het is duidelijk dat met het gevoerde beheer 

de doelstelling van vermindering van de populatie niet 

kan worden bereikt. Dit is met name te wijten aan het 

feit dat de maatregelen die in de loop van de legisla-

tuur zijn ingevoerd, uiteenlopen, vooral wat betreft het 

verbod op het voederen van dieren of het plaatsen van 

omheiningen in het bos, en aan de lage boetes bij het 

niet uitvoeren van de afschotplannen. Net zoals voor 

het Boswetboek gebeurd is, moet ook de jachtwet, die 

dateert van 1882, herzien worden in het kader van een 

duurzaam beheer.

In de landbouw zou, om op regionale schaal meet-

bare effecten te bereiken, een groter aandeel van de 

AMKM-arealen en een betere verspreiding ervan in 

het agrarische landschap nodig zijn, evenals de ver-
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erlassen wurde, überarbeitet werden, um es in einen 

Kontext der nachhaltigen Bewirtschaftung zu stellen.

Im Bereich der Landwirtschaft wäre für messbare Effekte 

auf regionaler Ebene ein höherer Anteil an an die AUKM 

gebundenen Flächen und eine bessere Verteilung 

dieser Maßnahmen in der Agrarlandschaft erforderlich, 

ebenso wie die weitere Entwicklung gezielter AUKM, die 

auf die ökologischen Anforderungen der am stärksten 

gefährdeten landwirtschaftlichen Arten zugeschnitten 

sind. Dieses Engagement der Landwirte wird jedoch 

weiterhin insbesondere von der Verfügbarkeit der 

ihnen gewährten Beihilfen, der Attraktivität dieser 

Vergütungen, der Einfachheit der Umsetzung und klaren 

Kontrollmodalitäten abhängen. Außerdem sollten 

die weniger intensiv bewirtschafteten Flächen sowie 

die Flächen für den biologischen Landbau vergrößert 

werden, die laut dem Entwicklungsplan für den bio-

logischen Landbau in der Wallonie bis 2030 30 % der 

wallonischen LNF erreichen sollen. Ganz allgemein 

ist es von entscheidender Bedeutung, den Übergang 

zu anderen Produktionsmethoden (Agrarökologie9, 

Agroforstwirtschaft10, Futtermittelautonomie etc.) ein-

zuleiten.

In Bezug auf andere Wirtschaftszweige ist es 

zwingend erforderlich, die Biodiversität weiterhin zu 

berücksichtigen, wo immer dies möglich ist. Eine wal-

lonische Strategie zur Förderung der Biodiversität 

(Biodiversitätsstrategie 360°) wird derzeit erarbeitet. Sie 

zielt insbesondere auf die transversale Integration der 

Biodiversität in alle sektorspezifischen Politiken ab.

Auf landesweiter Ebene ist es von grundlegender 

Bedeutung, der Denaturierung Einhalt zu gebieten. Mit 

der Verabschiedung des Raumentwicklungsschemas im 

Jahr 2019, dessen Datum des Inkrafttretens noch fest-

gelegt werden muss, hat sich die wallonische Regierung 

verpflichtet, bis 2050 jegliche Nettozunahme der dena-

turierten Fläche zu stoppen, was dem europäischen 

Ziel „no net land take“ Genüge leistet. Darüber hinaus 

ist die Begrünung denaturierter Flächen anzustre-

ben, um von ihren positiven Auswirkungen auf die 

9  Landwirtschaftliches Produktionssystem, das auf eine Verringerung der Belastungen abzielt, indem es die biologische Vielfalt und die natürlichen Prozesse 
bestmöglich nutzt (Stickstoff-, Kohlenstoff- und Wasserkreislauf, biologisches Gleichgewicht zwischen Schädlingen und Nützlingen der Kulturen etc.).

Biodiversität und die Umwelt im weiteren Sinne zu profi-

tieren: zum Beispiel Verbesserung der Luftqualität oder 

Temperaturregulierung im Sommer.

Überwachung des Zustands der 
Biodiversität

Das Erreichen der Ziele im Bereich der Biodiversität (von 

denen einige im Wiederaufbauprogramm der Wallonie 

aufgegriffen werden) erfordert eine gute Kenntnis des 

Zustands des wallonischen Naturerbes und eine daue-

rhafte Überwachung, um die Relevanz und Wirksamkeit 

der angewandten Maßnahmen zu gewährleisten. 

Der Wissensstand über die wallonische Biodiversität 

nimmt allmählich zu, aber es gibt noch immer Lücken, 

die durch die Bereitstellung ausreichender Mittel 

für Forschung und Monitoring geschlossen werden 

müssen. Zu beachten ist auch, dass eine wirksame 

Kontrolle von Umweltvergehen und die Überwachung 

ihrer Wiedergutmachung zwingend erforderlich sind, 

was auch eine Verbesserung der Haushalts- und 

Personalressourcen erfordert. Schließlich ist es zwingend 

erforderlich, die Überwachung der Umsetzung der 

getroffenen Maßnahmen zu organisieren und die zeit-

liche Kontinuität dieser Maßnahmen unabhängig von 

den Legislaturperioden zu gewährleisten.

dere ontwikkeling van doelgerichte AMKM, aangepast 

aan de ecologische eisen van de meest bedreigde 

landbouwsoorten. De participatie van de landbouwers 

zal echter blijven afhangen van de beschikbaarheid van 

de hun toegekende steun, van de aantrekkelijkheid van 

deze betalingen, van het gemak van de tenuitvoerleg-

ging en van de duidelijkheid van de controleprocedures. 

Bovendien moet het areaal dat op een minder intensieve 

manier wordt beheerd, worden uitgebreid, evenals het 

areaal dat wordt gebruikt voor biologische landbouw 

die, volgens het Plan de développement de la produc-

tion biologique en Wallonie, tegen 2030 30% van de 

Waalse OCG moet bereiken. Meer in het algemeen is 

het van essentieel belang een overgang naar andere 

productiewijzen (agro-ecologie9, boslandbouw110, voe-

derautonomie enz.) op gang te brengen.

Voor andere activiteitensectoren is het absoluut nood-

zakelijk om waar mogelijk rekening te blijven houden 

met biodiversiteit. Een Waalse biodiversiteitsstrategie 

(360° Biodiversiteitsstrategie) wordt momenteel ontwik-

keld. Het is er met name op gericht biodiversiteit in alle 

sectorale beleidsmaatregelen te integreren.

Op de schaal van het hele grondgebied is het van 

fundamenteel belang een einde te maken aan de 

kunstmatigheid. Door in 2019 het Schéma de dévelop-

pement du territoire aan te nemen, waarvan de datum 

van inwerkingtreding nog moet worden bepaald, heeft 

de Waalse regering zich ertoe verbonden om tegen 

9  Landbouwproductiesysteem dat gericht is op het verminderen van de druk door optimaal gebruik te maken van de biologische diversiteit en de natuurlijke
processen (stikstof-, koolstof- en watercycli, biologisch evenwicht tussen schadelijke organismen en gewashelpers enz.)

10 Combinatie van bomen en gewassen of dieren op hetzelfde perceel

2050 elke nettotoename van de bebouwde oppervlakte 

een halt toe te roepen, in overeenstemming met de 

Europese doelstelling van ‘net land take’. Voorts moet 

worden gestreefd naar herbegroeiing van kunstmatige 

gebieden om te profiteren van de positieve effecten 

daarvan op de biodiversiteit en op het milieu in ruime 

zin: verbetering van de luchtkwaliteit of regulering van 

de temperatuur in de zomer bijvoorbeeld.

Monitoring van de toestand van de 
biodiversiteit

Het bereiken van de biodiversiteitsdoelstellingen 

(waarvan sommige zijn opgenomen in het Waalse hers-

telplan) vereist een goede kennis van de toestand van 

het Waalse natuurlijke erfgoed en een permanente 

monitoring om de relevantie en doeltreffendheid van 

de toegepaste maatregelen te garanderen. De kennis 

over de Waalse biodiversiteit neemt geleidelijk toe, 

maar er zijn nog leemtes die moeten worden opgevuld 

door voldoende middelen uit te trekken voor onde-

rzoek en monitoring. Merk op dat een doeltreffend 

toezicht op milieuovertredingen en de follow-up van 

de sanering ervan absoluut noodzakelijk zijn, hetgeen 

ook betere budgettaire en personele middelen vereist. 

Tenslotte moet het toezicht op de uitvoering van de 

genomen maatregelen worden georganiseerd en moet 

de continuïteit van die maatregelen in de tijd worden 

gewaarborgd, ongeacht de legislaturen.
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De bossen, die bijna een derde van het grondgebied beslaan, vormen een belangrijk 

onderdeel van het Waalse landschap. Ze vervullen tal van functies, economisch 

(houtproductie) maar ook ecologisch (bijdrage aan de koolstofkringloop, 

bodembescherming, waterzuivering, klimaatregeling, behoud van de biodiversiteit 

enz.) sociaal en cultureel (recreatie enz.). Kenmerkend voor bossen is ook dat hun 

evolutieproces traag verloopt, waardoor een langetermijnvisie nodig is. Door de vele 

functies van het bos is bij het beheer ervan een breed scala van belanghebbenden 

betrokken (eigenaars, beheerders, exploitanten, jagers, natuurliefhebbers, 

wandelaars enz.). Die belanghebbenden hebben dan specifieke verwachtingen en 

verantwoordelijkheden die vaak toegespitst zijn op een bepaalde functie van het 

bos. De rol van de overheid bestaat er juist in tot een optimaal evenwicht tussen die 

functies te komen. Hoewel de historische prioriteit die aan de economische functie 

werd gegeven, vandaag nog steeds voelbaar is, stelt Wallonië de multifunctionaliteit 

van het bos en de duurzame ontwikkeling ervan centraal in zijn bosbeheerbeleid.
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DRUK GELINKT AAN DE BOSBOUW

Lorem ipsum dolor sit amet, consec

Duurzaamheid, veerkracht, 
draagkracht van de biodiversiteit

Intensieve bosbouw Gemengde bosbouw
ecologisch ongunstig

• Onregelmatige structuur (leeftijd en grootte)
• Vermenging van soorten
• Aanwezigheid van opgebouwde bosranden, 

groot hout, dode bomen
• Oogst per boom
• Beredeneerde mechanisatie

hetzij 33 % van Wallonië

Gemengde bosbouw

Specifieke diversiteit (2018)

Trapsgewijs opgebouwde 
bosranden (2018)

Dood hout (2018)

Peuplements 
Opstanden Aanwezigheid in 41 % 

van de onderzochte punten

10 m3/ha 
0,65 dode bomen/ha 
openbaar bos

met 1 of 2 
soorten : 57 %

met 3 of meer 
soorten : 43 %

Structurele verscheidenheid (2018)

met regelmatige 
structuur : 55 %

met onregelmatige 
structuur : 45 %

DRUK BUITEN DE BOSBOUW

Overbevolking van wilde hoefdieren

Vernietiging van habitats en kleine fauna
Schade aan (2008 - 2015)
21 % van de bosopstanden
41 % van het gebied onder natuurlijke regeneratie
53 % aanplantingen

Toerisme

113 miljoen
bezoeken/jaar (2006)

Oppervlakte getro�en bos (2015) : 
Minder dan 0,5 % voor verzurende verontreinigende sto�en
6 % voor eutrofiërende stikstof

Klimaatveranderingen

Ongedierte en ziekteverwekkers

État des forêts

Luchtverontreiniging

Kaalkap
→Erosie

Exploitatieniveau (2004 - 2017) : 102 % 

Verdichting

BEHEER VAN HET BOS Wettelijke instrumenten :

Gemeenschappelijke beheersmaatregelen voor particuliere 
en openbare bossen

Boshabitats van 
communautair belang (2019)

27 % van het Waalse bos
100 % in ongunstige staat

Maximum 9 kruidachtige soorten 
in 58% van de onderzochte punten

- 22 % daling van de 
aantallen tussen 
1990 en 2020

Abnormale ontbladering :
25 % van de loofbomen
60 % van de naaldbomen

Kruidachtige flora (2018) Bosvogels Gezondheidstoestand (2020) Oude bossen

33 % van het huidige bos

TOESTAND VAN HET BOS

Boswetboek • Wet op het natuurbehoud • Jachtwet

• Zorgen voor een 
verantwoord en doordacht 
jachtbeheer

• De transitie naar duurzame 
bosbouw voortzetten op 
basis van een multifunctio-
nele aanpak van het bos

• Boseigenaars informeren en 
sensibiliseren

3 373 Proces-verbaal en 2019

Controle door het Département 
de la nature et des forêts

Certificering van bossen (2020) 

Monitoring

Bescherming van het bosmilieu
Bosreservaten: 1 % van het Waalse bos
Natura 2000 : 27 % van het Waalse bos

Jacht
Afschotplan voor herten : 
17 % van de afschotquota niet 
nageleefd (2011 - 2020)

Subsidies

91 % van het openbare bos
11 % van het particuliere bos

Ecologisch register van boomsoorten

Bosbeheersplannen
45 % van de openbare 
bosoppervlakte (2021)
Doelstelling : 100 % in 2023

UITDAGINGEN
Specifieke instrumenten

Openbaar bos

Particulier bos
Beheerondersteunende 
diensten

Particulier bosOpenbaar bos
51 %49 %

HET WAALSE BOS IN ENKELE CIJFERS

563 000 ha   

Soorten eigenaars (2018)

Verspreiding 
van naald- en loofbomen (2018)

Eik 17 %

Beuk 9 %

Beuk en eik 
gemengd 6 %

Andere loofbomen 25 %

Den 26 %

Douglas 5 %

Den en douglasspar
 gemengd 3 %

Andere naaldbomen 8 %

Kaalkap 2 %
Belangrijkste soorten van het productieve bos (2017) De houtsector in Wallonië

42 % 56 %

0,1 % van het Waalse bbp 
(alleen bosbouw)

8 171 onderneming(en)

18 431 jobs (2020)

Houtoogst en -verbruik (2017 - 2021)

Houtoogst : 4 miljonen m3/jaar
Houtverbruik
• Ruw hout en industriehout : 5,8 miljonen m3/jaar
• Energie uit hout : 2,7 miljonen ton/jaar

Openbaar bos

38 % 61 %
Naaldbomen Loofbomen

Particulier bos

Naaldbomen Loofbomen
45 % 52 %
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DER WALLONISCHE WALD GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK UND 
ZAHLENANGABEN 

Der wallonische Wald besteht aus Laubbäumen, 

die sich nach der letzten Eiszeit (ca. -15.000) 

allmählich etablierten: Eichen, vermischt mit 

Buchen, Eschen, Ahorn, Birken usw. Die Kontrolle 

über diese Ressource begann, als der Mensch in der 

Wallonie sesshaft wurde (ca. -5500), und ihre Nutzung 

entwickelte sich im Laufe der Zeit und begleitete den 

Ausbau der Verkehrswege, den Aufschwung der Städte 

und die demografischen Schübe. Die Ära der inten-

siven Rodungen endete im späten Mittelalter, einer 

Zeit, in der die ersten Entwicklungen der Metallindus-

trie stattfanden. Zu dieser Zeit erhielt das Eigentum an 

Waldflächen seine moderne Struktur. So wurden vier 

große Arten von Eigentümern unterschieden: der Sou-

verän (Staatswälder), die „Gemeinden“ (ursprünglich 

Gemeindewälder), laizistische Privatpersonen (zunächst 

große aristokratische Ländereien, zu denen nach und 

nach kleine und mittlere bürgerliche und dörfliche 

Eigentümer hinzukamen) und kirchliche Privatpersonen 

(große Abteien). Danach ging die Waldfläche langsam 

weiter zurück und erreichte zwischen 1840 und 1860 

ein Minimum. Ab diesem Zeitraum kehrte sich der 

Trend um und die Wiederaufforstungen überholten 

die Abholzungen. Die Verkündung des Forstgesetzes 

(1854) und die Einführung einer echten Forstpolitik 

haben in der Tat zur Wiederaufforstung von weniger 

produktiven landwirtschaftlichen Flächen, Ödland und 

extensiv genutzten Flächen (Heiden...) angeregt (über 

100.000 ha in weniger als anderthalb Jahrhunderten). 

Diese Aufforstung erfolgte vor allem mit importierten 

Nadelholzarten (Kiefern, Tannen und Lärchen, später 

auch Fichten und Douglasien) und sollte die steigende 

Nachfrage von Holz aufgrund der Entwicklung der 

industriellen Aktivität befriedigen(a).

Zwei große Arten von Eigentümern

Zurzeit erstreckt sich der wallonische Wald über etwas 

mehr als 563.000 ha (33 % der Landesfläche). Er befindet 

sich im Besitz von zwei großen Arten von Eigentümern: 

der öffentlichen Hand (49 % der gesamten Waldfläche) 

und privaten Eigentümern (51 %). Der öffentliche Wald 

gehört den Gemeinden (35 % der gesamten Waldfläche), 

der Wallonischen Region (12 %) und anderen öffent-

lichen Einrichtungen wie den ÖSHZ, den Provinzen 

oder den Kirchenfabriken (2 %). Er wird hauptsächlich 

von der Abteilung Natur und Forstwesen (ANF) des 

Öffentlichen Dienstes der Wallonie (ÖDW) verwaltet. 

Der Privatwald wiederum befindet sich im Besitz von 

fast 84.000 Eigentümern. Die große Mehrheit von ihnen 

(76.302 Eigentümer im Jahr 2018, d. h. etwas mehr als 

9 von 10 Eigentümern) besitzt kleine Grundstücke von 

weniger als 5 ha. Die Bewirtschaftung des Privatwaldes 

erfolgt durch die einzelnen Eigentümer unter Einhaltung 

der geltenden Gesetze. 

Die Dauer des Produktionszyklus eines 
Baumes: ein wichtiger Erklärungsfaktor 

Um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der 

Waldbewirtschaftung richtig zu verstehen, muss man 

sich bewusst sein, wie lange der Produktionszyklus eines 

Baumes dauert: 100 bis 150 Jahre für eine Eiche, 60 bis 80 

Jahre für eine Fichte. Anders als in der Landwirtschaft, wo 

die Fruchtfolgen kurz sind, binden die Entscheidungen 

des Forstwirts diesen langfristig, und die Resultate 

kommen den nachfolgenden Generationen zugute. 

Diese Dauer des Produktionszyklus erklärt zum großen 

Teil die Physiognomie des Privatwaldes, der durch 

einen hohen Grad an Zerstückelung und einen höheren 

Nadelholzanteil als im öffentlichen Wald gekennzeich-

net ist. Zum einen werden die Parzellen durch 

aufeinanderfolgende Erbschaften zerstückelt, und zum 

anderen neigen viele private Waldbesitzer dazu, schnel-

ler wachsende Baumarten wie Fichten zu bevorzugen, 

um die Rentabilität zu maximieren. Für den öffentlichen 

Wald ermöglichen die Fortdauer der Institutionen und 

die Verwaltung unter der Autorität des ÖDW eine 

langfristige Vision, die neben der Produktionsfunktion 

stärker die Belange des Naturschutzes einbezieht. 

Ein produktiver, von Fichten dominierter 
Wald

Im Jahr 2017 waren 85 % der wallonischen Waldfläche 

(480.300 ha) tatsächlich bewaldet und entsprachen 

HET WAALSE BOS: GESCHIEDENIS EN CIJFERS 
IN EEN OOGOPSLAG 

Het Waalse bos bestaat uit loofbomen die 

geleidelijk zijn ontstaan na de laatste ijstijd 

(rond 15.000 v. Chr.): eiken vermengd met 

beuken, essen, esdoorns, berken... De exploitatie van 

die hulpbron begon toen de mens zich voor het eerst 

in Wallonië vestigde (rond 5.500 v. Chr.) en is in de loop 

van de tijden geëvolueerd, samen met de ontwikkeling 

van de verbindingswegen, de groei van de steden en 

de bevolkingsgroei. De intensieve ontginning van de 

bodem eindigde aan het einde van de Middeleeuwen, 

toen de metaalindustrie zich begon te ontwikkelen. In die 

tijd kreeg de eigendom van bosgebieden zijn moderne 

structuur. Men onderscheidde vier grote soorten 

eigenaars: de vorst (staatsbossen), de ‘gemeenten’ 

(aan de oorsprong van de gemeentelijke bossen), 

de particuliere wereldlijke eigenaars (eerst grote 

aristocratische eigendommen, waaraan geleidelijk kleine 

en middelgrote burgerlijke en dorpseigendommen 

werden toegevoegd) en de particuliere kerkelijke 

eigenaars (grote abdijen). Daarna nam het bosareaal 

langzaam af, totdat het tussen 1840 en 1860 een 

minimumoppervlakte bereikte. Vanaf die periode 

werd de tendens omgekeerd en kreeg herbebossing 

de overhand op ontbossing. De afkondiging van het 

Boswetboek (1854) en de ontwikkeling van een echt 

bosbouwbeleid leidden tot de herbebossing van de 

minst productieve landbouwgronden, onbebouwde 

gronden en gebieden die voor extensieve landbouw 

werden gebruikt (heidevelden enz.) (meer dan 100.000 

ha in minder dan anderhalve eeuw). Die herbebossing 

gebeurde voornamelijk met ingevoerde harshoudende 

soorten (dennen, sparren en lariksen, later dennen en 

douglassparren) en was bedoeld om te voldoen aan 

de toenemende vraag naar hout als gevolg van de 

ontwikkeling van de industriële activiteit.(a)

Twee grote types van eigenaars

Momenteel beslaat het Waalse bos iets meer dan 

563.000 ha (33% van het grondgebied). Het is in handen 

van twee belangrijke soorten eigenaren: overheden 

(49% van het totale bosareaal) en particuliere eige-

naren (51%). Het openbare bos behoort toe aan de 

gemeenten (35% van de totale bosoppervlakte), aan 

het Waalse Gewest (12%) en aan andere openbare 

instellingen zoals het OCMW, de provincies of de kerk-

fabrieken (2%). Het wordt hoofdzakelijk beheerd door 

het Département de la nature et des forêts (DNF) en 

door de Service public de Wallonie (SPW). Het parti-

culier bos is eigendom van bijna 84.000 eigenaars. De 

overgrote meerderheid daarvan (76.302 eigenaars in 

2018, of iets meer dan 9 op de 10 eigenaars) bezit kleine 

eigendommen van minder dan 5 ha. Het particulier bos 

wordt beheerd door elke eigenaar, in overeenstemming 

met de geldende wetgeving. 

De lengte van de productiecyclus van een 
boom, een belangrijke verklarende factor 

Om de uitdagingen in verband met het beheer van de 

bossen goed te begrijpen, moet men zich bewust zijn 

van de lengte van de productiecyclus van een boom: 

100 tot 150 jaar voor een eik, 60 tot 80 jaar voor een 

dennen. In tegenstelling tot de landbouw, waar de 

vruchtwisselingen kort zijn, verbinden de keuzes die 

de bosbouwer maakt hem voor de lange termijn, en 

worden de resultaten doorgegeven aan de volgende 

generaties. Die lengte van de productiecyclus verklaart 

voor een groot deel de fysionomie van het particuliere 

bos, dat wordt gekenmerkt door een hoge mate van 

versnippering en door een grotere naaldhoutbedek-

king dan in de openbare bossen. Enerzijds worden de 

percelen versnipperd door opeenvolgende verervin-

gen en anderzijds geven vele particuliere eigenaars de 

voorkeur aan sneller groeiende soorten zoals dennen 

om het rendement te maximaliseren. Voor het open-

bare bos maken de duurzaamheid van de instellingen 

en het beheer onder het gezag van de SPW een lange-

termijnvisie mogelijk waarin de zorg voor natuurbehoud 

meer wordt geïntegreerd naast de productiefunctie. 
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einem sogenannten „produktiven“ Wald, d. h. einem 

Wald, dessen Hauptzweck die Holzproduktion ist. Der 

Rest bestand aus „unproduktiven“ Flächen, die Wegen, 

Feuerschneisen, Heideflächen, offenen Lebensräumen 

innerhalb des Waldes usw. entsprechen. Was die 

Bestandsarten angeht, so bestand der produktive Wald 

zu 56 % aus Laub- und zu 42 % aus Nadelholzbeständen, 

der Rest waren Kahlschläge (2 %). Diese Verteilung war 

jedoch nicht gleichmäßig je nach Art des Besitzers, da 

Laubholzbestände eher in öffentlichen Wäldern (61 

% Laubholz und 38 % Nadelholz) als in Privatwäldern 

(52 % Laubholz und 45 % Nadelholz) anzutreffen 

sind. Betrachtet man die im wallonischen Wald vor-

kommenden Baumarten, so dominierten bei den 

Laubbäumen die Eichenbestände (17 % der gesamten 

produktiven Fläche), gefolgt von Buchenbeständen 

(9 %) und Mischbeständen aus Buchen und Eichen (6 

%). Verschiedene andere Laubholzbestände, oft in 

Mischbeständen (Eschen, Ahorn, Hainbuchen, Birken, 

Erlen, Pappeln etc.) waren ebenfalls vorhanden (25 %). 

Bei den Nadelbäumen dominierten die Fichtenwälder, 

d. h. die Fichtenbestände, die 26 % der wallonischen 

Produktionsfläche ausmachten. Bestände mit ande-

ren harzigen Baumarten (Douglasie, Kiefer, Lärche...), 

in Mischungen oder nicht, waren ebenfalls vorhanden 

(16 %).

Die Wallonie ist ein Nettoimporteur von 
Holz

Obwohl Wälder einen großen Teil des wallonischen 

Gebietes einnehmen, betrug das Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) der Forstwirtschaft 2018 nur 0,1 % des wallonischen 

BIP. Die Wälder stellen jedoch den Ursprung einer 

ganzen Branche (Forstwirtschaft und Holzeinschlag, 

Holzverarbeitung, Herstellung von Zellstoff, Papier 

und Pappe, Möbel, Tischlerei, Groß- und Einzelhandel 

usw.) dar, die 2020 8171 Unternehmen zählte und 18.431 

Arbeitsplätze schuf.

Im Zeitraum 2017 - 2021 belief sich die Holzernte in der 

Wallonie auf ein Volumen von rund 4,0 Mio. m³ pro Jahr. 

Dieses Holz wird entweder als „Nutzholz“ (Bauholz, 

Möbel...), „Industrieholz“ (Platten, Zellstoff...) oder 

„Energieholz“ (Brennholz, Holzpellets, Holzspäne...) 

verwendet, wobei ein Teil der wallonischen Produktion 

exportiert wird (bis 2018 hauptsächlich nach Deutschland, 

ab 2019 dann nach China). Der Holzverbrauch betrug 

im selben Zeitraum ca. 5,8 Mio. m³ pro Jahr, zuzüglich 

der energetisch verwerteten Holzmenge. Diese wurde 

für 2019 auf 2,7 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt, 

wovon 1,8 Millionen Tonnen lokal produziert wurden. 

Die Wallonie ist also ein Nettoimporteur von Holz, 

wobei der größte Teil des importierten Holzes aus 

Deutschland, Frankreich und den Niederlanden stammt.

Een productief bos gedomineerd door 
sparren

In 2017 was 85% van het Waalse bosareaal (480.300 ha) 

daadwerkelijk bebost en kwam het overeen met een 

zogenaamd ‘productief’ bos, d.w.z. een bos met als 

voornaamste bestemming houtproductie. De rest bes-

tond uit ‘niet-productieve’ gebieden: wegen, paden, 

heidevelden, open plekken in het bos enz. Wat de ops-

tandtypes betreft, bestond 56% van het productieve 

bos uit loofbossen en 42% uit naaldbossen, terwijl de 

rest uit open plekken bestond (2%). Die verdeling was 

echter niet gelijkmatig naargelang het type eigenaar, 

waarbij loofverliezende opstanden meer voorkwamen 

in openbare bossen (61% loofverliezend en 38% naald-

hout) dan in particuliere bossen (52% loofverliezend 

en 45% naaldhout). Als we kijken naar de soorten die 

aanwezig zijn in de Waalse bossen, dan overheersten 

de loofbomenopstanden (17% van de totale produc-

tieve oppervlakte), gevolgd door de beukenopstanden 

(9%) en de gemengde opstanden van beuken en eiken 

(6%). Er waren ook diverse andere loofboomopstan-

den, vaak gemend (es, esdoorn, haagbeuk, berk, els, 

populier enz.), aanwezig (25%). Bij de naaldbomen 

overheersten de sparrenopstanden, die 26% van het 

Waalse productiegebied uitmaakten. Ook andere 

naaldboomsoorten (douglas, den, lariks enz.) kwamen, 

al dan niet gemengd, voor (16 %).

Wallonië is een netto-importeur van hout.

Hoewel bossen een belangrijk deel van het Waalse 

grondgebied innemen, vertegenwoordigde het bruto 

binnenlands product (bbp) van de bosbouwsector 

in 2018 slechts 0,1% van het Waalse bbp. De bossen 

liggen echter aan de basis van een hele sector (bos-

bouw en houtkap, houtbewerking, productie van pulp, 

papier en karton, meubelen, schrijnwerkerij, groot- en 

detailhandel enz.), die in 2020 8.171 bedrijven telde en 

18.431 banen genereerde.

In de periode 2017-2021 was de houtoogst in Wallonië 

goed voor een volume van ongeveer 4,0 miljoen m³ per 

jaar. Dat hout wordt gebruikt als ‘ruw hout’ (construc-

tiehout, meubilair enz.), ‘industriehout’ (panelen, 

papierpulp enz.) of ‘energiehout’ (brandhout, houtpel-

lets, houtspaanders enz.). Daarbij wordt een deel van 

de Waalse productie uitgevoerd (tot 2018 hoofdzake-

lijk naar Duitsland, sinds 2019 naar China). In dezelfde 

periode bedroeg het houtverbruik ongeveer 5,8 mil-

joen m³ per jaar. Daarbij moet nog de hoeveelheid 

hout geteld worden die voor energiedoeleinden werd 

gebruikt. Die werd in 2019 geraamd op 2,7 miljoen ton 

per jaar, waarvan 1,8 miljoen ton lokaal werd gepro-

duceerd. Wallonië is dus een netto-importeur van hout: 

het grootste deel van het ingevoerde hout is afkomstig 

uit Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Belangrijkste soorten van het productieve bos (2017)

Eik 17 %

Beuk 9 %

Beuk en eik 
gemengd 6 %

Andere loofbomen 25 %

Den 26 %

Douglas 5 %

Den en douglasspar
 gemengd 3 %

Andere naaldbomen 8 %

Kaalkap 2 %

42 % 56 %
Naaldbomen Loofbomen

480 300 ha
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10DER WALD ALS LIEFERANT ZAHLREICHER  
ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN 

1  Nachhaltigkeit steht im Zusammenhang mit der Produktion von nachhaltigen Ressourcen (die nicht durch die Ausbeutung durch den Menschen erschöpft werden). 
Resilienz ist die Fähigkeit des Waldes, mit aktuellen Veränderungen (u. a. dem Klimawandel) umzugehen und seine Strukturen und Funktionen von vor der Störung 
wiederherzustellen.

Auch wenn man ihm seinen Anthropozen-

trismus vorwerfen kann, ist eine Möglichkeit, 

die wesentliche und multifunktionale Rolle 

des Waldes darzustellen, die Auflistung der von ihm 

erbrachten Ökosystemleistungen, d. h. der Vorteile, die 

Menschen aus ihm ziehen. Nach den vom Millennium 

Ecosystem Assessment betrachteten Kategorien sind 

diese Leistungen:

• Unterstützungsleistungen: Primärproduktion (die 

gesamte von Ökosystemen produzierte Biomasse), 

Wasserkreislauf, Nährstoffkreislauf, Bodenbildung, 

Erhaltung der biologischen Vielfalt;

• Versorgungsdienste: Produktion von Holz, Pilzen, 

Waldfrüchten, Heilpflanzen, Jagdressourcen, 

genetischen Ressourcen (z. B. für die Tier- und 

Pflanzenzucht und die Biotechnologie);

• Regulierungsleistungen: Klimaregulierung aus 

globaler Sicht (Kohlenstoffspeicherung im Holz 

und im Boden) und aus lokaler Sicht (Kühleffekt), 

Regulierung der Luftqualität (Filterung, 

Staubbindung), Regulierung des Wasserkreislaufs 

und der Wasserqualität (Filterung, Reinigung), 

biologische Regulierung (Lebensraum für 

bestäubende Arten oder Beteiligung an der 

biologischen Kontrolle problematischer Arten);

• kulturelle Leistungen: ästhetischer, patrimonialer 

und symbolischer Wert, Freizeit-, Bildungs- und 

Wissenschaftsaktivitäten...

MEHR ODER WENIGER STARKE BELASTUNGEN JE NACH ART DER 
FORSTWIRTSCHAFT 

Intensive Praktiken bleiben wichtig, aber 
die Situation ändert sich 

Die Art der Forstwirtschaft beeinflusst die 

Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit des 

Waldes1 sowie die Art und Weise, wie sich die 

Biodiversität darin entwickeln kann. Die Entscheidun-

gen, die der Forstwirt trifft, sind daher entscheidend 

für die Umweltauswirkungen. Bis zum Ende des 20. 

Jahrhunderts führte die steigende Nachfrage nach 

Holz (Holznutzung zur Energiegewinnung, Bau von 

Holzhäusern, Möbeln, Platten, Papierindustrie...) in 

Verbindung mit dem Wunsch einiger Waldbesitzer, 

die Rentabilität des Waldes zu maximieren, zu einer 

Intensivierung der forstwirtschaftlichen Praktiken, die 

eine relativ schnellere und preisgünstigere Produktion 

von Holz ermöglichte, das den Standards der Industrie 

entsprach. Diese intensive Forstwirtschaft bevorzugte 

Nadelbäume gegenüber Laubbäumen, da sie schneller 

wachsen, und monospezifische regelmäßige Hochwäl-

der, d. h. Wälder, die aus großen, ausgewachsenen 

Bäumen bestehen, die aus Sämlingen hervorgegangen 

sind, alle das gleiche Alter haben und von der gleichen 

Baumart stammen, da sie leichter zu bewirtschaften 

sind. Die strukturelle Vielfalt (Anzahl an Stockwerken 

der Baumkronen, Alter und Umfang der Bäume) und die 

Artenvielfalt (Anzahl der vorkommenden Baumarten) 

der Bestände sind daher verarmt. Das Bestreben, die 

Rentabilität des Waldes zu maximieren, führte auch 

dazu, dass unproduktive und/oder als uninteressant 

empfundene Elemente wie gestufte Waldränder, tote 

Bäume oder große Hölzer entfernt wurden.

Die strukturelle Vielfalt und die Artenvielfalt der 

Bestände sind Faktoren, die die Eignung des Waldes 

als Lebensraum für Tiere und Pflanzen beeinflussen. Ein 

vielfältiger Wald trifft durch die Vielzahl an ökologischen 

Nischen, die er bietet, tatsächlich auf die Bedürfnisse 

einer größeren Anzahl von Arten. Außerdem benötigen 

manche Arten unterschiedliche Fazies (z. B. ein Huftier, 

HET BOS ALS LEVERANCIER VAN TAL VAN ECO-
SYSTEEMDIENSTEN 

1  Duurzaamheid hangt samen met de productie van duurzame hulpbronnen (hulpbronnen die niet uitgeput raken door menselijke exploitatie). Veerkracht is het
vermogen van het bos om veranderingen (waaronder klimaatverandering) op te vangen en de structuren en functies van vóór de verstoring te herstellen.

Hoewel ze kan worden afgedaan als 

antropocentrisch, is één manier om de 

essentiële en multifunctionele rol van het bos 

in beeld te brengen om een lijst op te stellen van 

de ecosysteemdiensten die het levert, d.w.z. van de 

voordelen die het oplevert voor de mens. Volgens de 

categorieën die in de Millennium Ecosystem Assessment 
in aanmerking worden genomen, zijn die diensten:

•  ondersteunende diensten: primaire productie

(alle biomassa die door ecosystemen wordt

geproduceerd), watercyclus, nutriëntencyclus,

bodemvorming, behoud van biodiversiteit;

•  voorzieningsdiensten: productie van hout,

paddenstoelen, bosvruchten, geneeskrachtige

planten, jachthulpbronnen, genetische hulpbronnen 

(bv. gebruikt voor het kweken van dieren en planten 

en voor biotechnologie);

•  regulerende diensten: klimaatregulering vanuit

mondiaal oogpunt (koolstofopslag in hout en

bodem) en vanuit lokaal oogpunt (afkoelingseffect),

regulering van de luchtkwaliteit (filtratie, stofopvang), 

regulering van de watercyclus en de waterkwaliteit

(filtratie, zuivering), biologische regulering (habitat

voor bestuivers of deelname aan de biologische

bestrijding van probleemsoorten);

•  culturele diensten: esthetische, erfgoed- en

symbolische waarden, recreatieve, educatieve en

wetenschappelijke activiteiten ...

MEER OF MINDER GROTE DRUK NAARGELANG 
DE BOSBOUWMETHODE 

Intensieve praktijken maken nog steeds een 
aanzienlijk deel uit, maar de situatie is aan 
het veranderen 

De manier waarop bossen worden beheerd, is van 

invloed op de duurzaamheid en de veerkracht 

van bossen1, maar ook op de manier waarop 

de biodiversiteit zich kan ontwikkelen. De keuzes 

die de bosbouwer maakt, zijn dus bepalend voor de 

milieu-impact. Tot het einde van de 20e eeuw leidde 

de stijging van de vraag naar hout (exploitatie van hout 

voor energie, bouw van houten huizen, meubelen, 

panelen, papierindustrie...) in combinatie met de 

wil om de rentabiliteit van het bos voor bepaalde 

eigenaars te maximaliseren, tot een intensivering van 

de bosbouwpraktijken, waardoor relatief sneller hout 

kon worden geproduceerd tegen concurrerende prijzen 

die voldoen aan de normen van de industrie. Bij die 

intensieve bosbouw werd de voorkeur gegeven aan 

naaldhout boven loofhout, omdat dit sneller groeit, en 

aan monospecifieke regelmatige bossen, d.w.z. bossen 

die bestaan uit grote volwassen bomen afkomstig van 

zaailingen, allemaal van dezelfde leeftijd en behorend 

tot dezelfde soort, omdat die gemakkelijker te beheren 

zijn. Daardoor zijn de structuurdiversiteit (aantal 

kroonniveaus, leeftijd en omtrek van de bomen) en 

de soortendiversiteit (aantal aanwezige soorten) van 

de opstanden verarmd. De wens om de rentabiliteit 

van het bos te maximaliseren heeft ook geleid tot het 

verwijderen van niet-productieve en/of onaantrekkelijke 

elementen, zoals getrapte boszomen, dode bomen en 

groot hout.

De structuur- en soortendiversiteit van de opstanden 

zijn factoren die van invloed zijn op de ecologische 

draagkracht van het bos voor fauna en flora. Door de 

verscheidenheid aan ecologische niches die het biedt, 

voorziet een gediversifieerd bos in de behoeften van 

een groter aantal soorten. Bovendien hebben som-

mige soorten behoefte aan verschillende soorten facies 

(bv. een hoefdier dat graast in meer open gebieden 

en zijn toevlucht zoekt in meer gesloten opstanden). 
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das in offeneren Gebieten grast und in dichteren 

Beständen Zuflucht findet). Ein vielfältiger Wald weist 

außerdem eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen 

Klimastress sowie Schädlinge und Krankheitserreger 

auf und schützt den Boden effektiver, insbeson-

dere in Hanglagen. Die Anwesenheit von Bäumen 

unterschiedlicher Größe ermöglicht nämlich mehr 

Lichtdurchlässigkeit und die Entwicklung einer Strauch- 

und Krautschicht, die die Erosion einschränkt. Der 

wallonische Wald wird derzeit von Beständen des Typs 

regelmäßiger mono- oder bispezifischer Hochwald 

beherrscht. Eine gewisse Diversifizierung, sowohl in 

Bezug auf die Struktur als auch auf die Baumarten, ist 

jedoch seit einigen Jahren zu beobachten. So sanken 

zwischen 2008 und 2018 die Bestände mit unregelmäßi-

ger Struktur (zweietagiger Hochwald, unregelmäßiger 

Hochwald, Bestände, die sowohl Hochwald als auch 

Niederwald2 enthalten, und Flächen mit natürlicher 

Verjüngung) von 33 % auf 45 %, während die Bestände 

mit regelmäßiger Struktur (Plantage, junger Hochwald, 

einetagiger Hochwald und Niederwald) von 67 % auf 

55 % sanken. In Bezug auf die Baumartenvielfalt stiegen 

die Bestände mit drei oder mehr Baumarten von 30 % 

auf 43 %, während die weniger vielfältigen Bestände mit 

einer oder zwei Baumarten von 70 % auf 57 % sanken 

(Laub- und Nadelbäume zusammengenommen).

2 Einstöckiger Waldbestand aus Bäumen mit mehreren Stämmen, die aus Stockausschlägen hervorgegangen sind.

Das Vorhandensein oder Fehlen eines gestuften 

Waldrandes, d. h. eines Waldrandes, der aus mehreren 

Pflanzengürteln besteht (Waldmantel, Strauchgürtel 

und Krautsaum), ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für 

den Lebensraum Wald. Gestufte Waldränder schützen 

die Bestände vor Wind und Krankheiten, bieten güns-

tige Lebensräume und Ausbreitungskorridore für viele 

Arten und sind Nahrungsgebiete für wilde Huftiere, 

wodurch die Belastung dieser Pflanzenfresser auf 

Wälder und Kulturen verringert wird. Im Jahr 2018 

wurden an 41 % der inventarisierten Punkte gestufte 

Waldränder beobachtet. Etwas mehr als die Hälfte (54 

%) hatte eine hohe Biodiversitätskapazität (z. B. mehr 

als drei verschiedene Elemente wie Feuchtgebiete, 

Kletterpflanzen, Totholz oder Steinhaufen).

Schließlich sind auch das Vorhandensein oder Fehlen von 

absterbenden Bäumen, Totholz (stehend oder liegend) 

und Starkholz (d. h. lebende Bäume von außergewöhn-

licher Größe) Faktoren, die die Nachhaltigkeit und 

Widerstandsfähigkeit des Waldes beeinflussen. Diese 

Elemente ermöglichen nämlich die vorübergehende 

Speicherung von Kohlenstoff. Totholz ist außer-

dem Lebensraum und Nahrungsquelle für zahlreiche 

Arten (Insekten, Pilze...), die durch ihre Zersetzung 

und Wiederverwertung von organischem Material zur 

Erhaltung der Fruchtbarkeit und Produktionskapazität 

von Waldböden beitragen. Im Jahr 2018 betrug das 

Totholzvolumen durchschnittlich 10 m³/ha (gegenüber 

8 m³/ha im Jahr 2008). Aus der Sicht des Naturschutzes 

und unabhängig von anderen Waldfunktionen würde 

das ideale Mindestvolumen an Totholz(b), das die 

Mehrheit der saproxylischen Arten (Arten, die von totem 

oder verrottendem Holz abhängig sind) erhalten kann, 

30 m³/ha für die europäischen Wälder in den unteren 

Höhenlagen betragen, die den Ardennen entsprechen. 

Die Zahl der toten Bäume wurde 2018 im öffentlichen 

Wald auf 0,65/ha geschätzt, während der im Forstgesetz 

definierte Standard bei 2 toten Bäumen/ha liegt. 

Außergewöhnlich große lebende Bäume (z. B. mit einem 

Umfang von mehr als 240 cm bei der Eiche oder mehr 

als 220 cm bei der Buche) bieten die Voraussetzungen 

für die Entwicklung einer großen Anzahl von Arten. Die 

Een gediversifieerd bos is ook beter bestand tegen 

klimaatbelasting en tegen plagen en ziekteverwek-

kers, en zorgt voor een betere bescherming van de 

bodem, vooral op hellingen. Bomen van verschillende 

grootte laten meer licht door en zorgen ervoor dat er 

zich een struik- en kruidlaag kan ontwikkelen die erosie 

tegengaat. De Waalse bossen worden momenteel 

gedomineerd door regelmatige mono- of bi-specifieke 

opstanden. De laatste jaren zien we echter een zekere 

diversificatie, zowel wat de structuur als wat de soorten 

betreft. Zo zijn tussen 2008 en 2018 de opstanden met 

een onregelmatige structuur (bos met twee verdie-

pingen, onregelmatig bos, opstanden met zowel bos 

als hakhout2 en gebieden met natuurlijke verjonging) 

toegenomen van 33% tot 45%, terwijl opstanden met 

een regelmatige structuur (aanplanting, jong bos, bos 

met één verdieping en hakhout) zijn afgenomen van 

67% tot 55%. Wat de soortenrijkdom betreft, is de ops-

tand met drie of meer soorten toegenomen van 30% 

tot 43%, terwijl de minder diverse opstand met één of 

twee soorten is afgenomen van 70% tot 57% (hardhout 

en zachthout samen).

De aan- of afwezigheid van getrapte boszomen, dit zijn 

boszomen die bestaan uit verschillende vegetatiegor-

dels (bosmantel, struikgordel en graszoom), is ook een 

belangrijk element voor het bosmilieu. Getrapte boszo-

men beschermen opstanden tegen wind en ziekte, 

bieden gunstige habitats en verspreidingscorridors 

2 Bosopstand van één laag, bestaande uit bomen met meerdere stammen uit boomstronken.

voor vele soorten, en bieden voedselgebieden voor 

wilde hoefdieren. Dat laatste aspect zorgt er tevens 

voor dat de druk die herbivoren uitoefenen op het bos 

en de gewassen afneemt. In 2018 werden in 41% van de 

geïnventariseerde punten getrapte boszomen waarge-

nomen. Iets meer dan de helft daarvan (54%) had een 

hoge biodiversiteitscapaciteit (d.w.z. meer dan drie 

diversificatie-elementen zoals watergebieden, klim-

planten, dood hout of steenstapels).

Ten slotte zijn ook de aan- of afwezigheid van ster-

vende bomen, dood hout (staand of op de grond) en 

groot hout (d.w.z. uitzonderlijk grote levende bomen) 

factoren die de duurzaamheid en de veerkracht van 

het bos beïnvloeden. Die elementen zorgen namelijk 

voor de tijdelijke opslag van koolstof. Dood hout is ook 

een habitat en een voedselbron voor talrijke soorten 

(insecten, paddenstoelen enz.) die, door de afbraak 

en recyclage van organisch materiaal, bijdragen aan 

de vruchtbaarheid en de productiecapaciteit van de 

bosbodems. In 2018 bedroeg het volume dood hout 

gemiddeld 10 m³/ha (tegenover 8 m³/ha in 2008). Ter 

wille van het natuurbehoud en los van de andere func-

ties van het bos, moet het ideale minimumvolume dood 

hout(b) voor de instandhouding van het merendeel van 

de xylobionte soorten (soorten die afhankelijk zijn van 

dood of rottend hout) 30 m³/ha bedragen voor Europese 

laaglandbossen zoals in de Ardennen. In 2018 werd het 

aantal dode bomen in openbare bossen geraamd op 

0,65/ha, terwijl de in het Boswetboek vastgestelde norm 

2 dode bomen/ha is. Bomen van uitzonderlijke afmetin-

gen (bv. meer dan 240 cm omtrek voor eiken of meer 

dan 220 cm voor beuken) bieden de nodige voorwaar-

den voor de ontwikkeling van een groot aantal soorten. 

De holten die in die bomen worden ‘geboord’ door 

spechten, of worden gevormd worden door houtzwam-

men of vallende takken, worden gebruikt door allerlei 

soorten (vogels, vleermuizen, marterachtigen enz.). 

In 2018 bevatte bijna 78% van de geïnventariseerde 

loofhoutbossen geen groot levend hout, een situatie 

die sinds 2008 relatief stabiel is gebleven (82%).
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10von Spechten gezimmerten Höhlen sowie die durch 

holzzerstörende Pilze oder herabfallende Äste ents-

tandenen Höhlen werden dann von vielen Arten (Vögel, 

Fledermäuse, Haselmäuse usw.) genutzt. Im Jahr 2018 

enthielten fast 78 % der inventarisierten Laubwälder 

kein lebendes Starkholz, eine Situation, die seit 2008 

(82 %) relativ stabil geblieben ist.

Zusätzlich zu den verschiedenen Faktoren, die in den 

vorangegangenen Abschnitten erwähnt wurden, ist 

anzumerken, dass sich die intensive Forstwirtschaft 

durch eine Bewirtschaftungsform auszeichnet, die sich 

relativ stark auf das Ökosystem Wald auswirkt. Die 

Bewirtschaftung erfolgt meist durch Kahlschlag am Ende 

des Produktionszyklus mithilfe starker Mechanisierung. 

Diese Technik ermöglicht einen einfachen Abbau und 

eine hohe Ausbeute, wirkt sich jedoch stark auf die 

Umwelt aus: abrupte Veränderung des Ökosystems, 

Störung von Fauna und Flora, Verdichtung und 

Verschlechterung des Bodens infolge des Befahrens 

mit Maschinen, Erosion infolge der längeren Freilegung 

des Bodens usw.

Neben dieser intensiven Forstwirtschaft gibt es jedoch 

auch andere Arten der Waldbewirtschaftung, die 

dem Ziel eines nachhaltigen, widerstandsfähigen und 

biodiversitätsreichen Waldes näher kommen. Diese 

Bewirtschaftungsformen, die sich durch eine gemischte 

Forstwirtschaft auszeichnen, werden in der Wallonie 

immer häufiger angewandt. Die Bestände sind vielfäl-

tiger, sowohl hinsichtlich der Struktur und der Anzahl 

der Baumarten als auch hinsichtlich der begleitenden 

Elemente wie Waldränder, tote Bäume usw. Die am häu-

figsten praktizierte Nutzungsart ist die „baumweise“ 

oder „inselweise“ Nutzung, die für das Ökosystem 

weniger schädlich ist: Bäume, die ihr Optimum in Bezug 

auf die Verwertung erreicht haben, werden entnommen.

Starke Nutzung von Fichten, die mit ihrer 
Reife zusammenhängt

In einem nachhaltig bewirtschafteten Wald muss das 

Gleichgewicht zwischen der Entnahme und dem Zuwachs 

an lebendem Holz, das durch Photosynthese erzeugt 

wird, gewahrt werden, um die Ressource zu erhalten. 

Dieses Gleichgewicht wird durch die Ausbeutungsrate 

gemessen. Diese Rate muss über einen ausreichend 

langen Zeitraum festgelegt werden, um konjunkturelle 

Effekte zu berücksichtigen, die durch unvorhergese-

hene Ereignisse hervorgerufen werden (Stürme, die zur 

Entwurzelung von Bäumen führen, Schädlingsbefall, 

der das Fällen kranker Bäume erforderlich macht etc.). 

Im Zeitraum 2004 - 2017 betrug die Entnahme über alle 

Baumarten hinweg 102 % des Zuwachses, was auf eine 

leichte Übernutzung hindeutet. Die Entnahmen waren 

jedoch nicht gleichmäßig verteilt: Bei den Laubholzarten 

wurden nur 65 % der produzierten Mengen entnom-

men, während bei den Nadelholzarten die Nutzung 

die Produktion bei weitem überstieg (122 %), was auf 

die erhöhten Ernten von Fichten zurückzuführen ist, 

bei denen die Entnahmerate 138 % erreichte. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass viele der in den 1950er- und 

1960er-Jahren angelegten Anpflanzungen inzwischen 

ausgewachsen sind. In den kommenden Jahren wird 

dies wahrscheinlich zu Versorgungsproblemen für die 

Holzindustrie führen. Es ist zu beachten, dass diese 

Ausbeutungsrate nicht die Mengen berücksichtigt, die 

aufgrund von Borkenkäferbefall im Zeitraum 2018 - 2020 

entnommen wurden.

Naast de verschillende factoren die in de voorgaande 

paragrafen zijn genoemd, moet worden opgemerkt dat 

intensieve bosbouw gepaard gaat met een exploita-

tiemethode die een relatief grote impact heeft op het 

bosecosysteem. De exploitatie neemt meestal de vorm 

aan van kaalkap aan het einde van de productiecyclus, 

waarbij veelal machines worden ingezet. Die techniek 

is een gemakkelijke manier van ontginnen en leidt tot 

een hoge opbrengst, maar heeft grote gevolgen voor 

het milieu: brutale wijziging van het ecosysteem, vers-

toring van flora en fauna, verdichting en aantasting van 

de bodem door het passeren van machines, erosie door 

langdurige blootstelling van de bodem enz

Naast intensieve bosbouw zijn er andere bosbeheer-

methoden die meer bijdragen aan een duurzaam, 

veerkrachtig en biodiversiteitsrijk bos. Die beheer-

methoden, die de vorm aannemen van gemengde 

bosbouw, vinden steeds meer ingang in Wallonië. De 

opstanden zijn meer gediversifieerd, zowel wat de 

structuur en het aantal soorten als wat de bijproducten 

zoals boszomen, dode bomen enz. betreft. De meest 

gebruikte oogstmethode in deze gebieden is per boom 

of per blok, wat minder schadelijk is voor het eco-

systeem: de bomen die hun optimale waarde hebben 

bereikt, worden verwijderd.

Zware exploitatie van dennenbomen 
vanwege hun volwassenheid

In een duurzaam beheerd bos moet gestreefd worden 

naar een evenwicht tussen verwijdering en groei van 

door fotosynthese geproduceerd levend hout om de 

hulpbron in stand te houden. Dat evenwicht wordt 

gemeten aan de hand van het exploitatieniveau. Dat 

percentage moet worden vastgesteld over een vol-

doende lange periode om rekening te houden met 

conjuncturele effecten als gevolg van onvoorziene 

gebeurtenissen (stormen die bomen ontwortelen, 

plagen waardoor zieke bomen moeten worden gekapt 

enz.). In de periode 2004-2017 vertegenwoordig-

den de verwijderingen voor alle soorten 102% van 

de aanwas, wat wijst op een lichte overbevissing. De 

verwijderingen waren echter niet gelijkmatig verdeeld: 

voor loofboomsoorten werd slechts 65% van de 

geproduceerde hoeveelheden verwijderd, terwijl voor 

naaldboomsoorten de exploitatie, door de toegeno-

men dennenoogst, ver boven de productie lag (122%), 

met een verwijderingspercentage dat opliep tot 138%. 

Dat is te verklaren doordat veel van de bomen die in 

de jaren 50 en 60 zijn aangeplant, inmiddels tot volle 

wasdom zijn gekomen. In de komende jaren zal die 

situatie waarschijnlijk tot bevoorradingsproblemen voor 

de houtindustrie leiden. Er zij op gewezen dat bij dit 

exploitatieniveau geen rekening is gehouden met de 

volumes die in de periode 2018 - 2020 zullen worden 

verwijderd doordat ze aangetast zijn door schorskevers.
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EXTERNE BELASTUNGEN AUF DEN FORSTWIRT 

3  Der Wolf ist jedoch seit 2016 wieder in der Wallonie aufgetaucht. Im März 2021 konnte ein territorialer Wolf (im Hohen Venn angesiedelt) und sieben weitere Wölfe 
gezählt werden, deren Ansiedlung nicht nachgewiesen werden konnte. Ende 2020 tauchte auch der Luchs wieder an den Ufern der Semois auf.

Neben den forstwirtschaftsspezifischen Belas-

tungen werden weitere Belastungen durch 

Faktoren außerhalb der Forstwirtschaft erzeugt: 

lokale Faktoren, die mit der Nutzung des Waldes 

zusammenhängen, wie die Überpopulation wilder Huf-

tiere und der Tourismus, und globalere Faktoren wie 

Klimawandel, Luftverschmutzung und die Entwicklung 

von Schädlingen und Krankheitserregern. 

Überpopulationen von wildlebenden 
Huftieren verursachen zahlreiche Schäden 

Wildlebende Huftiere (Hirsche, Rehe, Wildschweine) 

sind ein typischer und grundlegender Bestandteil 

der Fauna unserer Waldgebiete. Sie tragen zu einem 

gesunden Waldökosystem bei, indem sie die Dynamik 

der Waldvegetation beeinflussen (Samenverbreitung, 

Pflege offener Lebensräume...) und tragen zu wirtschaft-

lichen und sozialen Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit Jagd und Tourismus bei. Überpopulationen von 

wildlebenden Huftieren haben jedoch erhebliche 

Auswirkungen: Auswirkungen auf die Biodiversität 

durch den übermäßigen Verzehr bestimmter Pflanzen 

oder - bei Wildschweinen - bestimmter Kleintiere 

wie Insekten, Amphibien, Reptilien und Vögel sowie 

durch die Veränderung und Zerstörung bestimmter 

Lebensräume; Auswirkungen auf die Waldverjüngung 

durch den Verzehr von natürlichen Sämlingen und 

Pflanzungen; Schäden an Beständen durch Entrindung... 

Zwischen 2008 und 2015 wurden Schäden an 21 % der 

Waldbestände (97.100 ha) verursacht, vor allem in 

Fichtenplantagen (50.900 ha). Bei den Flächen mit natü-

rlicher Verjüngung wiesen 41 % Schäden auf, während 

bei den Plantagen 53 % beeinträchtigt waren.

In der Wallonie ist das Gleichgewicht zwischen Wald und 

wilden Huftieren überwiegend vom Jagdmanagement 

abhängig, da es keine natürlichen Raubtiere gibt3. 

Der Trend zu steigenden Populationen wildleben-

der Huftiere ist zwar zum Teil auf natürliche Faktoren 

zurückzuführen (milde Winter, Verfügbarkeit natürlicher 

Nahrungsressourcen), vor allem aber auf Jagdpraktiken, 

die dazu tendieren, hohe Wilddichten zur Zufriedenheit 

der Jäger aufrechtzuerhalten: Fütterungen, selektiver 

Abschuss, der die weiblichen, der Fortpflanzung die-

nenden Tiere verschont...

Tourismus - eine weitere Form der 
Belastung

Verschiedene Faktoren wie der steigende Anteil des 

verfügbaren Einkommens, der für Freizeitaktivitäten 

aufgewendet wird, oder das Bedürfnis nach Kontakt 

mit der Natur haben zu einer verstärkten Nutzung 

des Waldgebiets geführt. Die Wälder sind Schauplatz 

vielfältiger Aktivitäten: Wandern, Mountainbiking, 

Schneesport, Beobachtung von Fauna und Flora, 

Jugendbewegungen usw. Das Vorhandensein zahlrei-

cher öffentlich zugänglicher Wege im Wald (ca. 

9000 km Pfade und Gemeindestraßen) fördert diese 

Aktivitäten. Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2006(c) 

wird der Wald jährlich von ca. 113 Millionen Menschen 

besucht. Obwohl diese Aktivitäten ein wesentlicher 

Bestandteil der kulturellen Leistungen des Waldes 

sind, können sie die Ruhe des Waldes beeinträchtigen 

und zu Umweltveränderungen führen (Zertrampeln 

empfindlicher Biotope, Wildsammlung, Beschädigung 

DRUK VAN BUITEN DE BOSBOUW 

3  Sinds 2016 is de wolf evenwel terug opgedoken in Wallonië. In maart 2021 werd er één territoriale wolf vastgesteld (in de Hoge Venen) en zeven andere wolven met 
onbewezen vestiging. Eind 2020 dook ook de lynx ook weer op aan de oevers van de Semois.

Naast de druk van de bosbouw ontstaat nog 

andere druk door factoren buiten de bosbouw: 

plaatselijke factoren die verband houden met 

het gebruik van bossen, zoals overbevolking van wilde 

hoefdieren en toerisme, en meer mondiale factoren 

zoals klimaatverandering, luchtverontreiniging en de 

ontwikkeling van plagen en ziekteverwekkers. 

Overbevolking van wilde hoefdieren 
veroorzaakt veel schade 

Wilde hoefdieren (herten, reeën, wilde zwijnen) zijn 

een typisch en fundamenteel onderdeel van de fauna 

van onze bosgebieden. Zij dragen bij tot de gezond-

heid van het bosecosysteem door de dynamiek van de 

bosvegetatie te beïnvloeden (zaadvermeerdering, ins-

tandhouding van open gebieden enz.) en dragen bij 

tot de economische en sociale diensten die verband 

houden met de jacht en het toerisme. Overpopulaties 

van wilde hoefdieren hebben echter grote gevolgen: 

impact op de biodiversiteit door de overconsumptie 

van bepaalde planten of, in het geval van wilde zwijnen, 

van bepaalde kleine dieren zoals insecten, amfibieën, 

reptielen en vogels, en door de aantasting en vernieti-

ging van bepaalde habitats; impact op de regeneratie 

van bossen door de consumptie van natuurlijke zaai-

lingen en aanplantingen; schade aan opstanden door 

ontschorsing  ... Tussen 2008 en 2015 werd 21% van 

de bosopstanden (97.100 ha) beschadigd, vooral in 

denaanplantingen (50.900 ha). In het geval van natuurli-

jke regeneratiegebieden werd 41% beschadigd, terwijl 

in het geval van aanplantingen 53% werd getroffen.

In Wallonië hangt het evenwicht tussen bos en wilde 

hoefdieren grotendeels af van het jachtbeheer, aan-

gezien er geen natuurlijke roofdieren zijn3. Hoewel de 

toename van de populaties wilde hoefdieren ten dele 

is toe te schrijven aan natuurlijke factoren (zachte win-

ters, beschikbaarheid van natuurlijke voedselbronnen), 

is zij vooral te wijten aan jachtpraktijken die de neiging 

hebben hoge wilddichtheden in stand te houden tot 

bevrediging van de jagers: voeren, selectief afschieten 

waarbij fokzeugen worden ontzien enz

Toerisme, een andere vorm van druk

Verschillende factoren, zoals de toename van het 

aandeel van het besteedbaar inkomen dat aan vri-

jetijdsbesteding wordt besteed of de behoefte aan 

contact met de natuur, hebben geleid tot een intensie-

ver gebruik van het bosgebied. Bossen zijn de plaats 

bij uitstek voor allerlei activiteiten: wandelen, moun-

tainbiken, sneeuwsporten, flora en fauna observeren, 

jeugdbewegingen enz. De vele paden in de bossen die 

openstaan voor het publiek (ongeveer 9.000 km paden 

en rondwegen) moedigt deze activiteiten aan. Volgens 

een in 2006 uitgevoerde enquête(c) wordt het aantal 

bezoeken aan het bos geraamd op 113 miljoen per 

jaar. Hoewel die activiteiten een essentieel onderdeel 

vormen van de culturele diensten die het bos levert, 

kunnen ze de rust in het bos verstoren en leiden tot 

veranderingen in het milieu (vertrapping van kwetsbare 

biotopen, ongecontroleerde samenscholing, aantasting 

van paden door paarden, mountainbikes, motorfietsen 

of quads, achtergelaten afval ...) Deze overlast is echter 

moeilijk in te schatten.
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10von Wegen durch Pferde, Mountainbikes, Motorräder 

oder Quads, Zurücklassen von Abfällen...). Diese 

Beeinträchtigungen sind jedoch schwer zu bewerten.

Klimawandel bringt Waldökosysteme 
durcheinander

Als Folge der Entwicklung unserer kohlenstoffba-

sierten Industriegesellschaften ist der Klimawandel 

mit Veränderungen der Temperatur und der 

Niederschlagsmenge verbunden, die die Entwicklung 

und das Überleben einheimischer Arten (z. B. der Buche) 

und damit die Zusammensetzung des heutigen Waldes 

und die Funktionsweise des Ökosystems drastisch beein-

flussen können. Wassermangel und Hitzewellen in den 

letzten Jahren haben das Wachstum und die Vitalität der 

Bäume beeinträchtigt und sie anfälliger für Schädlinge und 

Krankheitserreger gemacht, deren Entwicklung wiederum 

durch diese Klimaveränderungen begünstigt werden kann. 

Buche und Fichte, zwei Baumarten, die in den heutigen 

wallonischen Wäldern stark vertreten sind, sind besonders 

anfällig dafür. Intensive forstwirtschaftliche Praktiken haben 

zudem die Auswirkungen des Klimawandels verstärkt: 

Regelmäßige monospezifische Bestände, die oft ohne 

Rücksicht auf die örtlichen Gegebenheiten (Boden, Relief, 

Klima) gepflanzt wurden, sind anfälliger für Klimastress. 

Neben diesen Veränderungen der Temperatur und der 

Niederschlagsmenge sind auch häufigere Stürme zu befü-

rchten, die Bäume entwurzeln und schwächen können, 

wodurch sie anfälliger für Angriffe von Schädlingen und 

Krankheitserregern werden.

Die Auswirkungen der Luftverschmutzung 
auf den Wald werden immer weniger zum 
Problem

Wenn sie im Übermaß vorhanden sind, stellen die 

atmosphärischen Depositionen von schwefel- und stickstof-

fhaltigen Schadstoffen aus anthropogenen Aktivitäten eine 

Ursache für die Verschlechterung der Waldökosysteme 

durch Versauerung und Eutrophierung der Böden dar. 

Insbesondere können sie Ernährungsungleichgewichte 

hervorrufen, die zur Rückbildung und zum Verschwinden 

bestimmter Pflanzenarten führen. Die Versauerung von 

Waldböden ist ein natürliches Phänomen, das durch 

den atmosphärischen Niederschlag von säurebilden-

den Substanzen (SOX, NOX, NH3) verstärkt wurde. Diese 

Niederschläge waren bis in die 1990er-Jahre problema-

tisch („saurer Regen“), sind es heute aber nicht mehr, da 

die Emissionen dieser Stoffe auf europäischer Ebene stark 

Klimaatverandering verstoort 
bosecosystemen

Als gevolg van de ontwikkeling van onze kools-

tofgebaseerde industriële samenlevingen gaat de 

klimaatverandering gepaard met veranderingen in 

temperatuur en neerslag die de ontwikkeling en het 

voortbestaan van inheemse soorten (bv. de beuk), en 

daarmee de samenstelling van het huidige bos en 

de werking van het ecosysteem, ingrijpend kunnen 

beïnvloeden. De watertekorten en hittegolven van de 

afgelopen jaren hebben de groei en de vitaliteit van 

bomen aangetast, waardoor ze vatbaarder zijn gewor-

den voor plagen en ziekteverwekkers, die zelf door 

de klimaatverandering kunnen worden bevorderd. De 

beuk en de den, twee soorten die vandaag sterk aanwe-

zig zijn in de Waalse bossen, zijn bijzonder gevoelig. 

Intensieve bosbouwpraktijken hebben ook het effect 

van de klimaatverandering vergroot: regelmatige 

monospecifieke opstanden, die vaak zijn aangeplant 

zonder rekening te houden met de plaatselijke oms-

tandigheden (bodem, reliëf, klimaat), zijn kwetsbaarder 

voor klimaatbelasting. Naast de veranderingen in tem-

peratuur en neerslag doen er zich ook vaker stormen 

voor die bomen kunnen ontwortelen en verzwakken, 

waardoor zij kwetsbaarder worden voor aanvallen door 

plagen en ziekteverwekkers.

De invloed van luchtverontreiniging op het 
bos vermindert

De overmatig aanwezige atmosferische depositie van 

zwavel- en stikstofverontreinigende stoffen door men-

selijke activiteiten zijn een oorzaak van de aantasting 

van bosecosystemen door bodemverzuring en eutro-

fiëring. Zij kunnen met name leiden tot een verstoord 

voedingsevenwicht, waardoor bepaalde planten-

soorten achteruitgaan en verdwijnen. De verzuring van 

bosbodems is een natuurlijk verschijnsel dat nog wordt 

versterkt door atmosferische depositie van verzurende 

stoffen (SOX, NOX, NH3). Die depositie was problema-

tisch tot in de jaren 90 (‘zure regen’), maar dat is niet 

langer het geval doordat de uitstoot van deze stoffen 

4 Maximale hoeveelheid atmosferische depositie van verontreinigende stoffen die een ecosysteem kan assimileren zonder schadelijke effecten op lange termijn

in heel Europa sterk is afgenomen. In 2015 werd minder 

dan 0,5% van het Waalse bosareaal aangetast door 

atmosferische depositie die de kritische belasting4 van 

verzurende stoffen overschreed. De bosbodems ver-

tonen echter nog steeds sporen van die depositie: voor 

de periode 1994-2012 had 75% van de bodems onder 

bossen een zure bodem met een pH-water van minder 

dan 4,5 – de drempel voor de meeste boomsoorten – en 

had 10% een pH-water van minder dan 4,0 – de drempel 

waaronder toxiciteitsverschijnselen kunnen optreden. 

Eutrofiëring is de opeenhoping van voedingsstoffen in 

een milieu, hetzij op het land, hetzij in het water. Voor 

bosecosystemen is de situatie sterk verbeterd: tussen 

1990 en 2015 is het deel van het bosareaal waar van 

de kritische belasting met eutrofiërende stikstof (NOX, 

NH3) gedaald van 67% tot 6%.

Plagen en ziekteverwekkers tasten bossen 
aan

Plagen en ziekteverwekkers zijn van nature aanwezig 

in bosomgevingen. Onder bepaalde omstandigheden 

kunnen ze zich verspreiden en de gezondheidstoes-

tand van de bossen aantasten. De laatste jaren hebben 

ziekteverwekkers en plagen de toestand van de Waalse 

bossen aanzienlijk aangetast. Voorbeelden daarvan zijn 

de essenziekte die in 2015 de kop opstak en de schors-

kevercrisis bij sparren in 2018. Chalarose is een door een 

microscopische schimmel veroorzaakte ziekte die leidt 

tot bladverlies (ontbladering) en, in de meeste gevallen, 

tot boomsterfte. In de Condroz, het meest geschikte 

gebied voor essenbosbouw, dat in 2018 specifiek werd 

gemonitord, is slechts 4% van de essen niet aangetast 

door de ziekte. De toekomst van de es in Wallonië zal 

afhangen van de beheermaatregelen die worden geno-

men. Zo moet  instandhouding van de essen die het 

minst in verval zijn en die een reservoir kunnen vormen 

van bomen die minder vatbaar zijn voor de ziekte en 

aldus kunnen zorgen voor een nieuwe generatie van 

essen die resistenter zijn. De schorskever is een para-

sitaire kever op dennen die zijn eieren legt onder de 

schors van pas ontwortelde bomen, op gebroken 

bomen of op pas gevelde of verzwakte bomen. De 
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zurückgegangen sind. Im Jahr 2015 waren weniger als 

0,5 % der wallonischen Waldfläche von atmosphärischen 

Ablagerungen betroffen, die die kritische Belastung4 mit 

säurebildenden Substanzen überschritten. Die Waldböden 

behalten jedoch die Spuren dieses Niederschlags bei: im 

Zeitraum von 1994 - 2012 wiesen 75 % der Waldböden 

einen sauren Boden mit einem pH-Wert von unter 4,5 auf, 

der für die meisten Baumarten eine Belastung darstellt; 10 

% hatten einen pH-Wert von unter 4,0, unter dem Toxizität 

die Folge sein kann. Die Eutrophierung ist die Ansammlung 

von Nährstoffen in einer Umgebung, sei es an Land oder 

im Wasser. Die Situation hat sich für Waldökosysteme 

stark verbessert: Zwischen 1990 und 2015 ist der Anteil 

der Waldfläche, der von Überschreitungen der kritischen 

Belastung durch eutrophierenden Stickstoff (NOX, NH3) 

betroffen ist, von 67 % auf 6 % gesunken.

Schädlinge und Krankheitserreger richten 
Schäden an Wäldern an

Schädlinge und Krankheitserreger kommen in 

Waldumgebungen natürlich vor. Unter bestimmten 

Umständen können sie sich vermehren und den 

Gesundheitszustand der Wälder beeinträchtigen. 

In den letzten Jahren haben Krankheiten, die durch 

Krankheitserreger verursacht werden, und Schäden durch 

Schädlinge den Zustand der wallonischen Wälder erhe-

blich beeinträchtigt. So sind das 2015 aufgetretene Falsche 

4 Maximale Menge an atmosphärischen Schadstoffablagerungen, die ein Ökosystem ohne langfristige unerwünschte Auswirkungen aufnehmen kann.

Weiße Stängelbecherchen und die Krise des parasitären 

Fichtenborkenkäfers im Jahr 2018 zu nennen. Das Falsche 

Weiße Stängelbecherchen ist eine durch einen mikros-

kopisch kleinen Pilz verursachte Krankheit, die zum Verlust 

der Blätter (Entlaubung) und in den meisten Fällen zum 

Absterben des Baumes führt. Im Condroz, dem Gebiet, das 

sich am besten für die Eschen-Forstwirtschaft eignet und das 

2018 besonders überwacht wurde, sind nur 4 % der Eschen 

frei von der Krankheit. Die Zukunft der Esche in der Wallonie 

wird von den eingeführten Bewirtschaftungsmaßnahmen 

abhängig sein, darunter insbesondere die Erhaltung der 

am wenigsten absterbenden Eschen, die einen Bestand an 

weniger krankheitsanfälligen Bäumen bilden und so für eine 

neue Generation resistenterer Eschen sorgen könnten. Der 

Buchdrucker oder Große Achtzähnige Fichtenborkenkäfer 

ist ein parasitärer Fichtenborkenkäfer, der seine Eier unter 

die Rinde von frisch entwurzelten oder abgebroche-

nen Bäumen und auf frisch gefällte oder geschwächte 

Bäume legt. Die Borkenkäferkrise kann einerseits auf den 

jüngsten Klimastress (drei besonders warme Jahre in Folge) 

zurückgeführt werden, der die Fichten schwächte, und ande-

rerseits auf die ungeeigneten Fichtenpflanzungsgebiete in 

der Wallonie (ungeeignete Höhenlage unter 350 m, wie z. 

B. in Famenne). Die Bewirtschaftung kranker Bäume erfor-

derte im Zeitraum 2018 - 2020 den Einschlag von 807.000 

m³ Holz im öffentlichen Wald, oft unter ungünstigen finan-

ziellen Bedingungen. Im Privatwald dürften die Zahlen 

höher liegen.

EIN EHER BESORGNISERREGENDER ZUSTAND DER WÄLDER 

Der Zustand der Biodiversität der Wälder und 

der Gesundheitszustand der Wälder zeigen die 

Auswirkungen der Belastungen auf das Ökosys-

tem Wald auf. Verschiedene Indikatoren ermöglichen es, 

diese Biodiversität zu messen und den Gesundheitszus-

tand der Wälder zu bewerten.

Die Waldlebensräume von 
gemeinschaftlichem Interesse befinden sich 
in schlechtem Zustand

Bestimmte Arten von Waldlebensräumen sind von beson-

derem Interesse, weil sie entweder anfällig oder vom 

Aussterben bedroht sind, oder weil sie selten, endemisch 

oder emblematisch sind. Gemäß der „Habitat-Fauna-

Flora“-Richtlinie ist die Wallonie verpflichtet, diese 

Lebensräume, die als „von gemeinschaftlichem Interesse“ 

bezeichnet werden, zu schützen und zu erhalten und dafür 

zu sorgen, dass sie in einem guten Erhaltungszustand 

bleiben oder wieder hergestellt werden. Zehn 

Waldlebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse 

kommen in der Wallonie vor (z. B. mit Hainsimsen 

bepflanzte Buchenwälder, Auenwälder oder bewaldete 

Torfmoore/Eichen-Schlickmoore mit Pfeifengras), die eine 

schorskevercrisis kan enerzijds worden toegeschreven 

aan de recente klimaatbelasting (opeenvolging van 

drie bijzonder warme jaren) die de dennen hebben 

verzwakt, en anderzijds aan de ongeschiktheid van de 

gebieden waar dennen worden aangeplant in Wallonië 

(hoogte ongeschikt beneden 350 m, zoals bijvoorbeeld 

5 Gewone vogelsoorten zijn de meest verbreide broedvogelsoorten. Deze soorten worden jaarlijks gemonitord.

in Famenne). Door het kappen van zieke bomen moest 

in de periode 2018-2020 807.000 m³ hout in openbare 

bossen worden geveld, vaak onder ongunstige finan-

ciële voorwaarden. In particuliere bossen liggen de 

cijfers waarschijnlijk hoger.

EERDER ZORGWEKKENDE TOESTAND VAN DE BOSSEN 

De toestand van de biodiversiteit in de bossen 

en de gezondheidstoestand van de bossen zijn 

indicatief voor de impact van de druk op het 

bosecosysteem. Er worden verschillende indicatoren 

gebruikt om die biodiversiteit te meten en de 

gezondheidstoestand van de bossen te beoordelen.

Boshabitats van communautair belang zijn 
in slechte staat

Bepaalde soorten boshabitats zijn van bijzonder belang, 

omdat ze kwetsbaar of bedreigd zijn, of omdat ze zeld-

zaam, endemisch of emblematisch zijn. In toepassing 

van de Habitatrichtlijn is Wallonië verplicht die habitats 

van ‘communautair belang’ te beschermen en in stand 

te houden en ervoor te zorgen dat ze goed worden 

onderhouden of dat ze worden hersteld. Wallonië telt 

tien typen boshabitats van communautair belang (bv. 

elzenbeukenbossen met veldbies, alluviale bossen of 

beboste venen/eikenbossen-berkenbossen met pijpes-

trootje), samen goed voor een oppervlakte van 151.608 

ha (27% van de Waalse bossen). In 2019 werd de staat 

van instandhouding van deze tien soorten boshabitat als 

ongunstig beoordeeld. De factoren die tot aantasting 

leidden, waren voornamelijk het gebrek aan dood hout 

en groot hout, de geringe structuur- of soortendiversiteit 

van de bossen en bodemverdichting.

Weinig diversificatie in kruidachtige 
gewassen

Binnen de opstanden speelt de vegetatie van de 

kruidlaag een belangrijke rol in de draagkracht voor een 

grote verscheidenheid van organismen en in het bijzon-

der voor grote herbivoren. In Wallonië is, volgens de 

uitgevoerde inventarisaties, de diversiteit van de soorten 

die de kruidlaag vormen, eerder gering. In 2018 bedroeg 

het aantal verschillende kruidachtige soorten in 58% 

van de onderzochte punten niet meer dan negen. We 

zien echter een positieve ontwikkeling, zo bedroeg dit 

percentage in 2008 69%. Hier bestaat echter geen norm 

voor, aangezien de soortenrijkdom van de kruidlaag van 

vele parameters afhangt (type natuurlijke habitat, ouder-

dom van de beboste zone, bodemverlichting enz.). 

22% daling van het aantal gewone 
bosvogels 

Door hun hoge positie in de voedselketens, hun brede 

scala van ecologische eisen en hun snelle reactie op 

veranderingen in het milieu, zijn vogels een goede 

indicator van de toestand van de biodiversiteit en het 

functioneren van het ecosysteem. Het aantal gewone 

vogelsoorten5 die in bossen leven, vertoont een alge-

mene daling. Voor soorten die strikt geassocieerd 

worden met bosmilieus (bv. grote kuifmees of boreale 

mees) bedroeg deze afname tussen 1990 en 2020 22%; 

voor soorten die zich in bosmilieus ontwikkelen maar 

daar niet strikt mee geassocieerd zijn (bv. grote bonte 

specht of grijze kwikstaart), bedroeg deze afname 36%.

De gezondheid van de bossen is 
zorgwekkend

De toestand van bomen wordt beïnvloed door ver-

schillende factoren.... De belangrijkste zijn: (i) extreme 
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10Fläche von 151.608 ha (27 % des wallonischen Waldes) 

ausmachen. Im Jahr 2019 wurde der Erhaltungszustand 

dieser 10 Waldlebensraumtypen als ungünstig eingestuft. 

Herabstufende Faktoren waren vor allem der Mangel an 

Tot- und Starkholz, die geringe strukturelle oder spezi-

fische Vielfalt der Wälder oder die Bodenverdichtung.

Eine wenig vielfältige Krautflora

Innerhalb von Beständen spielt die Vegetation der 

Krautschicht eine wichtige Rolle für die Eignung als 

Lebensraum für eine Vielzahl von Organismen und insbe-

sondere für große Pflanzenfresser. In der Wallonie ist 

die Vielfalt der Arten, aus denen sich die Krautschicht 

zusammensetzt, den durchgeführten Bestandsaufnahmen 

zufolge eher gering. Im Jahr 2018 gab es an 58 % der inven-

tarisierten Punkte nicht mehr als 9 verschiedene krautige 

Arten. Es ist jedoch eine positive Entwicklung zu verzeich-

nen, da dieser Anteil 2008 noch 69 % betragen hatte. 

Es gibt jedoch keine Norm dafür, da der Artenreichtum 

der Krautschicht von vielen Parametern abhängt (Art 

des natürlichen Lebensraums, Alter des Waldzustands, 

Bodenbeleuchtung...). 

Rückgang um 22 % der Population 
gewöhnlicher Waldvögel 

Aufgrund ihrer hohen Position in den Nahrungsketten, 

ihrer großen Bandbreite an ökologischen Ansprüchen und 

einer kurzen Reaktionszeit auf Umweltveränderungen sind 

klimaatperioden, (ii) de ontwikkeling van plagen 

en ziekteverwekkers, (iii) de keuze van soorten die 

ongeschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden, (iv) 

de natuurlijke nutriëntenarmoede van vele bodems en (v) 

de vruchtintensiteit. Het verlies van bladeren of naalden 

kan duiden op een slechte gezondheid. Een ontblade-

ring wordt als abnormaal en zorgwekkend beschouwd 

vanaf 40% loofverlies, omdat het kan leiden tot een risico 

van achteruitgang van de boom, die op middellange 

termijn tot zijn dood kan leiden. Tussen 2010 en 2020 

daalde het percentage van abnormale ontbladering 

van 34% tot 25%. Die relatieve verbetering is vooral te 

danken aan de grote veerkracht van de eik, die zich beter 

dan andere soorten heeft kunnen herstellen van de droo-

gteperioden in het begin van de jaren 2000. In diezelfde 

periode steeg het percentage abnormaal ontbladerde 

naaldbomen van 30% tot 60%. Deze aantasting van de 

gezondheid van zachthout is hoofdzakelijk te wijten aan 

de aanvallen van de hierboven genoemde schorskever, 

en in mindere mate aan de aanvallen van de galmug op 

de douglasspar.

Een derde van onze huidige bossen bestaat 
uit oude bossen met een hoge biologische 
waarde

In Wallonië is van de 431.000 ha die in de 18e eeuw 

door loofbossen werden ingenomen, 30% ontbost en 

26% omgevormd tot naaldboomaanplantingen. De 

resterende 44% was continu bebost, een gebied dat 

overeenkomt met een derde van ons huidige bos.(d) Het 

uitzicht van deze bossen is in de loop van de tijd sterk 

veranderd, vooral naargelang de bosbouwpraktijken, 

maar zij hebben een ongerepte bodem behouden die 

over het algemeen niet is verstoord door grondbewer-

king of bemesting, waardoor een rijk biologisch erfgoed 

in stand is gehouden. De erfgoedwaarde van die oude 

bossen wordt nu erkend. Volgens het Boswetboek 

moeten zij worden in kaart gebracht bij het opstellen 

van bosbeheerplannen voor openbare bossen. Hun ins-

tandhouding wordt ook aanbevolen voor eigenaars die 

het PEFC-keurmerk willen verkrijgen (zie hieronder).



Het Waalse milieu in 10 infografieken BOSSEN

154

Vögel ein guter Indikator für den Zustand der biologischen 

Vielfalt und die Funktionsweise von Ökosystemen. Die 

gewöhnlichen Vogelarten5 , die in Waldgebieten leben, 

weisen insgesamt einen Rückgang ihrer Populationen 

auf. Bei Arten, die ausschließlich in Wäldern vorkommen 

(z. B. Kleiber oder Weidenmeise), betrug der Rückgang 

zwischen 1990 und 2020 22 %, bei Arten, die in Wäldern 

vorkommen, aber nicht auf diese angewiesen sind (z. B. 

Buntspecht oder Bachstelze), 36 %.

Der Gesundheitszustand der Wälder ist 
besorgniserregend

Verschiedene Faktoren beeinflussen den 

Gesundheitszustand von Bäumen. Die wichtigsten sind: 

(i) extreme Wetterereignisse, (ii) die Entwicklung von 

Schädlingen und Krankheitserregern, (iii) die Wahl von 

Baumarten, die nicht an die örtlichen Bedingungen ange-

passt sind, (iv) die natürliche Nährstoffarmut vieler Böden 

und (v) die Intensität der Fruchtbildung. Die Entlaubung 

eines Baumes, d. h. der Verlust von Blättern oder 

Nadeln, kann auf einen schlechten Gesundheitszustand 

hinweisen. Eine Entlaubung wird ab einem Blattverlust 

von 40 % als anormal und besorgniserregend eingestuft, 

da sie zu einem Absterberisiko des Baumes und mittelfris-

tig zu seinem Tod führen kann. Zwischen 2010 und 2020 

sank der Anteil der abnormal entlaubten Laubbäume von 

34 % auf 25 %. Diese relative Verbesserung ist vor allem 

auf die große Widerstandsfähigkeit der Eiche zurück-

zuführen, die sich besser als andere Baumarten von den 

Dürreperioden Anfang der 2000er-Jahre erholen konnte. 

Im selben Zeitraum stieg der Anteil der ungewöhnlich 

stark entlaubten Nadelbäume von 30 % auf 60 %. Diese 

gesundheitliche Beeinträchtigung der Nadelbäume 

ist hauptsächlich auf den oben erwähnten Befall durch 

den Großen Achtzähnigen Fichtenborkenkäfer und in 

geringerem Maße auf den Befall durch die Douglasien-

Gallmücke zurückzuführen.

5 Die sogenannten gewöhnlichen Vogelarten sind die am weitesten verbreiteten Brutvogelarten. Diese Arten werden jährlich überwacht.

Ein Drittel unserer heutigen Wälder stammt 
aus alten Wäldern mit hohem biologischem 
Wert.

In der Wallonie wurden von den 431 ha der im 18. 

Jahrhundert existierenden Laubwaldmassive 30 % 

abgeholzt und 26 % wurden in Nadelholzplantagen 

umgewandelt. Die restlichen 44 % wurden kontinuier-

lich bewaldet, was einer Fläche entspricht, die einem 

Drittel unseres heutigen Waldes entspricht(d). Das 

Aussehen dieser Wälder hat sich im Laufe der Zeit stark 

verändert, was vor allem auf die forstwirtschaftlichen 

Praktiken zurückzuführen ist, aber sie haben einen 

intakten Boden bewahrt, der in der Regel weder durch 

Bodenbearbeitung noch durch Düngemittel gestört 

wurde, wodurch ein reiches biologisches Erbe erhalten 

werden konnte. Der patrimoniale Wert dieser alten 

Wälder ist heute anerkannt. Das Forstgesetz schreibt vor, 

dass sie bei der Erstellung von Waldentwicklungsplänen 

für öffentliche Wälder identifiziert werden müssen. Ihre 

Erhaltung wird zudem den Eigentümern empfohlen, die 

das PEFC-Label (siehe weiter unten) erhalten möchten.

EEN MEER GEREGULEERD BEHEER IN OPENBARE BOSSEN 
DAN IN PARTICULIERE BOSSEN 

6  PEFC (Programme for the endorsement of forest certification) bevordert een milieuvriendelijk, sociaal voordelig en economisch levensvatbaar bosbeheer. Slechts
enkele tientallen hectaren particuliere bossen in Wallonië hebben het FSC-certificeringslabel (Forest Stewardship Council); het DNF koos voor de PEFC-certificering 
voor openbare bossen.

Het bosbeheer wordt geregeld door drie belangrijke 

wetgevingsbesluiten: het Boswetboek, de 

wet op het natuurbehoud en de jachtwet. Die 

wetten leggen normen of beheermaatregelen op 

of verbieden bepaalde praktijken. Voor openbare 

bossen voorziet het Boswetboek ook in een reeks 

beheermethoden. Openbare bossen worden beheerd 

door het Département de la nature et des forêts (DNF) 

van de SPW, dat nauw samenwerkt met de openbare 

eigenaars. Particuliere eigenaars beschikken over een 

vrij grote mate van flexibiliteit bij het beheer van hun 

eigendom, waarbij elke eigenaar beslissingen neemt 

voor zijn bospercelen (bv. keuze van boomsoorten).

Zowel openbare als particuliere eigenaars 
kunnen gebruik maken van diverse 
beheersmaatregelen

Het DNF controleert of de wetgeving in openbare en 

particuliere bossen wordt nageleefd. De medewerkers 

van het DNF kunnen zich daarbij beroepen op hun sta-

tuut van gerechtelijk politieambtenaar. In 2019 werden 

3.373 pv’s opgesteld voor verschillende soorten overtre-

dingen (jacht, stroperij, visserij, natuurbehoud enz.).

Naast bestrijding worden in zowel openbare als par-

ticuliere bossen ook andere beheerinstrumenten en 

-maatregelen toegepast. Sommige instrumenten zijn

meer gericht op preventie (boscertificering, toeken-

ning van regeneratiesteun), andere op bescherming

van het bosmilieu (beschermde gebieden en Natura

2000-netwerk), wildbeheer (jacht), en nog andere op

monitoring en wetenschappelijk onderzoek (meet-

netwerken en kaderovereenkomst inzake onderzoek en

bosbouwuitbreiding).

•  Boscertificering door middel van een label is een

vrijwillig instrument voor voortdurende verbetering.

Door een handvest te ondertekenen, verbinden

boseigenaars zich ertoe de internationale normen

inzake duurzaam bosbeheer na te leven (bv. het

bos diversifiëren via een mix van soorten, leeftijden

en structuren, gebieden van biologisch belang

herstellen). In 2020 had 91% van de openbare

bossen en 11% van de particuliere bossen een

PEFC-certificiëring6. ‘Steun voor regeneratie’,

d.w.z. subsidies die aan eigenaren van openbare

en particuliere bossen worden verleend om hun

aanplantingen te diversifiëren, is een ander soort

maatregel om tot een veerkrachtig en duurzaam bos

te komen.

•  Naast deze vrijwillige maatregelen verleent

de natuurbeschermingswet aan bepaalde

natuurgebieden een beschermde status. Zo was

eind 2020 6.572 ha bos, d.w.z. iets meer dan 1% van

het Waalse bos, geregistreerd als reservaatgebied

(bosreservaat of integraal bosreservaat). Die

beschermde gebieden helpen kernen van habitats

en populaties in stand houden  Binnen die gebieden

zijn bepaalde menselijke activiteiten verboden

(verwijdering van kruidachtige vegetatie, gebruik

van meststoffen en pesticiden) of gericht op het

beheer van de natuurlijke milieus (beheer op basis

van wetenschappelijke analyse om karakteristieke of

opmerkelijke facies te behouden en te voorkomen
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10EINE STÄRKER KONTROLLIERTE BEWIRTSCHAFTUNG IM ÖFFENT-
LICHEN WALD ALS IM PRIVATWALD 

6  Das PEFC (Programme for the endorsement of forest certification) fördert eine Waldbewirtschaftung, die sowohl umweltfreundlich als auch sozial vorteilhaft und 
wirtschaftlich tragfähig ist. Das Zertifizierungslabel FSC (Forest stewardship council) gilt in der Wallonie nur für einige Dutzend Hektar Privatwald, da sich die ANF für 
die PEFC-Zertifizierung für öffentliche Wälder entschieden hat.

Die Bewirtschaftung des Waldes wird durch drei 

Hauptgesetze geregelt: das Forstgesetz, das 

Naturschutzgesetz und das Jagdgesetz. Diese 

Gesetze schreiben Normen und Bewirtschaftungs-

maßnahmen vor oder verbieten bestimmte Praktiken. 

Im öffentlichen Wald legt das Forstgesetzbuch darüber 

hinaus eine Reihe von Bewirtschaftungsmodalitäten fest. 

Die Verwaltung des öffentlichen Waldes erfolgt durch 

die Abteilung Natur und Forstwesen (ANF) des ÖDW, 

die eng mit den öffentlichen Waldbesitzern zusamme-

narbeitet. Der Spielraum, den private Waldbesitzer bei 

der Bewirtschaftung ihres Eigentums haben, ist rela-

tiv groß, da jeder Eigentümer die Entscheidungen für 

seine Waldstücke trifft (z. B. die Wahl der Baumarten).

Verschiedene Bewirtschaftungsmaßnahmen 
richten sich sowohl an öffentliche als auch 
an private Eigentümer

Die Kontrolle der Einhaltung der Gesetze in Wäldern, 

unabhängig davon, ob es sich um öffentliche oder pri-

vate Wälder handelt, wird von der ANF durchgeführt, 

deren Beamte den Status von Kriminalbeamten 

besitzen. Im Jahr 2019 wurden 3373 Bußgeldbescheide 

für verschiedene Arten von Verstößen (Jagd, Wilderei, 

Fischerei, Naturschutz...) ausgestellt.

Neben der Kontrolle gibt es weitere 

Bewirtschaftungsinstrumente und Maßnahmen, die 

sowohl im öffentlichen als auch im privaten Wald 

Anwendung finden. Einige Instrumente sind eher der 

Prävention zuzuordnen (Waldzertifizierung, Gewährung 

von Beihilfen für die Verjüngung), andere dem Schutz 

der Waldlebensräume (Schutzgebiete und Natura 

2000), dem Wildtiermanagement (Jagd) und wieder 

andere dem Monitoring und der wissenschaftlichen 

Forschung (Messnetze und Rahmenvereinbarung über 

die forstliche Forschung und Beratung).

• Die Waldzertifizierung mithilfe eines Labels ist 

ein freiwilliges Instrument zur kontinuierlichen 

Verbesserung. Waldbesitzer verpflichten sich durch 

die Unterzeichnung einer Charta, internationale 

Standards für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 

zu erreichen (z. B. Diversifizierung des Waldes 

durch Mischung verschiedener Baumarten, 

Altersgruppen und Strukturen, Wiederherstellung 

von Gebieten von biologischem Interesse). Im Jahr 

2020 waren 91 Prozent des öffentlichen Waldes 

und 11 Prozent des Privatwaldes PEFC6-zertifiziert. 

Eine weitere Maßnahme auf dem Weg zu einem 

widerstandsfähigen und nachhaltigen Wald sind 

die „Beihilfen zur Verjüngung“, d. h. Zuschüsse 

für öffentliche und private Waldbesitzer zur 

Diversifizierung ihrer Anpflanzungen.

• Neben diesen freiwilligen Schritten verleiht das 

Naturschutzgesetz bestimmten Naturgebieten 

einen Schutzstatus. So waren Ende 2020 6572 ha 

Wald, also etwas mehr als 1 % des wallonischen 

Waldes, als Schutzgebiet (Waldschutzgebiet oder 

Integrales Forstschutzgebiet) eingetragen. Diese 

Schutzgebiete ermöglichen es, Kernbereiche von 

Lebensräumen und Populationen zu erhalten, von 

denen aus eine Umverteilung der Arten möglich 

ist. Innerhalb dieser Gebiete sind bestimmte 

menschliche Aktivitäten verboten (Entfernen der 

Grasvegetation, Einsatz von Düngemitteln und 

Pestiziden) oder dienen der Bewirtschaftung der 

Lebensräume (Bewirtschaftung auf der Grundlage 

einer wissenschaftlichen Analyse mit dem Ziel, 

charakteristische oder bemerkenswerte Fazies zu 

erhalten und die Unversehrtheit des Bodens und 

der Umwelt zu gewährleisten). Darüber hinaus waren 

150.586 ha Wald, d. h. 27 % des wallonischen Waldes, 

im Natura 2000-Netzwerk registriert. Anzumerken 

ist, dass sich ein erheblicher Teil der Schutzgebiete 

in der breiteren Matrix des Natura-2000-Netzwerks 

dat de bodem en het milieu er aangetast worden). 

Bovendien werd 150.586 ha bos, d.w.z. 27% van het 

Waalse bos, opgenomen in het Natura 2000-netwerk. 

Merk op dat een aanzienlijk deel van de reservaten 

binnen de ruimere matrix van het Natura 2000-netwerk 

valt. De gebieden in het Natura 2000-netwerk zijn 

specifiek aangewezen om belangrijke gebieden 

voor soorten of habitattypes die onder de Habitat- 

en de Vogelrichtlijn vallen, te beschermen. In een 

Natura 2000-gebied moet de eigenaar bepaalde 

verplichtingen inzake natuurbehoud nakomen en 

verbindt hij zich er via een beheercontract toe een 

bosbeheer te voeren waardoor hij die verplichtingen 

kan nakomen (onderhoud van verouderde eilanden, 

aanwijzing van dode bomen, keuze van aan het 

gebied aangepaste soorten enz.)

•  Wat de jacht betreft, is voor herten een verplicht

afschotplan vastgesteld waarin het aantal en de

kenmerken van de te schieten dieren zijn bepaald.

Niet-naleving van de wet leidt tot boetes. In de

periode 2011-2020 is 17% van de afschotquota niet

gehaald. Dat cijfer kan worden verklaard door het

lage boetebedrag, dat niet bevorderlijk is voor de

uitvoering van de afschotplannen, en in mindere

mate door de daling van de hertenpopulaties in

bepaalde sectoren en de ontoereikendheid van

het afschotplan, dat naar beneden zal moeten

worden bijgesteld. Voor everzwijnen bestaat er

momenteel geen verplicht afschotplan. Gezien de

hoge bevolkingsdichtheid wordt er wel een plan

voorbereid.

•  Ten slotte moet worden opgemerkt dat de Waalse

bossen nauwlettend worden gemonitord via

verschillende meetnetwerken, en dat het bosbeleid

erop is gericht de duurzaamheid en de veerkracht

van het bos te ondersteunen. Het verzamelen en

analyseren van gegevens over het bosmilieu vormt

de basis voor de uitvoering van goed bosbeheer.

Verschillende meetnetten dragen bij tot deze

doelstelling: de permanente inventaris van de

bosrijkdommen in Wallonië, beheerd door de DNF,

verstrekt kwantitatieve en kwalitatieve gegevens

over de toestand van de bossen; het Observatoire

wallon de la santé des forêts houdt toezicht op de

gezondheid van de bossen; het Office économique

Wallon du bois verzamelt technische en financiële

gegevens over de houtindustrie en het Département 

de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) 

van het SPW houdt toezicht op de biodiversiteit 

via fauna- en floraonderzoeken op basis waarvan 

biologische indicatoren berekend kunnen worden. 

De kaderovereenkomst inzake onderzoek en 

uitbreiding op het gebied van bosbouw geeft 

concreet gestalte aan het Waalse beleid inzake 

bosbouwonderzoek. Het wordt gezamenlijk 

uitgevoerd door de verschillende actoren van 

het Waalse bos en de universiteiten, en wordt 

gefinancierd door de overheid. Een van zijn recente 

verwezenlijkingen is het ecologisch bestand van 

boomsoorten, een instrument dat de boswachter 

moet helpen bij de keuze van de aan te planten 

boomsoorten. 

Bosbeheerplannen, specifieke instrumenten 
voor het beheer van overheidsbossen

Bosbeheerplannen zijn krachtens het Boswetboek 

vereist voor elk openbaar bos dat meer dan 20 ha in 

één blok beslaat. Op basis van een grondige analyse 

van het milieu stellen zij de belangrijkste richtsnoeren 

(doelstellingen, beperkingen) vast voor een duur-

zaam beheer van de openbare bossen en vormen 

zij een leidraad voor het werk van de boswachter. De 

multifunctionaliteit van bossen staat centraal in deze 

plannen door te zorgen voor een evenwicht tussen de 

economische, sociale en milieufuncties van bossen. 

Voor elk betreffende bos wordt een indeling gemaakt: 

5% van de oppervlakte moet worden toegewezen aan 

kerngebieden voor instandhouding (prioritaire doels-

telling: instandhouding van de biodiversiteit), 30% aan 

gebieden voor biodiversiteitsontwikkeling (prioritaire 

doelstelling: houtproductie en instandhouding van de 

biodiversiteit) en 65% aan «andere gebieden» (multi-

functionele bosgebieden waar duurzaam beheer van 

de houtreserves wordt toegepast zonder dat de bio-

diversiteit voorrang krijgt op andere bosfuncties). In 

2021 had 45% van de totale oppervlakte aan overheids-

bossen waarvoor een bosbeheersplan vereist was, een 

goedgekeurd beheersplan. De doelstelling van 100% 

moet tegen 2023 worden bereikt.
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wiederfindet. Die Gebiete des Natura-2000-Netzes 

wurden speziell ausgewiesen, um Gebiete zu schützen, 

die für Arten oder Lebensraumtypen, die unter die 

Flora-Fauna-Habitat- und die Vogelschutzrichtlinie 

fallen, von entscheidender Bedeutung sind. In 

einem Natura 2000-Gebiet ist der Eigentümer an 

die Einhaltung bestimmter Verpflichtungen in Bezug 

auf den Naturschutz gebunden und verpflichtet 

sich über einen Bewirtschaftungsvertrag zu einer 

Waldbewirtschaftung, die es ihm ermöglicht, 

diese Verpflichtungen zu erfüllen (Erhaltung von 

Alterungsinseln, Ausweisung toter Bäume, Wahl von 

an das Gebiet angepassten Baumarten...).

• In Bezug auf die Jagd wird für Hirsche ein verbindlicher 

Abschussplan erstellt, der die Anzahl und 

Merkmale der zu erlegenden Tiere festlegt. Dessen 

Nichteinhaltung führt zu Geldstrafen. Im Zeitraum 

2011 - 2020 wurden 17 % der Abschussquoten 

nicht eingehalten. Diese Zahl lässt sich durch die 

niedrigen Bußgelder erklären, die keinen Anreiz 

zur Durchführung von Abschussplänen bieten, 

und in geringerem Maße durch den Rückgang der 

Hirschpopulationen in bestimmten Gebieten und 

die Unangemessenheit des Abschussplans, der nach 

unten korrigiert werden muss. Für Wildschweine gibt 

es derzeit keinen obligatorischen Abschussplan. 

Angesichts der hohen Bevölkerungsdichte wird 

jedoch ein Plan ausgearbeitet.

• Schließlich ist anzumerken, dass der wallonische Wald 

durch verschiedene Messnetze streng überwacht wird 

und im Mittelpunkt einer Forschungspolitik steht, 

die seine Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit 

unterstützen soll. Das Sammeln von Daten über 

den Waldlebensraum und ihre Analyse bilden die 

Grundlage für die Einführung einer vernünftigen 

Waldbewirtschaftung. Mehrere Messnetze tragen 

zu diesem Ziel bei: die von der ANF geleitete 

Permanente Inventur der Waldressourcen in der 

Wallonie liefert quantitative und qualitative Daten 

über den Zustand der Wälder; die Wallonische 

Beobachtungsstelle für Waldgesundheit überwacht 

den Gesundheitszustand der Wälder; die Wallonische 

Holzwirtschaftsbehörde sammelt technische 

und finanzielle Daten der Holzbranche; und die 

Abteilung Studie des Natur- und Agrarbereichs 

(DEMNA) des ÖDW führt die Überwachung der 

Biodiversität durch Erhebungen von Fauna und 

Flora durch, die die Berechnung von biologischen 

Indikatoren ermöglichen. Das Rahmenabkommen 

über die Forstforschung und -beratung konkretisiert 

die wallonische Forschungspolitik, die dem 

Wald gewidmet ist. Es wird gemeinsam von 

den verschiedenen Akteuren der wallonischen 

Forstwirtschaft und den Universitäten umgesetzt 

und von der öffentlichen Hand finanziert. Eine seiner 

jüngsten Errungenschaften ist die Ökologische 

Baumartenkartei, ein Instrument, das dem Förster 

bei der Auswahl der zu pflanzenden Baumarten als 

Orientierungshilfe dient. 

Waldentwicklungspläne als spezifische 
Instrumente für die Bewirtschaftung 
öffentlicher Wälder

Waldentwicklungspläne werden vom Forstgesetz für 

alle öffentlichen Wälder mit einer zusammenhän-

genden Fläche von mehr als 20 ha gefordert. Auf der 

Grundlage einer gründlichen Analyse der Umwelt 

legen sie die großen Leitlinien (Ziele, Einschränkungen) 

für eine nachhaltige Bewirtschaftung der öffentlichen 

Wälder fest und stellen einen Leitfaden für die Arbeit 

der Förster dar. Die Multifunktionalität der Wälder steht 

im Mittelpunkt dieser Pläne, indem sie die Einhaltung 

eines Gleichgewichts zwischen der wirtschaftlichen 

Funktion, der sozialen Funktion und der Umweltfunktion 

des Waldes sicherstellt. Für jeden betroffenen Wald 

wird eine Zonierung vorgenommen: 5 % der Fläche 

müssen als zentrale Schutzgebiete ausgewiesen werden 

(vorrangiges Ziel: Erhaltung der Biodiversität), 30 % als 

Gebiete zur Entwicklung der Biodiversität (vorrangiges 

Ziel: Holzproduktion und Erhaltung der Biodiversität) 

und 65 % als „sonstige Gebiete“ (multifunktionale 

Waldgebiete, in denen eine nachhaltige Bewirtschaftung 

der Holzressourcen erfolgt, ohne dass die Biodiversität 

Vorrang vor anderen Waldfunktionen hat). Im Jahr 2021 

hatten 45 % aller öffentlichen Waldflächen, die über 

einen Waldbewirtschaftungsplan verfügen mussten, 

einen genehmigten Waldbewirtschaftungsplan. Das 

Ziel von 100 % soll bis 2023 erreicht werden.

Die Bewirtschaftung des öffentlichen Waldes ist kom-

plex. Da er von Natur aus öffentlich ist, ist er für die 

Bürger zugänglich und muss theoretisch den ver-

schiedenen Zielen der Multifunktionalität, die im 

Forstgesetzbuch festgelegt sind, gerecht werden. Da 

jedoch 71% des öffentlichen Waldes den Gemeinden 

gehören und die Waldnutzung eine Einkommensquelle 

darstellt, die in den Gemeindehaushalt fließt, neigen 

einige Gemeinden oft dazu, die produktive Funktion 

des Waldes auf Kosten der anderen Funktionen zu 

bevorzugen.

Eine effektive Bewirtschaftung ist in 
Privatwald schwer umzusetzen

Die Zersplitterung des Privatwaldes als Folge aufei-

nanderfolgender Erbschaften ist ein großes Hindernis 

für eine angemessene Waldbewirtschaftung, ebenso 

wie die mangelnden Kenntnisse mancher Eigentümer 

in Bezug auf Forstwirtschaft und Naturschutz. Es wird 

allgemein davon ausgegangen, dass es sich erst ab einer 

Waldfläche von 20 bis 30 ha lohnt, die Dienste professio-

HIN ZU EINER ANDEREN ART DER FORSTWIRTSCHAFT 

Der wallonische Wald ist vielfältigen Belastungen 

ausgesetzt. Jüngste Beobachtungen deuten 

auf einen erheblichen 

Verlust an Biodiversität und eine 

Verschlechterung des Gesund-

heitszustands der Wälder in den 

letzten Jahrzehnten hin. Dies ist 

vor allem auf das Zusammenspiel 

von forstwirtschaftlichen und jagd-

wirtschaftlichen Methoden, die 

nicht immer die Widerstandsfähig-

keit des Waldes gewährleisten, 

den Klimawandel und den Angriff 

von Schädlingen und Krankheit-

serregern zurückzuführen.

Um die Nachhaltigkeit und 

Widerstandsfähigkeit der 

Wälder zu gewährleisten, 

bedarf es unter anderem eines 

verantwortungsvollen und ver-

nünftigen Jagdmanagements, 

Het beheer van openbare bossen is complex. Omdat 

ze een openbaar karakter hebben, zijn ze toeganke-

lijk voor de burger en zouden ze theoretisch moeten 

beantwoorden aan de verschillende doelstellingen 

van multifunctionaliteit die in het Boswetboek zijn 

vastgesteld. Aangezien 71% van de openbare bossen 

eigendom is van gemeenten en de bosbouw een bron 

van inkomsten is voor de gemeentebegroting, verkiezen 

sommige gemeenten echter vaak de productieve func-

tie van bossen boven andere functies.

Doeltreffend beheer moeilijk uitvoerbaar in 
particuliere bossen

De versnippering van particuliere bossen als gevolg 

van opeenvolgende erfenissen vormt een belangrijke 

belemmering voor een goed bosbeheer, evenals het 

gebrek aan kennis bij sommige eigenaars over bosbouw 

en natuurbehoud. Over het algemeen wordt ervan 

uitgegaan dat het gebruik van professionele diensten 

ter ondersteuning van het bosbeheer pas rendabel is 

vanaf een bosareaal van 20 à 30 ha. De particuliere bos-

sector heeft zich echter georganiseerd om de eigenaars 

verschillende beheerondersteunende diensten aan te 

bieden. De Koninklijke Maatschappij voor Bosbouw 

van België organiseert beheerondersteuning voor par-

ticuliere eigenaars (opleiding, onderzoeken, diensten 

enz.) en promoot duurzaam bosbeheer, met name via 

het PEFC-label. Andere structuren ondersteunen de 

landeigenaren bij het beheer van hun bossen: de vere-

niging «Nature, Terre et Forêts», de «Cellule d’appui à 

la petite propriété forestière privée» (steunpunt voor 

kleine particuliere boseigendommen), de «Fédération 

nationale des experts forestiers» (nationale federatie 

van bosbouwdeskundigen)  ... Ondanks deze structu-

rering van de sector zijn er grote verschillen tussen de 

grote landeigenaren, die over het algemeen goed 

opgeleid zijn om hun land te beheren en over de nodige 

middelen beschikken, en de kleinere landeigenaren, 

die vaak niet erg vertrouwd zijn met de beginselen van 

bosbouwkundig beheer en over beperkte financiële 

middelen beschikken.

NAAR EEN ANDER SOORT BOSBOUW 

De Waalse bossen staan onder zware druk. 

Recente waarnemingen wijzen op een aanzienlijk 

verlies aan biodiversiteit en een verslechtering 

van de gezondheidstoestand van de bossen in de 

afgelopen decennia, voornamelijk als gevolg van een 

combinatie van bosbouw- en jachtbeheermethoden die 

niet altijd borg staan voor de veerkracht van de bossen, 

de klimaatverandering en aanvallen door plagen en 

ziekteverwekkers.

Om de duurzaamheid en het weerstandsvermogen van 

het bos te waarborgen is onder meer een verantwoord en 

rationeel beheer van de jacht nodig, teneinde dichthe-

den van wilde hoefdieren te bereiken die verenigbaar 

zijn met de instandhouding van de ecosystemen. Dit 

beheer moet de vaststelling omvatten van optimale 

dichtheden van wilde hoefdieren in verhouding tot de 

draagkracht van het milieu, de uitvoering van afschot-

plannen die het mogelijk maken het evenwicht tussen 

bos en hoefdieren te bereiken, en de daadwerkelijke 

controle van deze afschotplannen. Net zoals voor het 

Boswetboek gebeurd is, moet ook de jachtwet, die 

dateert van 1882, herzien worden in het kader van een 

duurzaam beheer.

Voor de komende jaren bestaat de belangrijkste uit-

daging er echter in de ecosystemen te herstellen en 

in stand te houden, want zij staan borg staan voor 

duurzame bossen. Voor dit herstel en behoud is een 

beter aangepaste bosbouw nodig, gebaseerd op een 

multifunctionele benadering van het bos en op het 

beginsel van een onregelmatige en gemengde behan-

deling van het bos, met exploitatie per boom of per 

blok. De overschakeling op dit type bosbouw, dat in 

Wallonië wordt bevorderd via het ‘Pro Silva’-systeem 

van de DNF, betekent echter een radicale verandering 

ten opzichte van de gewone monospecifieke bos-

bouw, die gebaseerd is op de optimalisering van de 

houtproductiefunctie. De toepassing van deze nieuwe 

bosbeheerpraktijken zal een grote inspanning vergen 
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10Bürger zugänglich und muss theoretisch den ver-

schiedenen Zielen der Multifunktionalität, die im 

Forstgesetzbuch festgelegt sind, gerecht werden. Da 

jedoch 71% des öffentlichen Waldes den Gemeinden 

gehören und die Waldnutzung eine Einkommensquelle 

darstellt, die in den Gemeindehaushalt fließt, neigen 

einige Gemeinden oft dazu, die produktive Funktion 

des Waldes auf Kosten der anderen Funktionen zu 

bevorzugen.

Eine effektive Bewirtschaftung ist in 
Privatwald schwer umzusetzen

Die Zersplitterung des Privatwaldes als Folge aufei-

nanderfolgender Erbschaften ist ein großes Hindernis 

für eine angemessene Waldbewirtschaftung, ebenso 

wie die mangelnden Kenntnisse mancher Eigentümer 

in Bezug auf Forstwirtschaft und Naturschutz. Es wird 

allgemein davon ausgegangen, dass es sich erst ab einer 

Waldfläche von 20 bis 30 ha lohnt, die Dienste professio-

neller Waldbewirtschafter in Anspruch zu nehmen. Der 

private Forstsektor hat sich jedoch so organisiert, dass 

er den Eigentümern verschiedene Dienstleistungen zur 

Unterstützung der Bewirtschaftung anbietet. So orga-

nisiert die Königliche Forstgesellschaft Belgiens eine 

Bewirtschaftungsunterstützung für private Waldbesitzer 

(Schulungen, Rezensionen, Dienstleistungen...) und 

fördert die nachhaltige Forstwirtschaft, insbesondere 

durch das PEFC-Label. Andere Strukturen begleiten 

die Eigentümer bei der Waldbewirtschaftung: die 

Vereinigung „Nature, Terre et Forêts“, die „Cellule 

d'appui à la petite propriété forestière privée“, der 

nationale Verband der Forstexperten... Trotz dieser 

Strukturierung des Sektors gibt es große Unterschiede 

zwischen den Großgrundbesitzern, die in der Regel gut 

ausgebildet sind, um ihr Gebiet zu verwalten, und über 

die nötigen Ressourcen verfügen, einerseits und den 

kleineren Besitzern, die oft wenig über die Grundsätze 

der Waldbewirtschaftung wissen und über geringe 

finanzielle Mittel verfügen, andererseits.

HIN ZU EINER ANDEREN ART DER FORSTWIRTSCHAFT 

Der wallonische Wald ist vielfältigen Belastungen 

ausgesetzt. Jüngste Beobachtungen deuten 

auf einen erheblichen 

Verlust an Biodiversität und eine 

Verschlechterung des Gesund-

heitszustands der Wälder in den 

letzten Jahrzehnten hin. Dies ist 

vor allem auf das Zusammenspiel 

von forstwirtschaftlichen und jagd-

wirtschaftlichen Methoden, die 

nicht immer die Widerstandsfähig-

keit des Waldes gewährleisten, 

den Klimawandel und den Angriff 

von Schädlingen und Krankheit-

serregern zurückzuführen.

Um die Nachhaltigkeit und 

Widerstandsfähigkeit der 

Wälder zu gewährleisten, 

bedarf es unter anderem eines 

verantwortungsvollen und ver-

nünftigen Jagdmanagements, 

um eine Dichte an wildlebenden Huftieren zu errei-

chen, die mit dem Erhalt der Ökosysteme vereinbar ist. 

op het gebied van voorlichting en bewustmaking van 

zowel particuliere als publieke boseigenaren en van de 

aanpassing van de houtverwerkende industrie.

De noodzaak om de bosbouwpraktijken te veran-

deren komt ook tot uiting op Europees niveau. In 

juli 2021 heeft de Europese Commissie de nieuwe 

EU-bosstrategie 2030 vastgelegd, een vlaggenschipi-

nitiatief van de European Green Deal dat voortbouwt 

op de EU-biodiversiteitsstrategie 2030. Die strate-

gie zal bijdragen tot het behalen van de Europese 

biodiversiteitsdoelstellingen en van de koolstofneutra-

liteitdoelstelling in 2050. Ze bevat concrete acties om 

de kwantiteit en de kwaliteit van de Europese bossen te 

verbeteren en om hun bescherming, herstel en weers-

tandsvermogen te versterken.
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Dieses Management sollte die Festlegung optimaler 

Huftierdichten im Verhältnis zur Aufnahmekapazität des 

Lebensraums, die Umsetzung von Abschussplänen, die 

ein Gleichgewicht zwischen Wald und Huftieren herstel-

len, und die effektive Kontrolle dieser Abschusspläne 

beinhalten. Nach dem Vorbild des Forstgesetzes sollte 

auch das Jagdgesetz, das 1882 erlassen wurde, überar-

beitet werden, um es in einen Kontext der nachhaltigen 

Bewirtschaftung zu stellen.

Die größte Herausforderung der kommenden Jahre 

liegt jedoch in der Wiederherstellung und Erhaltung der 

Ökosysteme, die den Fortbestand des Waldes garantie-

ren. Diese Wiederherstellung und Erhaltung erfordert 

eine besser angepasste Forstwirtschaft, die auf einem 

multifunktionalen Ansatz des Waldes und dem Prinzip 

der unregelmäßigen und gemischten Behandlung des 

Waldes mit einer Nutzung pro Baum oder pro Insel 

beruht. Der Übergang zu dieser Art der Forstwirtschaft, 

die in der Wallonie durch das „Pro Silva“-System 

der ANF gefördert wird, stellt jedoch eine radikale 

Veränderung gegenüber der regelmäßigen monospezi-

fischen Forstwirtschaft dar, die auf der Optimierung der 

Funktion der Holzproduktion beruht. Die Umsetzung 

dieser neuen Waldbewirtschaftungspraktiken wird eine 

umfangreiche Informations- und Sensibilisierungsarbeit 

für private und öffentliche Waldbesitzer sowie die 

Anpassung der nachgelagerten Holzbranche erfordern.

Auch auf europäischer Ebene muss festgestellt werden, 

dass eine Änderung der forstwirtschaftlichen Praktiken 

notwendig ist. Im Juli 2021 nahm die Europäische 

Kommission die neue EU-Waldstrategie 2030 an, eine 

Leitinitiative des Europäischen Green Deal, die auf 

der EU-Strategie zur Erhaltung der Biodiversität bis 

2030 aufbaut. Diese Strategie wird dazu beitragen, 

die europäischen Ziele im Bereich der Biodiversität zu 

erreichen und das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 zu 

verwirklichen. Sie legt konkrete Maßnahmen fest, um 

die Quantität und Qualität der europäischen Wälder zu 

verbessern und ihren Schutz, ihre Wiederherstellung 

und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.
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