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LAAGWATERSITUATIES
IN HET STROOMGEBIED
VAN DE MAAS

HET IS GEBRUIKELIJK DAT IN DE
NATUURLIJKE HYDROLOGISCHE KRINGLOOP
VAN EEN WATERLOOP LAAGWATERPERIODES
VOORKOMEN.
DE FAUNA, DE FLORA EN DE MENS HEBBEN
ZICH DAARAAN AANGEPAST.

CHEMISCHE EN
ECOLOGISCHE TOESTAND
coördinatie tussen landen en gewesten
om een goede toestand te bereiken
uitwisseling tussen landen en gewesten
om het droogtebeheer te verbeteren

Maar wanneer het uitzonderlijk lage waterstanden zijn, met abnormaal lage
niveaus en/of gedurende een abnormaal lange periode, kan dit een negatief effect
hebben op:
	· DE TOESTAND van oppervlaktewaterlichamen en de hoeveelheid
grondwater
	· HET GEBRUIK van oppervlaktewateren

samenwerking
om een verband te leggen
tussen laagwater en de toestand
van waterlichamen bij elke
bijwerkingscyclus van het
overkoepelende deel van het
beheerplan

Om deze crisissituaties het hoofd te bieden, nemen de staten en de gewesten
binnen hun eigen bevoegdheidsdomein maatregelen, ook al zijn bepaalde
toepassingen onderworpen aan multilaterale overeenkomsten

Wat als morgen de klimaatverandering de
frequentie en de ernst van uitzonderlijk lage
waterstanden doet toenemen?

 verleg over meer parameters en
o
volledigere gegevensreeksen
 m het IMC-monitoringnetwerk te
o
optimaliseren
coördinatie van de meetnetten
 oor een beter beheer van het
v
stroomgebied

In afwachting, wat de toekomst ook moge zijn, stelt de IMC zijn
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Plan van aanpak voor de beheersing van
uitzonderlijke laagwatersituaties in het
stroomgebied van de Maas voor.
Laat je inspireren door het integrale plan
op het volgende adres:
http://www.meuse-maas.be/Publications/2020.aspx
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De samenvatting van de aanbevelingen wordt hier gepresenteerd.
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monitoring van de temperatuur van oppervlaktewateren
 m de huidige en toekomstige toestand van
o
ecosystemen beter te kunnen beoordelen
uitwisseling tussen landen en gewesten over studies
inzake klimaatverandering
om een beter inzicht te krijgen in de gevolgen en
mogelijke effecten

GEBRUIK
 itwisseling tussen landen en
u
gewesten over projecten die van
invloed zijn op de afvoeren
om de effecten te begrijpen

AFVOEREN
communicatie aan het
grote publiek
om het bewustzijn van het
probleem te verhogen
monitoring, met name uitgebreid tot
zijrivieren
voor een betere hydrologische kennis

