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samen werken aan water in het

Maasbekken
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Kennismaking

Kleine Aa

Weerijs

Mark

Merkske

Aa
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Drukken
Nutriënten

Stikstof:
Grootste druk in 
afstroomgebieden van 
Mark en Weerijs
 vnl. afkomstig van 
landbouw

Fosfor:
Grootste druk in 
afstroomgebied van Mark
 vnl. afkomstig van 
huishoudens en landbouw 
(bovenloop kleine Aa 
vooral RWZI’s)
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Drukken
Saneringsinfrastructuur

• Zuiveringsgraad tussen de 60 en 80% (lager dan Vlaamse 
gemiddelde van 83% en lager dan in Maasbekken Oost)
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Toestand
Ecologische toestand

Conclusie: 
- Geen enkele waterloop scoort goed of zeer goed
- Kleine ongewervelde dieren wel vaak goede score
- Vooral ontoereikende score voor het visbestand

Kleine Aa

Mark

Merkske Aa

Weerijs
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Toestand
Fysico-chemische toestand

Conclusie: 
- Benedenloop Merkske (VL OWL) scoort goed
- Vooral nutriënten zijn de probleemparameters
- Mark en zijwaterlopen slechtste score: fosfor en opgeloste zuurstof 

een probleem
- Aa heeft enkel overschrijding van totaal fosfor

 6 gidsparameters: fosfor, stikstof, geleidbaarheid, pH, zuurstofgehalte en temperatuur 

Kleine Aa
Weerijs

Mark

Merkske Aa
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Toestand

Maasbekken: 20% van de waterlopen scoren goed of 
zeer goed = Hoogste score van alle bekkens

Toestand in Maasbekken Noord: 
Vnl. matige score

Hydromorfologie

Kleine Aa

Weerijs

Mark

Merkske
Aa
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Toestand
Waterschaarste en droogte

• Afgelopen jaren sterk verlaagde 
waterafvoeren, vooral in 
bovenlopen

• Verschillende beken vielen droog 
(Aa in Ravels)

• Historisch lagen grondwaterpeilen
• Verbod op watercaptaties
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Gebiedsgerichte uitdagingen

Klasse 1 -
speerpuntgebied

• Merkske

Klasse 2 -
speerpuntgebied

• Mark en Weerijs

Klasse 3 -
speerpuntgebied

• Aa en Kleine Aa

Klasse 4 -
aandachtsgebied

Klasse 5 -
aandachtsgebied

Klasse 6



Merkske

Speerpuntgebied in tweede 
stroomgebiedbeheerplan

Grensoverschrijdend gebiedsgericht 
wateroverleg lopende

Aanpak huishoudelijke lozingen en 
supprimeren RWZI Zondereigen

Aanpak restlozingen uit landbouw 
project opgestart

Biologie is ontoereikend. Verbetering 
visbestand nodig
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Gebiedsgerichte uitdagingen

Klasse 2 - speerpuntgebied
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Gebiedsgerichte uitdagingen

Klasse 3 - speerpuntgebied

Mark

Verschillende projecten op 
de planning

Doelafstand voor biologie is 
klein

Hoge 
nutriëntenconcentraties en 
lage zuurstofgehaltes in de 
zomer

Weerijs
Alle vismigratieknelpunten 
opgelost

Doelafstand voor biologie is 
klein (MF en MMIF scoren 
goed)

Matige zuurstofgehaltes en 
P-concentratie

Nood aan structuur-
verbetering
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Gebiedsgerichte uitdagingen

Klasse 4 - aandachtsgebied

Aa
Lokaal OWL, toch mee 
geprioriteerd

Betere 
structuurkwaliteit

Fosforconcentraties te 
hoog

Kleine Aa
Lokaal OWL, toch mee 
geprioriteerd

Groot deel van vallei is 
natura 2000 gebied

Optimalisatie 
saneringsinfrastructuur 
+ bijkomende 
aansluitingen

Doelafstand vis = groot
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Gebiedsgerichte uitdagingen

Actieprogramma

• 74 bekkenspecifieke acties volledige Maasbekken (waarvan 44 voortgezette 

acties huidig SGBP)

• 18 bekkenspecifieke acties voor Maasbekken Noord

• Zo veel mogelijk SMART geformuleerd

• Geen individuele acties mbt saneringsinfrastructuur, tenzij om lokale 

knelpunten met impact op beschermde gebieden op te lossen

• Verhoogde aandacht voor droogte (waterconservering in de bodem 

bevorderen, afstroom verminderen)
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… vertaald naar visie en acties


