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Aanleiding 

De Watergroep vraag een hervergunning van een drinkwaterproductiecentrum in Rukkelingen 
– Heers in het zuiden van de provincie Limburg. 

ANB stelt zich de vraag of het onderzoek in het kader van een passende beoordeling en VEN-
toets voor de grondwaterwinning Heers voldoende is om negatieve effecten t.a.v. de 
aandachtzones voor natuur uit te kunnen sluiten.  

ANB stelt zich ook de vraag of het studiegebied correct afgebakend wordt om relevante 
uitspraken te kunnen doen over mogelijke impact als gevolg van verdroging. 

De perimeter voor het studiegebied wordt volgens de nota vastgesteld op basis van een 
hydrogeologische studie. 

Dit grondwatermodel kent een behoorlijke foutenmarge (‘de verschilkaart tussen de 
modelresultaten met RMSE bedraagt 6,13m’). De auteurs geven zelf aan dat de 
modelresultaten met enige omzichtigheid gehanteerd dienen te worden. De hoofdvraag is dan 
ook of het hier gebruikte model aanvaard kan worden om relevante uitspraken te kunnen 
doen. 

Vragen 

1) Is het een probleem voor de effectbeoordeling dat het geohydrologische model dat 
gebruikt wordt een dergelijke foutenmarge heeft? Kan dit verfijnd worden met 
voorhanden zijnde gegevens (die mogelijk niet werden meegenomen)? 
 

2) Ter hoogte van verschillende grondwaterafhankelijke habitattypes/rbb’s zal er bij pompen 
aan maximaal vergund debiet een (gemiddelde) grondwatertafeldaling (volgens het 
model) van tien tot tientallen centimeters zijn. Er worden volgende milderende factoren 
aangehaald: 

- Er wordt gesteld dat verschillende van deze vegetatietypes een breed hydrologisch 
bereik hebben (NICHE): om dit argument te kunnen gebruiken lijkt kennis van de 
actuele grondwaterschommelingen van belang te zijn, vooraleer te kunnen 
besluiten dat er geen probleem is (de actuele grondwaterpeil kan al op het randje 
van aanvaardbaar zijn voor een specifiek vegetatietype) of kan deze motivatie toch 
(soms) als geldig aanvaard worden? Peilbuizen zijn blijkbaar beperkt aanwezig.  

- De aanwezigheid van specifieke waterlichamen (waterlopen/beken) in de nabije 
omgeving welke milderend/bufferend werken op de grondwatertafeldaling. Dit lijkt 
afhankelijk te zijn van de plaatselijke situatie. Theoretisch lijkt dit correct, maar 
dit effect wordt niet begroot. Is dit wel nodig/mogelijk of kan het argument van 
een voldoende (geen schade) bufferend effect nabij waterlichamen bijgetreden 
worden? 
 

3) Worden de cumulatieve effecten correct in beeld gebracht? Het geohydrologisch model 
houdt rekening met zeven andere grondwaterwinningen in het modelgebied. Deze 
winningen hebben een vergund debiet groter dan > 5.000 m³/jaar. Tussen de opmaak 
van het ontheffingsdossier en nu zijn er echter nog verschillende grondwaterwinningen 
bijgekomen in de onmiddellijke omgeving van het waterproductiecentrum (WPC). De 
vraag is dus of het noodzakelijk is om de cumulatieve effectenstudie uit te breiden zodat  

a. de meer recente winningen ook worden meegenomen;  
b. alle winningen worden meegenomen, ongeacht hun debiet. 
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Toelichting 

1 Inleiding 

In dit hoofdstuk van voorliggend advies wordt beknopt het kader geschetst waarbinnen de 
activiteit waarvoor een hervergunning wordt aangevraagd, zich afspeelt. Voor een 
uitgebreidere beschrijving verwijzen we naar de met de vergunningsaanvraag meegeleverde 
documenten (De Watergroep, 2019 & 2020; Antea, 2020). 

1.1 Situering 

1.1.1 Aard van de activiteit en ligging 

De vergunningsaanvraag handelt over een hervergunning van een 
drinkwaterproductiecentrum in Bovelingen, ter hoogte van het dorp Rukkelingen-Loon in de 
gemeente Heers (figuur 1). Voor de winning werden in 1974 drie putten gegraven (tabel 1), 
de winning is in 1977 opgestart. 
 

 
Figuur 1: Situering van de grondwaterwinning met aanduiding van de drie huidige productieputten (4020-001, -003 en 

-009) en een bijkomende (nieuw te boren) reserveput (4020-012), bron: Antea (2020) 
 
Momenteel ligt het jaarlijks opgepompt volume rond de 900.000 m³. Dit wordt voornamelijk 
gewonnen uit put 4020-001 aan een debiet van 85 m³/u. Eén van beide reserveputten 003 of 
009 wordt bijgeschakeld indien nodig (45 à 50 m³/u). De vergunningsaanvraag betreft een 
maximale jaaronttrekking van 1.450.000 m³, net zoals het vroeger al vergund werd. 
 

Tabel 1: Technische gegevens van de huidige actieve productieputten in Bovelingen (Heers), bron: Antea (2020) 

 

X-coördinaat Y-coördinaat hoogte mv Hoogte bovenkant put Bovenkant filter Onderkant filter 
m lambert 1972 m lambert 1972 m TAW m TAW m onder maaiveld m onder maaiveld

4020-001 Productieput 212171 158046 93,17 92,47 18,6 52,1 Krijt
4020-003 Productieput 212209 158105 92,02 92,67 26 50 Krijt
4020-009 Productieput 212203 158131 92,5 93,08 18 30 Krijt

Filter in geologische 
formatie

Put nr Functie
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Met de huidige (her-)vergunning wenst men een nieuwe productieput in gebruik te nemen, 
met ongeveer dezelfde technische karakteristieken als de put 4020-001, die een honderdtal 
meter naar het noorden ligt. Deze nieuw te boren put dient als back-up voor 4020-001. 
 

 
Figuur 1: Situering van de grondwaterwinning, de beschermingszones drinkwater, de VEN/IVON-gebieden en 

habitatrichtlijngebieden. 
 

1.1.2 Situering t.o.v. VEN/IVON en het Natura2000-netwerk 

Het productiecentrum is gelegen in een vallei die grotendeels in het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN) gelegen is en onder meer het brongebied van de Herk omvat. Ongeveer twee kilometer 
ten noorden van het productiecentrum ligt het Habitatrichtlijngebied1 ‘Bossen en 
kalkgraslanden van Haspengouw’ (BE2200038), waarvan een deelgebied eveneens in de vallei 
van de Herk gelegen is. 

1.2 Geohydrologie 

Belangrijk voor het begrijpen van de impact van de grondwaterwinning op omliggende 
natuurgebieden is de geohydrologische setting. De ondergrond wordt hier gevormd door 
krijtafzettingen die op de Primaire sokkel rusten. Het Krijt wordt bedekt door de afzettingen 
van de Formatie van Heers. Die Formatie van Heers wordt opgesplitst in twee delen: onderaan 
is dat het Lid van Orp. Dat zijn glauconiethoudende zeer fijne zanden. Bovenaan zijn dat de 
mergels van het Lid van Gelinden. In de diepere valleigedeelten is deze Formatie grotendeels 
of volledig weggeërodeerd en dagzoomt het Krijt. Ter hoogte van de winning komt nog een 
dunnne laag (ca. 5 m dik) met afzetting van het Lid van Orp voor. Buiten de valleien rusten 
                                                
1 Dit is een Speciale Beschermingszone (verder kortweg SBZ) 



 

www.inbo.be INBO.A.4166 5 

de Formatie van Hannut en de Formatie van St.-Huibrechts-Hern op de Formatie van Heers. 
Het geheel is afgedekt door een Quartaire leemdek. 

 
Figuur 2: Dagzomende Secundair-Tertiair geologische lagen (links) met aanduiding van de drinkwaterwinning (ster) en 

de ligging van de geologische dwarsdoorsnede (rechts) 
 
De geologische lagen hellen af in noordwestelijke richting. De grondwatertoestroming komt 
bijgevolg hoofdzakelijk vanuit zuidelijke richting.  

De filterstellingen van de pompputten bevinden zich in het bovenste deel van de Krijt-afzetting 
op een diepte van 25-35 meter onder maaiveld. Het Krijt is hier de belangrijkste 
watervoerende laag, met een goede hydraulische geleidbaarheid (gemiddeld 8 m/d en het 
bovenste deel > 20 m/d). De kleiige zanden van het Lid van Orp hebben een duidelijk lagere 
hydraulische geleidbaarheid, de mergels van het Lid van Gelinden zijn dan weer meer 
geleidend, de zanden en silten van de Formatie van Hannut zijn matig goed geleidend, evenals 
de kleiige zanden van de Formatie van St.-Huibrechts-Hern. Het Quartaire leemdek is 
eveneens matig geleidend.  

Als de winningen niet actief zijn, is dit een artesisch systeem. Dat wil zeggen dat de stijghoogte 
van het grondwater in het Krijt dan tot bijna twee meter boven maaiveld uitstijgt. Er is op dat 
moment spraken van massale kwel in de vallei. Dat is het gevolg van de onderliggende 
watervoerende laag met hoge hydraulische geleidbaarheid, de grote topografische 
niveauverschilen tussen het infiltratiegebied en het kwelgebied, en de afdekking van die laag 
met hydraulisch slecht geleidende afdeklagen, met name de fijne kleiige zanden van het Lid 
van Orp en finaal het quartaire leemdek. Het grondwater in de krijtafzetting ter hoogte van de 
vallei van de Herk, staat onder grote hydrostatische druk. Als er een gat in die afsluitende 
lagen wordt gemaakt, wordt het grondwater daar onder grote druk doorgeperst. Bij de 
grondwaterwinning in werking is er van dat arthesisch karakter helemaal geen sprake meer. 
Onder de vallei ligt dan een pompkegel met hydrostatische peilen die meters onder het 
maaiveld zitten. De oorspronkelijke kwelsituatie is dan omgekeerd tot infiltratie. 

Ook al heeft het grondwater een artesisch karakter, de grondwaterlaag waaruit drinkwater 
gewonnen wordt staat ook duidelijk in verbinding met de lokale/ondiepe grondwatertafels in 
het infiltratiegebied. Dat wordt onder meer geïllustreerd door de aanwezigheid van 
verontreinigende stoffen in het grondwater van het Krijt en de resultaten van een 
tijdreeksanalyse op een ondiepe filter (De Watergroep, 2019). Ook het grondwatermodel (zie 
volgende paragraaf) wijst in deze richting, omdat het ruimtelijke patroon van stijghoogten 
voor de bovenste modellaag (het Quartaire leemdek) en in die van de derde modellaag (het 
Krijt) sterk gelijklopend zijn. Hoewel de fijne, kleiige zanden van Orp en het leemdek een 
slechte hydraulische geleidbaarheid hebben, waterdicht zijn ze geenszins. Ze vertragen de 
doorstroming, maar er wordt wel degelijk grondwater doorheen geperst (i.e. diffuus uittredend 
grondwater of kwel). Vanuit ecohydrologisch standpunt beschouwen we het systeem dan ook 
als semi-artesisch. De winning heeft met andere woorden een directe maar vertraagde invloed 
op de lokale, freatische grondwaterdynamiek. 
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1.3 Grondwatermodel 

Om de mogelijke hydrologische effecten te kunnen inschatten op de omgeving werd een lokaal 
grondwatermodel samengesteld (De Watergroep, 2019). 

Daarin zijn vijf modellagen voorzien:  

• Laag 1: het Quartaire dek 
• Laag 2: De Formatie van Sint-Huibrechts-Hern en het slecht doorlatend deel Formatie 

van Hannut/Heers 
• Laag 3: Het doorlatende deel van de Formatie van Hannut/Heers 
• Laag 4: Het slecht doorlatende deel van de Formatie van Heers (Lid van Orp) 
• Laag 5: Het Krijt 

De modelkalibratie vertoont erg grote afwijkingen tussen de berekende en geobserveerde 
stijghoogten. De RMSE, die hiervoor een maat is, bedraagt maar liefst 6,13 meter (figuur 4). 

In die kalibratiecurve ontbreken overigens de resultaten voor de bovenste modellaag van het 
Quartair. Die laag is juist van belang om ecohydrologische effecten te kunnen beoordelen. Het 
is dus niet meteen duidelijk hoe groot de modelafwijkingen daar zijn. 

 

Figuur 4: Kalibratiecurve voor het grondwatermodel voor de Winning van Rukkelingen Loon (Bron: De Watergroep, 
2019) 

 
Voor grondwaterafhankelijke vegetaties is de dynamiek en de kwaliteit van het grondwater in 
de bovenste (freatische) laag een essentieel standplaatskenmerk. Ogenschijnlijk kleine 
wijzigingen (van bijv. 0,05 m) kunnen een wezenlijke impact hebben op de aanwezige 
grondwaterafhankelijke vegetatietypen (c.q. habitattypen of regionaal belangrijke biotopen) 
en het voorkomen van kenmerkende (grondwaterafhankelijke) soorten daarvan. De 
modelresultaten geven aan dat de contour van 0,5 m-verlaging in de buurt ligt van de 
noordelijk gelegen SBZ van Egoven. Hiermee is niet aangetoond dat er in dit deelgebied van 
de SBZ, noch in het VEN gebied geen effecten te verwachten zijn (in vergelijking met het nul 
scenario ‘geen pompactiviteit’), integendeel. Alles laat vermoeden (maar het werd op geen 
enkele figuur aangegeven) dat het ganse deelgebied van deze SBZ beïnvloed wordt door een 
grondwaterstandsdaling van 0,25 m en meer.  

In de motivatie voor een MER-ontheffing (Antea, 2020) wordt de hoge foutenmarge soms in 
omgekeerde zin gebruikt. De aanvrager minimaliseert hierin verschillende keren de impact van 
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de gemodelleerde verlaging met 0,25 m met als reden de hoge onnauwkeurigheid van het 
model.  

Om over mogelijke verlagingen onderbouwde uitspraken te kunnen doen, dient de 
kalibratiefout van het grondwatermodel zeer sterk te verbeteren. De RMSE van het model 
moet dan minstens een factor 10 lager zijn. Gezien de betrekkelijk eenvoudige regionale 
geologische opbouw en de beschikbaarheid van grondwaterpeilmetingen in de SBZ en meer 
bepaald het deelgebied van Egoven, moet dit mogelijk zijn (zie figuren 5 en 6). Deze gegevens 
zijn al vele jaren beschikbaar via de INBO-waterdatabank WATINA en sinds meer dan een jaar 
ook via DOV. In het VEN-gebied in de directe omgeving van de winning zijn er de meetpunten 
van De Watergroep zelf uiteraard 
 

 
Figuur 5: Locatie van piëzometers freatisch grondwater in het deelgebied Egoven van de SBZ 

 
 

 
Figuur 6: Tijdreeksen van freatische grondwaterpeilmetingen (in m t.o.v. maaiveld) in het SBZ-H-gebied Egoven 

 
 
Hieronder worden enkele suggesties gegeven die het grondwatermodel kunnen verbeteren. 

• Gebruik maken van alle beschikbare kalibratiegegevens, zeker van tijdreeksen van 
grondwaterpeilmetingen in de bovenste, freatische laag. In de SBZ bevinden zich 
verschillende hydrologische meetpunten (piëzometers) waarmee men de bovenste 
modellaag kan kalibreren (figuur 5). Deze punten hebben als voordeel dat men zo bij 
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de kalibratie de ruimtelijke focus kan leggen op een verdrogingsgevoelige zone. De 
peilpuntkarakteristieken en de metingen zijn zoals gezegd beschikbaar via de INBO-
waterdatabank WATINA2  of via de databank ondergrond Vlaanderen3.  

• In het model moet niet alleen gekeken worden naar verlagingscontouren tot 0,5m 
maar minimaal tot een verlagingscontour van 0,05 m (zie Van Daele & De Bie, 2005). 
Ondermeer daarom moet het modelgebied vergroot worden. 

• Het modelgebied vergroten.  
o De verlagingscontour van 0,5m komt nu vrij dicht tot tegen de grenzen van 

het rekengebied. De (vereenvoudigde) aannames die men aan de 
modelgrenzen oplegt, kunnen dus doorwerken tot in de zone binnen deze 
contour. Dit kan men best vermijden door het rekengebied uit te breiden.  

o Als verlagingscontouren tot 0,05 m in beeld zal worden genomen, is het 
verruimen van het modelgebied noodzakelijk. 

o Door het rekengebied te verruimen, komen in dit geval extra data ter 
beschikking. Zo is er een limnigrafisch meetstation op de Herk enkele 
kilometer ten noorden van het modelgebied4.  

• De rekencelgrootte verkleinen, vooral in de valleigebieden. Hiermee kan de impact op 
grondwaterafhankelijke vegetatietypen beter in beeld gebracht worden. De huidige 
rekenceldimensies van 100*100 meter voor het in beeld brengen van ecohydrologische 
impact in een vallei van slechts 80 meter breed (ter hoogte van de winning) en 250 
meter breed (ter hoogte van de noordelijk gelegen SBZ (deelgebied van Egoven)) zijn 
ruim onvoldoende. Binnen cellen met een dergelijke dimensie zitten veel te grote 
topografische niveauverschillen om de impact van grondwaterstandsdalingen op 
grondwaterafhankelijke vegetatietypen op een betrouwbare manier in beeld te 
brengen.  

• Het huidige model rapporteert alleen stijghoogten. Vegetaties reageren echter niet 
zozeer op veranderende stijghoogten (hydrostatische drukken), maar op 
veranderende grondwaterpeilen (peilen ten opzichte van het maaiveld). De 
ecohydrologische effecten kunnen alleen op basis van grondwaterpeilen geëvalueerd 
worden. Hiertoe kan men in het model een zgn. “toplaag” toevoegen, waarin drainage 
aan het maaiveld gesimuleerd wordt om zo berekende waarden te bekomen die dichter 
aansluiten bij grondwaterpeilen.  

• Gebruik tijdsafhankelijk gemodelleerde grondwatervoedingswaarden (er zijn 
verschillende modellen voor beschikbaar) in plaats van een vaste gemiddelde waarde. 
In het huidige model wordt zo een gemiddelde jaarwaarde genomen voor heel het 
gebied. Uit de kalibratie bleek het een gevoelige parameter. Het is daarom zinvol om 
deze ruimtelijk en doorheen de tijd te specificeren.  

2 Ecohydrologische effectbeoordeling 

Op ecologisch vlak houdt deze grondwateronttrekking vooral het risico in op verdroging van 
de grondwaterafhankelijke vegetaties. Een kaart met actuele en historische5 natte gebieden 
(figuur 7 naar Decleer et al., 2016) geeft een ruwe indicatie van de mogelijke ruimtelijke 
impact. Een vergelijking van de twee kaarten toont vooral een groot verschil in het 
nabijgelegen VEN-gebied. De wetlandoppervlakte in de SBZ vertoont relatief weinig 
wijzigingen in oppervlakte. 

                                                
2 https://watina.inbo.be/ 

3 www.dov.be 

4 www.waterinfo.be 

5 Voor de historische kaart werd hoofdzakelijk de bodemkaart als gegeven gebruikt. Deze dateert van de tweede helft 
van vorige eeuw (1950-1970). 

https://watina.inbo.be/
http://www.dov.be/
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Figuur 7: Actueel (links) en historisch (rechts) voorkomen van natte gebieden (‘wetlands’), bron: Decleer et al. (2016) 
 
 
Mogelijke factoren die in deze vallei tot verdroging kunnen leiden zijn:  

• toegenomen drainage via een oppervlakkig grachtenstelsel dat wordt aangesloten op 
het bekenstelsel 

• oppomping van grondwater 
• verminderde aanvulling van het grondwater door een toename van verharde 

oppervlakte en mogelijk ook door een wijzigend klimaat (combinatie met verminderde 
neerslag en toegenomen evapotranspiratie) 

• terreinophogingen 

Het ontheffingsdossier geeft ook een passende beoordeling bij een mogelijke betekenisvol 
aantasting van de (tot doel gestelde) habitattypen of -soorten in een SBZ (Antea, 2020). Een 
passende beoordeling moet toelaten om de mogelijke factoren die kunnen leiden tot deze 
aantasting te evalueren. In dit dossier worden voor deze evaluatie onvoldoende elementen 
aangereikt om oordeelkundig een beoordeling te maken. 

3 Milderen van mogelijke effecten 

3.1 Aftoetsen aan de NICHE-referentiewaarden 

Het ontheffingsdossier vermeldt twee stellingen waar ernstige vragen bij zijn en waar hier 
dieper op ingegaan wordt, nl.:  

• dat de NICHE-referentiewaarden strenger zouden zijn dan de grenswaarden die 
moeten gehanteerd worden; 

• dat een aantal grondwaterafhankelijke habitattypen/regionaal belangrijke biotopen die 
voorkomen binnen het studiegebied een relatief breed bereik kunnen verdragen in 
veranderingen van grondwaterstanden, waardoor er geen impact verwacht wordt. 
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3.1.1 De NICHE-referentiewaarden zijn niet per definitie strenger dan de 
grenswaarden 

De NICHE-waarden zijn in 2007 (Callebaut et al., 2007) in consensus met zowel de Vlaamse 
drinkwatermaatschappijen (in dit geval de vergunningsaanvrager) als de 
vergunningverlenende overheid (ANB & VMM) vastgelegd net om willekeur bij de 
beoordelingen te vermijden.  

Stellen dat de NICHE-referentiewaarden te streng zouden zijn of dat ze steeds strenger zouden 
zijn dan de grenswaarden6 is niet correct. De term “referentie” mag hier niet worden 
geïnterpreteerd als de ideale toestand waarnaar gestreefd zou moeten worden. De grenzen 
voor het voorkomen van vegetatietypen in NICHE zijn referentie bereiken en geen 
streefwaarden7. 
 
 

 
Figuur 8: Schematische aanduiding van de relatie tussen de staat van instandhouding van een habitatsubtype en het 
bereik van een denkbeeldige milieuvariabele van een habitatsubtype (overgenomen uit Antea, 2020 en aangepast). 

 
 
De vegetatieopnamen en daarbij horende abiotische gegevens die gebruikt zijn om de NICHE-
referentiebereiken te definiëren voldoen aan zorgvuldig gekozen criteria: ze volgen onder meer 
een goed gedocumenteerde fytosociologische definitie en herbergen kenmerkende 
plantensoorten van de beschouwde vegetatietypen. De abiotische gegevens (grondwater-, 
bodemchemische - en beheergegevens) die daarbij horen, werden ter plekke van de opname 
(in het proefvlak zelf) verzameld. Niche waarden doen op geen enkele manier uitspraak over 
een goede staat van instandhouding. Er wordt met andere woorden geen onderscheid gemaakt 
tussen gunstige en ongunstige staat van instandhouding (laat staan tussen goede en 
voldoende staat van instandhouding zoals gedefinieerd in T’Jollyn et al., 2009). Een NICHE 
vegetatieopname kan een habitat in gunstige staat van instandhouding zijn, maar dat hoeft 
niet het geval te zijn: bij de selectie van de NICHE vegetatieopnamen werd geen rekening 
gehouden met de criteria om de lokale staat van instandhouding (LSVI) te bepalen (T’Jollyn et 
al., 2009; Oosterlynck et al., 2020). Er is een overlap tussen de selectiecriteria van de NICHE 
referentieopnamen en de criteria gebruikt om een gunstige LSVI te definiëren (bijvoorbeeld: 
sommige kenmerkende soorten van de NICHE-vegetatietypes zijn ook indicatorsoorten van 
een gunstige LSVI), maar zeker geen een-op-een overeenkomst.  

                                                
6 De grenswaarden begrenzen het globale meetbereik van een milieuvariabele waarbuiten de vegetatie van een 
habitatsubtype niet meer duurzaam kan functioneren op lokaal niveau: ze geven de grenzen aan tussen gunstige en 
ongunstige lokale staat van instandhouding zoals gedefinieerd in Oosterlynck et al. (2020). 

7 In het verleden gaven de streefwaarden de grens aan tussen een gunstige goede en een gunstige voldoende staat van 
instandhouding zoals gedefinieerd in T’Jollyn et al. (2009). Echter, dit onderscheid tussen voldoende en goede staat van 
instandhouding, dat nog vermeld wordt in het ontheffingsdossier, was niet conform de Europese verplichtingen en wordt 
niet meer gebruikt (Oosterlynck et al., 2020). 
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3.1.2 Een breed hydrologisch bereik voor bepaalde 
grondwaterafhankelijke vegetatietypen is geen garantie op nul-
effect 

Als algemene regel geldt dat vegetatietypen met een smaller hydrologisch bereik een groter 
risico lopen op schade bij daling van de grondwaterstanden. Bij dergelijke vegetatietypen heeft 
een daling van enkele centimeters al snel een negatief effect.  

Dat betekent echter geenszins dat vegetaties met een breed hydrologisch bereik altijd 
ongevoelig zijn voor kleine wijzigingen in grondwaterregime.  

Vegetaties met een breed hydrologisch bereik kunnen het moeilijk krijgen tot zelfs verdwijnen 
wanneer de grondwaterpeilen bij de actuele (niet gewijzigde) situatie zich al aan de grens van 
het bereik bevinden. Als het waterpeil zich dicht bij het minimale waterpeil bevindt, kan zelfs 
een kleine daling van het peil negatieve gevolgen hebben.  

Daarnaast hoeven de abiotische bereiken van een vegetatie niet over hun volledige bereik 
geldig te zijn op alle locaties waar deze vegetatie voorkomt (Herr et al., 2020). 

Ook binnen het algemeen gedefinieerd referentiebereik kunnen er door een daling van de 
grondwaterpeilen schadelijke gevolgen optreden, bv. in venige gronden waar een beperkte 
verdroging tot een piek in mineralisatie kan leiden.  

Het effect van gewijzigde hydrologische standplaatsvariabelen op de vegetatie kan ook 
afhankelijk zijn van andere standplaatsvariabelen, bijvoorbeeld bodemtextuur. Dit geldt vooral 
wanneer de bereiken voor een groot referentiegebied (bijv. Vlaanderen) zijn opgesteld. In het 
NICHE-project werd dit risico grotendeels beperkt door de hydrologische referentiebereiken te 
definiëren per bodemtype. 

Het lokaal verdwijnen van een of meerdere van de sleutelsoorten van een variante (door 
bijvoorbeeld een grondwaterstandverlaging) heeft een negatief effect op de lokale staat van 
instandhouding van een habitattype. 

Er kan bijgevolg niet van uitgaan worden dat vegetatietypen met bredere hydrologische 
bereiken altijd grotere waterpeilvariaties tolereren. Enkel wanneer de lokale hydrologische 
condities gekend zijn, is het mogelijk om de impact van een bepaalde daling in grondwaterpeil 
met enige zekerheid in te schatten.  

Dat is met name in dit dossier, de MER-ontheffingsaanvraag (Antea, 2020), niet gebeurd: 

• Om te beginnen is het in beeld brengen van de effecten beperkt tot een gemodelleerde 
grondwaterstandsdalingscontour van een halve meter;  

• de modelkalibratie geeft een fout van meer dan zes meter aan; 
• er werden geen freatische peilen gemodelleerd (of ze werden niet in de rapporten 

gegeven); 
• ten slotte zijn de gemodelleerde grondwaterpeilen niet vergeleken met de beschikbare, 

effectief bemeten grondwatertijdreeksen in habitattypen/regionaal belangrijke 
biotopen in de noordelijk gelegen SBZ meer bepaald het deelgebied van Egoven. 

3.2 Bufferende werking van waterlichamen 

In de bespreking van het grondwatermodel wordt aangegeven dat de waterlopen in het 
valleigebied van de Herk vooral een drainerende werking hebben, zeker als er geen 
pompactiviteit is. Bijgevolg gaat er op dat ogenblik van het oppervlaktewaterstelsel geen 
bufferende werking uit; dat stelsel werkt drainerend. 

In de MER-ontheffingsaanvraag (Antea, 2020) hebben de auteurs het over de mogelijke 
infiltratie door de beken (zie p. 65).  
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Als er onder een van nature ontwaterende waterloop door onttrekking van grondwater een 
pompkegel gecreëerd wordt, dan infiltreert ten minste een deel van het door de waterloop 
getransporteerde water. De waterloop verandert dan deels van karakter. Het drainerende 
vermogen neemt af, omdat er minder drainagewater afgevoerd wordt (een belangrijk volume 
wordt immers uit het systeem gepompt als drinkwater). Dat zorgt hier bijvoorbeeld voor 
verdroging van het brongebied van de Herk. Een deel van de verminderde afvoer van de Herk 
zal inderdaad infiltreren (het volume daarvan werd niet begroot, het is bijgevolg een 
theoretische beschouwing) en zo een deel van het door de drinkwaterproductie onttrokken 
watervolumes compenseren. Het gevolg daarvan is wel dat er stroomafwaarts, bijvoorbeeld in 
het deelgebied van het SBZ-gebied van Egoven lagere rivierpeilen zullen optreden. 

Het verhogen van de bufferende werking van waterlopen door ze meer te laten infiltreren (bijv. 
door het opstuwen van waterlopen) is mogelijks lokaal wel een mogelijke remediërende piste 
maar creëert dan nieuwe problemen stroomafwaarts. 

Zoals gezegd is dit een erg theoretische beschouwing in het MER-ontheffingsrapport. In 
principe zou dit kunnen gemodelleerd worden, maar dat is niet gebeurd.  

4 Cumulatieve effecten 

Een correcte en volledige inschatting van de cumulatieve effecten houdt in dat alle 
(betekenisvolle) wijzigingen in hydrologisch regime van een systeem mee in rekening worden 
gebracht. Dat zijn: 

• Alle grondwateronttrekkingen in de ruime omgeving van de winning 
• Het wijzigende klimaat 

Om het mogelijk cumulatief effect van een wijzigend klimaat te kunnen inschatten heeft de 
aanvrager op vraag van ANB enkele klimaatscenario-berekeningen uitgevoerd (De 
Watergroep, 2021). Deze geven aan dat met het huidig pompdebiet gecombineerd met een 
droog klimaat het grondwaterpeil in de beschermingszone III structureel verlaagt. Dit is in de 
eerste plaats voor het VEN-gebied een precaire, verslechterende situatie en bijgevolg geen 
stand-still.  

ANB stelde zich de vraag of de lijst van pompinstallaties wel up-to-date was. Bij de opmaak 
van het grondwatermodel (De Watergroep, 2019) werd uitgegaan van de aanwezigheid van 
30 grondwateronttrekkingen in de omgeving. In het opgemaakte grondwatermodel werden de 
“zeven belangrijkste onttrekkingen in de omgeving” opgenomen. Daarbij zou het gaan over 
winningen met een vergund jaardebiet boven 5.000 m³. 23 andere winningen, met een lager 
debiet, werden niet meegenomen. 

In de bijlage van dit advies wordt een overzicht gegeven van een bevraging van DOV8 daterend 
van 24 april 2021. 

Daaruit blijkt dat er in het modelgebied geen 30 maar in totaal 55 vergunde 
grondwaterwinningen aanwezig zijn, waarvan de helft (27) een jaardebiet hebben boven 5.000 
m³. Twee hebben een jaardebiet boven 50.000 m³ en hiervan zelfs één boven 500.000 
m³/jaar. Bij een mogelijke uitbreiding van het modelgebied, wat, zoals hierboven aangegeven, 
gewenst is, is het totale aantal vergunde grondwateronttrekkingen nog hoger. 

Het per definitie en arbitrair weglaten van een aantal grotere en nagenoeg alle relatief kleinere 
winningen maakt het beoordelen van het effect van vele kleintjes (‘dead by a thousand cuts’) 
onmogelijk. De oefening wordt daarom best en op basis van duidelijke criteria opnieuw 
gemaakt. 

                                                
8 https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/module=verkenner 
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Conclusies 

1. Is het gebuikte geohydrologische model toereikend voor ecohydrologische 
effectbeoordeling? 

Het huidige grondwatermodel heeft een hoge foutenmarge. Voor ecohydrologische 
doeleinden is dit ontoereikend. Door deze grote foutenmarge zijn gedegen uitspraken over 
het al dan niet nadelige effect op grondwaterafhankelijke habitattypes/rbb’s in de 
omgeving van de winning maar zeker ook in het noordelijk gelegen SBZ-H-gebied van 
Egoven onmogelijk. De hoge onzekerheid van het model kan niet ingeroepen worden als 
argument om relatief kleinere, maar wel ecologisch nog heel relevante, voorspelde 
dalingen in twijfel te trekken. Nochtans zijn er lange tijdreeksen beschikbaar van 
grondwaterpeilmetingen in goed ontwikkelde grondwaterafhankelijke vegetaties in het ten 
noorden van de winning gelegen SBZ-H-gebied van Egoven. Er worden verder nog een 
reeks suggesties gedaan om de betrouwbaarheid/bruikbaarheid van het model voor 
ecohydrologische effectinschatting te verbeteren. 

De grondwaterstandsdalingen in de bovenste modellaag zijn niet eenduidig bepaald, het 
lijkt te gaan om berekeningen van (dalingen van) hydrostatische drukken en niet om 
grondwaterpeilen. Nochtans zijn er gemodelleerde grondwaterstanden en geen 
hydrostatische drukken noodzakelijk om aan ecohydrologische effectinschatting te kunnen 
doen. Daartoe moeten er nog modelaanpassingen gebeuren.  

Het in beeld brengen van de grondwaterstandsdalingscontouren mag niet beperkt blijven 
tot de contour van een halve meter. Ook kleinere grondwaterstandsdalingen (tot 0,05 
meter) zijn belangrijk. 

Dat leidt meer dan waarschijnlijk tot een andere (ruimere) modelbegrenzing waarbij vooral 
in noordelijke richting dient gekeken te worden naar effecten op de aanwezige 
grondwaterafhankelijke habitattypen/rbb’s van het SBZ-H-gebied van Egoven. 

2. Zijn de Niche-waarden te streng? 

In algemene termen zijn vegetatietypen met een smal hydrologisch bereik gevoeliger voor 
schade als gevolg van daling van de grondwaterstanden dan vegetatietypen met een 
breder bereik. Het is echter niet correct om te stellen dat vegetatietypen met bredere 
hydrologische bereiken altijd grotere waterpeilvariaties kunnen tolereren. Enkel wanneer 
de lokale hydrologische condities gekend zijn, waarbij bepaald kan worden of de bestaande 
grondwatersituatie reeds marginaal dan wel optimaal is voor de betreffende habitat, is het 
mogelijk om de impact van een bepaalde daling in grondwaterpeil met enige zekerheid in 
te schatten. 

Bufferende werking van waterlopen mogelijk als milderende maatregel? 

Er wordt vastgesteld dat de waterlopen in het gebied van karakter wijzigen. Door de 
grondwateronttrekking wijzigt het karakter van de waterlopen van drainerend naar deels 
infiltrerend. Dat is logisch aangezien onder de waterloop een pompkegel ontstaat als 
gevolg van de grondwateronttrekking. Dit fenomeen wordt echter theoretisch aangehaald 
in de MER-ontheffingsaanvraag. Er wordt verder gesteld dat het infiltreren van de 
waterlopen kan gerangschikt worden onder milderende maatregel. Los van het feit dat dit 
theoretisch waarschijnlijk correct is, wordt het niet eenduidig in beeld gebracht. Het is 
bovendien best mogelijk dat daardoor het probleem van verdroging verder stroomafwaarts 
(richting SBZ-H gebied van Egoven) verschuift. Het effect van de bufferende werking kan 
maar in rekening gebracht worden als het samen met het verdrogende effect van de 
grondwaterwinning modelmatig in beeld gebracht wordt, wat in het voorliggende rapport 
niet gebeurd is. 
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3. Zijn de cumulatieve effecten voldoende in beeld gebracht? 

De gepresenteerde berekening van cumulatieve effecten is onvolledig. Het onderzoek naar 
het mogelijk cumulatief effect van de overige grondwaterwinningen in de omgeving is 
onvolledig. Er zijn veel meer vergunde grondwateronttrekkingen in het modelgebied dan 
deze die vermeld zijn in het geohydrologische modelrapport (De Watergroep, 2019). Er 
wordt voorgesteld om deze alsnog aan het te hermaken geohydrologische model toe te 
voegen. De mogelijke effecten van de klimaatwijziging werden wel onderzocht, maar met 
de vastgestelde conclusie van risico op structurele grondwaterstandsdaling van de 
grondwaterwinning in combinatie met de effecten van de doorgerekende klimaatscenario’s 
wordt verder niets gedaan. 
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Bijlage 1: Vergunde grondwaterwinningen 

Overzicht van een actuele bevraging van de databank op DOV (https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner, april 2021). 

Installatie Naam exploitant IIOA-ID Vergund jaardebiet 
(m³/j) 

Vergund 
dagdebiet (m³/d) 

Van datum 
deeltermijn 

Tot datum 
deeltermijn Aquifer (vergunning) Vergunde diepte 

(m) Grondwaterlichaam Actie- en waakgebied Installatie: Installatie 

2019-056509 VANHERCK 2019-000491 1200.0 5.0 31/08/2015 31/08/2035 1100 - Krijt Aquifersysteem 53.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 214103.0 162032.0 

2019-056779 MEYS LV (LOUETTE GUIDO) 2019-000729 1800.0 5.0 10/05/2016 10/05/2036 1100 - Krijt Aquifersysteem 60.0 
BLKS_1100_GWL_2S - Krijt 
Aquifersysteem, gespannen 
(BEVL015) 

geen actie/waakgebieden 207735.0 157018.0 

2019-056787 JACOBS RAF, VAES LUC 2019-000735 6630.0 111.0 13/05/2016 13/05/2036 1100 - Krijt Aquifersysteem 59.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 216275.0 161778.0 

2019-067035 AWOUTERS-KINDERMANS  2019-011018 3300.0 10.0 23/08/2007 23/08/2027 1100 - Krijt Aquifersysteem 35.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 216151.0 161572.0 

2019-067085 ESSER  BOLEY CLEMENS 2019-011070 25000.0 780.0 1/09/2014 8/09/2028 1112 - Tufkrijt van Maastricht 88.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 215820.0 158640.0 

2019-067086 ESSER  BOLEY CLEMENS 2019-011071 500.0 11.0 8/09/2008 8/09/2028 1031 - Doorlatend deel van de 
Mergels van Gelinden 30.0 

BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 215823.0 158646.0 

2019-067526 COELMONT-JORIS 2019-011530 4281.0 12.0 14/10/2010 14/10/2030 1000 - Paleoceen Aquifersysteem 25.0 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 209459.0 161872.0 

2019-067544 CRANINX JOHAN 2019-011550 5000.0 70.0 24/03/2015 24/03/2035 1000 - Paleoceen Aquifersysteem 50.0 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 208970.0 161436.0 

2019-067545 CRANINX JOHAN 2019-011551 4500.0 65.0 24/03/2015 24/03/2035 1000 - Paleoceen Aquifersysteem 47.5 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 210150.0 160950.0 

2019-067620 MEYS LV (LOUETTE GUIDO) 2019-011627 200.0 0.5 10/05/2016 10/05/2036 1000 - Paleoceen Aquifersysteem 28.0 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 207799.0 156999.0 

2019-067744 BAUGNIET STEFAN 2019-011757 5608.0 17.0 15/05/2014 15/05/2034 1100 - Krijt Aquifersysteem 48.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 214885.0 160505.0 

2019-067829 WASSERIJ SINT-JORIS 2019-011844 29900.0 180.0 23/08/2012 13/09/2027 1000 - Paleoceen Aquifersysteem 44.0 
BLKS_1100_GWL_2S - Krijt 
Aquifersysteem, gespannen 
(BEVL015) 

geen actie/waakgebieden 207877.0 157288.0 

2019-068053 SCHALENBOURG JAN 2019-012075 6712.0 20.0 25/02/2015 25/02/2035 1100 - Krijt Aquifersysteem 45.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 216630.0 159630.0 

2019-068091 VAN EYCK 2019-012114 2500.0 8.0 18/01/2006 6/02/2023 1112 - Tufkrijt van Maastricht 19.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 212789.0 157986.0 

2019-068216 THIJSEN STEFAAN 2019-012244 2800.0 7.0 19/10/2005 19/10/2025 1110 - Krijt Aquifer 50.0 
BLKS_1100_GWL_2S - Krijt 
Aquifersysteem, gespannen 
(BEVL015) 

geen actie/waakgebieden 208146.0 158464.0 

2019-068261 Huyttens De Terbecq Philippe 2019-012291 30000.0 250.0 1/03/2021   1112 - Tufkrijt van Maastricht 56.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 214458.0 158824.0 

2019-068534 Libert Dominique 2019-012576 450.0 10.0 23/03/2015 23/03/2035 1100 - Krijt Aquifersysteem 30.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 212910.0 159546.0 

2019-068535 Champagne Yvan 2019-012577 3000.0 45.0 26/05/2020   1100 - Krijt Aquifersysteem 27.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 214211.0 160278.0 

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner
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2019-068565 AERTS JAN (GINGELOM) 2019-012610 4550.0   1/04/2020   1000 - Paleoceen Aquifersysteem 25.0 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 208990.0 161595.0 

2019-068815 MOIES PHILIPPE 2019-012865 600.0 1.6 13/11/2006 13/11/2026 1110 - Krijt Aquifer 1.7 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 215698.0 159311.0 

2019-068816 JADOUL HUBERT & JEAN-
MARIE 2019-012866 2453.1 15.0 9/08/2012 9/08/2032 1000 - Paleoceen Aquifersysteem 9.0 

BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 212249.0 158882.0 

2019-068836 Maatschap Billen Dirk, Theo en 
Jan 2019-012886 2000.0 90.0 16/02/2021 16/02/2026 1000 - Paleoceen Aquifersysteem 35.0 

BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 208326.0 158138.0 

2019-069033 HETA FRUIT 2019-013087 1360.0 36.0 28/09/2020   1112 - Tufkrijt van Maastricht 23.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 215391.0 159679.0 

2019-069277 DE WATERGROEP 2019-013336 1.46E+06 4000.0 15/07/2004 24/10/2022 1112 - Tufkrijt van Maastricht 54.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 212194.0 158089.0 

2019-083266 CORSWAREM GUIDO 2019-028105 3500.0 12.0 4/06/2009 4/06/2029 1031 - Doorlatend deel van de 
Mergels van Gelinden 6.0 

BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 215897.0 159907.0 

2019-083272 ROBIJNS MARIO 2019-028110 6510.0 35.0 29/04/2013 29/04/2033 1100 - Krijt Aquifersysteem 37.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 216460.0 162030.0 

2019-084300 Melon Maria 2019-029061 855.0 3.0 19/11/2018   1100 - Krijt Aquifersysteem 20.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

  212665.0 157882.0 

2019-084740 BRONE KAREL (ROMAIN) 2019-029427 7000.0 25.0 10/09/2015 13/12/2027 1112 - Tufkrijt van Maastricht 60.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 216391.0 160575.0 

2019-084809 LAVIGNE SUZY 2019-029484 1950.0 5.0 9/11/2007 9/11/2027 1110 - Krijt Aquifer 30.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 212963.0 161110.0 

2019-085398 BEX FRUIT 2019-030000 1456.0 60.0 26/06/2008 7/08/2027 1020 - Landeniaan en Heersiaan 
Aquitard 30.0 

BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 209547.0 159410.0 

2019-085411 BAUGNIET 2019-030009 1200.0 5.0 15/12/2008 10/10/2025 1110 - Krijt Aquifer 30.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 214894.0 160379.0 

2019-085413 Libert Dominique 2019-030011 6000.0 100.0 15/04/2019   1110 - Krijt Aquifer 40.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

geen actie/waakgebieden 213695.0 159231.0 

2019-085953 HASPENGOUWS KLEINFRUIT 2019-030469 499.0   15/05/2007 31/12/9999 1030 - Heersiaan en Opglabbeek 
Aquifersysteem 40.0 

BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 207701.0 160870.0 

2019-085999 BOVY STEFAN 2019-030510 1400.0 16.0 7/01/2014 1/09/2029 1030 - Heersiaan en Opglabbeek 
Aquifersysteem 31.0 

BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 207221.0 159524.0 

2019-086445 Kindermans Hugo 2019-030893 12000.0 144.0 2/03/2021 2/03/2026 1030 - Heersiaan en Opglabbeek 
Aquifersysteem 36.0 

BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 209686.0 157057.0 

2019-087115 PIPELEERS DANIËL 2019-031511 1000.0 3.0 26/09/2011 26/09/2031 1110 - Krijt Aquifer 30.0 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

geen actie/waakgebieden 215551.0 159384.0 

2019-091847 OLBO 2019-034440 24000.0 408.0 11/02/2019   1100 - Krijt Aquifersysteem 73.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

  213225.0 156985.0 

2020-092404 De L'Escaille Thierry 2020-034717 27000.0 500.0 5/11/2019   1020 - Landeniaan en Heersiaan 
Aquitard 40.0 

BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

  211171.0 160884.0 

2020-092427 MAC RIM 2020-034735 6500.0 108.0 3/09/2019   1000 - Paleoceen Aquifersysteem 50.0 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

  208770.0 157565.0 

2020-093154 AQUAFIN 2020-034987 611100.0 900.0 21/02/2020 31/12/2021 0100 - Quartaire aquifersystemen 10.0 
BLKS_0160_GWL_1S - 
Pleistoceen Rivierafzettingen, 
lokaal gespannen (BEVL002) 

  213134.71 161138.48 
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2020-093437 LANDBOUWVENNOOTSCHAP 
POWROZNIK 2020-035200 7800.0 215.0 1/04/2020   1030 - Heersiaan en Opglabbeek 

Aquifersysteem 45.0 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

  208747.0 158443.0 

2020-094461 NEVEN WILLY 2020-035944 3000.0 120.0 17/07/2020   1000 - Paleoceen Aquifersysteem 30.0 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

  211877.0 161626.0 

2020-094469 NEVEN WILLY 2020-035949 3000.0 38.0 17/07/2020   1100 - Krijt Aquifersysteem 30.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

  212810.0 160607.0 

2020-095478 BOFRUIT 2020-036536 3500.0 120.0 9/06/2020   1100 - Krijt Aquifersysteem 70.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

  212232.0 157562.0 

2020-095496 AQUAFIN 2020-036545 62000.0 300.0 17/06/2020   0100 - Quartaire aquifersystemen   
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

  207250.49 161579.33 

2021-095967 EUBEN 2021-036795 15000.0 500.0 18/09/2020   1100 - Krijt Aquifersysteem 50.0 
BLKS_1100_GWL_2S - Krijt 
Aquifersysteem, gespannen 
(BEVL015) 

  211330.0 161171.0 

2021-096042 VAN EYCK 2021-036842 22500.0 700.0 21/09/2020   1110 - Krijt Aquifer 60.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

  213011.0 157929.0 

2021-096131 EUBEN 2021-036887 26250.0 500.0 13/10/2020 13/10/2025 1000 - Paleoceen Aquifersysteem 45.0 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

  207250.0 158311.0 

2021-096194 Agrotech Leonard 2021-036917 28000.0 600.0 17/11/2020 17/11/2025 1030 - Heersiaan en Opglabbeek 
Aquifersysteem 50.0 

SS_1000_GWL_2 - Landeniaan 
Aquifersysteem, gespannen 
(BEVL062) 

1000_actiegebied_4 207686.0 160071.0 

2021-096206 VAN EYCK 2021-036924 13750.0 500.0 30/11/2020   1100 - Krijt Aquifersysteem 65.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

  212089.0 156918.0 

2021-096226 Bormans Jean en Philippe 2021-036934 1711.5   7/12/2020   1110 - Krijt Aquifer 40.0 
BLKS_1100_GWL_1S - Krijt 
Aquifersysteem, freatisch 
(BEVL013) 

  214025.0 160647.0 

2021-096230 JAMAE 2021-036936 6000.0 96.0 7/12/2020   1100 - Krijt Aquifersysteem 55.0 
BLKS_1100_GWL_2S - Krijt 
Aquifersysteem, gespannen 
(BEVL015) 

  213965.0 161743.0 

2021-096243 JAMAE 2021-036944 6000.0 216.0 27/11/2020   1000 - Paleoceen Aquifersysteem 39.0 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

  212320.0 161093.0 

2021-096256 Beauduin Pierre 2021-036948 23000.0 270.0 14/12/2020   1100 - Krijt Aquifersysteem 50.0 
SS_1300_GWL_4 - Sokkel + Krijt 
Aquifersysteem, gespannen 
(BEVL066) 

1300_actiegebied_2 212464.0 157072.0 

2021-096953 LANDBOUWVENNOOTSCHAP 
POWROZNIK 2021-037328 15236.0 480.0 9/03/2021 9/03/2026 1030 - Heersiaan en Opglabbeek 

Aquifersysteem 47.0 
BLKS_1000_GWL_1S - 
Landeniaan Aquifersysteem, 
lokaal gespannen (BEVL010) 

  209132.0 159390.0 
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