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Enkele vragen en inzichten 

• Hoe wordt waterkwaliteit bewaakt? 

• Waterkwaliteit verbetering tov 20 jaar 
geleden?  

• Afvalwater en impact op waterkwaliteit: 
aandeel landbouwers – 
bewoningen/overstorten – industrie?     



Hoe wordt de waterkwaliteit bewaakt? 

 



Meetpunten oppervlaktewater VMM + 
Interwaas 

 



MAP meetpunten  

 



Hoe wordt er gewerkt aan 
waterkwaliteit?  



Initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen    
 partners 
        
         

De doelstelling van het Waterportaal is drieledig: 

1) Loketfunctie: advies over het totale watermanagement 

2) Kennisoverdracht naar de sector 

3) Voorbeeldfunctie 

Waterportaal 



Waterkwaliteit verbetering tov 20 jaar 
geleden?  

  



Waterkwaliteitsanalyse 
oppervlaktewater 2008-2017 

Box- en whiskerplots van enkele waterkwaliteitsvariabelen weergegeven per jaar. De rode 
lijn geeft de norm weer voor het type kleine beek. Het aantal metingen verschilt per 
meetpunt en per jaar. Alle meetpunten zijn hier samen geplot per jaar.  
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Waterkwaliteit (2) 

• Chemische zuurstofvraag daalt maar flirt met 
de norm (30mg/l) 

• Totaal stikstofgehalte vertoont een dalende 
trend, maar ligt nog net op of boven de norm 
(4mg/l) 

• Totaal fosforgehalte ligt sterk boven de norm 
(0.1mg/l) 



Afvalwater en impact op 
waterkwaliteit? 

 



P-druk 

industrie en handel

Huishoudelijk afvalwater

Uit- en afspoeling landbouwbodems

N-druk 

industrie
Atmosferische depositie
Huishoudelijk afvalwater
Uit- en afspoeling landbouwbodems

Drukken vanuit sectoren (Weiss-model) 

Met dank aan VMM! 



Industrie 



Landbouw 

• Punt lozingen 

• Diffuse verontreiniging 



Maar ook resterende huishoudelijke 
lozingen  



Bijkomende meetpunten ikv 
waterlandschap  



Te monitoren variabelen 

• pH 
• zuurstofgehalte (mg/l en %) 
• temperatuur 
• geleidbaarheid 
• ammonium 
• nitraat 
• nitriet 
• Kjeldahlstikstof 
• totaal stikstofgehalte 
• totaal fosforgehalte 
• Orthofosfaatgehalte 
• BZV 
• CZV 
• Biologie - MMIF 

 



Frequentie?  

• Eerst algemene meetcampagne (voorjaar 2019) 

• Nadien een frequentie van 3 of 4 X per jaar 
(voor de fysico-chemie) afhankelijk van het 
aantal weerhouden locaties en in overleg met 
VMM 



Vragen?  

Pieter Boets 
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek 
Godshuizenlaan 95 
9000 Gent 
 
Email: pieter.boets@oost-vlaanderen.be 
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