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Aanleiding

COM evaluatie 1e generatie stroomgebiedbeheerplannen:
Verbeteren van methoden om de ecologische toestand van 
oppervlaktewateren te beoordelen
Waterverontreiniging doeltreffend aanpakken, ondermeer
vanuit de landbouw
Verbeteren van de coördinatie tussen de drie gewesten

LIFE Integrated Projects:
Implementatie van milieurichtlijnen (KRW) op grotere schaal
Maatregelenpakket op lokale schaal (Zenne-Dijle) als 
leidraad voor implementatie op grotere schaal 
(stroomgebieddistrict Schelde)
Belang van samenwerking tussen partners (gewesten) en 
met stakeholders
Afstemming met andere financieringsbronnen
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LIFE Integrated Project 
“BELINI”

Belgian initiative for making a leap

forward towards good status in the river

basin district of the Scheldt



Coördinatie en Partners
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Coördinatie en Partners
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Life Belini: financiële aspecten 

€237.993.675 

€18.223.717 

LIFE Belini Complementary LIFE Funding (55%) Own Contribution (45%)

€ 18.111.366



Life Belini: financiële aspecten 



Life Belini: complementaire fondsen
Verdere uitbouw en optimalisatie van de bovengemeentelijke en 
gemeentelijke saneringsinfrastructuur in Dijle- en Zennebekken 
via MINA-fonds
Anti-erosiemaatregelen (> BO’s) via EAFRD (European 
Agricultural Fund for Rural Development) 
Structuurherstel (laterale & longitudinale continuïteit & 
verbetering hydromorf. kwaliteit) Senne-Dyle-Gette via EMFF
(European Maritime and Fisheries Fund) & Waalse overheid
Verhogen van de bergingscapaciteit van het rioleringsnetwerk
opwaarts knelpuntoverstorten via EIB (European Investment 
Bank) ~ HYDROBRU



Life Belini: acties

Goede Ecologische Toestand

Verbetering 
toestand 

waterkwantiteit: 
terugdringen 

overstromingen + 
droogte

BIOLOGISCHE 
KWALITEITSELEMENTEN

Hydromor-
fologie

Gevaarlijke 
stoffen

Fysico-
chemische
parameters

Verbetering 
waterkwaliteit

(C1 –C6)

Verbetering 
hydromorfologie en 

continuïteit 
(C7-C13)

Herstel van natuurlijke waterberging om 
overstromingsrisico te verlagen en 

biodiversiteit te verhogen
(C14 – 21) 
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Life Belini: acties

Interregionale samenwerking versterken:
Interregionaal niveau: CCIM Coördinatiecomité Internationaal
Milieubeleid
Bekkenniveau: GOW’s
Waterloopniveau: IWP’s

Gemeenschappelijke druk en impact analyse voor het gehele
Zennebekken, eenduidige methode voor bepalen van 
grensoverschrijdende vrachten

Concrete acties verdeeld over 3 thema’s:
Terugdringen vervuiling en verbetering waterkwaliteit (C1-C6)
Verbetering hydromorfologie (C7-C13)
Herstel natuurlijke waterbergingscapaciteit (C14-C21)



Life Belini: acties - monitoring
Monitoring impact van projecten!
Effectiviteit maatregelen (goede toestand?) 
Op welke parameters is er een groot/geen effect
Selectie maatregelen, toepassen in andere gebieden



Life Belini: acties - communicatie
Communiceren en verspreiden van resultaten op verschillende
niveaus en verschillende manieren (d.m.v. ontwikkelen van 
communicatiestrategie, aanmaken van website, organiseren
van events, nieuwsbrieven, bestaande en nieuwe
overlegplatformen, conferenties, rapporten,…)



Life Belini: timing




