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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Wegwerken vismigratieknelpunten op de Munsterbeek en zijlopen (behorend tot speciale
beschermingszone) in overeenstemming met de instandhoudingsdoelstellingen.
Uitvoerige beschrijving
In uitvoering van de habitat- en vogelrichtlijn worden momenteel in Vlaanderen doelstellingen
opgesteld ten behoeve van de instandhouding van de in de richtlijn opgenomen beschermde
habitats en dier- en plantensoorten. Een aantal van deze habitats en soorten zijn verbonden met
een wateromgeving. Bij de uitvoering van onderhoudsbeheer of herinrichtingswerkzaamheden
kan de waterbeheerder een invloed hebben op de ontwikkelingskansen van de beschermde
habitats en soorten.
Specifiek:
- voor prioritair deelgebied 3: wegwerken vismigratieknelpunten (vrije migratie beekprik van de
bovenloop tot minimaal aan zijn uittrede in deelgebied 1)
BCF1: oorspronkelijke titel: "Wegwerken vismigratieknelpunten op de Munsterbeek en zijlopen
(behorend tot SBZ-gebied BE2200042) in overeenstemming met de
instandhoudingsdoelstellingen. " gerherformuleerd.
wegwerken vismigratieknelpunten (met het oog op vrije migratie van de
Doelstelling
aanwezige beekprik)
herstelde vismigratie
Indicator
Initiatiefnemers
Polder en/of Watering:Watering Het Vereveld
Provincie Limburg
Andere
initiatiefnemer:
Hangt samen met
actie nr
Afhankelijk van
actie nr

Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel
Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn

8A - Hydromorfologie
Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van
vismigratieknelpunten
Bijkomende actie

Situering
Schaalniveau
Stroomgebieddistrict
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone

oppervlaktewaterlichaam
SGD Schelde Demerbekken
09-14 - Boven Demer

In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten

Ja
Neen
Zutendaal
Bilzen

Oppervlaktewaterlichaam

Vhag
7642 - MUNSTERBEEK - MOLENBEEK
VL05_114 - MUNSTERBEEK
7964 - BEZOENSBEEK
L107_852 - MUNSTERBEEK L1
7921 - ZUTENDAALBEEK

Timing en budget
Geplande start
Raming kosten

2015-2018

Doelgroep
Investering Operationele Budget
Provincie Limburg 100000.0 0.0
100.0 %
Totaal 100000.0 € 0.0 €/jaar
Effect
Primair effect in
Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair
effect
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

oppervlaktewaterlichaam
Neen

VL05_114 - MUNSTERBEEK
L107_852 - MUNSTERBEEK
L1

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten
kosteneffectief in veranderd klimaat
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Lokaal I
Prioritering na budgetcontrole

