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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Stimuleren van geschikt graslandgebruik in beekvalleien langs de Rivierbeek en Hertsbergebeek
Uitvoerige beschrijving
De vallei van de Rivierbeek en Hertsbergebeek is een uitgesproken gebied met melk- en
vleesveebedrijven. Van oudsher werden de lager gelegen valleigronden als weiland uitgebaat. In
de loop der tijd werden meer en meer graslanden omgezet naar akkerland. Via het
landinrichtingsproject worden landbouwers gestimuleerd om de valleigronden als weiland te
behouden of opnieuw in weiland te brengen. Dit vooral om de omgeving van de rivier
landschappelijk op te waarderen, om water te conserveren en vanuit duurzaam bodem- en
landbouwgebruik.
Mogelijke maatregelen: kavelruil om akkerlanden weg te ruilen, KLE, veedrinkpoelen,
landschappelijke maatregelen
graslandgebruik stimuleren, beekvallei landschappelijk, hydrologisch en
Doelstelling
natuurtechnisch opwaarderen
graslanden in de valleien, meanderend patroon van de rivier
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Andere initiatiefnemer
Andere
betrokken landbouwers
initiatiefnemer:
Hangt samen met
actie nr
Afhankelijk van
actie nr

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

9 - Andere maatregelgroepen
Draagvlak creëren voor, faciliteren en stimuleren van de toepassing
van blauwe diensten in het integraal waterbeleid op het terrein
Bijkomende actie

Situering
Schaalniveau
Stroomgebieddistrict
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone

oppervlaktewaterlichaam
SGD Schelde Bekken van de Brugse Polders
02-06 - Rivierbeek

In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten

Ja
Ja
Oostkamp

Oppervlaktewaterlichaam
VL05_20 - RIVIERBEEK +
HERTSBERGEBEEK

Vhag
927 - HERTSBERGEBEEK - GETEBEEK BLAUWHUISBEEK
28 - RIVIERBEEK - VELDDAMBEEK - OUDE
REGENBEEK

Timing en budget
2015

Geplande start
Raming kosten
Doelgroep

Investering Operationele Budget
100.0
83853.0
0.0
%

Doelgroep: Land- en tuinbouw
Vlaamse overheid : Dep LNE Afdeling Land en
Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen
(ALBON)

195657.0

0.0

Totaal 279510.0 € 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_20 - RIVIERBEEK +
HERTSBERGEBEEK

100.0
%

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Scenario uit te voeren met reguliere middelen
KRLW I
Prioritering na budgetcontrole

