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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Inrichting van de Moubeek i.f.v. natuurverbinding t.h.v. het Veldbos
Uitvoerige beschrijving
De Moubeek is de dragende structuur van het landbouwgebied tussen Wijnendale en Zedelgem.
De beek is de drager van natuur- en landschapswaarden in dit homogene landbouwgebied. De
Moubeek heeft echter een slechte waterkwaliteit en ze zorgt ook lokaal voor wateroverlast.
De ambitie is om deze beekvallei in te richten als een natuurverbindingsgebied om
wateroverlastproblemen te voorkomen. In de omgeving kan ook gewerkt worden aan de
verbetering van de landschappelijke integratie van de aanwezige en geplande bedrijventerreinen,
woongebieden en solitaire bedrijven.
herstellen natuurverbindingsfunctie van de waterloop
Doelstelling
natuurverbinding
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Andere initiatiefnemer:
Hangt samen met actie nr
Afhankelijk van actie nr

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

8A - Hydromorfologie
Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische
ontwikkelingsmogelijkheden)
Bijkomende actie

Situering
oppervlaktewaterlichaam
Schaalniveau
SGD Schelde Stroomgebieddistrict
Bekken van de Brugse Polders
Bekken
02-05 - Kerkebeek
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone Neen
Neen
In VEN-gebied
Zedelgem
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam Vhag
L111_1053 - MOUBEEK 2284 - MOUBEEK

Timing en budget
2016

Geplande start
Raming kosten
Doelgroep
Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Vlaamse overheid : Dep LNE Afdeling Land en
Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen
(ALBON)

Investering Operationele Budget
100.0
0.0
0.0
%
0.0

Totaal 0.0 €

0.0

100.0
%

0.0 €/jaar

Effect
oppervlaktewaterlichaam
Primair effect in
Neen
Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair effect
L111_1053 - MOUBEEK
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

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
Lokaal I
Prioritering na budgetcontrole

