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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Organiseren & cordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming & win-wins tussen de acties
binnen en tussen de verschillende maatregelengroepen en om verder acties/projecten te stimuleren
in het kader van het integraal project Winge
Uitvoerige beschrijving
Organiseren & cordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming & win-wins tussen de acties
binnen en tussen de verschillende maatregelengroepen en om verder acties/projecten te stimuleren
in het kader van het integraal project Winge
Voor de vallei van de Winge bestaat de grote uitdaging er enerzijds in om zowel de frequent
voorkomende overstromingsproblematiek in het stroomafwaartse deel van de Wingevallei
(Wingepark, Terheidelaan) op te lossen. Hiertoe is waterberging stroomopwaarts noodzakelijk.
Daarnaast moet het belang worden beklemtoond om in de toekomst in dit gebied de druk op het
watersysteem niet verder te verhogen door verdere verharding.
Anderzijds kunnen natuurdoelen worden gerealiseerd door een aangepast grond- en
oppervlaktewaterbeheer. Vele zones hebben hoofdbestemming natuur maar anno 2012
overstromen de belangrijke natuurkernen met verontreinigd water, afkomstig van de Winge, of
van de vele grachten met afvalwater.
Het integraal project Winge, dat opgestart werd door het bekkensecretariaat in de vorige
planperiode, wordt verdergezet.
Uit de modellering van de Winge blijkt dat de grondwaterstand in de vallei gedomineerd wordt
door enerzijds de Winge en de Grote Losting en anderzijds door de verschillende sloten en
grachten die de vallei doorsnijden. Een evaluatie van de actuele en toekomstige functie van de
grachten in het gebied dringt zich op. Enerzijds wordt vastgesteld dat deze grachten de vallei en
de randdepressies sterk draineren. Sommige grachten dienen anderzijds veel water te kunnen
afvoeren, omdat rioleringen er hun pieken in lozen. Grachten, hun functies en hun profielen
kunnen geherdefinieerd worden. Zo wordt de drainerende werking maximaal verminderd maar
wordt de afvoercapaciteit behouden. Hierdoor kunnen bovendien andere grachten verondiept
worden.
Voor het bereiken van een goede ecologische toestand van de waterlopen is, vooral voor de
Winge en Motte, een inhaaloperatie nodig inzake uitbouw van zuiveringsinfrastructuur op
gemeentelijk en op bovengemeentelijk niveau. Het collectieve belang bij de aanleg van de
waterzuiveringsinfrastructuur moet in het afwegingskader van de beslissingen bij de lokale
besturen prioriteit krijgen.
Buiten de natuurkernen van de beekvalleien heeft intensieve landbouw een negatief effect op de
kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Buffermaatregelen tegen inspoelen van sediment,
nutrinten en bestrijdingsmiddelen n het gericht uitvoeren van erosiebestrijdende maatregelen (vb.
houtkanten) zijn noodzakelijk. Wat de bewoning en ambachtelijke zones betreft (o.a. Gouden

Kruispunt) moet er meer toegezien worden op de achterwaartse lozingen en afkoppeling.
De Wingevallei te Rotselaar en de Mottevallei te Rillaar hebben een uitgesproken corridorfunctie
naar de Demervallei. De doelstelling is het daadwerkelijk realiseren van een groen-blauwe
verbinding tussen de centraal Hagelandse vallei en de Demer. Een eerste stap is het oplossen van
vismigratieknelpunten rond o.a. de watermolens en stuwen op Motte, Winge en Begijnenbeek.
Organiseren & cordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming & win-wins
tussen de acties binnen en tussen de verschillende maatregelengroepen en om
Doelstelling
verder acties/projecten te stimuleren in het kader van het integraal project Winge
aantal & kwaliteit overlegmomenten
aantal resultaten uit overleg (nieuwe inzichten en afstemmingen, nieuwe
Indicator
projecten, nieuweacties, verbeterde samenwerking, ...)
Initiatiefnemers
Bekkensecretariaat Demerbekken
Andere
initiatiefnemer:
Hangt samen
met actie nr
Afhankelijk
van actie nr

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

9 - Andere maatregelgroepen
Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader
van integrale projecten
Besliste actie

Situering
Schaalniveau
Stroomgebieddistrict
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone

oppervlaktewaterlichaam
SGD Schelde Demerbekken
09-01 - Winge-Nieuwe Motte

In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten

Ja
Ja
Tielt-Winge
Lubbeek
Holsbeek
Rotselaar

Oppervlaktewaterlichaam Vhag
7453 - WINGEBEEK - NEKKERSPOELBEEK
VL05_116 - WINGE
7156 - WINGE - MOLENBEEK
L111_1041 - WINGE L1
7888 - GROTE LOSTING

Timing en budget
Geplande start
Raming kosten

2015-2018

Doelgroep
Investering Operationele Budget
Bekkensecretariaat 0.0
0.0
100.0 %
Totaal 0.0 €

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_1041 - WINGE L1
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
VL05_116 - WINGE
primair effect merkbaar is
VL05_104 - DEMER VII
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
KRLW I
Prioritering na budgetcontrole

