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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 Velpe
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 Velpe
Het Velpebekken is een zeer agrarische streek en kent nog belangrijke natuurwaarden, vooral in
samenhang met de grachten en waterlopen: interacties tussen natuur en landbouw zijn er sterk
aanwezig. Het heuvelachtige karakter van het smalle, langgerekte stroomgebied geeft in
combinatie met de intensieve landbouw aanleiding tot erosie op landbouwgronden, en
sedimentatie van deze bodemdeeltjes in waterlopen. Erosiecordinatie en uitvoering van
erosiebestrijdingsplannen moeten deze problematiek aanpakken en via brongerichte en
infrastructurele maatregelen een win-win-situatie creren voor zowel landbouw als ecologie.
Verder zoeken naar mogelijke synergin tussen landbouw en ecologie kunnen de ecologische
kwaliteit lokaal impulsen geven.
De verdere aanpak van vismigratieknelpunten op deze voor herstel van vismigratie prioritaire
waterloop vormt dan ook een belangrijke focus binnen de Velpevallei. Parallel hiermee is een
verbetering van de waterkwaliteit onontbeerlijk: heel wat zijlopen ontvangen nog ongezuiverd
huishoudelijk afvalwater van landelijke gebieden. Verdere uitbouw van ontbrekende schakels in
de waterzuiveringsinfrastructuur (o.a. zuiveringsgebied Glabbeek en Kortenaken) is daarom van
groot belang.
Om wateroverlast stroomafwaarts in het centrum van Halen te voorkomen, dient te worden
gezocht naar bijkomende ruimte voor water(berging) en zal de stelselmatige uitvoering van het
waterhuishoudingsplan van de watering Het Velpedal hiertoe bijdragen. Het is aangewezen hierbij
af te stemmen met de gewenste ecologisch doelstellingen en een ecologisch beheer van de natste
delen van de vallei na te streven. Verdere maatregelen tot structuurherstel, zoals die in het
verleden werden uitgevoerd in de Velpevallei, zijn wenselijk.
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 Velpe
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
oppervlaktewaterlichaam
Schaalniveau
SGD Schelde Stroomgebieddistrict
Demerbekken
Bekken
09-02 - Velpe
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten

Ja
Ja
Boutersem
Halen
Glabbeek
Kortenaken
Bierbeek

Oppervlaktewaterlichaam Vhag
7660 - OUDE VELP - WVGLA-62
VL05_115 - VELPE
15418 - VISTRAP VELPE
L111_436 - VELPE L1
7155 - VELPE
7626 - WVBOU-79 - OUDE VELP

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
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

VL05_103 - DEMER VI

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

