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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Organiseren gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Hallerbosbeken voor
afstemming & win-wins tussen de acties binnen en tussen de verschillende maatregelengroepen en
om verdere acties/projecten te stimuleren/faciliteren.
Uitvoerige beschrijving
Het integraal project Hallerbosbeken is een integraal waterbeleidsproject voor het valleigebied
van enkele ecologisch zeer waardevolle zijlopen van de Molenbeek (Kapittelbeek,
Rilroheidebeek, Zoninbosbeek & Steenputbeek).
Het Integraal project werd opgestart in het kader van het eerste Bekkenbeheerplan Dijle-Zenne
met als initiatiefnemer het bekkensecretariaat.
De basisbouwstenen van het project bestaan uit een aantal concrete acties en projecten van
verschillende waterbeheerders, administraties en organisaties. De maatregelen die binnen het
project kaderen zijn: 1) kwaliteit van het water verbeteren: aanpak van puntbronnen en diffuse
bronnen, sensibiliseren van burgers; IBA's, aanpak lozingen R0, uitvoeren en plannen
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsprojecten), 2) De natuurkwaliteit van het water
verbeteren: behoud / herstel van de natuurlijke structuur van waterlopen, herstellen vrije
vismigratie, ecologisch beheren van de visstand (uitzondelijke visfauna). 3) Afstemmen van
recreatieve activiteiten op de draagkracht en de andere functie van het watersysteem: o.a.
oplossingen zoeken voor problematiek Consciencepad langsheen Kapittelbeek. Een belangrijk
aspect van dit project is dan ook het invullen van de ontbrekende schakels en het op elkaar
afstemmen van de bestaande acties waardoor de vallei van de Hallerbosbeken naar waarde kan
beleefd worden als een aaneensluitend lint in een aantrekkelijke groene, maar ook urbane
omgeving. Vandaar dat ook communicatie en sensibilisering van het ruime publiek in een laatste
fase een belangrijke rol zullen spelen.
Draagvlak creren voor , faciliteren en stimuleren van het integraal waterbeleid op
Doelstelling
het terrein in het kader van Integraal Project Hallerbosbeken
Aantal & kwaliteit overlegmomenten
Aantal resultaten uit overleg (nieuwe inzichten en afstemmingen, nieuwe
Indicator
projecten, nieuwe acties, verbeterde samenwerking, ...)
Initiatiefnemers
Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken
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 Dijle- en Zennebekken

In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten

Ja
Ja
Beersel
Halle

Oppervlaktewaterlichaam Vhag
7040 - KAPITTELBEEK
7068 - STEENPUTBEEK
L213_92 7032 - ZONIENBOSBEEK
7021 - RILROHEIDEBEEK - HALLEBEEK

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

oppervlaktewaterlichaam
Ja

L208_417 VL08_92 - ZENNE I
L111_1037 - MOLENBEEK LAKEBEEK

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

