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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Doorvertaling van resultaten van de OWKM om de veiligheid voor wateroverlast te verhogen in
functie van de noodzaak (o.a. doorvertaling van de scenarioanalyses naar inrichting van
bijkomende wachtbekkens op de Nederbeek, Kasterbeek, Volkaartbeek, Oossebeek en
Marollebeek)
Uitvoerige beschrijving
Doorvertaling van resultaten van de OWKM om de veiligheid voor wateroverlast te verhogen in
functie van de noodzaak (o.a. doorvertaling van de scenarioanalyses naar inrichting van
bijkomende wachtbekkens op de Nederbeek, Kasterbeek, Volkaartbeek, Oossebeek en
Marollebeek).
Actie 10 BBP ste generatie:
Stand van zaken: Op 12 oktober 2012 werd het provinciaal RUP 'Overstromingsgebied
Nederbeek' te Wortegem-Petegem goedgekeurd door de minister. Door sommige grondeigenaars
is er beroep aangetekend. Er wordt gewacht op een uitspraak van de Raad van State. Wat GOG
Kasterbeek en Volkaartbeek betreft: de laatste jaren blijkt de noodzaak tot uitvoering van deze
acties eerder verdwenen. Voor de Volkaartbeek wordt extra buffering voorzien ikv
rioleringsproject. Voor het GOG Marollebeek zijn er ondertussen aan de beek zelf
dijkverstevigingswerken uitgevoerd waardoor er zich voorlopig geen grote problemen meer
stellen op de Marollebeek. De Stad Oudenaarde heeft een ontwerp uitgewerkt voor een GOG ter
hoogte van de Zwadderkotmolen maar maar er zijn vele moeilijkheden (o.a. geklasseerde molen,
hoogspanningsmast, ...) te overwinnen. De studie is hervat.
wateroverlast beperken
Doelstelling
definiren van relevante en haalbare ingrepen + realiseren voorgestelde
Indicator
ingrepen
Initiatiefnemers
Gemeente:Oudenaarde
Gemeente:Wortegem-Petegem
Provincie Oost-Vlaanderen
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Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel
Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn

6 - Overstromingen
Studies en onderzoeksopdrachten rond overstromingen ter
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid
Besliste actie
Ja

Situering
Schaalniveau
Stroomgebieddistrict
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone

oppervlaktewaterlichaam
SGD Schelde Bovenscheldebekken
06-03 - Scheldeheuvels

In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten

Neen
Neen
Wortegem-Petegem
Oudenaarde

Oppervlaktewaterlichaam Vhag
5528 - VOLKAARTBEEK - MOLENBEEK - VOSBEEK
5065 - NEDERBEEK - ZIJPTE
L213_204 5680 - MAROLLEBEEK - GROTE BEEK
5040 - KASTERBEEK
5786 - OOSSEBEEK - SPOUWWATERBEEK

Timing en budget
Geplande start
Raming kosten

2015-2018

Doelgroep
Investering Operationele Budget
Provincie Oost-Vlaanderen 1100000.0 0.0
100.0 %
Gemeente
0.0
0.0
0.0 %
Totaal 1100000.0 € 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
L208_237 Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Behoort niet tot KRLW scenario
Prioritering na budgetcontrole ORL Hoog

