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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Onderzoek naar het remediren van de verdrogingsverschijnselen rond de waterwinning de
Koevoet te Londerzeel
Uitvoerige beschrijving
Knelpunt is dat het gebied te lijden heeft onder de nabij gelegen grondwaterwinningszone (VMW
Koevoet) die zorgt voor een verlaging van de grondwatertafel. Ook is er afvoer van water (o.a. in
voorjaar) langs een gracht ten zuidwesten van het bos en in de richting van het Groenhof. Op de
rechteroever vallen zelfs een aantal grachten droog. Er is ook afvoer van water (o.a. in het
voorjaar) naar de Vliet via de Slootloop. Een mogelijke oplossing bestaat in een betere verbinding
met de Vliet.
remediren verdroging
Doelstelling
hogere grondwatertafel
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Andere initiatiefnemer:
Hangt samen met actie nr
Afhankelijk van actie nr

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

5A - Kwantiteit grondwater
Studies en onderzoeksopdrachten rond grondwaterkwantiteit ter
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid
Besliste actie

Situering
Schaalniveau
Stroomgebieddistrict
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone

grondwaterlichaam
SGD Schelde -

In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten

Neen
Neen
Londerzeel

Oppervlaktewaterlichaam
L208_651 L107_664 - MOLENBEEK - ZIJP
VL05_30 - GROTE MOLENBEEK - DE
VLIET

04-09 - Vliet
Centraal Vlaams Systeem (SGD Schelde)
BEVL022 - cvs_0160_gwl_1

Vhag
738 - LOMBEEK
21 - MOLENBEEK - ZIJP
6 - GROTE MOLENBEEK - LIPPELOSEBEEK DE VLIET

Timing en budget
Geplande start
Raming kosten
Doelgroep
Investering Operationele Budget
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 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

grondwatersysteem
Ja

VL05_30 - GROTE MOLENBEEK DE VLIET
L107_664 - MOLENBEEK - ZIJP

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

