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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
De Grote Beverdijkvaart wordt op een ecologische wijze verbreed om de bergingscapaciteit in de
Grote Beverdijkvaart te optimaliseren en de pompcapaciteit van het Veurne-Ambacht
pompgemaal efficint te gebruiken.
Uitvoerige beschrijving
Het behoud en de verbetering van de bergings- en afvoercapaciteit in het stroomgebied van de
Grote Beverdijkvaart is belangrijk, mede gezien de trage afwatering in de vlakke polders en de
afhankelijkheid van de getijgebonden lozing op zee is. De bestaande buffercapaciteit dient
behouden te blijven door het huidige profiel van de waterlopen minstens te behouden door onder
meer de waterlopen tijdig te ruimen.
Verhogen van de buffercapaciteit kan door ecologische oeverherinrichting met verbreding van het
gabariet van de waterlopen. Hierbij wordt bij voorkeur natuurtechnisch gewerkt, bvb. door de
aanleg van plasbermen en licht hellende taluds, zodat ook de ecologische waarde van de
waterloop verhoogd wordt. Deze herinrichtingswerken hebben tegelijkertijd ook tot doel
oeverafkalvingen tegen te gaan.
Doelstelling
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

6 - Overstromingen
Water bergen (Protectie)
Bijkomende actie
Ja

Situering
bekken
Schaalniveau
SGD Schelde Stroomgebieddistrict
IJzerbekken
Bekken
01-02 - Langeleed-Beverdijkvaart
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam Vhag

Timing en budget
Geplande start
Raming kosten
Doelgroep
Investering Operationele Budget
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 2500000.0 0.0
0.0 %
Totaal 2500000.0 € 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 null
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 Middel

