
4A_B_0022Actiefiche:

Actiefiche 4A_B_0022
Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het KastanjebosTitel:

Beschermde en waterrijke gebieden (grondwater)

Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van andere beschermde gebieden die
rechtstreeks afhankelijk zijn van grondwater

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Dijle- en Zennebekken 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Actie opgenomen in maatregelenprogramma ANB voor het behalen van de IHD voor het Kastanjebos. Het
Kastanjebos is Natura2000 gebied. Het is een nat gebied, met hoge grondwaterpeilen, en dit zorgt voor unieke
en waardevolle vegetaties. De laatste jaren wordt hier wel een verdroging vastgesteld. In het gebied wordt ook
drinkwater gewonnen door de Watergroep. Er zijn afspraken gemaakt over de grondwaterpeilen in het gebied,
zodat de natuurdoelen niet aangetast worden. Het is belangrijk dat deze nageleefd en opgevolgd worden.
Daarnaast is het voor het behalen van de IHD ook belangrijk dat de drainerende werking van beken en grachten
rondom het Kastanjebos beperkt wordt waar nodig. Daarom dienen deze eerst geïnventariseerd te worden. De
afstemming van het waterbeheer dient zo te gebeuren dat indien er een significante negatieve invloed op
omliggende landbouwpercelen is, die tot een minimum beperkt blijft.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Gemeente: Herent, Drinkwatermaatschappij : De
Watergroep

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Departement Landbouw en Visserij (LV)

Tegengaan verdere verdroging thv Kastanjebos en herstel grondwaterpeilenDoelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG
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Effect op de doelstelling van de eigen
maatregelengroep ZEER GROOT GROOT MATIG KLEIN

Neveneffecten op andere
maatregelengroepen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid (administratief,
technisch, draagvlak) VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Synergie met andere (Europese of
Vlaamse) beleidsdoelstellingen (incl.
klimaatverandering en -adaptatie)

GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Schelde

Grondwatersystemen: Brulandkrijtsysteem

Speciale beschermingszone : Ja

VenGebied: Ja

Gemeenten: 3020 Herent

Geplande start: 2019-2021

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

% Voorzien investering  Operationele kosten
per jaar    (in €/jaar)

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Agentschap voor Natuur

150.000 100 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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