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Actiefiche 4B_B_0295
Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied in de provincie Vlaams Brabant van de Melsterbeek,
waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek

Titel:

Beschermde en waterrijke gebieden (oppervlaktewater)

Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Demerbekken 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Deze actie omvat ondermeer de deelprojecten  (1) Bovengemeentelijk Hemelwaterplan (hele afstroomgebied):
het analyseren van knelpunten, het definiëren van gerichte maatregelen en het opmaken van een plan ‘Ruimte
voor water’, van bron tot monding, mbt waterinfiltratie, ontharding, zuivering, buffering, groenblauwe
netwerken, enz.
(2) Landbouwers Koolstofbouwers (klimaatproject VL): het optimaliseren van koolstofcaptatie op
landbouwpercelen via het aanpassen van landbouwpraktijken en het uittesten van alternatieve teelten. De
percelen worden gekozen met het oog voor diverse contexten (bodemstructuur, reliëf, erosiegevoeligheid,
locatie op de leemplateaus maar ook in de vallei).
(3) Groeninrichting van buffer- en wachtbekken: het groen inrichten van de bestaande bekkens mbt
waterinfiltratie en -zuivering, biodiversiteit Deze actie kadert in het integraal project Getes-Melsterbeek. Tot de
scope van deze actie horen maatregelen inzake het opheffen van vismigratieknelpunten, verdroging,
extensivering ruimingsbeheer, koolstofcaptatie, bevordering  biodiversiteit, creatie van groenblauwe
netwerken, oeverzones en natuurlijke waterbergingscapaciteit,

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Polder en/of Wateringen: Watering van St.-Truiden, Provincie Vlaams-Brabant

Betrokkenen: Regionaal Landschap : Zuid-Hageland, Bekkensecretariaat Demerbekken

Doelstelling:

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:
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Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG

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 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

Bekken: 9 - Demerbekken

Oppervlaktewaterlichamen:

  Code   Omschrijving   Afstroomzone   Gebied

VL11_207 MELSTERBEEK I+II Afstroomzone van MELSTERBEEK
I+II

AG - klasse 4

L111_1075 MELSTERBEEK L1 Afstroomzone van MELSTERBEEK
I+II

AG - klasse 4

Speciale beschermingszone :

VenGebied: Ja

Gemeenten: 3450 Geetbets

Geplande start:

Timing & budget

Raming tabel:
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  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Provincie Vlaams-Brabant 200.000 10 0 0

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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