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Actiefiche 4B_E_0353
Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit en
tegengaan verdroging in de vallei van de Zuunbeek (cat 2) en zijlopen (Habitatrichtlijngebied Hallerbos en
nabije boscomplexen met brondgebiede

Titel:

Beschermde en waterrijke gebieden (oppervlaktewater)

Prioritair aanpakken van structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde gebieden

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Dijle- en Zennebekken 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Het lokaal waterlichaam van de Zuunbeek heeft al een relatief goede structuurkwaliteit. Op bepaalde plaatsen
zou deze nog verbeterd kunnen worden door aanpassingen binnen de bedding van de waterloop, zoals het
voorzien van een zomer-en winterbed. Dit leidt er ook toe dat er in droge periodes langer water in de
waterloop kan staan, wat een belangrijk positief ecologisch effect heeft. In de voorbije droge zomers heeft het
lage peil van de Zuunbeek immers al tot significante negatieve effecten op de ecologie geleid. Verwacht wordt
dat dit in de toekomst enkel gaat toenemen, oa dor klimaatsverandering maar ook door de geplande en in
uitvoering zijnde rioleringsprojecten. Het garanderen van een minimumpeil/-debiet is ook belangrijk voor het
behalen van de IHD in het gebied, en is dus ook prioritair voor ANB. Het oplossen van de resterende
vismigratieknelpunten (beperkt, de meeste zijn al aangepakt) kan er verder ook voor zorgen dat de vissen tot in
de bovenloopjes kunnen migreren. Structuurherstel voor de Zuunbeek is ook opgenomen als actie in het
managementplan van ANB voor het Habitarichtlijngebied Hallerbosbeken.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Provincie Vlaams-Brabant

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

8A_E_0193

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

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG

Printdatum 13/10/2022 1 / 3



4B_E_0353Actiefiche:

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: 8 - Dijle- en Zennebekken

Oppervlaktewaterlichamen:

  Code   Omschrijving   Afstroomzone   Gebied

L117_1036 ZUUNBEEK L1 Afstroomzone van ZUUNBEEK AG - klasse 4

L117_402 MOLENBEEK - SLAGVIJVERBEEK Afstroomzone van ZUUNBEEK AG - klasse 4

Speciale beschermingszone : Ja

VenGebied: Ja

Gemeenten: 1755 Gooik, 1540 Herne, 1750 Lennik, 1670 Pepingen

Geplande start:

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Provincie Vlaams-Brabant 100.000 10 0 0

Timing & budget

Raming tabel:
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Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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