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Actiefiche 4B_I_0005
Uitvoering van de acties binnen natuurinrichting Zwarte Beek, kaderend in Integraal Project Zwarte BeekTitel:

Beschermde en waterrijke gebieden (oppervlaktewater)

Aangepast beheer van waterlopen in functie van ecologische doelstellingen

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Demerbekken 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Uitvoering van de acties binnen natuurinrichtingsplan Zwarte Beeks, kaderend in Integraal Project Zwarte Beek.
Deze actie omvat ondermeer de deelprojecten
 (1) inzake hermeandering en creëren plas-drassituaties (kader natuurinrichting Zwarte Beek,• Hydrologisch
herstel van de vallei door o.a. het ophogen van de bedding van de Oude Beek, stroomopwaarts de
Nieuwendijk, het plaatsen van damwanden en het opheffen van afwaterende zijgrachten;
• Herstel van het open valleilandschap met ontwikkelingskansen voor gewenste vegetaties en soorten,
zoals o.a. kleine zeggenvegetatie, droge en vochtige tot natte heide en heischrale graslanden, door het
omvormen van elzenbroekbos, het verwijderen van houtopslag en/of het afgraven van de voedselrijke
bouwvoor;
• Bosomvorming;
• De natuurvriendelijke inrichting van enkele voormalige weekend- en visvijvers;
• Aanleggen en verbeteren van weginfrastructuur en opslagplaatsen in functie van het beheer;
• Vervangen, verwijderen en plaatsen van duikers, bruggen en beekovergangen op zowel de Oude als
Zwarte beek;
• Het verwijderen van overbodige infrastructuur en constructies;
• Het herleggen van de Zwarte beek ter hoogte van de Kraaienstraat;
• De aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties in het bovenstroomse gebied van de Oude
Beek;
• De aanleg van amfibiedoorsteken.

(2) in het kader van de Care Peat project.

Bij deze actie in dit belangrijk habitatrichtlijngebied behoort het verhogen van de biodiversiteit tot de
hoofddoelstellingen van de actie.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Betrokkenen: Bekkensecretariaat Demerbekken

Doelstelling:

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

Kwalitatieve inschatting van het effect:

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_117 ZWARTEBEEK Afstroomzone van ZWARTEBEEK SPG - klasse 2

L111_1080 ZWARTEBEEK L1 Afstroomzone van ZWARTEBEEK SPG - klasse 2

Speciale beschermingszone : Ja

VenGebied: Ja

Gemeenten: 3560 Lummen, 3550 Heusden-Zolder, 3580 Beringen

Timing & budget
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Geplande start:

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Vlaamse

4.200.000 100 0 0

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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