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Actiefiche 5B_C_0019
Opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor vallei- en wetlandherstelTitel:

Kwantiteit oppervlaktewater

De waterbeschikbaarheid verhogen

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: De actie betreft de opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor vallei- en wetlandherstel in
uitvoering van de Blue Deal. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het herstel en de bescherming van
veengebieden (laagveen, hoogveen, veenbossen) die de grootste hoeveelheid water kunnen vasthouden en
ook veel koolstof opslaan. Heel wat van die veengebieden zijn momenteel in landbouwgebruik. Ook het herstel
van historische vloeiweidensystemen en hermeandering kunnen deel uitmaken van dit programma. Daarnaast
vallen ook vochtige graslanden binnde scope van deze actie. Vochtige graslanden houden water langer vast dan
akkerland en zijn ook een hotspot voor koolstof.  Daarom dient in de valleien en de polders ingezet te worden
op het herstel en de beschermings van vochtige graslanden. De nog aanwezige permanente graslanden moeten
afdoende beschermd worden. Het investeringsprogramma bestaat uit het realiseren van verscheidene
natuurprojecten door het Agentschap Natuur en Bos via aankopen en inrichtingswerken voor een bedrag van
70 miljoen euro. Daarnaast wordt er voor derden (private eigenaars, terreinbeherende verenigingen, lokale
besturen) een oproep gelanceerd voor lokale vernattingsprojecten (verwerving en inrichting) in het kader van
natte natuur voor een totaal bedrag van 30 miljoen euro.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Natuurpunt, Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM), Vereniging Vlaamse Provincies (V.V.P.), Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg
nv, Vlaamse overheid : Departement Omgeving

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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Effect van de maatregel ifv de
doelstellingen

RECHTSTREEKS EN
ONMIDDELLIJK

RECHTSTREEKS
MAAR VERTRAAGD

ONMIDDELLIJK
MAAR

ONRECHTSTREEKS

ONRECHTSTREEKS EN
VERTRAAGD

Ruimtelijk effect van de maatregel GEBIEDSDEKKEND MEERDERE
AFSTROOMZONES WATERLICHAAM BEPERKT GEBIED

Bestendigheid van het effect PERMANENT LANGDURIG
VOORTDURENDE
IMPLEMENTATIE

NODIG
EENMALIG

Bindend karakter WETTELIJK BINDEND,
INCL. HANDHAVING WETTELIJK BINDEND VASTGELEGD IN

PLANNEN VRIJWILLIG

Kosten GEEN KOSTEN < 100.000 EURO < 500.000 EURO > 500.000 EURO

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) DRAAGT BIJ NO REGRET MOGELIJK REGRET NEGATIEVE IMPACT

Synergie met andere
beleidsdoelstellingen (KRLW - WTBD -
IHD - ...)

GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

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

Situering

Stroomgebieden:

Speciale beschermingszone :

VenGebied:

Gemeenten:

Geplande start: 2022-2027

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Timing & budget

Raming tabel:
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  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Agentschap voor Natuur

99.500.000 100 0 0

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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