
7B_D_0092Actiefiche:

Actiefiche 7B_D_0092
Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne langs de
Witbeek en zijlopen

Titel:

Verontreiniging oppervlaktewater

Het terugdringen van verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Maasbekken 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Voor de Witbeek zijn de nutriëntenconcentraties hoog en een deel daarvan is afkomstig vanuit de
landbouwsector (en dan vooral voor de stikstofparameters). Enerzijds zal de focus liggen op restlozingen
(erfsappen) bij landbouwbedrijven in het gebied en anderzijds bij het tegengaan van afspoeling en uitspoeling
van voedingsstoffen (--> gerichte sensibilisering rond erfsappen, handhaving,  oeverstroken en bufferzones,
aangepaste bemesting, aanleg helofytenfilters op zijlopen en perceelgrachten,...). Met deze actie wordt
uitvoering gegeven aan volgende acties van het IWP Bosbeek-witbeek: Reductie van inspoeling van nutriënten
en sediment naar waterlopen via handhaving, sensibilisering, BO, …; water vasthouden (infiltreren) en
vertragen op landbouwpercelen, incl. mindering sedimentafspoeling (thv Dorne, Valleistraat, Caelenberg,
Slagmolen, Ridderpadstraat, Houwstraat, Breeërweg). Deze actie zal focussen op het volledige afstroomgebied
van de Witbeek, incl Schaagterziep en Tapziep. Deze actie draagt ook bij tot reductie wateroverlast in o.a.
Neeroeteren door afstroom van landbouwpercelen te minderen

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Bekkensecretariaat Maasbekken

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

7B_D_0012

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

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

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

Situering

Stroomgebieden: SGD Maas

Bekken: 11 - Maasbekken

Oppervlaktewaterlichamen:

  Code   Omschrijving   Afstroomzone   Gebied

L111_1089 WITBEEK Afstroomzone van WITBEEK SPG - klasse 3

9926-TAPZIEP, 9850-SCHAAGTERZIEP, 9823-WITBEEKVhag:

Speciale beschermingszone : Ja

VenGebied: Ja

Gemeenten: 3640 Kinrooi, 3680 Maaseik

Geplande start: na 2021

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Andere 150.000 75 30.000 75

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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