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Actiefiche 8A_D_0127
Herstellen van houtkanten langs de Lachenebeek (en zijwaterlopen) voor de verbinding van de kleine
boskernen in het kader van het Landschapspark Zuidrand (SBZ)

Titel:

Hydromorfologie

Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Netebekken 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Om de ecologische toestand van de Lachenebeek te verbeteren, werken we op 3 vlakken: herstel van de
beekstructuur, herstel van het landschap en draagvlakverbreding. De afgelopen jaren werkten partners reeds
intensief aan bijkomende buffering langsheen de Lachenebeek alsook aan de optimalisatie van bestaande
overstromingsgebieden. Vanaf 2021 wil Regionaal Landschap Rivierenland, samen met haar partners, inzetten
op landschapsherstel en draagvlakverbreding. De grootste uitdaging op landschappelijk vlak is het herstel van
houtige KLE’s die de kleine boskernen met elkaar verbinden tot een aaneengesloten functioneel ecologisch
netwerk. Door in te zetten op beleving van de vallei, willen we daarnaast ook een breed draagvlak creëren en
betrokkenheid stimuleren.

Aanpak
- Kaartanalyse van de Lachenebeekvallei: kenmerken en functies, eigendomsstructuur, actieve
partners, doelstellingen
- Terreinbezoeken met stakeholders
- Opmaak landschapsvisie + terugkoppeling naar partners
- Voorbereiden projectideeën + aftoetsen haalbaarheid en draagvlak
- Opmaak visiebeeld/inrichtingsplan
- Opmaak actieprogramma (wie doet wat), financieel plan en detectie ‘quick wins’
- Contactname met eigenaars – afspraken – advies
- Realisaties op terrein – opvolging werken
- Communicatie naar buurtbewoners en passanten over inrichtingswerken
- Opmaak beheerplan, nazorg aanplantingen
- Publieksevenement rond het beekverhaal (landschapswandeling, valleibeleving ...)

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Regionaal Landschap : Rivierenland

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Provincie Antwerpen, Vlaamse overheid : Vlaamse
Landmaatschappij (VLM)

verbinding van de kleine boskernen in het kader van het Landschapspark ZuidrandDoelstelling:

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: 10 - Netebekken

Oppervlaktewaterlichamen:

  Code   Omschrijving   Afstroomzone   Gebied

L217_4575 L217_4575 Afstroomzone van GETIJDENETES AG - klasse 4

L111_1113 LACHENEBEEK Afstroomzone van GETIJDENETES AG - klasse 4

8839-LACHENEBEEKVhag:

Speciale beschermingszone : Nee

VenGebied: Nee

Gemeenten: 2547 Lint, 2540 Hove, 2530 Boechout, 2500 Lier

Timing & budget
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Geplande start: 2022-2027

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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