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Actiefiche 8A_D_0171
Realiseren van recreatieve verbinding in het Heulebeekdomein van Kuurne.Titel:

Hydromorfologie

Natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Leiebekken 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Het terrein langs de Heulebeek te Kuurne, met een oppervlakte van om en bij de 2 ha, is een restant van
vochtige valleigronden die sinds mensenheugenis in gebruik werden genomen als wei- en hooiland. Het
domein is eigendom van de gemeente Kuurne en kreeg op het gewestplan de bestemming "Parkgebied".
Doorheen het gebied loopt een 700 m lang wandelpad. Gezien de sterke verstedelijking in de regio is het
merkwaardig dat het Heulebeekdomein als restant van de oorspronkelijke valleibiotoop bewaard is gebleven.
Vooral het zeggeveld en de omgeving van de twee poelen hebben grote biologische waarde. Het beheer is er
onder meer op gericht om in het bos enkele open ruimtes te behouden om de vegetatie van de vroegere
vochtige hooilanden (dotterbloem, pinksterbloem, echte koekoeksbloem...) in stand te houden.
Het domein doet ook dienst als overstromingsgebied voor de Heulebeek,
Intercommunale Leiedal werkt al geruime tijd aan het Groene Sporen project 'Heerlijke Heulebeek'. Een
intergemeentelijke visie op de Heulebeek als groene corridor binnen de verstedelijkte regio Kortrijk werd
opgemaakt. Er lopen deelprojecten met steun vanuit het Interreg V-project Valys.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Gemeente: Kuurne

Betrokkenen: Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv

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:

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

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: 5 - Leiebekken

Oppervlaktewaterlichamen:

  Code   Omschrijving   Afstroomzone   Gebied

VL21_47 HEULEBEEK Afstroomzone van HEULEBEEK AG - klasse 5

4205-HEULEBEEKVhag:

Speciale beschermingszone : Nee

VenGebied: Nee

Gemeenten: 8520 Kuurne

Geplande start: 2022-2027

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Gemeente: Kuurne 0 0 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Voortgang
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Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar :

:
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