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Actiefiche 8A_E_0390
Verlegging en herinrichting van de Voer in Schoppem (Voeren)Titel:

Hydromorfologie

Realiseren van beek- en rivierherstel

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Maasbekken 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: De Voer ligt te kort bij de weg die erlangs ligt met stabiliteitsproblemen tot gevolg, meer bepaald de muur aan
de wegrand die aan het verzakken is alsook onderuitspoeling. Daarom wordt de Voer over een beperkte
afstand, meer bepaald 68 meter, verlegd en heringericht met meanders.
Daarnaast hebben de percelen die achter de overwelving (brugje over de Voer) gelegen zijn
toegankelijkheidsproblemen met zwaar verkeer en hulpdiensten omwille van de smalle doorgang en de haakse
bocht. Om dit op te lossen wordt een veldweg met voldoende breedte diagonaal aangelegd in een laagte,
dwars op een meander van de Voer, om doorgang voor zwaar verkeer en hulpdiensten mogelijk te maken. Het
plaatselijk vervoer kan over de reeds aanwezige overwelving gebeuren.
Verder bleek Aquafin ook een doortocht met een persleiding gepland te hebben.
Op basis van een verdeelsleutel werd overeengekomen dat de Provincie de hermeandering, de aanleg van de
veldweg en de oeverherstructurering voor haar rekening zou nemen. De gemeente zou de structuur van de
bestaande overwelving (brugje) herstellen en verbeteren en Aquafin zou de wegeniswerken voorzien.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Provincie Limburg

Betrokkenen: Rioolbeheerder : Aquafin NV., Gemeente: Voeren

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

8A_E_0299

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 Maas

Bekken: 11 - Maasbekken

Oppervlaktewaterlichamen:

  Code   Omschrijving   Afstroomzone   Gebied

L107_891 VOER (VOEREN) Afstroomzone van VOER
(VOEREN)

AG - klasse 4

9574-VOERVhag:

Speciale beschermingszone : Ja

VenGebied: Ja

Gemeenten: 3790 Voeren

Geplande start: na 2021

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Provincie Limburg 55.000 100 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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