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Actiefiche 8A_J_0004
Optimaliseren van de waterhuishouding van de ColateurTitel:

Hydromorfologie

Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Gebiedsspecifieke actie

Planonderdeel: Netebekken 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: De Colateur is een kunstmatige waterloop waar van nature erg weinig stroming op zit. Destijds is deze
aangelegd als afwateringsgracht tussen het kanaal Dessel-Schoten en het kanaal Bocholt-Herentals.  In de
periode periode 1929 – 1935 werd het peil van het Albertkanaal verhoogd en kon de Colateur niet meer
gravitair afwateren. Op dat moment is het laatste stuk colateur dichtgemaakt en is de afloop naar de Achterste
Neet gemaakt. Gezien de Colateur als niet natuurlijke waterloop van noord naar zuid doorheen het landschap
loopt, sifoneert deze met heel wat andere natuurlijke waterlopen. Deze doorsteken werden allen
geinventariseerd en de staat ervan werd geinspecteeerd. De sifon van de Zwarte Nete zal als eerste worden
vernieuwd. Een verdere planning van de overige sifons wordt eveneens gekoppeld aan de visie die door DIW
wordt opgesteld. Aan deze visie zal in de komende planperiode worden verder gewerkt. Een visie vertrekkende
vanuit Integraal Waterbeleid – samen werken aan water en dit over grenzen en bevoegdheden heen. Een
aantal randvoorwaarden, zoals onder andere het recreatieve luik dat onlosmakelijk met de Colateur is
verbonden, alsook de verdere aanpak van de overige sifons, zullen in de visie zeker aan bod komen.  Daarnaast
zullen ook eventuele maatregelen met een prioritering, initiatiefnemers, …. worden opgenomen. Net zoals bij
de start van dit dossier zal het verdere verloop van Colateur in samenspraak met de verschillende betrokken
partijen blijven gebeuren.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Provincie Antwerpen

Betrokkenen: Gemeente: Dessel, Gemeente: Retie

Optimale sifonering waterlopen onder ColateurDoelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

6_C_0011

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:
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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_4651 L217_4651 Afstroomzone van KLEINE NETE I SPG - klasse 2

115-COLATEURVhag:

Speciale beschermingszone : Ja

VenGebied: Ja

Gemeenten: 2470 Retie, 2480 Dessel

Geplande start:

Timing & budget

Raming tabel:
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  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Provincie Antwerpen 100.000 0 0 0

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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