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Overzicht geplande werken 2019 - 2024
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

provincie

werken die (quasi) voltooid
zijn sinds start medio 2019

Antw

renovatie elektromechanica
pompgemaal Rode Weel op de
Schijn in Stabroek (halfweg)

Antw

installatie van een nieuwe
roosterreiniger op het
pompgemaal Rode Weel op de
Schijn in Stabroek (bouwkunde
en elektromechanica)

werken die in
uitvoering gaan in
2021

Antw

aanleg van een
langgerekt
overstromingsgebied
aan weerszijden van de
Kleine Nete in Geel,
Kasterlee ('De Zegge')

Antw

vernieuwing
elektromechanica
pompgemalen op de
Grote Molenbeek en op
de Zielbeek in Puurs

werken die voorbereid
worden voor uitvoering
in 2022-2023-2024

Antw

renovatie
laagspanningsinstallatie
pompgemaal op de
Benedenvliet in Schelle

Antw

aanleg van een dijk ter
bescherming van de wijk
Sneppelaar op de Grote
Molenbeek in PuursLonderzeel
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Antw

plaatsen van nieuwe
roosterreinigers op de
pompgemalen van Vliet en
Zielbeek in Puurs

Antw

revisie van 2 pompen in
het pompgemaal Keetberg
en van 4 pompen in het
pompgemaal Stenegoot op
Antwerpen-linkeroever

Vl-Br

verbouwing van de
Grote Steunbeer op de
Demer in Diest tot
modern regelkunstwerk
(bouwkunde en
elektromechanica) fase 1

Vl-Br

renovatie, uitbreiding en
automatisatie van het
verdeelwerk
Ursulinnensluizen op de
Dijle in Leuven
(bouwkunde en
elektromechanica)

Vl-Br

uitbreiding wachtbekken
op de Begijnebeek in
Bekkevoort

Vl-Br

aanleg van dijkwerken
op de Winge in
Rotselaar

Vl-Br

verbouwing van de Grote
Steunbeer op de Demer in
Diest tot modern
regelkunstwerk
(bouwkunde en
elektromechanica) - fase 2
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W-Vl

aanleg van een pompgemaal
met wachtboezem op de
Zwinnevaart ter hoogte van het
Zwin (bouwkunde en
elektromechanica)

W-Vl

aanleg van een wachtbekken
op de Kerkebeek in Brugge
(bouwkunde en
elektromechanica)

W-Vl

aanleg van een tweede
uitmonding van de Zwinnevaart
op het Leopoldkanaal in
Damme (bouwkunde en
elektromechanica)

W-Vl

aanleg van een pompgemaal
op het Engelendelft (Ijzer) in
Diksmuide (bouwkunde en
elektromechanca)

W-Vl

aanleg van stalen en
houten damwanden en
gronddijken langs de
oevers van de
Noordede in Bredene

W-Vl

plaatsen van
terugslagkleppen op het
Maartenssas (Noordede in
Bredene)

W-Vl

bescherming met dijken
van woonwijk Hemelhoek
in Ledegem langs de
Heulebeek

W-Vl

bescherming Elfjulistraat
met dijkwerken langs de
Mandel in Kachtem
Ingelmunster
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W-Vl

aanleg van een winterbed
langs de Gauwelozekreek
in Oostende

W-Vl

inrichting van een
wachtbekken op de
monding van de Rivierbeek
in Oostkamp

W-Vl

aanleg van een winterbed
langs de Heulebeek in
Heule opwaarts de bypass

W-Vl

werken op de Ieperlee
stroomopwaarts van Ieper
(optimalisatie wachtbekken
Verdronken Weiden)

W-Vl

aanleg van een winterbed
langs de Heulebeek te
Moorsele

O-Vl

aanleg van wachtbekkens op
de Marke in Galmaarden

O-Vl

aanleg van een pompboezem
aan het pompgemaal op de
Vondelbeek te Dendermonde

O-Vl

aanleg van een
winterbed en vergroten
doorvoersectie aan twee
bruggen op de
Maarkebeek in
Oudenaarde (aandeel
VMM)

O-Vl

aanleg van wachtbekkens
op de Marke te Herne
(bouwkunde en
elketromechanica)
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O-Vl

Limb

revisie
hoogspanningsinstallatie
van de pompgemalen op
Vondelbeek en Steenbeek
in Dendermonde

vernieuwen 12
stuwkleppen van de
wachtbekkens
Webbekom en
Schulensbroek op de
Demer opwaarts Diest

Limb

aanleg van een
wachtbekken op de
Bosbeek-Witbeek in
Neeroeteren

Limb

aanleg van een winterbed
langs de Berwijn in
Moelingen

Limb

realiseren van bijkomende
buffering op de Voer
stroomopwaarts 's
Gravenvoeren

Limb

plaatsen van een
verdeelwerk op de Voer in
Voeren (bouwkunde en
EMU)

Brussel

plaatsen van een nieuwe
roosterreiniger op het
pompgemaal op de
Trawoolbeek (Woluwe) in
Vilvoorde

Brussel

plaatsen van automatische
schuiven op de
wachtbekkens op de
Zuunbeek in Sint-PietersLeeuw
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Brussel

openlegging van de
Woluwe in een
winterbed in de
Vlaamse rand rond
Brussel

Brussel

vergroten buffervolume
van de Kleine
Maalbeek/Woluwe in
Wezembeek

Brussel

vervangen van de
vlinderkleppenop de
Woluwe richting
wachtbekkens Trawool
door stuwkleppen
(bouwkunde en
elektromechanica)

Brussel

creëren van extra buffering
op de Zuunbeek in St.Pieters-Leeuw

Brussel

aanleg
overstromingsgebied op de
Kleine Zenne ter hoogte
van de Zenneweides in
Lembeek Noord
(bouwkunde en
elektromechanica)
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