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Het overwegingsdocument bij het bekkenspecifieke deel voor het Leiebekken 
is opgesteld naar aanleiding van het openbaar onderzoek van en de 
adviesronde over de ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 
2022-2027.  

Het overwegingsdocument bevat het standpunt van het bekkenbestuur van 
het Leiebekken over de tijdens het openbaar onderzoek en adviesronde 
ingediende opmerkingen en adviezen bij het bekkenspecifieke deel 
Leiebekken Het document werd voorbereid door het bekkensecretariaat van 
het Leiebekken, besproken op het GTO van 30 april 2021 en aan het 
bekkenbestuur voor goedkeuring voorgelegd op 18 juni 2021. 

 

 

Volgende informatie is opgenomen in het overwegingsdocument : 

- een overzicht op hoofdlijnen van welke adviezen en opmerkingen er 
werden ingediend bij het bekkenspecifieke deel Leiebekken 

- de manier waarop het openbaar onderzoek werd verwerkt en wat er 
in het bekkenspecifieke deel Leibekken werd aangepast 

- praktische informatie over waar en hoe een bezwaarindiener de 
verwerking van zijn of haar opmerking kan terugvinden 

- de fiches per deelopmerking met de overwegingen, dit zijn de 
antwoorden bij de ingediende opmerkingen en adviezen over het 
bekkenspecifieke deel Leibekken, en – indien van toepassing - de 
voorstellen tot aanpassingen van het bekkenspecifieke deel 
Leibekken en/of aanbevelingen naar andere processen, volgende 
planperiodes, …. 

 

 

 

 

Algemene informatie over het verloop en de organisatie van het openbaar onderzoek kan u hier raadplegen. 

 

 

 
 

 

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/beheerplan/openbaar-onderzoek
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In totaal werden er 46 bezwaren (opmerkingen1 en adviezen2) ontvangen 
voor het bekkenspecifieke deel Leibekken De ontvangen bezwaren bestaan 
telkens uit één of meerdere (inhoudelijke) opmerkingen. In totaal werden 
de bezwaren inhoudelijk opgesplitst in 85 deelopmerkingen. 

 

 

 

11 organisaties en 13 particulieren hebben een of meerdere opmerkingen 
ingediend over het bekkenspecifieke deel voor het Leiebekken Het 
merendeel van de opmerkingen werden ingediend door de 
belangenorganisaties natuur en landbouw (WMF, BBL+ Natuurpunt + 

 
1 Een opmerking wordt via een bezwaar(schrift) door burgers, gemeentebesturen, administraties… via 
de gemeente of rechtstreeks bij de CIW ingediend. 

WMF, Natuurpunt Gent, Natuurkoepel, Bosbehoud Latem-Deurle, 
Boerenbond). Ook dienden 13 particulieren een bezwaar in. Daarnaast 
werd een bezwaar ingediend door de Departement Omgeving, CVB Gent, 
de stad Roeselare, de stad Kortijk en de gemeente Sint-Martens-Latem. 

 

Advies bekkenraad3 

De bekkenraad van het Leiebekken werd op 15 mei 2020 geïnformeerd 
over het ontwerp bekkenspecifieke deel Leiebekken. Na zorgvuldige 
overweging werden de opmerkingen en aanvullingen van de leden van de 
bekkenraad verwerkt in het ontwerp bekkenspecifieke deel Leiebekken 
vooraleer het, na goedkeuring door het bekkenbestuur op 9 juni 2020, in 
openbaar onderzoek ging.  

Op 30 april 2021  werd de bekkenraad bevraagd naar een gezamenlijk 
advies op het bekkenspecifiek deel. Er werd geen gezamenlijk advies 
ingediend. Er werd namelijk enerzijds verwezen naar het advies van de 
koepeloraganisatie(s) op de Stroomgebiedbeheerplannen in hun geheel of 
anderzijds werden er individuele detail opmerkingen ingediend door de 
leden. 

2 Een advies is een (consensus)tekst of commentaar die door een adviesraad is ingediend. 

3 Decreet Integraal Waterbeleid art. art. 1.5.3.4. en 1.6.2.5 
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Opmerkingen 

 

 

Het merendeel van de ingediende (deel)opmerkingen bij het 
bekkenspecifieke deel Leiebekken heeft betrekking op het visies (32%), 
gevolgd door actieprogramma (26%) en  de gebiedsgeriche prioritering 
(29%). 

Een groot aantal (deel)opmerkingen bij de visies heeft betrekking op de de 
integrale gebiedswerking en ruimtelijke visievormingen. 

 

 



 

 

 

2 DE AANPASSINGEN 
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2.1 Naar aanleiding van bezwaren bij het bekkenspecifieke deel Leiebekken 

21 deelopmerkingen en - adviezen  (25%) bij het bekkenspecifieke deel 
Leiebekken leiden tot een aanpassing van het bekkenspecifieke deel. 

Veelal gaat het om aanvullen van bijkomende omschrijving van het project. 
Voor het Seine-Schelde project werd een bijkomende omschrijving 
toegevoegd. Voor het aandachtsgebied Kanaal-Bossuit-Kortrijk werd in de 
visie een alinea toegevoegd rond de stand van zaken van het ontwerp 
voorkeursbesluit en timing van het vervolgproces. Voor de Hellebeek werd 
onder de visievorming het traject voor de herwaardering van de Hellebeek 
toegevoegd. Daarnaast gaat het om het benadrukken van belangrijke 
aspecten bij de visie zoals dat structuurkwaliteit van de waterlopen in het 
Leiebekken nog een beperkende factor is en men hier in de 
afstroomgebieden stroomopwaarts de waterlopen sneller vooruitgang kan 
boeken door meer in te zetten op ecologische inrichting van de zijbeken en 
ook het onderhoud van de waterlopen af te stemmen op de ecologische 
waarden van de waterlopen zelf en de omliggende natuurwaarden. 
Daarnaast wordt in de visie bij de algemene uitdagingen het belang van 
valleien als waterbuffers ingeschreven en het afstemmen van het 
onderhoud van de waterlopen op vasthouden van water, op 
natuurgebieden en omliggende natuurwaarden. 

Verder ging het vooral om het aanvullen van uitgewerkte lange termijn 
visies met de focus water aangevuld en het benadrukken van integrale 
benadering bij de verder uit te werken lange termijn visies en 
gebiedswerking, zowel bij de eigen te organiseren GTO’s van het 
Leiebekken, maar ook bij de trajecten van andere initiatiefnemers in het 
Leiebekken. Zo worden bij de uitwerking van maatregelen met betrekking 
tot de  waterproblematieken gezocht naar maximale  meerwaarden voor 
de vallei o.m. de relatie wordt gelegd tussen rivier en water, landschap en 
open ruimte, natuur en bosontwikkeling, klimaat en energie, en 
stedelijkheid.  

De gebiedsgerichte visie van de Leievallei werd aangevuld met de regionale 
actie rond de geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot 
Deinze/Gent en de visievorming rond de Kruiskouter, Leiemeersen. Wat 
betreft Rivierherstel -Leie werd benadrukt dat door de ruimere aanpak er 
heel wat potenties voor vernatting in de Leievallei zich situeert zich ook 
buiten de perimeter van rivierherstel Leie situeren, meer bepaald langs de 
beekvalleien van de zijlopen van de Leie, zoals de Geluwe-/Reutelbeek, 
Heulebeek, Gaverbeek, Zeverbeek, Mandelbeek, Zaubeek.  

Onder gebiedsgerichte uitdagingen werd voor de Leievallei werd een 
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paragraaf toegevoegd rond het GTO Waterkwaliteit Leie en zijbeken, 
waarbij een actieprogramma voor het streven naar betere waterkwaliteit 
voor de Leie en de zijbeken zal worden uitgewerkt, aandacht voor 
vispassages, afstemming vergunningenbeleid. De kwaliteit van de 
Neerbeek wordt hierbij meegenomen. Ook werd een omschrijving van het 
GTO Waterschaarste toegevoegd. 

Verder werd bij de gebiedsgerichte uitdagingen werd een omschrijving van 
het op te starten GTO Oude Mandel en Kattebeek toegevoegd. Voor de 
Gaverbeek werd de paragraaf rond GTO Gaverbeek aangevuld omtrent het 
meenemen van de problematieken te Anzegem en de zijbeken van de 
Gaverbeek. Bij de gebiedsgerichte uitdagingingen van de Duivebeek en 
Rosdambeek werd toegevoegd dat de ruilverkaveling ingezet zal worden 
om voor de Duivebeek-Rosdambeek de goede waterkwaliteit te behalen, 
de structuurkwaliteit van de waterlopen te verbeteren en eventueel ook 
naast het hemelwaterplan, het bufferend/waterhoudend vermogen te 
verhogen. 

12 acties die inzetten op waterbergen of water vasthouden op het land, 
werden door de initiatiefnemers concreter uitgewerkt zodat zij als extra 
actie konden toegevoegd worden aan het BSD-SGBP Leiebekken. Hiervan 
werden 7 acties aangebracht door de Stad Roeselare, die samen met de 
Provincie West-Vlaanderen en andere betrokkenen een aantal 
maatregelen zullen realiseren die vooral inzetten op vertraagde 
waterafvoer, infiltratie, verminderen van de overstromingsrisico’s al dan 
niet in combinatie met  watervoorziening voor de landbouw. Het betreft de 
realisatie van GOG’s op de Hagedorenbeek, de Aapbeek, de Wulfsholbeek, 
de Vlietbeek, de Bergmolenbeek, de Duivelsbeek en deBabilliebeek.  

Daarnaast werden door Departement Omgeving 5 locale 
hefboomprojecten in het kader van gebiedsontwikkeling (Blue Deal) 
aangebracht  waarbij verschillende gemeenten samen met de Vlaamse 
Overheid en de provincies zullen inzetten op natte natuur. Het betreft de 
herwaardering van de IJselbeek (Wervik) en de Hellebeek (Kortrijk) door 
het openleggen van  de ingebuisde waterloop met ontwikkeling van nat 
grasland en aanleg van beekbegeleidende landsschapselementen, 
valleiherstel rond het Barakkenpart (Menen),  de uitbreiding van het 
provinciedomein De Gavers, met ruimte voor natte natuur, recreatie en 
natuureducatie (Harelbeke) en de inrichting van de gronden tussen het 
huidige kerkhof en de oude Leiemeander Kerkhoek als natte natuur te 
Olsene (Zulte). 

Bij 1 de actie rond buffering op de Grote Wallebeek werd extra info 
omtrent de financiering toegevoegd. 

Er worden bij een aantal (deel)opmerkingen ook aanbevelingen 
meegegeven aan waterbeheerders en gemeenten, zoals rekening houden 
met de impact op aangelanden bij de ecologische inrichting van waterlopen 
en bij het verhogen van de bergingscapaciteit in de waterlopen, afstemmen 
van het onderhoud van waterlopen op langer vasthouden van water, 
communicatie aan burgers, controleren op het correct gebruik van IBA's, 
waterbeheer afstemmen op natuurgebieden en omliggende 
natuurwaarden van waterlopen. 
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2.2 Naar aanleiding van opmerkingen bij de andere bekkenspecifieke delen 

 

Het bekkenspecifieke deel Leiebekken werd verder ook nog aangepast nav 
opmerkingen die werden gemaakt bij de andere bekkenspecifieke delen. 
Het gaat om volgende aanpassingen: 

- op de startpagina van het BSD wordt  

 verduidelijkt dat de website de versie bevat zoals vastgesteld door 
de Vlaamse Regering (en bijgevolg later niet wordt geüpdatet 

 de hyperlink naar het pdf-bestand van het bekkenspecifieke deel 
aangevuld met ‘(beperkte opmaak)’ 

- bij hoofdstuk kennismaking – kenmerken (natuur-ecologie) 

 ‘beschermde gebieden’ wordt vervangen door ‘beschermde 
natuurgebieden’ 

- bij hoofdstuk kennismaking - sectoren 

 (inleiding) aanpassing van de zin ‘Sectoren verbruiken ook water, 
dit kan leidingwater, oppervlaktewater, grondwater, en 
hemelwater ‘of circulair water’ zijn.’ 

 (sector landbouw) De hyperlink naar de kaart van de 
landbouwgebruikspercelen op geopunt wordt toegevoegd. De 

cijfers GVE worden bijgestuurd.  

 (sector huishoudens) toevoegen van de zin (incl. verwijzing naar 
het geoloket zoneringsplannen en uitvoeringsplannen) ‘Op het 
geoloket zoneringsplannen en GUPS kan je terugvinden waar er 
riolering komt en waar je zelf je afvalwater moet zuiveren’ 

 (sector toerisme en reacreatie) aanpassing van de zinnen: ‘Tijdens 
lange droge en warme perioden kunnen blauwalgen 
(cyanobacteriën) in het water voorkomen die in sommige gevallen 
giftige stoffen vrij geven. Op dat moment zijn zZwemmen en 
andere recreatieactiviteiten in de getroffen recreatievijvers of 
waterlopen is niet meer toegestaan of afgeraden wanneer de 
aanwezigheid van giftige stoffen werd aangetoond.’ 

- bij hoofdstuk wie is wie – waterbeheer 

 (overzicht waterlopenbeheerders in het bekken) toevoegen van 
een verwijzing naar de VHA kaart op geopunt. 

- bij hoofdstuk drukken 

 (inleidende pagina) toevoegen van de zin na ‘Voldoende zuurstof is 
van groot belang voor het leven in de waterloop. De nutriënten 
stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen (CZV) hebben een 
belangrijke impact op het zuurstofgehalte.’ De aanwezigheid van 

https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan
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zuurstofbindende stoffen wordt gekwantificeerd door de 
chemische zuurstofvraag (CZV). 

 (hydromorfologische veranderingen) de hyperlink naar de website 
van de VMM wordt nadat de databank terug online is gecheckct en 
zo nodig aangepast. 

 (druk niet gesaneerde lozingen) vervangen van ‘groene cluster’ en 
‘rode cluster’ door respectievelijk ‘collectief te optimaliseren 
buitengebied’en  ‘individueel te optimaliseren buitengebied’. 

 (waterschaarste en droogte) actualiseren van de tekst mbt de 
droogteperiode zomer 2020 incl. toevoegen van de informatie over 
de captatieverboden in 2020. 

 (waterschaarste en droogte) aanpassen van de zinnen ‘Het 
waterverbruik van gezinnen is voornamelijk afhankelijk van de 
temperatuur temperatuursafhankelijk maar ook langdurige 
droogte heeft een belangrijke invloed op het verbruik’ en ‘Het tijdig 
oproepen tot een spaarzaam gebruik van leidingwater moet ervoor 
zorgen heeft ervoor gezorgd dat de productie- en 
transportcapaciteit niet wordt werd overschreden.’  

- bij hoofdstuk toestand 

 (ecologische toestand-algemene beoordeling) Bij de dynamische 
grafieken ‘algemene beoordeling ecologische beoordeling’ wordt 
een verwijzing toegevoegd naar de ‘gebiedsgerichte beoordeling’ 
en naar de tabel ‘evolutie ecologische toestand’. 

 (waterschaarste en droogte) actualiseren van de tekst mbt de 
droogteperiode zomer 2020 incl. toevoegen van de informatie over 
de captatieverboden in 2020. 

- bij hoofdstuk visie en acties 

 (gebiedsgerichte uitdagingen – speerpuntgebieden en/of 
aandachtsgebieden) De reductiedoelen (N & P) worden 
opgenomen in de visieteksten. 

 (actieprogramma) Een verwijzing wordt toegevoegd naar de per 
bekken opgesplitste kostencijfers voor de generieke acties (7B_I en 
7B_J) over de verdere uitbouw en optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur opgenomen in hoofdstuk 6 van het MAPro 
van de SGBP3.  

- actiefiches 

 De actiefiches worden gescreend en aangevuld. 

- andere 

 ’hemelwaterplan(nen)’, waar nodig, aanpassen naar ‘hemelwater- 
en droogteplan(nen)’. 
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2.3 Naar aanleiding van bezwaren bij het Beheerplan Vlaams deel Schelde en Maas en bij het 
Maatregelenprogramma 

- integratie Blue Deal 

Net voor de start van het openbaar onderzoek van het ontwerpSGBP3 
lanceerde de Vlaamse Regering eind juli 2020 de Blue Deal. In de tekst van 
de Blue Deal wordt vermeld dat deze de basis zal vormen voor het 
“waterschaarste en droogterisicobeheerplan” dat een onderdeel vormt 
van het SGBP3. Gelet op de timing, was het onmogelijk om nog een 
gedegen integratie in het ontwerp SGBP3 door te voeren. In het ontwerp 
SGBP3 werd daarom enkel verwezen naar de Blue Deal.  

(bij hoofdstuk visie en acties) De Blue Deal wordt op verschillende 
manieren geïntegreerd in het ontwerp BSD: de gebiedsspecifieke acties 
worden opgenomen in het bekkenspecifieke actieprogramma en om de 
inspanningen op het vlak van waterschaarste en droogte beter in de verf te 
zetten worden de acties die hiertoe bijdragen gelabeld. 

- SVW naar NL 

Voor enkele waterlichamen werd tijdens het openbaar onderzoek 
opgemerkt dat deze aangeduid werden als sterk veranderd terwijl op basis 
van de meetresultaten hydromorfologie geoordeeld werd dat de toestand 
goed is. Er werd een extra screening uitgevoerd naar alle waterlichamen 
waarvoor deze situatie zich voordoet. Deze waterlichamen werden 
vervolgens geëvalueerd naar aanwezigheid van hydromorfologische 
drukken o.b.v. de kaart hydromorfologie. De waterlichamen waarvoor 
geen of slechts een beperkt aantal hydromorfologische drukken aanwezig 
zijn werden verder in detail gescreend. Dit heeft geleid tot het voorstel om 
het statuut van de Oude Mandel (L107_239) te veranderen van sterk 
veranderd in natuurlijk. 
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Er werden bezwaren ontvangen van adviesraden, gemeentebesturen, 
administraties, belangenorganisaties, burgers, … Alle ingediende bezwaren 
kregen bij de verwerking van het openbaar onderzoek een code toegekend.  

Voor iedere deelopmerking is een ‘fiche’ beschikbaar waarin alle 
informatie van de verwerking van het openbaar onderzoek is opgenomen. 
Voor iedere deelopmerking is een overweging opgesteld en is aangegeven 
of de deelopmerking al dan niet leidt tot een aanpassing van het 
bekkenspecifieke deel en/of andere plandelen van de stroomgebied-
beheerplannen. In geval een plandeel gewijzigd wordt, is een voorstel tot 
wijziging geformuleerd. Indien relevant is ook een aanbeveling 
opgenomen. 

Aan de hand van de code kan u in de fiches in bijlage uw opmerking of 
advies mbt het Leiebekken terugvinden en de daarbij geformuleerde 
reactie. De verwerking van het openbaar onderzoek van de 
stroomgebiedbeheerplannen is opgenomen in verschillende 
overwegingsdocumenten. Dit document bevat de fiches met de verwerking 
van alle opmerkingen ingediend ikv het openbaar onderzoek van de 
stroomgebiedbeheerplannen. 

Indien u via het digitaal inspraakformulier op de website 
www.volvanwater.be een reactie indiende, heeft u uw code ontvangen bij 
het indienen van het bezwaarschrift. Indien u deze code niet meer heeft, 
kan u ze opvragen bij het CIW-secretariaat (053 - 72 65 07). 

Indien u uw bezwaarschrift schriftelijk heeft ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen of rechtstreeks bij de CIW via mail of brief, kan 
u contact opnemen met het CIW-secretariaat (053 - 72 65 07) die u de code 
zal bezorgen waarmee uw bezwaarschrift werd behandeld. 

 

fiche met de verwerking 
 

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/beheerplan/openbaar-onderzoek/overwegingsdocumenten/sgbp3-oo-reacties.pdf
http://www.volvanwater.be/
mailto:CIW-sec@vmm.be
mailto:CIW-sec@vmm.be


 

 

 

 

BIJLAGE : FICHES 
 

 

 

 

  



Leiebekken

Code van de indiener : 0LvJ6Y4Y

Ingediende reacties

Id: 2777

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Uit plannnen die voorleggen blijkt duidelijk dat regio Kortrijk en in uitbreiding de regio West-Vlaanderen verre van
prioritair is. Er kan hier duidelijk een evenwichtige oefening gemaakt worden.

Overweging

De eventuele herziening van de klasse indeling volgt uit een bekkenbrede afstemming. In de visie en het actieprogramma staat
wat nodig is om voor de waterlopen naar een goede water toestand te laten evolueren. De doelafstand tot de goede ecologische
toestand is in deze regio nog groot. Er zijn nog belangrijke inspanningen te leveren door het generieke beleid op vlak van
optimale bemesting, pesticidengebruik, erosiebestrijding, zuivering van huishoudelijk afvalwater en verbetering van de
hydromorfologische toestand.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 1 of 88



Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 1195

Graag zien wij de lijst uitgebreid met volgende acties:
1. Opzetten van proefprojecten en studies

• Onderzoek naar een natuurlijke, alternatieve aanleg voor waterspaarbekkens zonder grondoverschotten te
creëren (initiatiefnemers: stad Roeselare en provincie West-Vlaanderen)

• Onderzoek naar een betere afstemming, een beter evenwicht tussen archeologie en de aanleg van
waterspaarbekkens in kader van droogte. Momenteel is het evenwicht tussen de kosten en de resultaten soms
zoek.

• Er is zeer weinig data beschikbaar. Zowel over kwaliteit als kwantiteit, zeker niet op de kleinere waterlopen.
Bijkomende datapunten voor diverse datatypes zijn dan ook noodzakelijk. 

• Meten is weten. Het is belangrijk om verder in te op dataverzameling en digitalisatie. Ook het inzetten op
slimme waterbeheersing door het plaatsen van de juiste meettoestellen op strategische plaatsen is noodzakelijk.
Het lopende subsidieproject ‘Smartwaterland’ biedt hier kansen en opportuniteiten.

• De opmaak van een platform waarop alle data van de waterbeheersing weergegeven wordt, is nodig. Het
lopende subsidieproject ‘Rainbrain’ kan hier kansen bieden.

• Onderzoek naar nieuwe irrigatietechnieken en drainagetechnieken is noodzakelijk om het water op of rond de
landbouwpercelen te houden en meer te laten infiltreren.

• Het opmaken van een waterbalans voor het bekken en/of de deelbekkens lijkt cruciaal voor het opmaken van
een goede planning. Er is namelijk water in en water out. Het is belangrijk om te duiden hoe onze balans in elkaar
zit als we concreet willen werken rond waterbesparing, infiltratie en circulaire waterstromen. Naast import en export
wordt er ook heel wat water binnen het Leiebeken over en weer getransporteerd, al dan niet gravitair. In:
a. Hemelwater, b. Waterlopen van buiten het bekken (Frankrijk), c. (Parasitair) grondwater, drainages en
bemalingen, d. Vergunde diepe grondwaterwinningen en e. Drinkwater van verschillende bronnen binnen en buiten
het bekkengebied. Out: a. Debiet waterlopen, b. Evapotranspiratie, c. Water gecapteerd in productie (bijvoorbeeld
groenten en fruit of vloeibare chemische producten of zepen) en d. Effluent van de RWZI’s.

• Opzetten van proefprojecten rond circulaire waterketens, het inzetten op het meermaals gebruik van water
voor verschillende doeleinden en verder stimuleren van grijswatercircuits om de verdroging tegen te gaan en het
beschikbare water op bekkenniveau beter te benutten. De drietrapstrategie ‘vasthouden, bergen en afvoeren, moet
een viertrapstrategie worden: vasthouden, (nuttig) recirculeren, bergen en afvoeren. Men kan geen waterbalans
maken zonder rekening te houden met het grijs water. Waterstromen zouden meerdere keren moeten kunnen
circuleren binnen een stroomgebied vooraleer we dit laten afstromen naar Deinze. Rekening houdende dat vooral
geïmporteerd drinkwater wordt omgezet in huishoudelijk afvalwater, dat na de RWZI geloosd wordt. Focus op grote
waterverbruikers en/of -lozers, gekoppeld aan de waterbalans binnen het bekken. Dit biedt ook mogelijkheden om
de grote druk van stikstof en fosfor van de huishoudens (en in mindere mate landbouw) op de waterlopen vanuit de
RWZI’s te temperen. Het hergebruik van ietwat sterker beladen effluentwater in land- en tuinbouw kan extra
nutriënten vastleggen en de ecologische waterkwaliteit verhogen. In kleine waterlopen die in droge zomers enkel
effluent van industrie of RWZI's hebben, is toename van het zoutgehalte of nutriënten een probleem. Het effluent
water dan ook inzetten voor irrigatie waar mogelijk is een mogelijkheid. Daarbij wordt traditioneel het effluent
geloosd op het laagste punt in het zuiveringsgebied. Op sommige plaatsen kan het mogelijks interessant zijn dit
water juist terug bovenstrooms te injecteren om het freatisch grondwater te voeden of kleine bovenstroomse
waterlopen te voeden.

• Ook de freatische grondwaterlagen daalden aanzienlijk. Er is geen enkel meetpunt volledig in het Leiebekken
gelegen. Wij pleiten dan ook graag voor de plaatsing van 1 of meerdere meetpunten voor freatisch grondwater.
Hiermee kunnen we ook het vergunningenbeleid rond bemalingen opvolgen in geval van droogte en dus flexibel
inspelen op de weersomstandigheden.

• Bronbemalingen zijn heel moeilijk controleerbaar, weinig coherentie rond aanpak tussen gemeenten, iedere
bemaling is anders. Er kunnen echter vanuit de bekkenraad en in samenwerking de Vlaamse Milieumaatschappij
wel aanbevelingen komen, die flexibel zijn naargelang de omstandigheden (de actuele grondwaterstand?) en op
basis van enkele typologieën bijvoorbeeld een beslissingsschema om bepaalde maatregelen op te nemen in de
meldingsakte kan een hulpmiddel zijn. Ook de stad onderzoekt momenteel hoe ze best kan omgaan met werven
met veel bemalingswater.

• Ecologische beoordeling waterlopen. Algemeen moet gezegd worden dat er bijzonder weinig meetpunten zijn
hiervoor. Zo is er geen enkel vast meetpunt met betrekking tot de bovenstroom van De Mandel en haar zijbeken
bovenstrooms het meetpunt ter hoogte van het kanaal Roeselare – Leie.Zo is het water in de Grote Bassin van
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Roeselare (ecologisch kwetsbaar) de laatste 13 jaar niet meer bemonsterd geweest. Op deze wijze is het
onmogelijk voor lokale besturen om de inspanningen met betrekking tot rioleringsprojecten en waterbeheer te
duiden bij haar bevolking. Er is immers geen resultaat van de zeer kapitaalsintensieve en zeer hinderlijke
rioleringsprojecten aan te tonen. Dit ondergraaft het draagvlak voor de heraanleg van gemeentelijke riolen.

• Waterkwaliteit. Het is maatschappelijk en wetenschappelijk relevant om te starten met het in kaart brengen van
de impact van micro-plastics. Dit is een sterk onderbelichte polluent. De effectieve impact op het waterleven is
(nog) niet voldoende gekend. Maar het zou minstens aangewezen zijn om te beginnen met het verzamelen van
data.

• Actieprogramma voor de Heulebeek en Mandelbeek. Onderzoek naar de combinatie van watergebonden
landbouw, bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden is van belang.Dergelijke watergebonden
landbouwzones kunnen zowel het teveel aan nutriënten als zwevende stoffen door erosie nuttig inzetten, naast het
debiet van de waterlopen controleren. Ze kunnen ook dienen om afbraak- of vangzone voor de
pesticidenproblematiek waar de bovenstroomse gebieden van zowel de Mandel- als Heulebeek mee te maken
hebben.Met sensibilisatie van land- en tuinbouw alleen zullen er geen resultaten geboekt worden. In de
tuinbouwsector kent men al veel langer het principe van de fytobak (*). (*)
https://www.waterportaal.be/EMISSIEREDUCTIE/Puntvervuilingdoorgewasbeschermingsmiddelen/Restvloeistoffen
verwerken/zuiveringssystemenvoorrestvloeistoffen/biozuiveringssystemen/fytobak.aspx. De gecontroleerde
overstromingsgebieden kunnen ingezet worden volgens een gelijkaardig principe. Daarnaast genereert dit een
bijkomende economische waarde. Door de zeer hoge grondprijzen in landouwgebied in de regio, is het ontwikkelen
van bufferbekkens en gecontroleerde overstromingsgebieden zeer kapitaalsintensief. Dit is een praktisch knelpunt.
Voor het gebied Mandel I alleen al zijn er 5 gecontroleerde overstromingsgebieden gepland, 2 uitbreidingen van
bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden en de aanleg van een sedimentvang. Het bekkenbeheer dient
hiervoor dringend de nodige onderzoeksprojecten op te zetten in samenwerking met de landbouwsector. Het is van
groot belang dat (weliswaar natte) landbouwgronden in landbouwgebruik kunnen blijven, zij het deels en met
aangepaste beheersvormen. De druk op landbouwgronden is nu al ongezien hoog, het monofunctioneel inzetten
van deze gronden zou een verspilling van maatschappelijk kapitaal zijn. De huidige – terechte – drang van de
landbouwsector naar wateropvang om langdurige droge periodes te kunnen overbruggen, meestal in de vorm van
foliebekkens omwille van vergunningstechnische aspecten, zal op middellange termijn een bijkomend probleem
veroorzaken. De freatische grondwatertafel wordt niet aangevuld en ‘vol is vol’. 

Overweging

De opmerkingen betreft het opzetten van proefprojecten en studies, freatische grondlagen, bronbemaling, en waterkwaliteit,
maken deel uit van het generiek beleid en de generieke acties die ingepland zijn in de algemene delen.

Actieprogramma voor de Heulebeek en Mandelbeek:
Dit jaar wordt het GTO Heulebeek verder gezet en start het GTO rond de Mandel op.
Tijdens dit overleg zullen de belanghebbenden uit deze gebieden zich via een integrale aanpak, verder buigen over de
verschillende problematieken rond waterkwaliteit, waterkwantiteit (overlast en schaarste) en waterbeleving om te komen tot een
programma van concrete acties. Deze kunnen jaarlijks aangevuld worden via het WUP. De acties rond waterschaarste zullen
ook verder opgenomen/ opgevolgd worden via de Blue Deal.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 1196

Graag zien wij de lijst uitgebreid met volgende acties:
2. Aanleggen van GOG’s en bufferbekkens, al dan niet met een watertappunt voor de landbouw

• Aanleggen GOG Duivigestraat(initiatiefnemer: stad Roeselare)
• Aanleggen GOG Aapbeek (initiatiefnemers: Aquafin, AWV, stad Roeselare en provincie West-Vlaanderen)
• Aanleggen GOG Wulfholbeek (initiatiefnemers: stad Roeselare en provincie West-Vlaanderen)
• Aanleggen GOG Vlietputbeek (initiatiefnemers: stad Roeselare en provincie West-Vlaanderen)
• Aanleggen GOG met slibopvang Bergmolenbeek aanleggen (initiatiefnemers: stad Roeselare en provincie

West-Vlaanderen)
• Aanleggen GOG Kasteelbeek en/of de Duivelsbeek (initiatiefnemers: Stad Roeselare en provincie West-

Vlaanderen)
• Aanleggen GOG Babilliebeek aansluitend aan het kanaal en de E403, eventueel in combinatie met een

paaiplaats of watertappunt (initiatiefnemers: stad Roeselare, provincie West-Vlaanderen en Aquafin)

Overweging

De GOG's die reeds opgenomen werden in de actielijst zijn doorgesproken met de initiatiefnemer provincie West-Vlaanderen.
De andere zullen na verdere studie door de initiatiefnemer kunnen toegevoegd worden via het jaarlijkse WUP.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 1197

Graag zien wij de lijst uitgebreid met volgende acties:
3. Renovatie van de RWZI Roeselare in de Regenbeekstraat (initiatiefnemer Aquafin)
4. Implementatie van het Klimaatadaptatieplan (initiatiefnemer: stad Roeselare)
5. Saneren van de waterlopen waaronder de Babilliebeek, de Mandel, de Regenbeek, de Klauwaertsbeek, de Sint-
Amandsbeek en de Krommebeek
6. Uitvoeren van het GUP en de plaatsing van de IBA’s
7. Uitbreiden van de stadsrandbossen waaronder het Krommebeekbos en Bergmolenbos
8. De opwaardering van het Kanaal Roeselare – Leie. Deze opwaardering is cruciaal voor het kanaal. Bij de
opwaardering van het kanaal zal het belangrijk zijn om de verschillende thema’s zoals economie, mobiliteit, groen,
milieu, biodiversiteit, water… en actoren tijdig bij het project te betrekken. Op deze manier ontstaat voldoende
draagkracht om tot en een geslaagd, gecombineerd project te komen. Het project biedt voldoende mogelijkheden
om op verschillende aspecten in te zetten (initiatiefnemers: stad Roeselare, provincie West-Vlaanderen en de
Vlaamse Waterweg)
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Overweging

De volgende opmerkingen betreffen de aanpak van ongezuiverde lozingen:
3. Renovatie van de RWZI Roeselare in de Regenbeekstraat (initiatiefnemer Aquafin)
4. Implementatie van het Klimaatadaptatieplan (initiatiefnemer: stad Roeselare)
5. Saneren van de waterlopen waaronder de Babilliebeek, de Mandel, de Regenbeek, de Klauwaertsbeek, de Sint-Amandsbeek
en de Krommebeek
6. Uitvoeren van het GUP en de plaatsing van de IBA’s
De aanpak van ongezuiverde lozingen maakt deel uit van het planonderdeel “zoneringsplannen en GUPs” van de
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. In het GUP worden reductiedoelstellingen per waterlichaam voor fosfor en stikstof
geformuleerd. Zie aandeel huishoudens en RWZI voor
https://www.vmm.be/bestanden/geoloketdata/SGBP3/ReductiedoelenEnAfwijkingen/VL11_1_RedAfw.pdf voor waterlopen. Deze
reductiedoelstellingen werden via Polaris vertaald naar doelstellingen (nog te saneren aantal IE’s) per gemeente.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8AwWMk6s

Ingediende reacties

Id: 1183

LEIE & BOS
In het SGBP sectie Bovenscheldebekken wordt melding gemaakt van de regionale ruimtelijke visie van Leie en
Schelde, maar dit is niet opgenomen in het SGBP sectie Leiebekken. Deze visie is nochtans opgemaakt voor de
ganse regio Zuid-West-Vlaanderen, met als één van de ruimtelijke krachtlijnen het versterken van het blauwgroene
netwerk.
Zie: Publieksbrochure Contrei - Leiedal
Met de interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Zuid-West-Vlaanderen tussen Vlaanderen, provincie West-
Vlaanderen en Leiedal als vertegenwoordiger van de steden en gemeenten in de regio, werd o.m. afgesproken om
de regionale ruimtelijke visie als kader te hanteren voor het uitvoeren van regionale en lokale acties. Dus ook voor
acties ikv de SGBP. 
Er wordt geen melding gemaakt van de Eurometropool, ook niet bij de grensoverschrijdende samenwerking. Het
blauwe en groene netwerk is één van de prioritaire thema’s binnen de werking van de Eurometropool. Zie bv. ook
het Blauwe Park van de Eurometropool, met bijhorende projecten en acties (https://www.blauweruimte.eu/). 
De regionale actie ‘activeren van productieve landschappen’ wordt vermeld in het SGBP sectie Leiebekken, maar
niet in het SGBP sectie Bovenscheldebekken. Deze actie heeft betrekking op de ganse regio Zuid-West-
Vlaanderen. De actie wordt opgenomen binnen de gebiedsgerichte samenwerking tussen de provincie West-
Vlaanderen, Leiedal en het departement Omgeving, met als trekker de provincie.  
Het Economisch Netwerk Seine Schelde (eNES) en de integrale afwegingstool die binnen eNES in opmaak is,
worden vermeld in het SGBP sectie Leiebekken maar niet in het SGBP sectie Bovenscheldebekken. In de regio
Zuid-West-Vlaanderen maakt dit deel uit van de ruimere regionale actie ifv de herstructurering van bedrijvigheid
(met naast herstructurering watergebonden bedrijvigheid, ook reconversie, zuinig ruimtegebruik, bijkomende
bedrijventerreinen,…).
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Overweging

Niet alle opmerkingen kunnen verwerkt worden in visie/actieprogramma van het BSD Bovenscheldebekken en het
Leiebekken aangezien het niet om concrete visie/acties gaat (verkennend onderzoek, visie, beleidsdocument..).
Wel wordt voorgesteld om in de visie van het BSD Bovenscheldebekken een tekst op te nemen omtrent:
- Seine-Schelde
- Productieve landschappen
- Blauwe park Eurometropool

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bovenscheldebekken, Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Het Seine-Schelde project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor het

goederenverkeer op de weg maken. De Europese waterwegen worden verder uitgebouwd om schepen met een
groter laadvermogen een vlotte doorgang te verlenen tussen Seine en Schelde. Een groot deel van die opdracht is
weggelegd voor Vlaanderen, dat het hart van het Europese waternetwerk vormt. De Leie en de Boven-Schelde
vervolledigen de verbinding richting Frankrijk en Wallonië. Hiervoor zijn grotere schepen nodig, en bijgevolg moet
de infrastructuur, zoals bruggen en sluizen, aangepast worden. Stroomopwaarts in Frankrijk wordt het
waterwegennet ook ingrijpend aangepast door de bouw van een volledig nieuw kanaal. Stroomafwaarts vormt het
Kanaal Gent-Terneuzen een belangrijke ontsluiting, waar ook een zeer expliciete watervraag aan verbonden is. De
waterverdeling rond Gent speelt dus een bepalende rol voor de waterbalans van het “Middengebied” (Leie, Boven-
Schelde en afvoerende/aansluitende kanalen). In de regio Zuid-West-Vlaanderen maakt dit deel uit van de ruimere
regionale actie ifv de herstructurering van bedrijvigheid (met naast herstructurering watergebonden bedrijvigheid,
ook reconversie, zuinig ruimtegebruik, bijkomende bedrijventerreinen,…).
Met de interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Zuid-West-Vlaanderen tussen Vlaanderen, provincie West-
Vlaanderen en Leiedal als vertegenwoordiger van de steden en gemeenten in de regio, werd o.m. afgesproken om
de regionale ruimtelijke visie als kader te hanteren voor het uitvoeren van regionale en lokale acties.
Het blauwe en groene netwerk is één van de prioritaire thema’s binnen de werking van de Eurometropool. Zie bv.
ook het Blauwe Park van de Eurometropool met bijhorende projecten en acties (https://www.blauweruimte.eu/).
De regionale actie 'activeren van productieve landschappen' heeft betrekking op de ganse regio Zuid-West-
Vlaanderen. De actie wordt opgenomen binnen de gebiedsgerichte samenwerking tussen de provincie West-
Vlaanderen, Leiedal en het departement Omgeving, met als trekker de provincie.  

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 8AwWMk6s

Ingediende reacties

Id: 1184

LEIE & BOS
Ook volgende strategieën met bijhorende acties in de regio Zuid-West-Vlaanderen zijn van belang in relatie tot
water:
- Het in opmaak zijnde intergemeentelijk beleidskader rond de aanpak van de woonuitbreidingsgebieden
(pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, oproep 2019). Begin 2021 worden de principes van het beleidskader
op elk van de woonuitbreidingsgebieden in de regio toegepast (keuze voor ontwikkelen, schrappen of strategische
reserve). Voor de verankering van het beleidskader op de gemeenteraden wordt gemikt op april-juli 2021.
- Klimaatneutrale regio: het implementeren van het regionale en klimaatactieplan (SECAP) (zie
Burgemeestersconvenant 2030), met mitigatie- en adaptatiemaatregelen ook voor de sector ‘water’
https://www.leiedal.be/regionale-ruimtelijke-energiestrategie
Energie- en Klimaatactieplan.pdf
- De regionale onthardingsstrategie Zuid-West-Vlaanderen, opgemaakt vanuit het strategisch project
ZeroRegio, met strategieën voor elk typegebied binnen de regio  (bv. typegebied ‘open ruimte’ met o.m. de
strategieën ‘openleggen ingebuisde waterlopen en baangrachten’ en ‘verzachten en vergroenen oevers waterlopen
en baangrachten’).
- Het recent goedgekeurde pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (oproep 2020) ifv het uitwerken van
een regionale strategie bouwshift Zuid-West-Vlaanderen.
https://omgeving.vlaanderen.be/realisatie-van-een-bouwshift
- In de regio Zuid-West-Vlaanderen is voorzien, mede vanuit het strategisch project Contrei, cartografische
oefeningen uit te voeren (ecosysteemdienstenanalyse Ecoplantool en watersysteemkaarten van de Universiteit
Antwerpen, groenmonitor Zuid-West-Vlaanderen, kaart (semi)publieke eigendommen opgemaakt door de provincie
West-Vlaanderen,…) om o.b.v. deze kaartlagen te komen tot potentievolle gebieden en acties in de multifunctionele
open ruimte. Dergelijke acties kunnen bv. ook ecosysteemdiensten als watervoorziening, waterinfiltratie en
waterretentie valoriseren.

Overweging

Te weinig concrete zaken komen in deze plannen/projecten naar voor om in de visie of actieprogramma op te
nemen van BSD Bovenscheldebekken.
Tijdens de opmaak van het hoofdstuk visie heeft overleg met leiedal plaatsgevonden. Hieruit konden nog geen
concrete zaken gemeld worden om op te nemen in het plan.
Zaken rond signaalgebieden zitten vervat in de actie '6_A_0022' op SGB-nivea. Eventuele wijzigingen in de stand
van zaken kunnen in het WUP worden opgenomen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 8AwWMk6s

Ingediende reacties

Id: 1185

Signaalgebieden:
- Leiebekken WUG Moorsele Heulebeek (Wevelgem), industriegebied Heulestraat-Beekstraat-Pijplap
(Wevelgem), Sint-Eloois-Vijve Oostpoort (Waregem), Slype (Zwevegem), industriegebied E17 (Deerlijk).

Overweging

Zaken rond signaalgebieden zitten vervat in de actie '6_A_0022' op SGB-niveau. Eventuele wijzigingen in de stand
van zaken kunnen in het WUP worden opgenomen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8AwWMk6s

Ingediende reacties

Id: 1187

Sectie Leiebekken: geïntegreerde aanpak Leievallei en rivierherstel Leie  
De regionale actie rond de geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze/Gent wordt kort
aangehaald. Deze regionale actie (trekker departement Omgeving) wenst een kader te creëren ifv een
geïntegreerde ontwikkeling van de Leievallei als geheel. In de specifieke ruimtelijke context van de Leievallei is het
van essentieel belang te werken vanuit een geïntegreerde benadering, waarbij o.m. de relatie wordt gelegd tussen
rivier en water, landschap en open ruimte, natuur en bosontwikkeling, klimaat en energie, en stedelijkheid. De
opmaak van een geïntegreerde aanpak zoekt specifiek naar opportuniteiten om ruimtevragen op elkaar af te
stemmen en ruimtelijke winst na te streven.
Doelstelling is om de verschillende (lopende) processen in de Leievallei te integreren in een realisatiegericht
gebiedsprogramma, waarbij selectief en gericht wordt ingegaan op maatschappelijke urgenties, ruimtebehoeften in
het gebied en prioriteiten van het omgevingsbeleid. Hierbij zijn win-win-effecten te creëren door koppeling van
belangen, projecten, instrumenten en middelen tussen bestuursniveaus en sectoren
De ruimere aanpak in de Leievallei situeert zich dus ook buiten de perimeter van rivierherstel Leie. Er zijn heel wat
potenties voor vernatting langs de beekvalleien van de zijlopen van de Leie, zoals de Geluwe-/Reutelbeek,
Heulebeek, Gaverbeek, Zeverbeek, Mandelbeek, Zaubeek die zich buiten de perimeter van rivierherstel bevinden.

De nota ‘geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze/Gent’ en de nota ‘rivierherstel Leie’ liggen
momenteel bij de Vlaamse kabinetten. In geval van een beslissing van de Vlaamse Regering hierover, is dit verder
te verwerken in de SGBP. Onder voorbehoud: 
- De ontwerpnota rond de geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze/Gent beoogt de
oprichting interbestuurlijke gebiedsgericht overlegplatform in de Leievallei om zo te komen tot een
gebiedsprogramma voor de geïntegreerde ontwikkeling van de Leievallei en de realisatie ervan.
- De ontwerpnota rivierherstel Leie beoogt o.m. een verruiming van de perimeter voor rivierherstel met 5 extra
gebieden, een actievere inzet op grondverwerving en realisaties tegen het einde van deze Vlaamse legislatuur.

In het SGBP sectie Leiebekken is ikv rivierherstel Leie in elk geval de opmaak van het AGNAS-GRUP Leievallei
van Bavikhove tot Deinze te vermelden.
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Overweging

Te weinig concrete zaken komen in deze nota’s plannen/projecten naar voor om in de visie of actieprogramma op
te nemen van BSD Leiebekken.
Van zodra de nota's door de Vlaamse regering worden goedgekeurd kan dit via de integrale gebiedswerking verder
vorm krijgen en kunnen acties die hieruit voortvloeien, mee opgenomen worden via het jaarlijkse WUP van het
SGBP3.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Aanvulling bij visie > Leievallei
Regionale actie rond de geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze/Gent:
Doelstelling is om de verschillende (lopende) processen in de Leievallei te integreren in een realisatiegericht
gebiedsprogramma, waarbij selectief en gericht wordt ingegaan op maatschappelijke urgenties, ruimtebehoeften in
het gebied en prioriteiten van het omgevingsbeleid. Hierbij zijn win-win-effecten te creëren door koppeling van
belangen, projecten, instrumenten en middelen tussen bestuursniveaus en sectoren.
Aanvulling bij visie >Leievallei > Rivierherstel -Leie:
De ruimere aanpak in de Leievallei situeert zich dus ook buiten de perimeter van rivierherstel Leie. Er zijn heel wat
potenties voor vernatting langs de beekvalleien van de zijlopen van de Leie, zoals de Geluwe-/Reutelbeek,
Heulebeek, Gaverbeek, Zeverbeek, Mandelbeek, Zaubeek die zich buiten de perimeter van rivierherstel bevinden.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Sectie Leiebekken: specifieke acties en projecten
Vanuit De Vlaamse Waterweg is met de Universiteit Antwerpen een studie opgemaakt rond ecosysteemdiensten in
functie van het klimaatrobuust werken in de Leievallei. De resultaten hiervan werden nog niet gedeeld, maar
mogelijks zijn hieruit voorstellen uit op te nemen. 
I.o.v. het departement Omgeving wordt door Blauwdruk Stedenbouw, Lama Landscape en TML ontwerpend
onderzoek uitgevoerd in de omgeving van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. In deze fase van het onderzoek zijn
o.b.v. de bilaterale gesprekken de gebiedsopgaves in kaart gebracht. Hieruit blijken heel wat uitdagingen op vlak
van water (zie mail dd. 09/02/2021 aan Micheline Gruwez), zoals bv. in de vallei van de Neerbeek (aanpak slechte
waterkwaliteit, opwaardering binnen stadsvernieuwingsproject Konnektor, vasthouden van water i.p.v. het draineren
cf. vijzelgemalen op de autosnelweg en R8), de opwaardering van de Hellebeek als deel van de visie Kruiskouter-
Leiemeersen van de stad Kortrijk, het vernatten van de Leiemeersen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers na
herkalibratie van de Leie,…
In het kader van de projectoproep (Blue Deal) voor lokale hefboomprojecten gebiedsontwikkeling met focus op natte natuur i.o.v. het
departement Omgeving zijn volgende projecten goedgekeurd:

- Herwaardering van de IJselbeek (Wervik): openleggen ingebuisde beek met hermeandering, aanleg bypass
in open profiel, creatie natte bloemrijke hooilanden,…
- Barakkenpark (Menen): ontwerp met verschillende waterelementen en bostypes, met natuurstreefbeeld van
valleibos (valleiherstel)
- Herwaardering van de Hellebeek (Kortrijk): opleggen waterloop, oevers met verflauwd talud, ifv ontwikkeling
natte grasland en ruigte, aanleg beekbegeleidende landschapselementen, bufferzone en gracht
- Uitbreiding van het provinciedomein De Gavers, met ruimte voor natte natuur, recreatie en natuureducatie
(Harelbeke) – Kadering binnen de verdere uitbouw van de Gavers o.b.v. PRUP openruimtekamers Gavers en
Esser
- Oude Leiemeander kerkhoek Olsene (Zulte): inrichting gronden tussen het huidige kerkhof en de oude
Leiemeander Kerkhoek als natte natuur
Recent is het pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (oproep 2020) ‘Open Ruimte plan Interfluvium Kortrijk-
Zwevegem’ goedgekeurd, met doelstelling tot opmaak van een intergemeentelijke visie op de open ruimte met
focus op landbouw, natuur en bos, waterlopen en trage wegen, met ook korte en lange termijn ambities en een
uitvoeringsgericht actieprogramma. Het project bouwt voort op AGNAS met het fysisch systeem als
aanknopingspunt (aandacht voor water).
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Overweging

De studie opgemaakt door de UIA in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv rond ecosysteemdiensten in functie
van het klimaatrobuust werken in de Leievallei kan verder gebruikt worden in het traject Seine-Schelde maar ook in
de andere (lopende) processen in de Leievallei. Wanneer hieruit concrete acties geformuleerd kunnen worden, kan
de initiatiefnemer deze laten opnemen via het jaarlijkse WUP van het SGBP3. 
Concrete acties die voorvloeien uit het ontwerpend onderzoek, door Blauwdruk Stedenbouw, Lama Landscape en
TML  i.o.v. het Departement Omgeving, uitgevoerd in de omgeving van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, die
gericht de waterproblematiek aanpakken kunnen door de respectievelijke initiatiefnemers, zoals bv. in de vallei van
de Neerbeek (aanpak slechte waterkwaliteit, opwaardering binnen stadsvernieuwingsproject Konnektor,
vasthouden van water i.p.v. het draineren cf. vijzelgemalen op de autosnelweg en R8), de opwaardering van de
Hellebeek als deel van de visie Kruiskouter-Leiemeersen van de stad Kortrijk, het vernatten van de Leiemeersen,
de aanleg van natuurvriendelijke oevers na herkalibratie van de Leie,…
Projecten die worden goedgekeurd in het kader van de Blue Deal zullen aan het SGBP3 worden toegevoegd.
Voor het Leiebekken werden volgende projecten in het kader van de projectoproep (lue Deal) "lokale
hefboomprojectengebiedsontwikkeling met focus natte natuur" goedgekeurd:
- Herwaardering van de IJselbeek (Wervik): openleggen ingebuisde beek met hermeandering, aanleg bypass
in open profiel, creatie natte bloemrijke hooilanden,…
- Barakkenpark (Menen): ontwerp met verschillende waterelementen en bostypes, met natuurstreefbeeld van
valleibos (valleiherstel)
- Herwaardering van de Hellebeek (Kortrijk): opleggen waterloop, oevers met verflauwd talud, ifv ontwikkeling
natte grasland en ruigte, aanleg beekbegeleidende landschapselementen, bufferzone en gracht
- Uitbreiding van het provinciedomein De Gavers, met ruimte voor natte natuur, recreatie en natuureducatie
(Harelbeke) – Kadering binnen de verdere uitbouw van de Gavers o.b.v. PRUP openruimtekamers Gavers en
Esser
- Oude Leiemeander kerkhoek Olsene (Zulte): inrichting gronden tussen het huidige kerkhof en de oude
Leiemeander Kerkhoek als natte natuur

Via het recent goedgekeurde pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (oproep 2020) ‘Open Ruimte plan
Interfluvium Kortrijk-Zwevegem’  met doelstelling de opmaak van een intergemeentelijke visie op de open ruimte
met focus op landbouw, natuur en bos, waterlopen en trage wegen, met ook korte en lange termijn ambities moet
leiden tot een uitvoeringsgericht actieprogramma.  Het project bouwt voort op AGNAS met het fysisch systeem als
aanknopingspunt (aandacht voor water). De watergerelateerde acties kunnen, eenmaal concreet uitgewerkt, door
de initiatiefnemer toegevoeg worden via het WUP van het SGBP3.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Toevoeging van volgende acties. De acties vanuit de Blue Deal worden nog aan het BSD-SGBP toegevoegd.
- Herwaardering van de IJselbeek (Wervik): openleggen ingebuisde beek met hermeandering, aanleg bypass
in open profiel, creatie natte bloemrijke hooilanden,…
- Barakkenpark (Menen): ontwerp met verschillende waterelementen en bostypes, met natuurstreefbeeld van
valleibos (valleiherstel)
- Herwaardering van de Hellebeek (Kortrijk): opleggen waterloop, oevers met verflauwd talud, ifv ontwikkeling
natte grasland en ruigte, aanleg beekbegeleidende landschapselementen, bufferzone en gracht
- Uitbreiding van het provinciedomein De Gavers, met ruimte voor natte natuur, recreatie en natuureducatie
(Harelbeke) – Kadering binnen de verdere uitbouw van de Gavers o.b.v. PRUP openruimtekamers Gavers en
Esser
- Oude Leiemeander kerkhoek Olsene (Zulte): inrichting gronden tussen het huidige kerkhof en de oude
Leiemeander Kerkhoek als natte natuur

Aanbeveling(en)

Nvt
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LEIE & BOS
Kanaal Bossuit-Kortrijk
Het complex project voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk (KBK) wordt zowel in het SGBP sectie
Leiebekken als in het SGBP sectie Bovenscheldebekken vermeld. De resultaten van het recent afgeronde
geïntegreerd onderzoek ikv het complex project zijn te integreren in beide documenten (waaronder bv. de
onderzoeksrapporten 13 ‘Impact grondwaterhuishouding’, 16 ‘impact op de waterbalans’, 17 ‘impact op de
waterkwaliteit’ en het rapport ‘grondwaterstroming’). 
In het verdere proces van KBK wordt vooropgesteld om o.m. het volgende op te nemen:
- Opvolging van de biologische waterkwaliteit - flankerend beleid gericht op de waterkwaliteit.
Opmaak geïntegreerde toekomstvisie voor het kanaal met aanpassing van de oevers: aanleg 600m
natuurvriendelijke oevers als milderende maatregel omwille van het garanderen van de (biologische) waterkwaliteit
(op lange termijn in afstemming met de opwaardering van de Boven-Schelde).
- Onderzoek naar effecten van de verdieping in de omgeving van Bossuit via gedetailleerde
grondwatermodeleringen, via uitgebreide inventarisatie en analyse van de omgeving. De verdieping Bossuit-La
Flandre met aandacht voor mogelijke vernatting wordt niet voorzien in het complex project, maar op lange termijn in
afstemming met de opwaardering van de Boven-Schelde
- Verbeteren van de water- en energiebalans, o.m. door het voorzien van een pompstation aan de sluis in
Kortrijk en zo de bevoorradingszekerheid van het WPC de Gavers te verhogen en een achteruitgang van de
waterkwaliteit te voorkomen. Maatregelen aan de nieuwe sluis in Kortrijk om de verspreiding van het Leiewater
opwaarts de nieuwe sluis te vermijden.

In geval de Vlaamse Regering kiest voor het Ring- of Bypasstracé, dan is ook op te nemen wat er met het
bestaande kanaal gebeurt.

Overweging

De tekst omtrent het complex project Kanaal-Bossuit-Kortrijk werd ons door DVW zelf aangeleverd.
Er wordt best wel nog een korte aanvulling gedaan in deel visie voor kanaal-Bossuit-Kortrijk omtrent de laatste svz
omtrent het voorkeursbesluit.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bovenscheldebekken, Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Onder het luik visie>aandachtsgebied Kanaal-Bossuit-Kortrijk>1e alinea: toevoegen van onderstaande tekst:
Op datum van 21/05 is er m.b.t. het project een voorontwerp voorkeursbesluit beschikbaar en heeft reeds een
adviesronde plaatsgehad.
Op heden worden de adviezen verwerkt in een antwoorden nota en wordt het ontwerp voorkeursbesluit opgemaakt.
Dit ontwerp voorkeursbesluit wordt voorgelegd in openbaar onderzoek alvorens de Vlaamse Regering een definitief
voorkeursbesluit neemt.
Indicatieve timing:

• Ontwerp voorkeursbesluit: voor zomerreces
• Definitief voorkeursbesluit: eind 2021

Binnen het project worden volgende acties voorzien:
- Opvolging van de biologische waterkwaliteit - flankerend beleid gericht op de waterkwaliteit.
Opmaak geïntegreerde toekomstvisie voor het kanaal met aanpassing van de oevers: aanleg 600m
natuurvriendelijke oevers als milderende maatregel omwille van het garanderen van de (biologische) waterkwaliteit.
- Onderzoek naar effecten van de verdieping in de omgeving van Bossuit via gedetailleerde
grondwatermodeleringen, via uitgebreide inventarisatie en analyse van de omgeving. De verdieping Bossuit-La
Flandre met aandacht voor mogelijke vernatting wordt niet voorzien in het complex project, maar op lange termijn in
afstemming met de opwaardering van de Boven-Schelde
- Verbeteren van de water- en energiebalans, o.m. door het voorzien van een pompstation aan de sluis in
Kortrijk en zo de bevoorradingszekerheid van het WPC de Gavers te verhogen en een achteruitgang van de
waterkwaliteit te voorkomen. Maatregelen aan de nieuwe sluis in Kortrijk om de verspreiding van het Leiewater
opwaarts de nieuwe sluis te vermijden.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Neerbeek 
Slechte waterkwaliteit: input VMM
De fysico-chemische parameters scoren heel slecht aan het meetpunt thv de monding van de Neerbeek dat we
maandelijks bemonsteren. Hieronder een korte bespreking:
- In bijlage heb ik de beoordelingsfiche voor meetpunt 662000 (aan de monding in de Leie) voor het jaar 2019
toegevoegd. Helaas zijn er veel slechte beoordelingen te zien. Onder andere voor geleidbaarheid, chemisch
zuurstofverbruik, fosfor en zuurstof zien we grote overschrijdingen. Deze parameters wijzen op huishoudelijk en
industrieel afvalwater dat nog steeds in de waterloop terechtkomt.
- In het verleden zijn al inspanningen geleverd, zoals de aanleg van een collector een paar jaar geleden. Die
inspanningen hadden effect op de waterkwaliteit. In het bestand ‘BeoordelingMeetplaats662000Neerbeek’ is te zien
dat er voor veel parameters een duidelijk positieve trend was. Bijvoorbeeld voor Chemisch Zuurstofverbruik en
Kjeldahlstikstof, wat wijst op afkoppelen van afvalwater. Helaas valt het jaar 2019 negatief op. Er waren voor veel
parameters weer slechte beoordelingen.
- In het derde bestand, “ResultatenMeetpuntenNeerbeek”, heb ik alle resultaten van de meetpunten op de
Neerbeek die we ooit bemonsterd hebben weergegeven. Voor enkele parameters heb ik de slechte waarden
weergegeven door middel van een rode kleur. Daar zijn enkele interessante zaken te zien:
- Meetpunt 662000 (aan de monding) scoort voor veel parameters net iets beter (of net iets minder slecht) dan
meetpunt 662010. Het zelfzuiverend effect van de laatste 400 meter voor de monding door het natuurgebiedje is
mooi te zien.
- Op 28 mei 2019 waren er voor veel parameters zeer grote overschrijdingen. Lange droge periode, minder
verdunning en dan vallen de lozingen zeer goed op. Gezien de zeer hoge waarden kan er meer aan de hand
geweest zijn, zoals illegale lozing? De zeer slechte beoordeling voor jaar 2019 is voornamelijk toe te schrijven aan
de ene meting op 28 mei 2019.
- zeer lage zuurstofwaarden (vaak tussen 1 en 3 mg/l), waardoor de waterloop zeker niet geschikt is voor veel
biologisch leven. Slechte waterkwaliteit (afbraak organisch materiaal) en vervuild slib mogelijk oorzaak?
- Daarnaast krijgen we regelmatig meldingen binnen van een bewoner. Hij merkt vaak gekleurd en/of stinkend
water op.
De fysico-chemische waterkwaliteit is dus zoals hierboven geschreven allesbehalve goed door historische zware
vervuiling en lozingen van huishoudelijk en industrieel afvalwater.
Voor de biologische waterkwaliteit zien we hetzelfde. De Belgisch Biotische Index (BBI) en Multimetrische Macro-
invertebratenindex (MMIF), beide geven ze een beoordeling voor de waterkwaliteit op basis van de aanwezige
macroinvertebraten of ongewervelde dieren, laten een lichte verbetering zien. Parallel aan de verbetering van de
fysico-chemische waterkwaliteit. Met de andere biologische parameters is het helaas nog altijd zeer slecht gesteld.
Er komt zo goed als geen enkele waterplant of vis in de Neerbeek voor, en dus allemaal slechte beoordelingen
(bijlage figuur BiologieNeerbeek).
Mijn collega Marieke Baeyens, gebiedsverantwoordelijke saneringsinfrastructuur team West, heeft in een document
weergegeven waar er op vlak van riolering werk aan de winkel is (bijlage Rioleringssituatie Neerbeek). Ook heeft ze
een verslag van een terreinbezoek in 2018 toegevoegd waarin de problematiek duidelijk naar voor komt. In deze
documenten staat heel wat info over de huidige lozingspunten en waar er zaken verbeterd dienen te worden.

Bekenplan Kortrijk
Op vandaag heeft de Neerbeek een slechte waterkwaliteit. Momenteel kent de beek nog verschillende
lozingspunten.
- Grootste locatie van verontreiniging op Kortrijks grondgebied is wijk Zonnekesstraat. Kortrijk heeft een
subsidieaanvraag ingediend bij VMM voor de sanering van dit lozingspunt
. Dit dossier betekent een grote quick win voor verbetering waterkwaliteit: beperkt budget voor grote ecologische
winst
- Het lozingspunt van de Rietput en Neerbeekstraat wordt aangepakt in het project Driekerkenstraat.

Huidig  / toekomstig beheer:
- deel ten zuiden van Meensesteenweg wordt niet meer beheerd door provincie – extensief beheer i.s.m.
Natuurpunt
- deel tussen R8 en Meensesteenweg (over Vlienderkouter): op vandaag jaarlijks rijten
o hier geen gevaar voor wateroverlast, dus provincie akkoord om deze deelzone minder intensief / ecologischer te
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beheren, dit in combinatie met zachte recreatie (link Vlienderkouter + link met centrum Bissegem). Concrete
afspraken hierover moeten nog worden gemaakt.
o Randvoorwaarde: ontwikkeling van grondwaterminnende fauna en flora hier wellicht niet mogelijk aangezien
AWV het grondwater wegpompt om de R8 droog te houden.  Andere typologie van natuur kan wel ontwikkeld
worden.
- aan Vlaswaagplein: provincie gaat hier niet meer jaarlijks langs – opportuniteit voor meer ecologisch beheer

Visie / acties op KT/LT binnen stadsvernieuwingsproject Konnector (stad Kortrijk):
https://www.kortrijk.be/wat-konnector
- De Neerbeekvallei wordt zichtbaarder gemaakt in het landschap; er wordt actief ingezet op waterkwaliteit en
waterberging. Er wordt ingezet op extensief beheer waardoor kansen ontstaan voor natuurontwikkeling (bv.
broedplaatsen). Oeveraanpassingen creëren kansen voor fauna en flora. Dit doet de stad Kortrijk in samenwerking
met provincie als waterbeheerder en natuurvereniging Natuurpunt.
- Thv de Vlienderkouter (2,15 ha): net ten oosten van plangebied omgeving luchthaven. Het gebied voelt op
vandaag aan als een achterkant. De Neerbeek is er niet voelbaar. Een randparking is danig laag kwalitatief dat
deze weinig gebruik kent. Binnen het project Konnector wil men deze ruimte met gerichte kleine ingrepen onderdeel
laten worden van de woonomgeving: opwaardering parking ifv parkeer- en verkeersdruk elders, speelprikkels
introduceren en eventueel een uitkijkplatform/-zitelement, kleine aanplantingen, beheersingrepen,… Alles in te
passen binnen ecologisch beheer. Zo wil men het bevreemdende karakter van de plek onderstrepen. Deze plek
biedt een uniek zicht op de lager liggende R8, de landingsbaan en de laag overvliegende vliegtuigen. De bestaande
randparking wordt opgewaardeerd en in verbinding gezet met het OC en het centrumplein om de mobiliteits- en
parkeerdruk in het centrum te verminderen.

Vallei van de Neerbeek en vijzelgemalen
AWV heeft vijzelgemalen op de autostrade en de R8. Er is continue bemaling voor de snelweg/ringweg waarbij het
water via de Neerbeek naar de Leie gaat. Er is nood aan het vasthouden van water i.p.v. drainering/wegvijzelen
(bekijken waar het water is te stockeren in het gebied ifv infiltratie, natuur,…). In het natuurlijke gedeelte van
Neerbeek ten noorden van luchthaven zijn heel wat potenties om te bufferen. 
Ter info, de input omtrent de vijzelgemalen langs R8 : 
- In Bissegem zijn er 3 vijzels in het pompstation.  Uit de berekeningsnota's is af te leiden dat het debiet van
één vijzel op 400 liter per seconde
- In Heule zijn er ook 3 vijzels in het pompstation. Uit de berekeningsnota's is af te leiden dat het debiet van
één vijzel op 0,6 m³ per seconde.

Ecosysteemdienstenanalyse Ter Biest en Kleine Molen
Vanuit de intercommunale Leiedal werd een analyse gemaakt van de bestaande en potentiële ecosysteemdiensten
in het gebied Ter Biest en Kleine Molen o.b.v. de Ecoplantool van de Universiteit Antwerpen. In het rapport komen
o.m. volgende ecosysteemdiensten aan bod:
- Watervoorziening (producerende ESD)
- Waterinfiltratie (ondersteunende en regulerende ESD)
- Waterretentie (ondersteunende en regulerende ESD)

De resultaten van deze analyse worden nader bekeken en aangevuld door Antea Group ikv het Pio-project
‘Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen’. Doelstelling is om
handvaten te formuleren om de ESD-analyse te vertalen naar verdere stappen in het ruimtelijke
ontwikkelingsproces, zoals ontwerpprincipes en ambities die meegenomen kunnen worden in het ontwerpend
onderzoek. Het eindrapport is voorzien in maart 2021.   
Er wordt hierbij ook gebruik gemaakt van de watersysteemkaarten van de UAntwerpen.

Overweging

De aangehaalde punten inzake waterkwaliteit van de Neerbeek zijn reeds beschreven in de visie van het
bekkenspecifiekdeel en worden opgenomen via het GTO rond Waterkwaliteit Leie en zijbeken.
Concreet gekende acties zullen worden toegevoegd aan het actieprogramma, of indien later gekend toegevoegd
worden via het WUP van het SGBP3.
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Voorstel tot aanpassing
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Hellebeek (Kruiskouter)

Visiedocument Kruiskouter-Leiemeersen (stad Kortrijk)
De Hellebeek loopt doorheen het gebied Kruiskouter. Voor Kruiskouter-Leiemeersen heeft de stad Kortrijk een visie
opgemaakt, waarover nog intergemeentelijk is af te stemmen met de gemeente Wevelgem en waarbij ook
afstemming is te zoeken tussen de verschillende aanwezige functies (manège, Bijenhof, hoeve,…).

De gebiedsvisie voor Kruiskouter-Leiemeersen vertrekt vanuit het ruimere toekomstbeeld van een landschapspark
langs de Leie waar natuurontwikkeling, integraal waterbeheer, (stadsgerichte) landbouw en recreatie elkaar
versterken. Het landschapspark vertrekt vanuit het centrum van Kortrijk met een interessante opeenvolging van
stedelijke groene ruimte (Buda eiland, Kortrijk Weide) naar meer landschappelijke groene ruimte langs de Leie
(Paters Mote en Kruiskouter-Leiemeersen).
Daarin passen een aantal ruimtelijke ingrepen: 
- de aanwezigheid van de Hellebeek versterken door het verflauwen van de oevers.
- het vernatten van de Leiemeersen waardoor het ecologische potentieel én het waterbergend vermogen
vergroot.
- het versterken van het tragewegennetwerk (richting de Leie, langs het natuurgebied ...), soms begeleid door
bomenrijen of houtkanten.
Zie https://www.kortrijk.be/openruimte (Hoofdstuk 3 Kruiskouter-Leiemeersen: landschapspark aan de Leie).

Herwaardering van de Hellebeek 
Voor de herwaardering van de Hellebeek verkreeg de stad Kortrijk recent subsidies ikv de oproep ‘lokale
hefboomprojecten Natte Natuur ikv gebiedsontwikkeling’.
Ifv de herwaardering van de Hellebeekvallei ter hoogte van het openruimtegebied Kruiskouter-Leiemeersen te
Bissegem wordt met een aantal natuurtechnische ingrepen en noodzakelijke grondverwerving het ecologisch
potentieel en de buffer- en infiltratiecapaciteit van de beek vergroot. Met het project wordt ca. 2 ha natte natuur
gerealiseerd.

Om de biodiversiteit en het waterbergend vermogen van de Hellebeek te vergroten staan onder meer volgende
inrichtingswerken gepland:
1. Het terug open leggen van de waterloop over een lengte van ca. 135 meter;
2. Aanleg van een bufferzone parallel aan de waterloop (10.950 m²);
3. Aanleg van een gracht op de grens tussen de noordelijk gelegen akker en de verbrede oeverzone om
nutriënteninspoeling tegen te gaan;
4. Herprofilering (verflauwen) van de beide oeverzones waardoor natte graslanden en natte ruigte kunnen
ontwikkelen;
5. Aanplant van beekbegeleidende landschapselementen zoals solitaire bomen, (knot)bomenrijen en houtkanten;
6. Te onderzoeken: gedeeltelijk ontharden van de aanliggende Wevelgemsevoetweg binnen een totaalaanpak
rond trage wegen in het hele gebied;
7. Oplossing uitwerken voor waterproblematiek thv nabijgelegen manège Leiedal.
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Overweging

Visievorming rond Hellebeek wordt aangevuld in het onderdeel visie.
Concreet gekende acties zullen worden toegevoegd aan het actieprogramma, of indien later gekend toegevoegd
worden via het WUP van het SGBP3.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8AwWMk6s

Ingediende reacties

Id: 1192

Leie en Leiemeersen
Vraag naar een integrale aanpak van de Leievallei met koppelkansen op vlak van natuur, water, recreatie, industrie,
etc. Daarnaast ook de vraag om de Leie meer kenbaar te maken in het landschap (o.m. herbekijken
oeverafwerking). Hierbij is ook af te stemmen met rivierherstel Leie (Leiemeersen).   
Meenemen van de resultaten van de studie rond ESD in de Leievallei met de Universiteit Antwerpen (opgevraagd
bij DVW). DVW wil klimaatrobuust werken in de Leievallei.  
Aanleg natuurvriendelijke oevers n.a.v. de herkalibratie van Leie
Pand 160 Harelbeke-Menen.
Aanleg van natuurvriendelijke oevers, waarbij men zoveel mogelijk binnen het openbaar domein probeert te blijven.
In Kortrijkse regio (waaronder dus deze zone) zal men echter ook buiten het openbaar domein moeten gaan (nog
concreet uit te tekenen).
De natuurlijke oevers zijn aan te leggen buiten de laad- en loskaaien. Er is rekening te houden met de bestaande
natuurwaarden (zie oefening DVW samen met Natuurpunt). 
Leiemeersen – rivierherstel Leie
Voor rivierherstel Leie wordt gewerkt met de 10 deelgebieden. Deze 10 deelgebieden zijn weerhouden wegens hun
omvang, meeste potentie voor natte natuur en landbouwstudiewerk. Momenteel wordt bekeken om de 15
deelgebieden uit plan-MER rivierherstel Leie in beschouwing te nemen (voorstel tot verruiming van de zoekzones),
waaronder ook het deelgebied 11a ‘Leiekant’. 
Er is een koppeling te maken tussen de natuur- en wateropgave. Momenteel staan de Leiemeersen enkel ifv
natuurontwikkeling. Vraag of de Leiemeersen ook kunnen fungeren als retentiegebied voor wateropvang bij
piekdebiet. 
Visiedocument Kruiskouter-Leiemeersen (stad Kortrijk)
Zie hoger.

Overweging

De aangehaalde aandachtspunten zullen worden meegegeven met de initiatiefnemers.
Visievorming rond Kruiskouter-Leiemeersen wordt aangevuld in het onderdeel visie.
Concreet gekende acties zullen worden toegevoegd aan het actieprogramma, of indien later gekend toegevoegd
worden via het WUP van het SGBP3.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Visievorming rond Kruiskouter-Leiemeersen wordt aangevuld in het onderdeel visie.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8HGgsopB

Ingediende reacties

Id: 1182

Allereerst willen wij benadrukken dat de mogelijke impact van deze toekomstige regelgeving groot kan zijn voor
onze land- en tuinbouwsector. Alleen al in het Leiebekken valt een groot deel van het agrarisch gebied binnen de
contouren van een waterwingebied of zone van hogere bescherming. Het moet voor onze mensen mogelijk blijven
op een efficiënte manier de goede landbouwpraktijk uit te voeren. Een aantal zaken in het huidige SGBP zullen dit
in de toekomst sterk belemmeren. Hieronder onze bedenkingen.
1 ALGEMENE BEDENKINGEN BIJ DE VOORGESTELDE ACTIES
CVBB begeleiding
Boerenbond vreest dat de ombouw van het CVBB er voor zorgt dat het niet duidelijk is wie de begeleiding en
informatie m.b.t. gebiedsspecifieke acties op zich zal nemen. Dit is echter cruciaal om tot resultaten te komen. Deze
taak moet duidelijk toegewezen worden.
Ecologische inrichting
Er dient afdoende rekening gehouden te worden met de wensen en de vrijwilligheid van de aangelanden. Het
aspect onderhoud dient vanaf de planning tot uitvoering mee opgenomen te worden. Het is aangewezen een aantal
modellen en profielen te ontwikkelen waarbij de impact op de landbouwbedrijfsvoering in kaart wordt gebracht.
Hermeandering In eerste orde dient steeds overwogen te worden of hermeandering binnen het agrarisch gebied
wel enige meerwaarde heeft. In tweede orde dient hermeandering bij voorkeur plaats te vinden op publieke
terreinen en dient de ruimtelijke inname beperkt te worden. In derde orde lijkt het aangewezen om bij
inrichtingsvoorstellen steeds een duidelijk zicht te hebben op de gebruikers en de impact van de aangelanden.
Deze kunnen als basis dienen voor specifieke beheerovereenkomsten.
Buffercapaciteit
De buffercapaciteit van waterlichamen kan op diverse manieren verhoogd worden. Bij elke vorm dienen zowel de
ruimtelijke impact als de impact op de landbouwbedrijfsvoering duidelijk opgenomen te worden als onderdeel van
de beslissing. Tevens moeten de geldende afstandsregels (vb. i.k.v. fyto) mee in rekening genomen worden
wanneer er een buffer wordt aangelegd of vergroot wordt. Bij peilwijzigingen blijft de afstemming op de
veldwerkzaamheden en de impact op de grondwaterstanden tijdens het groeiseizoen cruciaal.
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Overweging

CVBB begeleiding:
Het is in de opdracht van B3W niet voorzien dat ingezet wordt op sensibiliseren en begeleiden in specifieke gebieden, maar wel
algemeen op niveau van Vlaanderen. De werking van B3W is verschillend van het voormalige CVBB. B3W beoogt de opname
op de individuele landbouwbedrijven van de goede technieken en praktijken om nutriëntenverliezen te voorkomen en om aan
bodemkwaliteit te werken.  Dit via brede en gerichte communicatie en kennisdeling, en via thematische uitwisselingsmomenten,
focusgroepen en (beperkte) individuele begeleiding.
Ecologische inrichting:
In het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplannen worden de acties in hoofdlijnen beschreven. Afspraken met
aangelanden worden gemaakt door de initiatiefnemers van de acties bij uitvoeringsfase.
Buffercapaciteit:
In het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplannen worden de acties in hoofdlijnen beschreven. Afspraken met
aangelanden worden gemaakt door de initiatiefnemers van de acties bij uitvoeringsfase.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: IJzerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Schrappen van acties 7B_D_0084, 7B_D_0090, 7B_D_0091 met CVBB als initiatiefnemer.

Aanbeveling(en)

Aanbevelingen aan de waterbeheerders: bij ecologische inrichting van waterlopen en bij verhogen van de bergingscapaciteit in
de waterlopen wordt rekening gehouden met de impact op de aangelanden.
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Code van de indiener : 8x75e7U3

Ingediende reacties

Id: 2785

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Graag breng ik ook de situatie van de Rosdambeekvallei in Gent (Sint-Denijs-Westerm en Afsnee) en
bovenstroomse waterlopen in De Pinte en Sint-Martens-Latem onder de aandacht. Enkele jaren geleden werd daar
kort voor de monding van deze beek in de Leie ter hoogte van Afsnee een constructie geplaatst om wateroverlast
bovenstrooms in de beek onder controle te houden. Een nobel doel uiteraard, hoewel het, evenzeer uiteraard, pas
problematisch geworden is nadat bebouwing en bewoning in deze vallei mogelijk werd gemaakt.
Ik sta ervan versteld hoe waterloopbeheerders een dergelijke constructie kunnen bedenken én bouwen - binnen
een algemeen beleid van integraal waterbeleid van water vast houden, het vrijwaren van overstromingsgebied, het
tegen gaan van droogte, ecologische doelstellingen edm - die ervoor zorgt er in de deze vallei simpelweg geen
overstromingen meer voorkomen sinds de plaatsing van deze constructie. De constructie verhindert immers dat
Leiewater bij hoogwaterpeilen de Rosdambeekvallei kan instromen, en zorgt met een pompconstructie ervoor dat
de afwatering van de Rosdambeek zelf gegarandeerd blijft.
Op deze manier wordt de Leie grote zone overstromingsgebied ontnomen, en zoekt het water bij events van
hoogwater gewoon andere zones in de Leievallei op, lees elders nog hogere waterpeilen en meer/sneller afvoer
van kostbaar water.
Bovendien bevat deze Rosdambeekvallei hoge natuurwaarden gelinkt aan zijn historisch zeer natte kenmerken
(natte graslanden, broekbossen, op sommige plekken zit er zelfs veen in de bodem), natuur dat gewoon is aan
jaarlijkse overstromingen en deze hoogstwaarschijnlijk simpelweg nodig heeft.
M.a.w., de gerealiseerde oplossing voor de Rosdambeekvallei heeft wat mij betreft enkel voldaan aan de
doelstelling voor overstromingsveiligheid, maar niet aan doelstellingen mbt het vasthouden van water, vrijwaren van
overstromingsgebied, ecologische kwaliteit van en gelinkt aan waterlopen. Wat mij betreft dus alles behalve een
integrale oplossing.
Ik stel vast dat het gevoerde milieuonderzoek in deze fase van stroomgebiedbeheersplannen op een zeer hoog
strategisch en aldus abstract niveau gesitueerd is. Ik vermoed dat dit ook zo het geval zal zijn geweest bij de vorige
editie van de stroomgebiedsbeheerplannen. Begrijpelijk om het op die niveau behapbaar te houden, maar verder
dan een evaluatie van de vooropgestelde doelstelling komt het aldus niet. Gevolg is dat, gezien de doelstellingen
altijd nobel zijn, de beoordeling ook steeds gunstig is. Echter, valkuilen op projectniveau komen aldus niet in het
vizier.
Laat de Rosdambeekvallei hier exemplarisch in zijn: de doelstelling om bebouwing te vrijwaren van overstroming is
nobel, maar de uitvoering met een afsluitconstructie nabij de mondig heeft weldegelijk negatieve effecten, ook op
het watersysteem. Helaas is gebleken dat ook het vergunningenniveau hier te kort schiet. Daar is eigenlijk enkel
gekeken naar de rechtstreeks geïmpacteerde zone, bij manier van spreken hoeveel bomen er moesten geveld
worden. Meer niet, geen inschatting van de effecten op de beekvallei, of op de Leievallei. Geen onderzoek naar het
beste peil (op vlak van waterkwantiteit en natuurwaarden) waarop het systeem in gang schiet. Geen onderzoek
naar de effecten op de natuurwaarden, veenbodem edm.
Vandaar mijn oproep via deze weg om deze, mijn inziens, scheef gegroeide situatie alsnog recht te trekken. Ik zou
beginnen met een korte termijn oplossing (in afwachting van de uitwerking en realisatie van een lange termijn
oplossing): namelijk zoeken naar een ander, lees hoger waterpeil, waarop de afsluitconstructie thv de monding van
de Rosdambeek in werking schiet, zodat er meer overstromingsgebied in de Rosdambeekvallei in gebruik kan
blijven en niet langer afgewenteld wordt elders in de Leievallei of zo snel mogelijk naar zee moet afgevoerd worden
en ook de natte natuur zo maximaal mogelijk gehandhaafd kan worden door haar effectief met de voeten in het
water te laten zetten of zelfs kopje onder te laten gaan.
Voor een lange termijn oplossing haal ik mijn inspiratie, enigszins ironisch genoeg, in een bovenstroomse zone van
diezelfde Rosdambeekvallei, namelijk de woonwijk aan Tussen Beken in Sint-Martens-Latem. Deze werd gebouwd
in de overstromingsgevoelige zone van deze waterloop. Maar om deze alsnog te kunnen vrijwaren van nieuwe
overstromingen, na veelvuldige problemen voornamelijk in de jaren ’90, werd de wijk ingepolderd: bovenstrooms
een afsluitdijk met opvangbekken (‘Westerplas’) en stroomafwaarts opnieuw een afsluitdijk, ditmaal met
pompconstructie, om de tussenliggende woonzone geen woningen te laten onderlopen. En waar het (nog) kon
kreeg de waterloop tussen beide afsluitdijken wat extra ruimte.
Gelijkaardige zou het simpelweg inpolderen van bebouwing, al dan niet (situatieafhankelijk) in combinatie met
bovenstroomse gecontroleerde overstromingsgebieden en stroomafwaartse pompinstallaties, de bestaande
bebouwing ook in de rest van de Rosdambeekvallei kunnen gaan vrijwaren van overstroming en kan de bestaande,
recente afsluitconstructie opnieuw verwijderd worden. Bovendien kan zo een maximum aan overstromingsgebied
effectief ingezet worden zonder risico’s hieraan af te wimpelen op andere gebieden. Ook de natuur kan zo
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maximaal haar band met het water behouden. Daarnaast liggen verspreid in deze vallei diverse opgehoogde
terreinen. Het spreekt voor zich dat deze maximaal in hun oorspronkelijke toestand dienen hersteld te worden om
zowel het watersysteem als de natuur ten goede te komen.
Ongetwijfeld is dit laatste voorstel complexer en duurder dan de recent realiseerde constructie nabij de monding,
maar het lijkt wel de enige echt integrale oplossing die tegemoetkomt aan alle doelstellingen rond waterbeheer.
En laat mij ook de timing van dit alles belangrijk zijn. Zoals in het eerste luikje van deze inspraakreactie al duidelijk
uiteengezet door de milieuorganisaties, wat ik dus integraal onderschrijf, is het conform de Europese doelstellingen
al vijf na twaalf. Het rechttrekken van deze foute ingreep moet meegenomen worden in de volledige
bijstelling/verhoging van de ambities voor heel Vlaanderen, en de hierin bedroevende Gentse situatie, zodat dit
hersteld is tegen 2027, ten allerlaatste 2033.
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Overweging

In 2016 is een afsluitconstructie aan de monding van de Rosdambeek gebouwd. Zo kan het Leiewater bij hoogpeil
niet meer opstuwen naar de Rosdambeek, en bovenstrooms wateroverlast veroorzaken. Wanneer de constructie
gesloten is, voert een pompgemaal het water van de Rosdambeek naar het Leiebekken.
Verder wordt maximaal ingezet maximaal bovenstrooms bufferen van water. Volgende werken werden uitgevoerd:
1) Aanleg Westerdijk en bufferbekken Westerplas Opvangen van het hemelwater van het stroomopwaartse
gebied (richting Nazareth). In het westen van het projectgebied werd de Westerdijk aangelegd die het water uit de
hoger gelegen regio opvangt. Hierbij worden de hoogtelijnen van 7,5 m met elkaar verbonden. Buitendijks wordt
een bufferbekken aangelegd. Vijf hectare weiland werd afgegraven tot op het gemiddelde zomerpeil van de beken
rondom: de Nazarethbeek, de Hooglatembeek en de Rosdambeek. Het totale bekken beslaat 6.5 hectare en heeft
een buffercapaciteit van 36.000 kubieke meter op peil 7,00m TAW om toestromend water uit Nazareth en Deurle op
te vangen. De combinatie van slikken, zeer natte graslanden, grachtjes en poelen heeft belangrijke troeven voor
natuurontwikkeling. Vanuit de Westerplas wordt er continu vertraagd geloosd in het ingepolderde gebied (maximaal
400l/sec). In principe wordt hier niet manueel ingegrepen.
2) Tegenhouden van het opstuwende water vanuit de Leie door aanleg Oosterdijk Ten oosten van de Moeistraat
ligt de Oosterdijk. Ook hier werden de hoogtelijnen van 7,5 m verbonden. Bij hoge waterstand zal deze dijk het
opstuwende Leiewater tegenhouden. Bij de samenvloeiing van de twee beken werd een pompsysteem geplaatst
met een capaciteit van 1000l/sec. De werking is geautomatiseerd en aangesloten op een meldkamer. Het
aanslagpeil is 6,40m TAW, het afslagpeil 6,20m TAW.
3) Aanleggen van voldoende buffercapaciteit voor hemelwater: zowel opvangbekken voor hemelwater als
amfibieënbiotoop Het concept voor het bufferbekken is gebaseerd op het sponseffect. Door het uitgraven van lange
grachtarmen ontstaat een groter verdampingseffect. De iets lager gelegen amfibieënpoelen blijven langer hun water
behouden en zijn daardoor de ideale biotoop voor kikker- en salamanderachtigen. Daarnaast wordt het grote
natuurgebied een trekpleister voor vele soorten watervogels.
4) Aanleg winterbedding Om in het projectgebied voldoende water te kunnen bufferen, zijn winterbeddingen
langs de twee bestaande grachten noodzakelijk. De winterbeddingen worden iets boven het normale waterpeil in
terrasvorm gegraven. Bij neerslag ontstaan hierdoor brede waterplassen die het regenwater bufferen. De grachten
vormen tevens ecologische verbinding tussen de Oosterdijk (Moeistraat - toekomstig stadsbos) en de Westerdijk
(Oase - open agrarisch landschap). 5. Vervangen drie duikers Nazarethbeek Om de doorstroming te verbeteren
tussen de westerdijk en de oosterdijk werden op initiatief van de gemeente en met toelagen van de provincie drie
duikers vervangen waar de Nazarethbeek de wegenis kruist. Hierdoor kan het peil binnen de polder beter
gecontroleerd worden. Gezien ook de Kuisloop ten noorden van de N43 alsook het oppervlaktewater van de N43
deel uitmaken van de polder, is het essentieel om de toevoer naar de oosterdijk zo weinig mogelijk te vertragen.

In 2020 werd tevens een studie uitgevoerd en afgerond in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen om de
waterbeheersing verder te optimaliseren.
Volgende scenario’s werden onderzocht en zullen verder geevalueerd worden:
1) Scenario 1: Ruilverkaveling Schelde en Leie
De ruilverkaveling Schelde-Leie situeert zich op delen van het grondgebied van de gemeenten Nazareth, De Pinte
en Sint-Martens-Latem en de steden Gent en Deinze. De belangrijkste doelstelling van het project is een
verbetering van de agrarische structuur via het ruilen en herverkavelen van landbouwgronden. Door de uitbouw van
het Parkbos Gent, de realisatie van het stadsbos Deinze en de uitbreiding van de Hospicebossen zal de gronddruk
in de regio verhogen. De ruilverkaveling wil in deze context een flankerend beleid bieden. Een concreet project
behelst de aanleg van een bufferbekken voor de Duivebeek.
2) Scenario 2:  Luchthavenlaan Farys-Aquafin
o Scenario 2A: impact van afwatering van het rioolstelsel tijdens grote afvoerpieken uit de geplande
uitlaten
o Scenario 2B: impact van afwatering van het rioolstelsel tijdens een extreme afvoerpiek in de
Rosdambeek
3) Scenario 3:  Groen RUP Gent
4) Scenario 4:  Hooglatem
o Scenario 4A: Hooglatem: uitbreiding Westerplas
o Scenario 4B: Hooglatem: één knijpopening
o Scenario 4C: Hooglatem: knijpopening met regeling
De vraag om aandacht te hebben voor de overstroombaarheid van de Rosdamvallei (het natuurlijke
overstromingsgebied van de Leie), wordt doorgegeven aan de initiatiefnemer om verder te bekijken bij de
uitwerking van hun projecten. Op die manier kunnen de hoge natuurwaarden van de Rosdambeek, gelinkt aan zijn
historisch natte kenmerken, versterkt worden. Op die manier kunnen naast de doelstelling voor
overstromingsveiligheid, ook de doelstellingen van integraal waterbeleid (vasthouden van water, vrijwaren van
overstromingsgebied, ecologische kwaliteit van en gelinkt aan waterlopen) nagestreefd worden.
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Eenmaal concreet genoeg kunnen bijkomende actis opgenomen worden via het jaarlijks WUP van het SGBP3.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : bfyoaqxu

Ingediende reacties

Id: 1224

Reeds enkele jaren hebben we ook, bij aanhoudende regen, regelmatig wateroverlast in onze kelder, doordat de
grachten niet meer uitgemaakt worden.
Het probleem bevindt zich eigenlijk aan de inrit van het Provinciaal Domein naar Molstraat 141. Aan onze zijde van
de inrit naar het Provinciaal Domein Wallemote, wordt de gracht dicht gereden doordat ze daar de bocht bij het
indraaien naar het domein kort nemen en onder meer ook doordat de mensen daar te vroeg oprijden om plaats te
maken voor tegenliggers.
We hebben dat telkens gemeld aan de gemeente maar dit probleem raakt nooit definitief opgelost. Kunnen jullie dit
oplossen?
Wat zal er dan in 2022 gebeuren met de grachten in de straat?
Daarin wordt ook geregeld gesluikstort.
Als de grachten open blijven kan iedereen daarin lozen wat hij wil en wij gaan er ons afvalwater niet meer mogen in
laten lopen. 

Overweging

In het bekkenspecifiek deel van het stroomgbiedbeheerplan worden de acties in hoofdlijnen beschreven om de
goede toestand van de waterlopen na te streven. 
De beschreven problematiek van de grachten rond het provinciaal domein maken deel uit van het beheer door de
lokale waterbeheerder (+ handhaving : optreden gemeente nav sluikstorten).
De vraag om de problematiek van lokale waterafvoer en wateroverlast (+ sluikstorten ) aan te pakken, zal
doorgegeven worden aan de beheerder van de grachten en aan de gemeente.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Bl9RvZI5

Ingediende reacties

Id: 2775

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Participatie door buurtbewoners van omliggende waterlopen?
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Overweging

Bij het gebieds- en thematisch overleg met betrekking tot een bepaalde waterloop worden naast de
waterloopbeheerder(s) ook de Vlaamse, provinciale alsook de lokale besturen (ambtelijk en politiek niveau) en het
middenveld betrokken. Zij kunnen mee initiatiefnemer zijn of betrokkene om samen projecten/een actieprogramma
mee vorm te geven. In sommige trajecten worden ook burgers mee betrokken, afhankelijk van de problematiek.
Burgers kunnen steeds via hun gemeente of koepelorganisaties in het middenveld hun bezorgdheden meegeven
zodat die kunnen meegenomen worden in het traject.  

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : CadDq8bN

Ingediende reacties

Id: 1194

LEIE & BOS

• Betere communicatie en monitoring van de waterkwaliteit vanaf de bovenloop van de Leie in Frankrijk,
Wallonië en verder tot de samenloop met de Schelde.

• Vroegtijdige rapportering vanaf de bovenloop van de Leie (Frankrijk) bij vervuiling en/of vissterfte. Tevens het
monitoren van de waterkwaliteit op het kanaal Roeselare-Leie, Mandel, (bodemvervuiling) en het kanaal Bossuit-
Kortrijk (zuurstoftoevoer).

• Beheer en controle van de afvalstoffen van de binnenscheepvaart verbeteren door een betere registratie
(gebruik en controle van het olie-afgifteboekje)

• Inzetten op natuuroevers, spaarbekkens, skimmen van drijvend afval, en alles dat tot kwaliteitsverbetering kan
leiden.

• Uitvoeren van baggerwerken en bergen van vervuild slib, m.n. op het kanaal Roeselare-Leie.
• Dezelfde acties toepassen op de Bovenschelde (ook communicatie verbeteren met Frankrijk en Wallonië)

Overweging

Omtrent monitoring waterkwaliteit en betere communicatie met Frankrijk en wallonië: dit wordt doorgegeven aan
ISC en de betrokken waterbeheerders.
Op dit niveau bestaat er overleg met Frankrijk, Nederland en ook de Waalse partners (ISC - internationale
Scheldecommissie).
Als er calamiteiten voorkomen worden de verschillende instanties zo snel mogelijk verwittigd. Maar dat dit nog niet
optimaal verloopt in sommige gevallen is realiteit.
Ook Eurometropole Lille-Coutrai-Tournai kan hier een rol in spelen, naast initiatieven van de waterbeheerders zelf
(bv. RIS - River Information Servises).
Op bekkenniveau zijn er ook bilaterale contacten met de Franse en Waalse partners, zij het niet op frequente basis.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : fvlHxcgm

Ingediende reacties

Id: 2879

Specifieke opmerkingen voor de eigen gemeente Anzegem-
deelgemeente Tiegem – omgeving Kasterbeek.- beek die loopt
tussen Brouwerijdreef en de Bassegembosstraat richting
deelgemeente Anzegem-Kaster:
Bovenvermelde projectgrond in “ Mogelijk Overstromingsgebied “is gelegen naast de Kasterbeek en is een heel 
drassig gebied . Deze gronden zijn ook nog niet als bouwgrond erkend , doch blijven aanzien als “ 
Woonuitbreidingsgebied “ , zelfs met voldoende onbenutte bouwgrond in de gemeente Anzegem . Er is wel 
voorzien dat tussen 2022 – en 2027 een soort waterbuffer wordt aangelegd, maar dat is geen oplossing voor de 
overstromingsellende op het grondgebied van Tiegem tussen de Brouwerijdreef en de Bassegembosstraat . 
Bijkomende verharding maakt het probleem alleen nog groter .  Deze grond sluit ook heel nauw aan bij het 
natuurgebied “ Bassegembos “ .
Wij verzoeken met aandrang dat de projectgrond en de gronden aan de andere zijde van de Kasterbeek  blijvend 
worden gekwalificeerd als landbouwgrond of natuurbied , zodat een voortdurende verharding met waterellende 
ophoudt .

Overweging

Het realiseren van een GOG Kasterbeek zal samen moeten gaan met het bekijken van de
wateroverlastproblematiek over gans het traject van de beek in beheer van de provincie West-Vlaanderen.
Verzuchtingen omtrent de wateroverlast worden aan de provincie doorgegeven.
Mbt het woonuitbreidingsgebied gelegen tussen Bassegembosstraat en Brouwerijdreef. Deze materie dient op
gemeentelijk niveau te worden aangekaart, het schrappen van het woonuitbreidingsgebied dient via een RUP-
procedure te gebeuren. Het gebied is alvast geen signaalgebied - zie
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden/geoloket-signaalgebieden - (niet
gelegen binnen effectief overstromingsgevoelig gebied of risicozone voor overstromingen) of wordt niet
meegenomen binnen het proces van afbakening als WORG (watergevoelige openruimtegebieden).
Het bekkensecretariaat zal de gemeente en waterbeheerder alvast deze informatie doorsturen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Specifieke opmerkingen voor de eigen gemeente Anzegem-deelgemeente Tiegem – omgeving Kasterbeek.- die
loopt tussen Brouwerijdreef en de Bassegembosstraat richting deelgemeente Anzegem-Kaster:
Betrokken projectgrond in “ Mogelijk Overstromingsgebied “is gelegen naast de Kasterbeek en is een heel drassig
gebied . Deze gronden zijn ook nog niet als bouwgrond erkend , doch blijven aanzien als “ Woonuitbreidingsgebied
“ , zelfs met voldoende onbenutte bouwgrond in de gemeente Anzegem . Er is wel voorzien dat tussen 2022 – en
2027 een soort waterbuffer wordt aangelegd, maar dat is geen oplossing voor de overstromingsellende op het
grondgebied van Tiegem tussen de Brouwerijdreef en de Bassegembosstraat . Bijkomende verharding maakt het
probleem alleen nog groter .  Deze grond sluit ook heel nauw aan bij het natuurgebied “ Bassegembos “ .
Wij verzoeken met aandrang dat de projectgrond en de gronden aan de andere zijde van de Kasterbeek  blijvend
worden gekwalificeerd als landbouwgrond of natuurbied , zodat een voortdurende verharding met waterellende
ophoudt .

Overweging

Het realiseren van een GOG Kasterbeek zal samen moeten gaan met het bekijken van de
wateroverlastproblematiek over gans het traject van de beek in beheer van de provincie West-Vlaanderen.
Verzuchtingen omtrent de wateroverlast worden aan de provincie doorgegeven.
Mbt het woonuitbreidingsgebied gelegen tussen Bassegembosstraat en Brouwerijdreef. Deze materie dient op
gemeentelijk niveau te worden aangekaart, het schrappen van het woonuitbreidingsgebied dient via een RUP-
procedure te gebeuren. Het gebied is alvast geen signaalgebied - zie
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden/geoloket-signaalgebieden - (niet
gelegen binnen effectief overstromingsgevoelig gebied of risicozone voor overstromingen) of wordt niet
meegenomen binnen het proces van afbakening als WORG (watergevoelige openruimtegebieden).
Het bekkensecretariaat zal de gemeente en waterbeheerder alvast deze informatie doorsturen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
In Wevelgem en Bissegem gaat dagelijks minimum 2000 m³ water/dag verloren via de drainage van de E403, de
A19 en de R8. Dit staat in schril contrast bij de beperkte maatregelen die het gemeentebestuur kan opleggen aan
de lokale burgers inzake rationeel en duurzaam watergebruik. Het AWV-bestuur vernieuwt de infrastructuur zonder
de minste inspanning om iets te doen aan deze wantoestand. Dit zorgt voor donkergekleurde
droogteschadekaarten in onze gemeente en tal van landbouwers die zich tot een gat in de nacht moeten smijten
om voldoende water uit de Leie te gaan halen. Economisch en ecologisch gezien is dit perfect op te lossen door
water op te pompen naar bijv de Neerbeek. Dit zou duizenden m³ kunnen infilteren en beschikbaar stellen voor de
ecologie en de landbouw. Bovendien helpt het om de waterafvoer te bufferen bij zwaar weer.
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Overweging

Deze problematiek wordt meegenomen in het vervolg van het opgestarte gebieds-en thematisch overleg
Waterschaarste Leie, waarbij de verschillende actoren in het gebied rond de Leie maar ook in de afstroomgebieden
van de zijwaterlopen op zoek gaan naar maatregelen die een oplossing kunnen bieden aan de waterschaarste
waarmee we de laatste jaren te kampen krijgen. Van zodra de acties concreet geformuleerd kunnen worden door
een initiatiefnemer, kan deze de maatregel als nieuwe actie via het jaarlijkse WUP van SGBP3 laten toevoegen. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Algemeen is het bestuur van oordeel dat de ambities van de SGBP aangescherpt moeten worden. De
doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water dienden al tegen 2015 bereik te zijn. Het feit dat Vlaanderen na
eerdere aangevraagde en verkregen termijnverlengingen, terug een afwijking aanvraagt voor de meeste
waterlopen, is onaanvaardbaar. Specifiek voor de Toeristische Leie vragen we de doelstelling te verhogen minstens
naar categorie 4, om de goede ecologische toestand te bereiken tegen 2033.

Overweging

De (herziening van de) klasse indeling volgt uit een bekkenbrede afstemming. In de visie en het actieprogramma staat wat 
nodig
is om voor de waterlopen naar een goede water toestand te evolueren. De doelafstand tot de goede ecologische 
toestand is in
deze regio nog groot. Er zijn nog belangrijke inspanningen te leveren door het generieke beleid op vlak van 
optimale bemesting,
pesticidengebruik, zuivering van huishoudelijk afvalwater en verbetering van de hydromorfologische toestand.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Eventueel na afstemmingsfase
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De SGBP worden voorafgegaan door uitgebreide onderzoeksgegevens over onder meer de waterkwaliteit en
kwantitatieve gegevens over het stroomgebied. Verder worden deze gegevens omstandig en duidelijk
gecommuniceerd niettegenstaande de relatief complexe materie. Hieruit blijkt dat voor het Leiebekken de toestand
nog verre van goed is voor de meeste van de aangehaalde criteria en streefcijfers.
We stellen verder vast dat de waterkwaliteit van de Toeristische Leie is verbeterd in de afgelopen jaren maar dat
voor enkele criteria de vooropgestelde maxima nog steeds worden overschreden.
Duidelijke verbeteringen betreft het waterbeheer en waterhuishouding met name in Sint-Martens-Latem door de
belangrijke werkzaamheden die in het afgelopen decennium werden uitgevoerd en duidelijk hebben geleid tot
minder wateroverlast en overstromingen.
Wat ons betreft, is het belangrijkste probleem, naast de waterkwaliteit, het peil van het oppervlaktewater en de
beschikbaarheid van het grondwater. Het eerste treft het volledige Leiebekken, het tweede heeft minder impact op
de Toeristische Leie maar is van groot belang voor het bredere stroomgebied van de Bovenleie en treft vooral de
landbouw en aanverwante industrie.

Overweging

Het bekkensecreatriaat zal een GTO rond de Waterkwaliteit Leie en zijbeken organiseren waarbij ook de
Toeristische Leie zal worden meegenomen. Samen met de betrokkenen zal een actieprogramma worden
uitgewerkt.
Daarnaast werd reeds een GTO rond Waterschaarste in het Leiebekken opgestart, waarbij de problematiek van de
waterpeilen mee op de agenda staat.
In het actieprogramma worden echter enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijk de
initiatiefnemer en kostenraming. Acties die voldoende concreet zijn, zullen aan het actieprogramma worden
toegevoegd, andere acties zullen nadien via het WUP worden toegevoegd.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Doelstellingen en planning
De einddoelstellingen en criteria voor bijvoorbeeld waterkwaliteit zijn gesteld, maar de vooropgestelde planning of
het tijdsbestek waarin die moeten worden gerealiseerd is veel te ruim en getuigt van weinig ambitie en
doortastendheid. We zijn er ons van bewust dat niet alles ineens kan worden gerealiseerd maar gezien de toestand
waarin het Leiebekken zich bevindt, is er hier toch sprake van hoogdringendheid, te meer om dat in de afgelopen
jaar men op bepaalde onderdelen kennelijk een achterstand heeft opgelopen.
Daarbij aansluitend stellen we vast dat men nauwelijks rekening houdt met de steeds groter wordende impact van
de klimaatverandering. Het betreft dan vooral de extreme weerfenomenen die steeds intenser en frequenter
voorkomen met steeds zwaardere gevolgen op de waterhuishouding in de meeste brede context. We hebben sterk
de indruk dat problemen betreffende de volatiliteit van de waterhuishouding nog steeds als eerder tijdelijk, niet-
recurrent en/of als plaatselijk worden beschouwd en dat zich dat ook projecteert in de doelstellingen en
voorgestelde beheersmaatregelen.
Vooral kwantitatieve dynamische doelstellingen zullen moeten worden bijgesteld of in het leven worden geroepen
(bijv. volume aan water opvang, aanvulling watervoorraad en -reserve, aanvulling grondwaterpeil,…) om de
problemen in de toekomst op te vangen.
Verder stellen we vast dat de link met lokale beleidsplannen ontbreekt. Veel lokale besturen hebben hun
waterbeleid op de (middel)lange termijn uitgewerkt in een klimaat-adaptatieplan. Ook de bouwmeesterscan, als
middel voor een duurzame ruimtelijke ordening, is een lokaal instrument waar belangrijke watergebonden
beleidsvisies in uitgewerkt zijn. In de SGBP zou dan ook de ambitie onderschreven moeten worden om deze lokale
beleidsplannen te capteren, onderling af te stemmen en af te stemmen met de voorliggende doelstellingen en
timing. Deze bottom-up-aanpak zou op een zeer kosten-efficiënte wijze de doelstellingen van de SGBP kunnen
aanscherpen, versnellen en concretiseren. Lokale besturen hopen bovendien te mogen rekenen op Vlaanderen om
voor het faciliteren en het realiseren van de lokale initiatieven.

Overweging

In het actieprogramma worden echter enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Acties die voldoende concreet zijn, zullen aan het actieprogramma worden
toegevoegd, andere acties zullen nadien via het WUP worden toegevoegd.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Algemene bezwaren
Aansluitend met de weinig ambitieuze doelstellingen voor zowel het tijdsbestek, de aard van de
beheersmaatregelen, als de intensiteit van de maatregelen, stellen we vast dat het SGBP te veel inzet op de
specifieke infrastructuur of beheersmaatregelen en nauwelijks op duurzame, structurele maatregelen met impact op
de (zéér) lange termijn. Wat ons betreft, is dan ook geen sprake van een integraal waterbeheerbeleid of -plan. De
voorgestelde actieplannen omvatten dan ook eerder remediatie-, dan transitiemaatregelen. We stellen de noodzaak
van die eerste zeker niet in vraag maar ze zijn onvoldoende om op duurzame wijze de toekomstige uitdagingen aan
te gaan en op te vangen.
Het ontbreekt de SGBP vooral aan visie en maatregelen met betrekking tot het integrale en duurzame karakter van
het waterbeleid voor het volledige stroomgebied. Het ontbreekt aan doelstellingen en actieplannen van algemene
ruimtelijke ordening en maatregelen met een duurzaam karakter. Het is nochtans de huidige ruimtelijke ordening
die nagenoeg raakt aan alle negatieve aspecten en probleemgebieden van het stroombekken van de Leie.
Ingrepen en actieplannen op het vlak van ruimtelijk ordening zullen op de langere termijn de meest effectieve
impact hebben op zowel de kwantitatieve als kwalitatieve elementen van een succesvol integraal waterbeleid.

Overweging

Vanuit de gebiedsgerichte werking wil men in de toekomst nog meer de focus leggen op integrale werking.
De gebiedsgerichte werking van de bekkenwerking zal zicht in de komende jaren nog meer toespitsen op de
integrale benadering van de waterproblematieken, zowel bij de zelf te organiseren GTO's , maar ook bij deelname
aan andere trajecten van initiatiefnemers.
Voor het Leiebekken worden door departement Omgeving en andere instanties verschillende lange termijn visies
uitgewerkt waar de o.a. consequente maatregelen om de harde bestemmingen, verharding, bebouwing en gebruik
te beperken in het stroombekken van de Leie terug te dringen, maar ook maatregelen inzake klimaatverandering.
In het actieprogramma worden echter enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Acties die voldoende concreet zijn, zullen aan het actieprogramma worden
toegevoegd, andere acties zullen nadien via het WUP worden toegevoegd.
Initiatieven rond lange termijnvisies waarbij waterproblematieken meegenomen worden, kunnen worden aangevuld
in het onderdeel visie

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Benadrukken integrale werking en lage termijn benadering in de visie.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Ruimtelijke Ordening
Voor een duurzaam integraal waterbeleid zal men ruimte moeten creëren om zowel de watercaptatie als de opvang
bij overstroming op te vangen. Daartoe zal er een halt moeten worden toegeroepen aan verharding van
oppervlakten voor het aansnijden van bouwpercelen op lager gelegen gebieden die in principe niet geschikt zijn
voor ‘hard’ gebruik. Onbebouwde gronden die aansluiten bij de grote en kleine waterlopen van het stroombekken
zouden in eerste instantie moeten worden gevrijwaard van ‘harde bestemmingen’. Daarmee zal men ook de
natuurlijke waterhuishouding zijn gang kunnen laten gaan en kan men vermijden dat men kostelijke kunstmatige
ingrepen moet doen om aan scheefgetrokken situaties in de ruimtelijke ordening te verhelpen. In Sint-Martens-
Latem is er het signaalgebied ‘Hooglatem’, een waterziek gebied wat verkaveld dreigt te worden.
Het beperken van harde bestemmingen zal niet alleen een gunstige invloed hebben op de kwantitatieve aspecten
van de waterhuishouding maar ook ten gunste komen van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Bovendien zal men
de gebruikelijke problemen rond rioleringen en waterafvoer vermijden. Een win-win situatie voor diverse aspecten
van de waterproblematiek.
Een integraal waterbeleid kan niet zonder een duidelijk visie op ruimtelijke ordening en aangepast en doortastend
beleid ter zake. In deze SBBG ontbreken consequente maatregelen om de harde bestemmingen, verharding,
bebouwing en gebruik te beperken in het stroombekken van de Leie, laat staan om deze terug te dringen. Er zijn
zelfs geen doelstellingen en vooruitzichten opgenomen op de lange termijn.
De watertoets zou bij elke bouwaanvraag in delicate gebieden moeten worden uitgewerkt en ingediend.

Overweging

Voor het Leiebekken worden door departement Omgeving verschillende lange termijn visies uitgewerkt waar de
o.a. consequente maatregelen om de harde bestemmingen, verharding, bebouwing en gebruik te beperken in het
stroombekken van de Leie terug te dringen.
In het actieprogramma worden echter enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Acties die voldoende concreet zijn, zullen aan het actieprogramma worden
toegevoegd, andere acties zullen nadien via het WUP worden toegevoegd.
Initiatieven rond lange termijnvisies waarbij waterproblematieken meegenomen worden, kunnen worden aangevuld
in het onderdeel visie

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Aanvullen visie omtrent opmaak lange termijn visies Departement Omgeving - focus water

Aanbeveling(en)

Nvt
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Waterkwaliteit
De waterkwaliteit blijkt moeilijk te verbeteren niettegenstaande de ingrijpende maatregelen zoals bijvoorbeeld de
opeenvolgende strenge mestactieplannen. Ook hier ontbreekt het aan vooropgestelde doelstellingen en een
aangepast algemeen actieplan met name op het vlak van begeleidende maatregelen voor afbouw van de
mestproductie. Samen met maatregelen op vlak van ruimtelijke ordening moet dit leiden tot een gestadige en
langdurige verbetering van de waterkwaliteit.
De landbouwactiviteiten kunnen echter niet als enige factor worden aangezien voor de waterkwaliteit. Het
(aanhoudend) ontbreken van rioleringen in de landelijke gebieden is evenzeer een belangrijke oorzaak van de
slechte waterkwaliteit. De ontbrekende rioleringen en aansluitende infrastructuurwerken moeten met prioriteit
worden aangelegd. De Vlaamse Overheid zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen want die
verantwoordelijkheid kan niet alleen bij de lokale besturen worden gelegd. Er zal een integraal actieplan ter zake
moeten worden uitgewerkt met inbegrip van coördinatie, investering en budgettering van de nodige inspanningen.
De aanleg van rioleringen en een duurzame methode voor waterafvoer en -retenties zal bovendien moeten worden
verplicht bij aanleg van nieuwe bouwpercelen (industrie, woning, verharde bestemmingen) voor zover deze nog
kunnen gebeuren bij een verstandig integraal waterbeleid in ruimtelijke ordening.
Wanneer de reductiedoelstellingen voor stikstof en fosfor vertaald worden naar streefcijfers voor aankoppeling van
woningen aan de riolering, blijkt dat de doelstellingen een stuk sneller bereikt kunnen worden dan voorzien in de
SGBP. Het gemeentebestuur is dan ook van oordeel dat de goede ecologische toestand bereikt kan worden tegen
2033 en de categorie van de Toeristische Leie verhoogd kan worden naar cat. 4; de doelstellingen voor de
Toeristische Leie moeten getuigen van meer ambitie.
In het SGBP ontbreekt ook een algemeen beleid of actieplan voor de aanleg en vrijwaring van oeverzones. Ook
hier kan ruimtelijke ordening een rol spelen maar algemene richtlijnen en maatregelen voor onder meer vrijwaring,
aanleg en natuurbeheer van dergelijk elementen kunnen bijdragen tot een duurzame verbetering van de
waterkwaliteit. Bovendien zullen dergelijke maatregelen ook een sterke bijdrage kunnen leveren bij de verbetering
van de biodiversiteit. Een algemeen beleid met ondersteuning van Vlaanderen op vlak van doelstellingen,
coördinatie en regulering kan de lokale besturen ertoe aanzetten om de initiatieven te nemen en deze financieel en
materieel te steunen. Dergelijk beleid kan ook de medewerking van lokale natuurverenigingen of -organisaties en
de landbouwers promoten, zodat die ook kunnen ook instaan voor het beheer en de ontwikkeling van dergelijke
zones.

Overweging

De aangehaalde aandachtspunten worden opgenomen via de generieke acties van de algemene delen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Waterbeschikbaarheid
Met name het gebied van de Bovenleie heeft de laatste jaren te lijden gehad van droogte zowel aan de oppervlakte
als voor wat betreft het grondwater. Deze problemen zijn niet van tijdelijke aard met het gegeven van de
klimaatsverandering. Het komt ons voor dat de hele problematiek zwaar wordt onderschat.
We kunnen zelf moeilijk beoordelen of de voorgestelde actieplannen voldoende impact zullen hebben om deze
nadelige impact van deze trend volledig op te vangen. Maar het komt ons voor dat de voorgestelde maatregelen
belangrijke mate zullen tekortschieten om dit probleem op duurzame en langdurige wijze op te vangen. Bovendien
stelt men hier verschillende kostelijke investeringen voor en kan men dus ook de efficiëntie van de ingezette
middelen in vraag stellen. Een ambitieus en proactief beleid van ruimtelijke ordening (zie hoger) zal hier een
onmisbare schakel zijn om deze de problematiek rond droogte aan te pakken en een gestructureerde aanpak van
grootschalige captatie van hemelwater mogelijk te maken.

Overweging

Het bekkensecretariaat startte recent het GTO Waterschaarste Leiebekken om samen met de belanghebbenden op
zoek te gaan naar maatregelen inzake waterschaarste. Als hieruit concrete maatregelen kunnen gedefinieerd
worden, met aanduiding initiatiefnemer en kostenraming, zullen deze via het WUP worden toegevoegd. 
Verder zullen acties vanuit de Blue Deal ook ana het stroomgebeidbeheerplan toegevoegd worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)
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Specifieke maatregelen of actieplannen voor de toeristische Leie
Op lokaal niveau zijn er diverse acties die de ‘goede toestand’ van de Toeristische Leie gunstig beïnvloeden: de
Bouwmeester Scan, het Natuurpark Levende Leie, specifiek natuurbeheer in natuurgebied De Latemse Meersen en
aan de Westerplas, … Echter ondanks jarenlange inspanningen van het gemeentebestuur blijft de aanleg en het
scheiden van rioleringsstelsels aanslepen, wegens gebrek aan budget en/of aanhoudende vertragingen bij de
bevoegde instanties.
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Overweging

In het actieprogramma worden enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Acties die voldoende concreet zijn, zullen aan het actieprogramma worden
toegevoegd, andere acties zullen nadien via het WUP worden toegevoegd.
De aanpak van ongezuiverde lozingen maakt deel uit van het planonderdeel “zoneringsplannen en GUPs” van de
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. In het GUP worden reductiedoelstellingen per waterlichaam voor fosfor en
stikstof geformuleerd. Zie aandeel huishoudens en RWZI voor
https://www.vmm.be/bestanden/geoloketdata/SGBP3/ReductiedoelenEnAfwijkingen/VL11_1_RedAfw.pdf
waterloop.
Deze reductiedoelstellingen werden via Polaris vertaald naar doelstellingen (nog te saneren aantal IE’s) per
gemeente.
Verder is het zo dat het soms te lang duurt vooraleer de projecten uitgevoerd worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)
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Actiefiche 6_F_0377
Realiseren van buffering op de Grote Wallebeek.
De opgenomen projectramingen stemmen niet overeen met werkelijke kost.
Uitvoering van het project is momenteel aan de gang.

Overweging

Aanpassing van de actiefiche Actiefiche 6_F_0377 - Realiseren van buffering op de Grote Wallebeek.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Aanpassing van de actiefiche Actiefiche 6_F_0377 - Realiseren van buffering op de Grote Wallebeek.
Correctie projectraming

Project in uitvoering

Aanbeveling(en)

Aanpassing van de actiefiche Actiefiche 6_F_0377 - Realiseren van buffering op de Grote Wallebeek.
- Ten laste van Provincie West-Vlaanderen
- Ten laste van stad Kortrijk: 587.580,00 Euro (waarvan 392.563,00 Euro VMM subsidie)
- Ten laste van AWV: 501.410,00 Euro incl. BTW
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4. Pak de vervuiling stroomopwaarts aan
Voor de ‘Toeristische Leie’ stelt Natuurpunt Gent vast dat de globale beoordeling van de ecologische toestand een
‘ontoereikend’ oplevert en dat ook zowel de evaluatie van de biologische elementen als de evaluatie van de fysisch-
chemische elementen telkens een ‘ontoereikend’ oplevert. Bij de fysisch-chemische elementen valt vooral de
problematiek op van de fosfor- en de stikstofconcentraties, en ook de betekenisvolle overschrijding voor wat
opgeloste kobalt betreft, wat leid tot een ‘niet-goede’ evaluatie voor specifiek verontreinigende stoffen. Ook bij de
chemische toestand zijn er voor vier stoffen (onder meer kwik) problematische overschrijdingen, wat een
kwalificatie als ‘niet goed’ oplevert.
Voor het einddeel van de Bovenschelde kunnen vergelijkbare vaststellingen worden gemaakt.
Voor de ‘Toeristische Leie’ zowel als voor laatste deel van de Boven-Schelde is de huidige toestand evenwel
afhankelijk van wat stroomopwaarts gebeurt. Meteen is ook duidelijk dat de toestand die verhoopt kan worden
(beslissingen inzake de classificatie hierboven) hiervan afhangt. Natuurpunt Gent vraagt om extra maatregelen te
voorzien opdat in de Stroomgebiedsbeheerplannen gekomen kan worden tot een meer ambitieuze classificatie van
de vernoemde waterlichamen, m.n. telkens Klasse 4.
Een van de meest hardnekkige problemen om watervervuiling terug te dringen, is de overbemesting. Het plan stelt
dan ook terecht dat ‘een snellere transitie naar een duurzamer landbouw- en voedingssysteem’ noodzakelijk zou
zijn, maar geeft geen indicatie met welke engagementen men die transitie mee zou willen doorvoeren. Natuurpunt
Gent vraagt om te verduidelijken hoe men die verhoopte transitie gaat bewerkstelligen, en vraagt om hier werk van
te maken.
Natuurpunt Gent verwacht hoe dan ook dat er nu serieuze stappen vooruit worden gezet om de overbemesting
generiek terug te dringen, zodat ook voor de aflopende delen van zowel het Leiebekken als het Bekken van de
Bovenschelde het perspectief ontstaat dat een betere toestand (Klasse 4) kan worden bereikt.
Indien de Vlaamse Overheid er niet toe in staat zou zijn om, zoals gevraagd, de nodige generieke stappen te
zetten, dan verwacht Natuurpunt Gent dat de Vlaamse Overheid voldoende – dit is: méér – middelen vrijmaakt om
door gebiedsspecifieke acties in het bovenstroomse gedeelte van de Leie en de Bovenschelde de afspoeling van
bodem en nutriënten tegen te gaan.
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Overweging

Omdat het niet mogelijk is om in alle oppervlaktewaterlichamen tegelijk een goede watertoestand te realiseren en om met de
beschikbare middelen zoveel mogelijk vooruitgang te kunnen boeken, werken we in Vlaanderen gefaseerd en gebied per gebied
aan een betere toestand. In de stroomgebiedbeheerplannen is een gebiedsgerichte prioritering uitgewerkt die rekening houdt
met de ‘doelafstand’, namelijk: wat is de toestand nu en hoe ver is die nog verwijderd van de goede toestand. In de aangehaalde
gebieden is die doelafstand nog groot. Namelijk te groot opdat het technisch en financieel haalbaar zou zijn om alle acties die
nodig zijn om de doelafstand te overbruggen in 1 of 2 planperiode(n) uit te voeren. Daarom wordt er voor geopteerd om de
investeringen over meerdere planperioden te spreiden en stapsgewijs naar de goede toestand toe te werken. Ook in de
komende planperiode (2022-2027) worden in deze gebieden inspanningen verwacht om zo gefaseerd naar een goede toestand
te kunnen toewerken. Zo is in de SGBP voor elk waterlichaam de doelafstand voor stikstof (N) en fosfor (P) bepaald (het
zogenaamde reductiedoel) en is opgenomen welk aandeel van dat reductiedoel weg te werken is tegen 2027 (de zogenaamde
plandoelstelling). Deze plandoelstelling bedraagt van 100% van het reductiedoel voor waterlichamen in klasse 2 en 3, 50% voor
waterlichamen in klasse 4 en 33% voor waterlichamen in klasse 5 en 6. De vooropgestelde reductie-inspanningen voor de
waterlichamen in klasse 5 en 6 zijn naar grootteorde van te reduceren vrachten het meest ambitieus, niettegenstaande hier
‘slechts’ 1/3de van het reductiedoel gerealiseerd dient te worden. 
De ecologische toestand is ontoereikend voor einddeel deel Boven-Schelde en bijkomende maatregelen worden
gevraagd ifv hogere klassificatie/ambitie: De waterkwaliteit van de Boven-Schelde wordt voor een stuk bepaald
door water dat vanuit Frankrijk en Wallonië het bekken binnenstroomt. Door de maatregelen die momenteel in het
plan zijn opgenomen kan momenteel geen klasse 4 toebedeeld worden en blijft klasse 5 opportuun voor de Boven-
Schelde. Dit neemt niet weg dat er niet gewerkt wordt om de nutriënteninflux sterk te verminderen. Het MAP 6 geeft
uitvoering aan het mestbeleid (Vlaams niveau – generiek beleid), en via bovengemeentelijke en gemeentelijke
projecten zal eveneens tegemoet gekomen moeten worden om aan een drukreductie van 1/3de te voldoen tegen
2027.
De ecologische toestand is ontoereikend voor de Toeristische Leie en bijkomende maatregelen worden gevraagd
ifv hogere klassificatie/ambitie: De waterkwaliteit van de Toeristische Leie wordt voor een stuk bepaald door water
dat vanuit Frankrijk en vervolgens via Leie I en II  het bekken binnenstroomt. Door de maatregelen die momenteel
in het plan zijn opgenomen kan momenteel geen klasse 4 toebedeeld worden en blijft klasse 5 opportuun voor de
Toeristische Leie. Dit neemt niet weg dat er niet gewerkt wordt om de nutriënteninflux sterk te verminderen. Het
MAP 6 geeft uitvoering aan het mestbeleid (Vlaams niveau – generiek beleid), en via bovengemeentelijke en
gemeentelijke projecten zal eveneens tegemoet gekomen moeten worden om aan een drukreductie van 1/3de te
voldoen tegen 2027.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : lgE27lgX
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Natuurpunt Gent vraagt om meer grootschalige projecten die daadwerkelijk leiden tot het herstel van de wetlands in
de valleigebieden van de Leie en de Schelde, zodat ze opnieuw als sponzen fungeren. Deze klimaatbuffers vangen
immers water op en houden - zolang nodig - het water vast. In natte periodes verlaagt dit de pieken op bekken,
rivieren en beken. Deze waterrijke gebieden hebben daarnaast een groot potentieel als koolstof-sink.
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Overweging

Acties die opgenomen worden in het plan moeten concreet zijn en een initiatiefnemer hebben en een engagement
om daadwerkelijk de actie uit te voeren tegen 2027.
Het project Rivierherstel Bovenschelde en Rivierherstel Leei is nog niet voor de eerste jaren als hier op bedoeld
wordt, en kon niet in het plan opgenomen worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : lgE27lgX
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Actie 6_F_0384, ‘Aanleggen van een bufferbekken aan de Duivebeek’ – die actie wordt gepland in De Pinte, en is
er op gericht ‘wateroverlast in de vallei van de Duivebeek te beperken’. Initiatiefnemer is de Provincie Oost-
Vlaanderen. Het investeringsbudget zou voorzien zijn, maar er wordt niet vermeld om welke hoegrootheid het zou
gaan. Natuurpunt Gent heeft er begrip voor dat er door de aanleg van bekkens en de daaraan verbonden
installaties gepoogd wordt overstromingsrisico’s in te dammen. Tegelijk moet er op gewaakt worden dat het
waterbergende vermogen van de beekvallei behouden blijft; er moet vermeden worden dat er verdroging optreedt
die negatieve impact heeft of de semi-natuurlijke vegetaties die in of bij het gebied voorkomen.

Overweging

Het aanleggen van een bufferbekken aan de Duivebeek’ in de Pinte past in het hemelwaterplan van de gemeente
De Pinte. Dimensionering volgt uit de studie die uitgevoerd werd iov Farys en Provincie Oost-Vlaanderen. Het is
een concreet project, binnen het project ruilverkaveling Leie - Schelde, gericht op het beperken van wateroverlast.
Daarnaast zal het project van ruilverkaveling tevens ingezet wordt als instrument om voor de Duivebeek-
Rosdambeek de goede waterkwaliteit te behalen, de structuurkwaliteit van de waterloopen te verbeteren en
eventueel ook het bufferend/waterhoudend vermogen te verhogen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Ik woon in de omgeving van de industriezone Gullegem-Moorsele en het provinciaal domein De Bergelen. We
bemerken dat het waterpeil in de Bergelen veel lager staat dan normaal volgens de peilstok in het water. Het is
noodzakelijk dat een wateraudit een verplicht onderdeel is van de vergunningsaanvraag voor de bedrijven. Er is in
onze omgeving veel beton aanwezig (straten, fabrieksgebouwen, parkings). We vragen aandacht om op de juiste
manier te werk te gaan, ook vooral aan de industrie, voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de
waterhuishouding in Vlaanderen.

Overweging

Vergunningsaanvragen zijn onderhevig aan de watertoets waarbij advies geven wordt inzake waterkwantiteit
(momenteel impact op watersysteem mbt wateroverlast; in de toekomst wordt hier ook de impact op waterschaarste
geevalueerd en geadviseerd). 
Inzake waterkwaiteit worden normen opgelegd die in overeenstemming zijn met de geldende normen van
desbetreffende ontvangende riool en/ of ontvangende waterloop.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 38 of 88



Code van de indiener : SZyA6MOq

Ingediende reacties

Id: 1206

Waterrijkenatuur-Rosdambeek
In de groenpool Parkbos stond ANB in het verleden in voor de realisatie van het deelgebied Vallei van de
Rosdambeek/Duivebeek, op de grens van De Pinte, Sint-Martens-Latem en Gent, ten zuiden van de
Kortrijksesteenweg.
DeStadGentismomenteelook bezig met de realisatie van de missing link tussen de groenpool Parkbos en de
Leievallei, vanaf kasteel Borluut tot aan de E40. Dit gebied is om die reden opgenomen als deelgebied
Rosdambeekvallei in het ontwerp- RUP Groen van de stad Gent. Het is een belangrijke schakel binnen de
groenstructuur op Gents niveau. Het vormt namelijk de verbinding tussen de groenpool Parkbos en de Leievallei,
zowel op ecologisch als recreatief niveau. Het gebied heeft op dit moment al een grote biologische waarde, er
wordt echter geoordeeld dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor natuurherstel en de natuurwaarden in het
gebied nog kunnen toenemen. Door voor de Rosdambeekvallei te kiezen voor integraal waterbeheer, met
waterberging en voldoende ruimte voor water, kan het natuurpotentieel hier verder geoptimaliseerd worden. De
Stad heeft voor dit gebied een ontwerp van onteigeningsplan opgemaakt en wenst omtrent dit project verder in
overleg te gaan met de betrokken waterbeheerder (provincie Oost-Vlaanderen), van zodra de percelen in kwestie
verworven zijn (uiterste deadline verwerving: 2026).
De Duivebeek/Rosdambeek (L107_242) wordt op dit moment slechts beschouwd als Klasse 5 in de
gebiedsgerichte prioritering. Op vandaag kent de beekvallei inderdaad nog een niet-opgeloste problematiek van
huishoudelijk afvalwater. Ook het risico op uitloging van (potentieel) verontreinigde bodems in het gebied is nefast
voor het bereiken van een goede waterkwaliteit in de Rosdambeek Hierdoor zijn de geplande inspanningen
waterkwaliteit/waterzuivering erg laag voor dit gebied. In kader van project Rosdambeek is het gebrek aan een
goede waterkwaliteit één van de grootste bedreigingen.
Nochtanszijndevoorbijejaren en worden hier in de toekomst grote (financiële) inspanningen voorzien door zowel de
Stad (RUP groen) als de Vlaamse overheid (Groenpool Parkbos).
Daarom willen wij vragen om de ambities voor deze waterloop op te trekken door een transparant traject uit te
zetten om de goede toestand met zo weinig mogelijk vertraging te behalen, en door meer en concrete acties op te
nemen voor dit en andere waardevolle grond- en oppervlaktewatergebonden natuurgebieden.

Overweging

- De Duivebeek/Rosdambeek (L107_242) kreeg in SGBP3 prioriteit 6, in de gebiedsgerichte prioritering.
Uw vraag tot optrekken van de ambities voor de waterloop wordt meegenomen bij de (herziening van de) klasse
indeling die zal volgen uit een bekkenbrede afstemming. Vooral de parameter zuurstof scoort slecht. Bij de
herziening kan de waterloop eventueel prioriteit 5 toegewezen worden.
- De gebiedsgerichte aanpak en afstemming tussen de verschillende actoren om naar een goede waterkwaliteit te
evolueren maakt voorwerp uit van de werking van de bekkenstructuren (GTO's en bekkenbestuur). De vraag om
een transparant traject op te zetten om de goede toestand met zo weinig mogelijk vertraging te behalen, en door
meer en concrete acties op te nemen voor dit en andere waardevolle grond- en oppervlaktewatergebonden
natuurgebieden, wordt meegegeven aan de initiatiefnemers voor acties inzake
waterkwaliteit/waterzuivering/waterbodems. Op die manier komen ook andere initiatieven in dit gebied ,
bijvoorbeeld van de Stad (RUP groen) of van de Vlaamse overheid (Groenpool Parkbos), beter tot hun recht.
Eenmaal concreet genoeg kunnen de acties van deze initiatiefnemers opgenomen worden via het jaarlijks WUP
van het SGBP3.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Signaalgebieden:
- Leiebekken WUG Moorsele Heulebeek (Wevelgem), industriegebied Heulestraat-Beekstraat-Pijplap
(Wevelgem), Sint-Eloois-Vijve Oostpoort (Waregem), Slype (Zwevegem), industriegebied E17 (Deerlijk).

Overweging

Zaken rond signaalgebieden zitten vervat in de actie '6_A_0022' op SGB-niveau. Eventuele wijzigingen in de stand
van zaken kunnen in het WUP worden opgenomen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Sectie Leiebekken: geïntegreerde aanpak Leievallei en rivierherstel Leie  
De regionale actie rond de geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze/Gent wordt kort
aangehaald. Deze regionale actie (trekker departement Omgeving) wenst een kader te creëren ifv een
geïntegreerde ontwikkeling van de Leievallei als geheel. In de specifieke ruimtelijke context van de Leievallei is het
van essentieel belang te werken vanuit een geïntegreerde benadering, waarbij o.m. de relatie wordt gelegd tussen
rivier en water, landschap en open ruimte, natuur en bosontwikkeling, klimaat en energie, en stedelijkheid. De
opmaak van een geïntegreerde aanpak zoekt specifiek naar opportuniteiten om ruimtevragen op elkaar af te
stemmen en ruimtelijke winst na te streven.
Doelstelling is om de verschillende (lopende) processen in de Leievallei te integreren in een realisatiegericht
gebiedsprogramma, waarbij selectief en gericht wordt ingegaan op maatschappelijke urgenties, ruimtebehoeften in
het gebied en prioriteiten van het omgevingsbeleid. Hierbij zijn win-win-effecten te creëren door koppeling van
belangen, projecten, instrumenten en middelen tussen bestuursniveaus en sectoren
De ruimere aanpak in de Leievallei situeert zich dus ook buiten de perimeter van rivierherstel Leie. Er zijn heel wat
potenties voor vernatting langs de beekvalleien van de zijlopen van de Leie, zoals de Geluwe-/Reutelbeek,
Heulebeek, Gaverbeek, Zeverbeek, Mandelbeek, Zaubeek die zich buiten de perimeter van rivierherstel bevinden.

De nota ‘geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze/Gent’ en de nota ‘rivierherstel Leie’ liggen
momenteel bij de Vlaamse kabinetten. In geval van een beslissing van de Vlaamse Regering hierover, is dit verder
te verwerken in de SGBP. Onder voorbehoud: 
- De ontwerpnota rond de geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze/Gent beoogt de
oprichting interbestuurlijke gebiedsgericht overlegplatform in de Leievallei om zo te komen tot een
gebiedsprogramma voor de geïntegreerde ontwikkeling van de Leievallei en de realisatie ervan.
- De ontwerpnota rivierherstel Leie beoogt o.m. een verruiming van de perimeter voor rivierherstel met 5 extra
gebieden, een actievere inzet op grondverwerving en realisaties tegen het einde van deze Vlaamse legislatuur.

In het SGBP sectie Leiebekken is ikv rivierherstel Leie in elk geval de opmaak van het AGNAS-GRUP Leievallei
van Bavikhove tot Deinze te vermelden.
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Overweging

Te weinig concrete zaken komen in deze nota’s plannen/projecten naar voor om in de visie of actieprogramma op
te nemen van BSD Leiebekken.
Van zodra de nota's door de Vlaamse regering worden goedgekeurd kan dit via de integrale gebiedswerking verder
vorm krijgen en kunnen acties die hieruit voortvloeien, mee opgenomen worden via het jaarlijkse WUP van het
SGBP3.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Aanvulling bij visie > Leievallei
Regionale actie rond de geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze/Gent:
Doelstelling is om de verschillende (lopende) processen in de Leievallei te integreren in een realisatiegericht
gebiedsprogramma, waarbij selectief en gericht wordt ingegaan op maatschappelijke urgenties, ruimtebehoeften in
het gebied en prioriteiten van het omgevingsbeleid. Hierbij zijn win-win-effecten te creëren door koppeling van
belangen, projecten, instrumenten en middelen tussen bestuursniveaus en sectoren.
Aanvulling bij visie >Leievallei > Rivierherstel -Leie:
De ruimere aanpak in de Leievallei situeert zich dus ook buiten de perimeter van rivierherstel Leie. Er zijn heel wat
potenties voor vernatting langs de beekvalleien van de zijlopen van de Leie, zoals de Geluwe-/Reutelbeek,
Heulebeek, Gaverbeek, Zeverbeek, Mandelbeek, Zaubeek die zich buiten de perimeter van rivierherstel bevinden.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Sectie Leiebekken: specifieke acties en projecten
Vanuit De Vlaamse Waterweg is met de Universiteit Antwerpen een studie opgemaakt rond ecosysteemdiensten in
functie van het klimaatrobuust werken in de Leievallei. De resultaten hiervan werden nog niet gedeeld, maar
mogelijks zijn hieruit voorstellen uit op te nemen.

I.o.v. het departement Omgeving wordt door Blauwdruk Stedenbouw, Lama Landscape en TML ontwerpend
onderzoek uitgevoerd in de omgeving van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. In deze fase van het onderzoek zijn
o.b.v. de bilaterale gesprekken de gebiedsopgaves in kaart gebracht. Hieruit blijken heel wat uitdagingen op vlak
van water (zie mail dd. 09/02/2021 aan Micheline Gruwez), zoals bv. in de vallei van de Neerbeek (aanpak slechte
waterkwaliteit, opwaardering binnen stadsvernieuwingsproject Konnektor, vasthouden van water i.p.v. het draineren
cf. vijzelgemalen op de autosnelweg en R8), de opwaardering van de Hellebeek als deel van de visie Kruiskouter-
Leiemeersen van de stad Kortrijk, het vernatten van de Leiemeersen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers na
herkalibratie van de Leie,…

In het kader van de projectoproep (Blue Deal) voor lokale hefboomprojecten gebiedsontwikkeling met focus op natte natuur i.o.v. het
departement Omgeving zijn volgende projecten goedgekeurd:

- Herwaardering van de IJselbeek (Wervik): openleggen ingebuisde beek met hermeandering, aanleg bypass
in open profiel, creatie natte bloemrijke hooilanden,…
- Barakkenpark (Menen): ontwerp met verschillende waterelementen en bostypes, met natuurstreefbeeld van
valleibos (valleiherstel)
- Herwaardering van de Hellebeek (Kortrijk): opleggen waterloop, oevers met verflauwd talud, ifv ontwikkeling
natte grasland en ruigte, aanleg beekbegeleidende landschapselementen, bufferzone en gracht
- Uitbreiding van het provinciedomein De Gavers, met ruimte voor natte natuur, recreatie en natuureducatie
(Harelbeke) – Kadering binnen de verdere uitbouw van de Gavers o.b.v. PRUP openruimtekamers Gavers en
Esser
- Oude Leiemeander kerkhoek Olsene (Zulte): inrichting gronden tussen het huidige kerkhof en de oude
Leiemeander Kerkhoek als natte natuur

Recent is het pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (oproep 2020) ‘Open Ruimte plan Interfluvium Kortrijk-
Zwevegem’ goedgekeurd, met doelstelling tot opmaak van een intergemeentelijke visie op de open ruimte met
focus op landbouw, natuur en bos, waterlopen en trage wegen, met ook korte en lange termijn ambities en een
uitvoeringsgericht actieprogramma. Het project bouwt voort op AGNAS met het fysisch systeem als
aanknopingspunt (aandacht voor water).
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Overweging

De studie opgemaakt door de UIA in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv rond ecosysteemdiensten in functie
van het klimaatrobuust werken in de Leievallei kan verder gebruikt worden in het traject Seine-Schelde maar ook in
de andere (lopende) processen in de Leievallei. Wanneer hieruit concrete acties geformuleerd kunnen worden, kan
de initiatiefnemer deze laten opnemen via het jaarlijkse WUP van het SGBP3. 
Concrete acties die voorvloeien uit het ontwerpend onderzoek, door Blauwdruk Stedenbouw, Lama Landscape en
TML  i.o.v. het Departement Omgeving, uitgevoerd in de omgeving van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, die
gericht de waterproblematiek aanpakken kunnen door de respectievelijke initiatiefnemers, zoals bv. in de vallei van
de Neerbeek (aanpak slechte waterkwaliteit, opwaardering binnen stadsvernieuwingsproject Konnektor,
vasthouden van water i.p.v. het draineren cf. vijzelgemalen op de autosnelweg en R8), de opwaardering van de
Hellebeek als deel van de visie Kruiskouter-Leiemeersen van de stad Kortrijk, het vernatten van de Leiemeersen,
de aanleg van natuurvriendelijke oevers na herkalibratie van de Leie,…
Projecten die worden goedgekeurd in het kader van de Blue Deal zullen aan het SGBP3 worden toegevoegd.
Voor het Leiebekken werden volgende projecten in het kader van de projectoproep (lue Deal) "lokale
hefboomprojectengebiedsontwikkeling met focus natte natuur" goedgekeurd:
- Herwaardering van de IJselbeek (Wervik): openleggen ingebuisde beek met hermeandering, aanleg bypass
in open profiel, creatie natte bloemrijke hooilanden,…
- Barakkenpark (Menen): ontwerp met verschillende waterelementen en bostypes, met natuurstreefbeeld van
valleibos (valleiherstel)
- Herwaardering van de Hellebeek (Kortrijk): opleggen waterloop, oevers met verflauwd talud, ifv ontwikkeling
natte grasland en ruigte, aanleg beekbegeleidende landschapselementen, bufferzone en gracht
- Uitbreiding van het provinciedomein De Gavers, met ruimte voor natte natuur, recreatie en natuureducatie
(Harelbeke) – Kadering binnen de verdere uitbouw van de Gavers o.b.v. PRUP openruimtekamers Gavers en
Esser
- Oude Leiemeander kerkhoek Olsene (Zulte): inrichting gronden tussen het huidige kerkhof en de oude
Leiemeander Kerkhoek als natte natuur

Via het recent goedgekeurde pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (oproep 2020) ‘Open Ruimte plan
Interfluvium Kortrijk-Zwevegem’  met doelstelling de opmaak van een intergemeentelijke visie op de open ruimte
met focus op landbouw, natuur en bos, waterlopen en trage wegen, met ook korte en lange termijn ambities moet
leiden tot een uitvoeringsgericht actieprogramma.  Het project bouwt voort op AGNAS met het fysisch systeem als
aanknopingspunt (aandacht voor water). De watergerelateerde acties kunnen, eenmaal concreet uitgewerkt, door
de initiatiefnemer toegevoeg worden via het WUP van het SGBP3.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Toevoeging van volgende acties. De acties vanuit de Blue Deal worden nog aan het BSD-SGBP toegevoegd.
- Herwaardering van de IJselbeek (Wervik): openleggen ingebuisde beek met hermeandering, aanleg bypass
in open profiel, creatie natte bloemrijke hooilanden,…
- Barakkenpark (Menen): ontwerp met verschillende waterelementen en bostypes, met natuurstreefbeeld van
valleibos (valleiherstel)
- Herwaardering van de Hellebeek (Kortrijk): opleggen waterloop, oevers met verflauwd talud, ifv ontwikkeling
natte grasland en ruigte, aanleg beekbegeleidende landschapselementen, bufferzone en gracht
- Uitbreiding van het provinciedomein De Gavers, met ruimte voor natte natuur, recreatie en natuureducatie
(Harelbeke) – Kadering binnen de verdere uitbouw van de Gavers o.b.v. PRUP openruimtekamers Gavers en
Esser
- Oude Leiemeander kerkhoek Olsene (Zulte): inrichting gronden tussen het huidige kerkhof en de oude
Leiemeander Kerkhoek als natte natuur

Aanbeveling(en)

Nvt
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Neerbeek
Slechte waterkwaliteit: input VMM
De fysico-chemische parameters scoren heel slecht aan het meetpunt thv de monding van de Neerbeek dat we
maandelijks bemonsteren. Hieronder een korte bespreking:
<![if !supportLists]>-         <![endif]>In bijlage heb ik de beoordelingsfiche voor meetpunt 662000 (aan de monding in
de Leie) voor het jaar 2019 toegevoegd. Helaas zijn er veel slechte beoordelingen te zien. Onder andere voor
geleidbaarheid, chemisch zuurstofverbruik, fosfor en zuurstof zien we grote overschrijdingen. Deze parameters
wijzen op huishoudelijk en industrieel afvalwater dat nog steeds in de waterloop terechtkomt.
<![if !supportLists]>-         <![endif]>In het verleden zijn al inspanningen geleverd, zoals de aanleg van een collector
een paar jaar geleden. Die inspanningen hadden effect op de waterkwaliteit. In het bestand
‘BeoordelingMeetplaats662000Neerbeek’ is te zien dat er voor veel parameters een duidelijk positieve trend was.
Bijvoorbeeld voor Chemisch Zuurstofverbruik en Kjeldahlstikstof, wat wijst op afkoppelen van afvalwater. Helaas
valt het jaar 2019 negatief op. Er waren voor veel parameters weer slechte beoordelingen.
<![if !supportLists]>- <![endif]>In het derde bestand, “ResultatenMeetpuntenNeerbeek”, heb ik alle resultaten van
de meetpunten op de Neerbeek die we ooit bemonsterd hebben weergegeven. Voor enkele parameters heb ik de
slechte waarden weergegeven door middel van een rode kleur. Daar zijn enkele interessante zaken te zien:
- Meetpunt 662000 (aan de monding) scoort voor veel parameters net iets beter (of net iets minder slecht) dan
meetpunt 662010. Het zelfzuiverend effect van de laatste 400 meter voor de monding door het natuurgebiedje is
mooi te zien.
- Op 28 mei 2019 waren er voor veel parameters zeer grote overschrijdingen. Lange droge periode, minder
verdunning en dan vallen de lozingen zeer goed op. Gezien de zeer hoge waarden kan er meer aan de hand
geweest zijn, zoals illegale lozing? De zeer slechte beoordeling voor jaar 2019 is voornamelijk toe te schrijven aan
de ene meting op 28 mei 2019.
- zeer lage zuurstofwaarden (vaak tussen 1 en 3 mg/l), waardoor de waterloop zeker niet geschikt is voor veel
biologisch leven. Slechte waterkwaliteit (afbraak organisch materiaal) en vervuild slib mogelijk oorzaak?
<![if !supportLists]>- <![endif]>Daarnaast krijgen we regelmatig meldingen binnen van een bewoner. Hij merkt
vaak gekleurd en/of stinkend water op.

De fysico-chemische waterkwaliteit is dus zoals hierboven geschreven allesbehalve goed door historische zware
vervuiling en lozingen van huishoudelijk en industrieel afvalwater.
Voor de biologische waterkwaliteit zien we hetzelfde. De Belgisch Biotische Index (BBI) en Multimetrische Macro-
invertebratenindex (MMIF), beide geven ze een beoordeling voor de waterkwaliteit op basis van de aanwezige
macroinvertebraten of ongewervelde dieren, laten een lichte verbetering zien. Parallel aan de verbetering van de
fysico-chemische waterkwaliteit. Met de andere biologische parameters is het helaas nog altijd zeer slecht gesteld.
Er komt zo goed als geen enkele waterplant of vis in de Neerbeek voor, en dus allemaal slechte beoordelingen
(bijlage figuur BiologieNeerbeek).

Mijn collega Marieke Baeyens, gebiedsverantwoordelijke saneringsinfrastructuur team West, heeft in een document
weergegeven waar er op vlak van riolering werk aan de winkel is (bijlage Rioleringssituatie Neerbeek). Ook heeft ze
een verslag van een terreinbezoek in 2018 toegevoegd waarin de problematiek duidelijk naar voor komt. In deze
documenten staat heel wat info over de huidige lozingspunten en waar er zaken verbeterd dienen te worden.

Bekenplan Kortrijk
Op vandaag heeft de Neerbeek een slechte waterkwaliteit. Momenteel kent de beek nog verschillende
lozingspunten.
<![if !supportLists]>-        <![endif]>Grootste locatie van verontreiniging op Kortrijks grondgebied is wijk
Zonnekesstraat. Kortrijk heeft een subsidieaanvraag ingediend bij VMM voor de sanering van dit lozingspunt
. Dit dossier betekent een grote quick win voor verbetering waterkwaliteit: beperkt budget voor grote ecologische
winst
<![if !supportLists]>-        <![endif]>Het lozingspunt van de Rietput en Neerbeekstraat wordt aangepakt in het project
Driekerkenstraat.

Huidig  / toekomstig beheer:
<![if !supportLists]>-        <![endif]>deel ten zuiden van Meensesteenweg wordt niet meer beheerd door provincie –
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extensief beheer i.s.m. Natuurpunt
<![if !supportLists]>-        <![endif]>deel tussen R8 en Meensesteenweg (over Vlienderkouter): op vandaag jaarlijks
rijten
<![if !supportLists]>o   <![endif]>hier geen gevaar voor wateroverlast, dus provincie akkoord om deze deelzone
minder intensief / ecologischer te beheren, dit in combinatie met zachte recreatie (link Vlienderkouter + link met
centrum Bissegem). Concrete afspraken hierover moeten nog worden gemaakt.
<![if !supportLists]>o   <![endif]>Randvoorwaarde: ontwikkeling van grondwaterminnende fauna en flora hier wellicht
niet mogelijk aangezien AWV het grondwater wegpompt om de R8 droog te houden.  Andere typologie van natuur
kan wel ontwikkeld worden. 
<![if !supportLists]>-        <![endif]>aan Vlaswaagplein: provincie gaat hier niet meer jaarlijks langs – opportuniteit voor
meer ecologisch beheer

Visie / acties op KT/LT binnen stadsvernieuwingsproject Konnector (stad Kortrijk):
https://www.kortrijk.be/wat-konnector
<![if !supportLists]>-        <![endif]>De Neerbeekvallei wordt zichtbaarder gemaakt in het landschap; er wordt actief
ingezet op waterkwaliteit en waterberging. Er wordt ingezet op extensief beheer waardoor kansen ontstaan voor
natuurontwikkeling (bv. broedplaatsen). Oeveraanpassingen creëren kansen voor fauna en flora. Dit doet de stad
Kortrijk in samenwerking met provincie als waterbeheerder en natuurvereniging Natuurpunt.
<![if !supportLists]>-        <![endif]>Thv de Vlienderkouter (2,15 ha): net ten oosten van plangebied omgeving
luchthaven. Het gebied voelt op vandaag aan als een achterkant. De Neerbeek is er niet voelbaar. Een randparking
is danig laag kwalitatief dat deze weinig gebruik kent. Binnen het project Konnector wil men deze ruimte met
gerichte kleine ingrepen onderdeel laten worden van de woonomgeving: opwaardering parking ifv parkeer- en
verkeersdruk elders, speelprikkels introduceren en eventueel een uitkijkplatform/-zitelement, kleine aanplantingen,
beheersingrepen,… Alles in te passen binnen ecologisch beheer. Zo wil men het bevreemdende karakter van de
plek onderstrepen. Deze plek biedt een uniek zicht op de lager liggende R8, de landingsbaan en de laag
overvliegende vliegtuigen. De bestaande randparking wordt opgewaardeerd en in verbinding gezet met het OC en
het centrumplein om de mobiliteits- en parkeerdruk in het centrum te verminderen.

Vallei van de Neerbeek en vijzelgemalen
AWV heeft vijzelgemalen op de autostrade en de R8. Er is continue bemaling voor de snelweg/ringweg waarbij het
water via de Neerbeek naar de Leie gaat. Er is nood aan het vasthouden van water i.p.v. drainering/wegvijzelen
(bekijken waar het water is te stockeren in het gebied ifv infiltratie, natuur,…). In het natuurlijke gedeelte van
Neerbeek ten noorden van luchthaven zijn heel wat potenties om te bufferen.

Ter info, de input omtrent de vijzelgemalen langs R8 : 
<![if !supportLists]>-        <![endif]>In Bissegem zijn er 3 vijzels in het pompstation.  Uit de berekeningsnota's is af te
leiden dat het debiet van één vijzel op 400 liter per seconde
<![if !supportLists]>-        <![endif]>In Heule zijn er ook 3 vijzels in het pompstation. Uit de berekeningsnota's is af te
leiden dat het debiet van één vijzel op 0,6 m³ per seconde. 

Ecosysteemdienstenanalyse Ter Biest en Kleine Molen
Vanuit de intercommunale Leiedal werd een analyse gemaakt van de bestaande en potentiële ecosysteemdiensten
in het gebied Ter Biest en Kleine Molen o.b.v. de Ecoplantool van de Universiteit Antwerpen. In het rapport komen
o.m. volgende ecosysteemdiensten aan bod:
<![if !supportLists]>-        <![endif]>Watervoorziening (producerende ESD)
<![if !supportLists]>-        <![endif]>Waterinfiltratie (ondersteunende en regulerende ESD)
<![if !supportLists]>-        <![endif]>Waterretentie (ondersteunende en regulerende ESD)

De resultaten van deze analyse worden nader bekeken en aangevuld door Antea Group ikv het Pio-project
‘Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen’. Doelstelling is om
handvaten te formuleren om de ESD-analyse te vertalen naar verdere stappen in het ruimtelijke
ontwikkelingsproces, zoals ontwerpprincipes en ambities die meegenomen kunnen worden in het ontwerpend
onderzoek. Het eindrapport is voorzien in maart 2021.   
Er wordt hierbij ook gebruik gemaakt van de watersysteemkaarten van de UAntwerpen.
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Overweging

De aangehaalde punten inzake waterkwaliteit van de Neerbeek zijn reeds beschreven in de visie van het
bekkenspecifiekdeel en worden opgenomen via het GTO rond Waterkwaliteit Leie en zijbeken.
Concreet gekende acties zullen worden toegevoegd aan het actieprogramma, of indien later gekend toegevoegd
worden via het WUP van het SGBP3.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Hellebeek (Kruiskouter) 

Visiedocument Kruiskouter-Leiemeersen (stad Kortrijk)
De Hellebeek loopt doorheen het gebied Kruiskouter. Voor Kruiskouter-Leiemeersen heeft de stad Kortrijk een visie
opgemaakt, waarover nog intergemeentelijk is af te stemmen met de gemeente Wevelgem en waarbij ook
afstemming is te zoeken tussen de verschillende aanwezige functies (manège, Bijenhof, hoeve,…). 
De gebiedsvisie voor Kruiskouter-Leiemeersen vertrekt vanuit het ruimere toekomstbeeld van een landschapspark
langs de Leie waar natuurontwikkeling, integraal waterbeheer, (stadsgerichte) landbouw en recreatie elkaar
versterken. Het landschapspark vertrekt vanuit het centrum van Kortrijk met een interessante opeenvolging van
stedelijke groene ruimte (Buda eiland, Kortrijk Weide) naar meer landschappelijke groene ruimte langs de Leie
(Paters Mote en Kruiskouter-Leiemeersen).
Daarin passen een aantal ruimtelijke ingrepen: 
<![if !supportLists]>-       <![endif]>de aanwezigheid van de Hellebeek versterken door het verflauwen van de oevers.
<![if !supportLists]>-       <![endif]>het vernatten van de Leiemeersen waardoor het ecologische potentieel én het
waterbergend vermogen vergroot.
<![if !supportLists]>-       <![endif]>het versterken van het tragewegennetwerk (richting de Leie, langs het
natuurgebied ...), soms begeleid door bomenrijen of houtkanten.
Zie https://www.kortrijk.be/openruimte (Hoofdstuk 3 Kruiskouter-Leiemeersen: landschapspark aan de Leie).  
Herwaardering van de Hellebeek 
Voor de herwaardering van de Hellebeek verkreeg de stad Kortrijk recent subsidies ikv de oproep ‘lokale
hefboomprojecten Natte Natuur ikv gebiedsontwikkeling’.
Ifv de herwaardering van de Hellebeekvallei ter hoogte van het openruimtegebied Kruiskouter-Leiemeersen te
Bissegem wordt met een aantal natuurtechnische ingrepen en noodzakelijke grondverwerving het ecologisch
potentieel en de buffer- en infiltratiecapaciteit van de beek vergroot. Met het project wordt ca. 2 ha natte natuur
gerealiseerd.

Om de biodiversiteit en het waterbergend vermogen van de Hellebeek te vergroten staan onder meer volgende
inrichtingswerken gepland:
<![if !supportLists]>1.      <![endif]>Het terug open leggen van de waterloop over een lengte van ca. 135 meter;
<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Aanleg van een bufferzone parallel aan de waterloop (10.950 m²);
<![if !supportLists]>3.     <![endif]>Aanleg van een gracht op de grens tussen de noordelijk gelegen akker en de
verbrede oeverzone om nutriënteninspoeling tegen te gaan;
<![if !supportLists]>4.     <![endif]>Herprofilering (verflauwen) van de beide oeverzones waardoor natte graslanden
en natte ruigte kunnen ontwikkelen;
<![if !supportLists]>5.     <![endif]>Aanplant van beekbegeleidende landschapselementen zoals solitaire bomen,
(knot)bomenrijen en houtkanten;
<![if !supportLists]>6.     <![endif]>Te onderzoeken: gedeeltelijk ontharden van de aanliggende Wevelgemsevoetweg
binnen een totaalaanpak rond trage wegen in het hele gebied;
<![if !supportLists]>7.     <![endif]>Oplossing uitwerken voor waterproblematiek thv nabijgelegen manège Leiedal.

Overweging

Visievorming rond Hellebeek wordt aangevuld in het onderdeel visie.
Concreet gekende acties zullen worden toegevoegd aan het actieprogramma, of indien later gekend toegevoegd
worden via het WUP van het SGBP3.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Leie en Leiemeersen

Vraag naar een integrale aanpak van de Leievallei met koppelkansen op vlak van natuur, water, recreatie, industrie,
etc. Daarnaast ook de vraag om de Leie meer kenbaar te maken in het landschap (o.m. herbekijken
oeverafwerking). Hierbij is ook af te stemmen met rivierherstel Leie (Leiemeersen).   
Meenemen van de resultaten van de studie rond ESD in de Leievallei met de Universiteit Antwerpen (opgevraagd
bij DVW). DVW wil klimaatrobuust werken in de Leievallei.  
Aanleg natuurvriendelijke oevers n.a.v. de herkalibratie van Leie
Pand 160 Harelbeke-Menen.
Aanleg van natuurvriendelijke oevers, waarbij men zoveel mogelijk binnen het openbaar domein probeert te blijven.
In Kortrijkse regio (waaronder dus deze zone) zal men echter ook buiten het openbaar domein moeten gaan (nog
concreet uit te tekenen).
De natuurlijke oevers zijn aan te leggen buiten de laad- en loskaaien. Er is rekening te houden met de bestaande
natuurwaarden (zie oefening DVW samen met Natuurpunt). 
Leiemeersen – rivierherstel Leie
Voor rivierherstel Leie wordt gewerkt met de 10 deelgebieden. Deze 10 deelgebieden zijn weerhouden wegens hun
omvang, meeste potentie voor natte natuur en landbouwstudiewerk. Momenteel wordt bekeken om de 15
deelgebieden uit plan-MER rivierherstel Leie in beschouwing te nemen (voorstel tot verruiming van de zoekzones),
waaronder ook het deelgebied 11a ‘Leiekant’. 
Er is een koppeling te maken tussen de natuur- en wateropgave. Momenteel staan de Leiemeersen enkel ifv
natuurontwikkeling. Vraag of de Leiemeersen ook kunnen fungeren als retentiegebied voor wateropvang bij
piekdebiet. 
Visiedocument Kruiskouter-Leiemeersen (stad Kortrijk)
Zie hoger.

Overweging

De aangehaalde aandachtspunten zullen worden meegegeven met de initiatiefnemers.
Visievorming rond Kruiskouter-Leiemeersen wordt aangevuld in het onderdeel visie.
Concreet gekende acties zullen worden toegevoegd aan het actieprogramma, of indien later gekend toegevoegd
worden via het WUP van het SGBP3.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Visievorming rond Kruiskouter-Leiemeersen wordt aangevuld in het onderdeel visie.

Aanbeveling(en)

Nvt
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De Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) worden voorafgegaan door uitgebreide onderzoekgegevens over onder
meer de waterkwaliteit en kwantitatieve gegevens over het stroomgebied. Verder worden deze gegevens
omstandig en duidelijk gecommuniceerd niettegenstaande de relatief complexe materie. Hieruit blijkt dat voor het
Leiebekken de toestand nog verre van goed is voor de meeste van de aangehaalde criteria en streefcijfers. 
We stellen verder vast dat voor wat betreft de Toeristische Leie de waterkwaliteit is verbeterd in de afgelopen jaren
maar dat voor enkele criteria de vooropgestelde maxima nog steeds worden overschreden. 
Duidelijke verbeteringen betreft het waterbeheer en waterhuishouding met name in Sint-Martens-Latem door de
belangrijke werkzaamheden die in het afgelopen decennium werden uitgevoerd en duidelijk hebben geleid tot
minder wateroverlast en overstromingen.

Het belangrijkste probleem, naast wat ons betreft de waterkwaliteit, is de het peil van het grondwater en de
beschikbaarheid van water. Het eerste treft het volledige Leiebekken, het tweede heeft minder impact op de
Toeristische Leie maar is van groot belang voor het bredere stroomgebied van de Bovenleie en treft vooral de
landbouw aanverwante industrie.

Overweging

De valleien van de Leie en de Toeristische Leie bieden kansen als natuurlijke waterbuffers om waterschaarste
tegen te gaan. Naast het reeds voorziene luik Rivierherstel Leie waarbij naast het luik "Natte natuur" gekeken wordt
om oude meanders en zijwaterlopen mee in te schakelen om hieraan invulling te geven.  Momenteel lopen ook
besprekingen via het GTO Waterschaarste om op zoek te gaan naar concrete acties in dit gebied om
waterschaarste tegen te gaan. Eenmaal de waterschaarste maatregelen een concrete vorm aannemen, kunnen ze
via het Wateruitvoeringsprogramma aan het plan worden toegevoegd. Het voorstel kan wel in de visietekst
“algemene uitdagingen” worden opgenomen.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Toevoeging bij algemene-uitdagingen:
De valleien van de Leie en de Toeristische Leie bieden kansen als natuurlijke waterbuffers om waterschaarste
tegen te gaan. Naast het reeds voorziene luik Rivierherstel Leie waarbij naast het luik "Natte natuur" gekeken wordt
om oude meanders en zijwaterlopen mee in te schakelen om hieraan invulling te geven.  Momenteel lopen ook
besprekingen via het GTO Waterschaarste om op zoek te gaan naar concrete acties in dit gebied om
waterschaarste tegen te gaan.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Doelstellingen en planning 
Wij betreuren dat in de voorliggende Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 de Benedenleie en de Toeristische
Leie slechts wordt ondergebracht in categorie klasse 5. Daarmee wordt aangegeven dat weinig of geen
maatregelen worden getroffen die de toestand van de diverse aspecten van het waterbeleid vóór 2033 merkelijke
zouden verbeteren.  
De einddoelstellingen en criteria voor bijvoorbeeld waterkwaliteit zijn gesteld maar de vooropgestelde planning of
het tijdsbestek waarin die moeten worden gerealiseerd is veel te ruim en getuigt van weinig ambitie en
doortastendheid. We zijn er ons van bewust dat niet alles ineens kan worden gerealiseerd maar gezien de toestand
waarin het Leiebekken zich bevindt, is er hier toch sprake hoogdringendheid, te meer om dat in de afgelopen jaar
men op bepaalde onderdelen kennelijk een achterstand heeft opgelopen. 
Daarbij aansluitend stellen we vast dat men nauwelijks rekening houdt met de steeds groter wordende impact van
de klimaatverandering. Het betreft dan vooral de extreme weerfenomenen die steeds intenser en frequenter
voorkomen met steeds zwaardere gevolgen op de waterhuishouding in de meeste brede context. We hebben sterk
de indruk dat problemen betreffende de volatiliteit van de waterhuishouding nog steeds als eerder tijdelijk, niet-
recurrent en/of als plaatselijk worden beschouwd en dat zich dat ook projecteert in de doelstellingen en
voorgestelde beheersmaatregelen. 
Vooral kwantitatieve dynamische doelstellingen zullen moeten worden bijgesteld of in het leven worden geroepen
(bijvb. volume aan water opvang, aanvulling watervoorraad en -reserve, aanvulling grondwaterpeil,…) om de
problemen in de toekomst op te vangen.

Overweging

In de visie en het actieprogramma staat wat nodig
is om voor de waterlopen naar een goede water toestand te evolueren. De doelafstand tot de goede ecologische
toestand is in
deze regio nog groot, maar dat wil zeker niet zeggen dat er hier geen inspanningen geleverd zullen worden. Er zijn
nog belangrijke inspanningen te leveren door het generieke beleid op vlak van optimale bemesting,
pesticidengebruik, erosiebestrijding, zuivering van huishoudelijk afvalwater en verbetering van de
hydromorfologische toestand. Het bekkensecreatriaat zal een GTO rond de Waterkwaliteit op starten, waarbij ook
Beneden Leie / Toeristische Leie zal worden meegenomen en samen met de betrokkenen een actieprogramma zal
worden uitgewerkt. 
In het actieprogramma worden echter enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Acties die voldoende concreet zijn, zullen aan het actieprogramma worden
toegevoegd, andere acties zullen nadien via het WUP worden toegevoegd.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Aanvullingen in de visie omtrent op te starten GTO Waterkwaliteit Leie en zijbeken.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Algemene bezwaren 
Aansluitend met de weinig ambitieuze doelstellingen zowel wat betreft het tijdsbestek, de aard van de
beheersmaatregelen, als de intensiteit van de maatregelen, stellen we vast dat het SGBP teveel inzet op de
specifieke infrastructuur of beheersmaatregelen en nauwelijks op duurzame, structurele maatregelen met impact op
de (zéér) lange termijn. Wat ons betreft is dan ook geen sprake van een integraal waterbeheerbeleid of -plan. Voor
wat betreft de actieplannen is er eerder sprake van remediatie-ingrepen dan van transitiemaatregelen. We stellen
de noodzaak van die eerste zeker niet in vraag maar deze zijn onvoldoende om op duurzame wijze de toekomstige
uitdagingen aan te gaan en op te vangen. 
Het ontbreekt SGBP vooral aan visie en maatregelen voor wat betreft het integrale en duurzame karakter van het
waterbeleid voor het volledige stroomgebied. Het ontbreekt aan doelstellingen en actieplannen van algemene
ruimtelijke ordening en maatregelen met een duurzaam karakter. Het is nochtans de huidige ruimtelijke ordening
die nagenoeg raakt aan alle negatieve aspecten en probleemgebieden van het stroombekken van de Leie.
Ingrepen en actieplannen op het vlak van ruimtelijk ordening zullen op de langere termijn de meest effectieve
impact hebben zowel kwantitatief als kwalitatieve elementen van een succesvol integraal waterbeleid.

Overweging

Vanuit de gebiedsgerichte werking wil men in de toekomst nog meer de focus leggen op integrale werking.
Voor het Leiebekken worden door departement Omgeving verschillende lange termijn visies uitgewerkt waar de
o.a. consequente maatregelen om de harde bestemmingen, verharding, bebouwing en gebruik te beperken in het
stroombekken van de Leie terug te dringen.
In het actieprogramma worden echter enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Acties die voldoende concreet zijn, zullen aan het actieprogramma worden
toegevoegd, andere acties zullen nadien via het WUP worden toegevoegd.
Initiatieven rond lange termijnvisies waarbij waterproblematieken meegenomen worden, kunnen worden aangevuld
in het onderdeel visie

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 52 of 88



Code van de indiener : wDO2FU6X

Ingediende reacties

Id: 1201

Ruimtelijke Ordening    
De huidige toestand van de ruimtelijke ordening raakt aan nagenoeg alle aspecten van een duurzaam integraal
waterbeleid. Voor een duurzaam integraal waterbeleid zal men immers ruimte moeten creëren om zowel de
watercaptatie als de opvang bij overstroming op te vangen. Daartoe zal er een halt moeten worden toegeroepen
aan verharding van oppervlakten voor bijvoorbeeld het aansnijden van bouwpercelen op lager gelegen gebieden
die in principe niet geschikt zijn voor ‘hard’ gebruik. Onbebouwde gronden die aansluiten bij de grote en kleine
waterlopen van het stroombekken zouden in eerste instantie moeten worden gevrijwaard van ‘harde
bestemmingen’. Daarmee zal men ook de natuurlijke waterhuidhouding zijn gang kunnen laten gaan en kan men
vermijden dat men kostelijke kunstmatige ingrepen moet doen om aan scheefgetrokken situaties in de ruimtelijke
ordening te verhelpen.  
Het beperken van harde bestemmingen zal niet alleen een gunstige invloed hebben op de kwantitatieve aspecten
van de waterhuishouding maar ook ten gunste komen van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Bovendien zal men
de gebruikelijke problemen rond rioleringen en water afvoer vermijden. Een win-win situatie voor diverse aspecten
van een integraal waterbeleid. 
Een integraal waterbeleid kan niet zonder een  duidelijk visie op ruimtelijke ordening een aangepast en doortastend
beleid ter zake. In deze SBBG ontbreken dus consequente maatregelen om de harde bestemmingen, verharding,
bebouwing en gebruik te beperken in het stroombekken van de Leie, laat staan om deze terug te dringen. Er zijn
zelfs geen  doelstellingen en vooruitzichten opgenomen op de lange termijn. 
De watertoets of -audit zou bij elke bouwaanvraag in delicate gebieden moeten uitgewerkt en ingediend.

Overweging

Voor het Leiebekken worden door departement Omgeving verschillende lange termijn visies uitgewerkt waar de
o.a. consequente maatregelen om de harde bestemmingen, verharding, bebouwing en gebruik te beperken in het
stroombekken van de Leie terug te dringen.
In het actieprogramma worden echter enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Acties die voldoende concreet zijn, zullen aan het actieprogramma worden
toegevoegd, andere acties zullen nadien via het WUP worden toegevoegd.
Initiatieven rond lange termijnvisies waarbij waterproblematieken meegenomen worden, kunnen worden aangevuld
in het onderdeel visie

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Aanvulling onderdelen visie met trajecten Departement Omgeving - focus water

Aanbeveling(en)

Nvt
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Waterkwaliteit 
De waterkwaliteit blijkt moeilijk te verbeteren niettegenstaande de ingrijpende maatregelen zoals bijvoorbeeld de
opeenvolgende strenge mestactieplannen. Ook hier ontbreekt het aan vooropgestelde doelstellingen en een
aangepast algemeen actieplan met name op het vlak van controle, handhaving en begeleidende maatregelen voor
afbouw van de mestproductie. Samen met maatregelen op vlak van ruimtelijke ordening moet dit leiden tot een
gestadige en langdurige verbetering van de waterkwaliteit. 
De landbouwactiviteiten kunnen echter niet als enige factor worden aanzien voor de waterkwaliteit. Het
(aanhoudend) ontbreken van rioleringen in de landelijke gebieden is evenzeer een belangrijke oorzaak van de
slechte waterkwaliteit. De ontbrekende rioleringen en aansluitende infrastructuurwerken moeten met prioriteit
worden aangelegd. De Vlaamse Overheid zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen want die
verantwoordelijkheid kan niet alleen bij de locale besturen worden gelegd. Er zal een integraal actieplan ter zake
moeten worden uitgewerkt met inbegrip van coördinatie, investering en budgettering van de nodige inspanningen.
De aanleg van rioleringen en een duurzame methode voor waterafvoer en -retenties zal bovendien moeten worden
verplicht bij aanleg van nieuw bouwpercelen (industrie, woning, verharde bestemmingen) voor zover deze nog
kunnen gebeuren bij een verstandig integraal waterbeleid in ruimtelijke ordening.
In het SGBP ontbreekt ook een algemeen beleid of actieplan voor de aanleg en vrijwaring van oeverzones. Ook
hier kan ruimtelijke ordening een rol spelen maar algemene richtlijnen en  maatregelen voor onder meer vrijwaring,
aanleg en natuurbeheer van dergelijk elementen kunnen bijdragen tot een duurzame verbetering van de
waterkwaliteit. Bovendien zullen dergelijk maatregelen ook een sterke bijdrage kunnen leveren bij de verbetering
van de biodiversiteit.  Een algemeen beleid met ondersteuning van Vlaanderen op vlak van doelstellingen,
coördinatie en regulering kan de locale besturen er toe aanzetten om de initiatieven te nemen en deze financieel en
materieel te steunen. Dergelijk beleid kan ook de medewerking van locale natuurverenigingen of -organisaties en
de landbouwers promoten zodat die ook kunnen ook instaan voor het beheer en de ontwikkeling van dergelijke
zones.

Overweging

De aangehaalde aandachtspunten worden opgenomen via de generieke acties van de algemene delen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)
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Water kwantitatieve beschikbaarheid 
Met name het gebied van de Bovenleie heeft de laatste jaren te leiden gehad van droogte zowel aan de
oppervlakte als voor wat betreft het grondwater.  Deze problemen zijn niet van tijdelijke aard met het gegeven van
de klimaatsverandering. Het komt ons voor dat de hele problematiek zwaar wordt onderschat. 
We kunnen zelf moeilijk beoordelen of de voorgestelde actieplannen voldoende impact zullen hebben om deze
nadelige impact van deze trend volledig op te vangen. Maar het komt ons voor dat de voorgestelde maatregelen
belangrijke mate zullen tekortschieten om dit probleem op duurzame en langdurige wijze op te vangen. Bovendien
stelt men hier verschillende kostelijke investeringen voor en kan men dus ook de efficiëntie van de ingezette
middelen in vraag stellen. Een ambitieus en proactief beleid van ruimtelijke ordening  (zie hoger) zal hier een
onmisbare schakel zijn om deze de problematiek rond droogte aan te pakken en een gestructureerde aanpak van
grootschalige captatie van hemelwater mogelijk te maken.

Overweging

Het bekkensecretariaat startte recent het GTO Waterschaarste Leiebekken om samen met de belanghebbenden op
zoek te gaan naar maatregelen inzake waterschaarste. Als hieruit concrete maatregelen kunnen gedefinieerd
worden, met aanduiding initiatiefnemer en kostenraming, zullen deze via het WUP worden toegevoegd. 
Verder zullen acties vanuit de Blue Deal ook ana het stroomgebeidbeheerplan toegevoegd worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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hierna volgend nog een greep van mogelijke algemene maatregelen  en mogelijke regelgeving die in het SGBP niet
of onvoldoend aan bod komen. 
voer een infiltratiebonus in, met een heffing op niet-afgekoppelde verharding. Nu stroomt te veel regenwater op
verharde oppervlaktes (parkings bv.) in de riool, waardoor bij hevige regenval overstorten in werking treden. Dat is
nefast voor de waterkwaliteit.  
voorzie een heffing op watercaptaties uit onbevaarbare waterlopen, zoals dat ook bestaat voor bevaarbare
waterlopen. Deze watercaptaties hebben een nefaste impact op de waterhuishouding voor natuur en bos.   
voorzie een veel strikter vergunningenbeleid voor grondwaterwinningen en bronbemalingen. Kleinere winningen zijn
nu vrijgesteld van vergunning, dat kan niet langer. Rond natuurgebieden moet gewerkt worden met een
klimaatrobuuste grondwaterstand. Indien door droogte de grondwaterstand zakt tot een ecologisch schadelijk peil,
moeten gebruiksbeperkingen in werking treden in bufferzones rond natuurgebieden. 
voorzie een noodzakelijke hoeveelheid water voor natuur. Dit zijn de zgn. e-flows, die op een wetenschappelijke
basis vastleggen hoeveel water minimaal nodig is voor een waterloop of voor waterafhankelijke natuur. Maak daar
snel werk van, want op teveel plaatsen volstaan de huidige waterdebieten niet om waardevolle natuur en vissoorten
te behouden.  
maak versneld werk van de groenblauwe assen, natuurverbindingsgebieden door het landschap, in combinatie met
het structuurherstel van de waterlopen. 
voorzie in het plan een actie rond open zwemwater in steden en gemeenten. Veel steden en gemeenten hebben
niet de middelen om te voorzien in een uitbating met redders. Ondersteun hen daarin en maak via de VMM werk
van een goede lokale monitoring van de zwemwaterkwaliteit, zodat bijvoorbeeld bij blauwalgen tijdig kan
ingegrepen worden. Zo kan het in de zomer elke dag Big Jump zijn.  
maak van de wateraudit voor bedrijven een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag. Nu is dit enkel een
vrijwillig instrument. Sensibilisering is belangrijk, maar door de klimaatverandering niet langer voldoende. 
de handhaving moet op verschillende vlakken doortastender zijn. Ik denk aan het toezicht op illegale
grondwaterwinningen, onvergunde ophogingen in overstromingsgebieden, het verwijderen van kleine
landschapselementen, constructies in oeverzones en de doorwerking van de voorwaarden uit de watertoets.
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Overweging

Verschillende van de voorgestelde acties zijn voorzien of in voorbereiding.
· In het kader van de Blue Deal worden de haalbaarheid en randvoorwaarden om een infiltratiebonus in te
voeren, onderzocht. Hiertoe is een projectgroep opgestart binnen de CIW-werking.
· Dankzij het uitvoeringsbesluit van 7 mei 2021 bij de Wet Onbevaarbare Waterlopen, dat verschillende nieuwe
verplichtingen invoert, is de onttrekking (captatie) van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten
beter geregeld. Met de verplichting om voor permanente onttrekkingen een machtiging aan te vragen en tijdelijke
onttrekkingen te melden, krijgen waterbeheerders een beter zicht op het water dat onttrokken wordt uit de door hen
beheerde onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Daarnaast hebben de gouverneurs nu de bevoegdheid
om onttrekkingsverboden in te stellen.  Zo kan een permanent onttrekkingsverbod of -beperking ingesteld  worden
voor kleine, ecologische zeer waardevolle waterlopen en kunnen gouverneurs tijdelijke onttrekkingsverboden
instellen in periodes van droogte en waterschaarste. Daarnaast zullen ook de wenselijkheid en de mogelijkheden
van een aanpassing van de financiële instrumenten die ingesteld zijn om spaarzaam gebruik van grondwater en
oppervlaktewater uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen te bewerkstelligen, onderzocht worden (actie
2_F_0003). Hierbij worden ook potentiële financiële instrumenten voor de onbevaarbare waterlopen in kaart
gebracht.
· De komende jaren wordt verder gewerkt aan de implementatie van het concept e-flow. Voor alle waterlooptypes
zal een ecologisch minimum voor het debiet of het waterpeil vastgesteld worden (actie 8A_J_0001). De e-flow
omvat naast een ecologisch minimale afvoer ook nog drie andere parameters: het overstromingsregime, de
piekigheid van de waterafvoer en de verstuwingsgraad van de waterloop. De komende jaren zal de monitoring en
de beoordeling van de hydromorfologie bijgestuurd worden waarbij deze drie parameters zullen worden
meegenomen (actie 8A_J_0002).
· Diverse acties uit de SGBP 2022-2027 dragen bij aan de verdere uitbouw van groenblauwe netwerken.
· Open zwemwater in steden en gemeenten is geen directe doelstelling van de SGBP. Maar een verbetering van
de waterkwaliteit draagt hier uiteraard aan bij. Zo spelen nutriënten een belangrijke rol in de ontwikkeling van
blauwalgenbloeien. Om schadelijke bloeien van blauwalgen op termijn onder controle te krijgen of te vermijden, is
het dus essentieel om de beschikbaarheid en de instroom van nutriënten te verminderen.
· Voor de bedrijven is de wateraudit een belangrijk instrument. Een doorgedreven wateraudit geeft inzicht in het
watergebruik. Het heeft als doel het gebruik te verminderen, hergebruik te stimuleren en de juiste waterkwaliteit per
bedrijfsproces in te zetten.
· Wat betreft de wateraudit wordt in overleg met de actoren onderzocht hoe bedrijven kunnen gestimuleerd
worden om een wateraudit te laten uitvoeren en hoe de meerwaarde van dit instrument kan geoptimaliseerd
worden.

Voorstel tot aanpassing
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Specifieke maatregelen of actieplannen voor de Toeristische Leie 
We stellen vast dat er slechts 2 maatregelen betrekking hebben op de Toeristische Leie voor het deel Sint-Martens-
Latem. Volgende maatregelen kunne echter ook worden opgenomen: 
Bouwmeesterscan 
Natuurpark Levende Leie 
Natuurbeheer en natuurreservaat Latems Meersen en Westerplas
(Her)aanleg defecte rioleringen 
Reactivering van plannen van aanleg ontbrekende stukken riolering

Overweging

In het actieprogramma worden enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Acties die voldoende concreet zijn, zullen aan het actieprogramma worden
toegevoegd, andere acties zullen nadien via het WUP worden toegevoegd.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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6. Zorg voor een vismigratiebeleid in het beekbeheer en aansluitend aan de Schelde en de Leie
In het actieprogramma komen vis-mitigerende maatregelen niet aan bod: geen vismigratievoorzieningen bv. voor
het vismigratieknelpunt van de oude molen in Heule. Er zijn ook geen paaiplaatsvoorzieningen aangelegd. Het
aanleggen van een GOG kan resulteren in nieuwe vismigratieknelpunten wanneer het ontwerp niet goed doordacht
wordt. Dit is in strijd met de Benelux Beschikking (M (2009) 1).

Overweging

De vraag om meer aandacht te besteden aan vismigratieknelpunten en vis mitigatie zal meegenomen worden in de
GTO's georganiseerd door het bekkensecretariaat en meegegeven worden met de initiatiefnemers/trekkers van
andere processen/projecten.

Voorstel tot aanpassing
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Daarnaast sturen we een werkstuk door, opgemaakt door Natuurpunt Kortrijk, over de problematiek en mogelijke
acties rond de Bosbeek in Bellegem (Kortrijk).

Overweging

HEt document zal doorgegeven worden aan initiatiefnemers van acties in dit gebied.
In het actieprogramma worden enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Van zodra concrete acties gekend, zullen ze worden opgenomen via het WUP van
het SGBP3.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)
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· Oude Mandel en Kattebeek
Net als voor de Oude Mandel is voor de Kattebeek (aandachtsgebied) geen actieprogramma terug te vinden. Er
wordt enkel een beschrijving gegeven van de historische en huidige toestand van de waterloop.

Overweging

Een GTO (gebieds- en thematisch overleg) Oude Mandel en Kattebeek, vertrekkende van een screening van de waterlichamen
om de problematieken in beeld te brengen, zal worden opgestart door het bekkensecretariaat en in overleg met alle betrokken
partijen.
In het actieprogramma kunnen enkel acties worden opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Van zodra uit dit GTO concrete acties geformuleerd worden, kan de initiatiefnemen deze
opnemen in het WUP van het SGBP3.
Het GTO kan nader beschreven worden onder “gebiedsgerichte uitdagingen”.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Het GTO Oude Mandel en Kattebeek nader beschrijven onder “gebiedsgerichte 
uitdagingen”.
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Heulebeek 

Ondanks een relatief uitgebreid actieprogramma is men niet concreet in de voorgestelde acties. Hermeandering
wordt naar voor geschoven, maar men geeft niet aan waar dit specifiek zal worden gerealiseerd. Ook winterbedden
en overstromingsgebieden staan op het programma wat essentieel is in natuurherstel en klimaatadaptie. Echter,
men is opnieuw niet concreet over de omvang van deze aanpassingen. Hoe groot zullen deze gebieden zijn en wat
is de maximum opslagcapaciteit? Hoe gaat het overstromingsgebied er concreet uitzien? 
Net als bij de Gaverbeek staan er geen concrete acties gepland om vervuilende waterlozingen van industrie,
huishoudens en landbouw aan te pakken. Deze vormen namelijk een belangrijke beperkende factor in de
natuurontwikkeling van de beek.
De Heulebeek is een belangrijke beek voor migrerende vissoorten, waaronder de kopvoorn die er voorkomt, een
soort die onder het soortenherstelprogramma van ANB valt. In het actieprogramma komen vis-mitigerende
maatregelen niet aan bod: geen vismigratievoorzieningen aan o.a. het vismigratieknelpunt van de oude molen in
Heule en geen paaiplaatsvoorzieningen. In tegendeel, het aanleggen van een GOG kan resulteren in nieuwe
vismigratieknelpunten wanneer het ontwerp niet goed doordacht wordt. Dit is in strijd met de Benelux Beschikking
(M (2009) 1). 
De weinig ambitieuze aanpak is een gemiste kans voor het beheer. Met een matige structuurkwaliteit die verbeterd
kan worden door de reeds voorgestelde ontwikkeling van nieuwe meanders en winterbedding, zou deze beek tegen
2027 kunnen evolueren van een aandachtsgebied naar een potentieel speerpuntgebied. Uiteraard mits ambitieuze
acties naar waterkwaliteit en vismigratie.

Overweging

Het GTO Heulebeek werd in het voorjaar 2021 heropgestart. In dit overleg staan waterkwaliteit en ecologie
centraal. Ook is het traject rond het Riviercontract waar de focus op waterkwantiteit ligt.
Van zodra concrete acties kunnen geformuleerd worden vanuit beide trajecten, zullen deze opgenomen worden via
het jaarlijkse WUP van het SGBP3

Voorstel tot aanpassing
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Leie: aanvullingen van actieplannen noodzakelijk 

In de visie om de goede ecologische toestand van de Leie te bereiken staat vermeld dat daarvoor eerst een
verdere algemene verbetering van alle zijwaterlopen in het Leiebekken nodig is. Vanuit de milieubeweging zien we
echter geen ambities in de actieprogramma’s van die zijbeken. De Leie is één van onze grote Belgische rivieren en
daardoor een belangrijke wateras. Het spreekt voor zich dat er gestreefd moet worden om binnen de KRW tegen
2027 de goede ecologische toestand te bereiken. 
Knelpunt - Vismigratie
Binnen het Seine-Scheldeproject wordt er aandacht besteed aan vismigratievoorzieningen en ecologisch ingerichte
oevers. Als vismigratievoorziening worden aan elke sluis een vistrap voorzien. Echter, een vistrap is geen kant en
klare oplossing, maar is enkel effectief als het waterbeheer er aan aangepast is, bijvoorbeeld door een noodzakelijk
debiet door de vistrap te laten sturen die als lokstroom dient voor stroomopwaarts migrerende vissen. Ook moet bij
vistrappen opgemerkt worden dat die zelden werken voor stroomafwaarts migrerende vissen. Deze volgen de
hoofdstroom die zelden door een vistrap gaat. Het is daarom aan te raden om zoveel mogelijk water door de vistrap
te laten passeren. Indien dit niet mogelijk is, moet bekeken worden wat de alternatieven zijn. Water over een stuw
veroorzaakt mogelijks weinig hinder voor stroomafwaarts migrerende vissen. Echter, wanneer het water door een
waterkrachtturbine passeert, vormt dit wel een probleem.
Schroeven van turbines resulteren in een mortaliteit van 9 – 58% volgens verschillende wetenschappelijke studies.
Deze mortaliteit loopt snel op bij een cumulatief aantal turbines. De aanleg van turbines aan sluiscomplexen, zoals
het sluiscomplex van Harelbeke is dan ook nefast voor de natuurontwikkeling van de Leie en moet ten stelligste
vermeden worden. Hoe zit het met de andere toekomstige ontwikkelingen van de sluizencomplexen? Wordt het
ondanks de vistrappen, door de vernieuwde sluizen voor de trekvis, dan nog problematischer in de toekomst? 
Vergunningenbeleid afvalwater 
Een heikelpunt dat blijft spelen, zijn de vele lozingen afkomstig van landbouw, industrie en huishoudens. Niet alleen
via de zijbeken (zie hoger), maar ook rechtstreeks. Het is dus zeker niet zo dat we moeten wachten op een betere
kwaliteit van de zijbeken vooraleer de Leie zal verbeteren. Daarbovenop krijgen bedrijven de toelating om water te
lozen in de Leie die niet aan de kwaliteitsnormen voldoet (o.a. vanuit de diepvriessector). Hier zou het
vergunningenbeleid meer moeten spelen. Gezien er tijdens de zomermaanden veel minder debiet is van het
Leiewater en minder verdunningen spelen, stellen wij dat bepaalde kwaliteitsnormen moeten herzien kunnen
worden en de lozingsvergunningen moeten herbekeken worden in het kader van de klimaatveranderingen. 
Waterniveau 
Voor de Leie missen we ook ambitie om meer actie te ondernemen om het waterniveau van de Leie hoger in te
stellen in de lente en de zomer zodat er minder verdroging is van de natuur in de Leievallei zelf. Zijn er afspraken
met Frankrijk, een verdrag in de maak rond het doorlaten van Leiewater naar België? Hoe zit het met het nieuwe
Canal du Nord en het waterverbruik? Zijn er garanties dat er voldoende water naar de Leie in België komt i.p.v.
naar de haven van Duinkerke?
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Overweging

Kwaliteit Leie en zijwaterlopen

Voor de Leie werd prioriteit klasse 5 voorgesteld. In het kader van het nastreven van een goede ecologische 
kwaliteit tegen 2033 en het inzetten op win-wins, alsook in het kader van het Rivierherstel Leie (Natte Natuur), zal 
ook ingezet worden op het verbeteren van de waterkwaliteit van de meanders van de Leie en de zijbeken waar 
potentieel in zit. Een GTO rond de Waterkwaliteit Leie en zijbeken zal worden opgestart door het 
bekkensecretariaat en DVW waarbij alle betrokken partijen betrokken zullen worden en waarbinnen de 
waterkwaliteit van de zijbeken en meanders besproken zal worden. Vanuit dit overleg kan een actieprogramma 
programma opgemaakt worden. Deze concrete acties kunnen dan door de initiatiefnemer(s) in het WUP van het 
sSGBP3 opgenomen worden. In het actieprogramma kunnen immers enkel acties worden opgenomen als ze 
reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de initiatiefnemer en kostenraming. Gezien het GTO Waterkwaliteit Leie 
en zijbeken nog moet opgestart worden, was dit nog niet opgenomen in het bekkenspecifiek deel . De vermelidng 
van dit GTO kan wel opgenomen worden onder
“gebiedsgerichte uitdagingen”.

Knelpunt - Vismigratie: 
De beschreven problematiek zal meegegeven worden aan DVW om bij de uitbouw van de vispassages hiervoor 
aandacht te hebben.

Vergunningenbeleid afvalwater: 
Het aangehaalde heikelpunt van de vele lozingen afkomstig van landbouw, industrie en huishoudens, zowel via de 
zijbeken als rechtstreeks zal ook worden meegenomen in het overleg GTO Waterkwaliteit Leie en zijbeken.
.
Waterniveau: 
De instelling van het waterniveau voor de Leie wordt verder bekeken in het kader van de problematiek 
waterschaarste. Dit aandachtspunt werd ook besproken op eht recent ogestarte GTO Waterschaarste Leie waarbij 
gezocht wordt naar maatregelen om de waterschaarste in de Leievallei tegen te gaan en er minder verdroging is 
van de natuur in de Leievallei zelf. Verder is er overleg met Frankrijk mbt afspraken rond debieten in het kader van 
het project Seine-Schelde.
In het actieprogramma worden enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de 
initiatiefnemer en kostenraming. Gezien het GTO Waterkwaliteit Waterschaarste pas opgestart is, en nog verder 
gezocht wordt naar oplossingen voro waterschaarste (voorstellen moeten nog doorgerekend worden in 
waterbalansmodel), was dit nog niet opgenomen in het bekkenspecifiek deel . De vermelidng van dit GTO kan wel 
opgenomen worden onder “gebiedsgerichte uitdagingen”.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Onder gebiedsgerichte uitdagingen
Toevoegen paragraaf rond GTO Waterkwaliteit Leie en zijbeken, waarbij een actieprogramma voor het streven naar
betere waterkwaliteit voor de Leie en de zijbeken zal worden uitgewerkt, aandacht voor vispassages, afstemming
vergunningenbeleid.
Toevoegen paragraaf rond GTO Waterschaarste. 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Kanaal Kortrijk-Bossuit 
Voor dit kanaal zien we hier geen ambitie om naar win-win situaties te zoeken tussen economie en natuur. We zien
hier dat geen enkel actiepunten naar voor wordt geschoven, behalve modernisering ten behoeve van de
scheepvaart.

Overweging

Er zal in de visie betreft het verdere proces van KBK het volgende opgenomen worden:
- Opvolging van de biologische waterkwaliteit - flankerend beleid gericht op de waterkwaliteit.
Opmaak geïntegreerde toekomstvisie voor het kanaal met aanpassing van de oevers: aanleg 600m
natuurvriendelijke oevers als milderende maatregel omwille van het garanderen van de (biologische) waterkwaliteit
(op lange termijn in afstemming met de opwaardering van de Boven-Schelde).
- Onderzoek naar effecten van de verdieping in de omgeving van Bossuit via gedetailleerde
grondwatermodeleringen, via uitgebreide inventarisatie en analyse van de omgeving. De verdieping Bossuit-La
Flandre met aandacht voor mogelijke vernatting wordt op lange termijn voorzien in afstemming met de
opwaardering van de Boven-Schelde.
Eenmaal de concrete acties gekend zijn, zullen deze via het jaarlijkse WUP van het SGBP3 opgenomen worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Aanvullende commentaren bij de voorziene acties voor Anzegem:
Leiebekken
“RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties)
In het afstroomgebied zijn de RWZI's van Waregem, Anzegem en Ingooigem gelegen. De effluenten van de RWZI's 
hebben een negatieve invloed op de fysico-chemische waterkwaliteit en biologische waterkwaliteit. RWZI Anzegem 
heeft een zeer verdund influent en kent een sterke onderbelasting. Het vermindert het zuiveringsrendement en er is 
meer overstortwerking door instroom van hemelwater in de riolering. Grachten afkoppelen en een gemengde 
riolering vervangen door een gescheiden stelsel moet dit verhelpen. Het effluent van RWZI Ingooigem leidt tot hoge 
fosforpieken op de Tjampensbeek. Bijkomende nutriëntenverwijdering zou een meerwaarde zijn voor de 
Tjampensbeek.”
Naast nutriëntenverwijdering is de aanleg en handhaving van oeverzones des te meer een absolute noodzaak.
“De structuurkwaliteit van Gaverbeek I is ontoereikend, net als de Kasselrijbeek. De Maalbeek heeft een matige 
structuurkwaliteit. De twee grootste knelpunten zijn de bedding en het profiel. Veel waterlopen in dit afstroomgebied 
zijn niet natuurlijk ingericht met betonnen oevers of bodems. Het biologisch leven kan zich hier moeilijker 
handhaven en spoelt weg bij hoge debieten.
To do: Uitwerken van demoprojecten voor erosiemaatregelen, meer bepaald oevererosie en afstroming van akkers, 
op de bovenlopen van de Gaverbeek (Keibeek, Slijpbeek,
Kasselrijbeek, Maalbeek).”
Ook hier weer de noodzaak van oeverzones, natuurlijk herinrichten, ontharden, doorbreken van kanalisatie, etc.
Essentieel om de Gaverbeek I in een goede ecologische toestand te krijgen, is het saneren van afvallozingen en 
nutriëntenaanrijking door industrie, landbouw en huishoudens. Alle geïnvesteerde kosten rond hermeandering, 
openleggen van kokers en inrichting van natuurlijke oevers zal tevergeefs zijn indien men geen verbeterde 
waterkwaliteit kan garanderen.

Overweging

Een GTO (gebieds- en thematisch overleg) Gaverbeek, vertrekkende van een screening van de Gaverbeek om de
problematieken in beeld te brengen, zal worden verdergezet door het bekkensecretariaat en in overleg met alle betrokken
partijen. De Gaverbeek werd door VMM aangeduid als prioritair gebeid binnen de gebiedsgerichte werking. Hierbij zal
waterkwaliteit, wateroverlast, watertekort en waterbeleving aan bod komen.
In het actieprogramma kunnen enkel acties worden opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Van zodra uit dit GTO concrete acties geformuleerd worden, kan de initiatiefnemen deze
opnemen in het WUP van het SGBP3.
Het GTO kan nader beschreven worden onder “gebiedsgerichte uitdagingen”.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Aanvulling paragraaf rond GTO Gaverbeek bij gebeidsgerichte uitdagingen.

Aanbeveling(en)

Nvt
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In het laatste deel van dit bezwaarschrift worden nog een aantal opmerkingen rond specifieke aandachtsgebieden 
gemaakt en acties voorgesteld in, volgens ons, prioritaire zones zoals in een aantal van de reliëfrijke gebieden in 
Zuid-West-Vlaanderen.
We focussen hier even op de gemeente Anzegem als één voorbeeld van onze regio. Dit bezwaarschrift heeft dan 
ook niet de pretentie om volledig te zijn in zijn voorgestelde acties. Een volledig uitgewerkte visie op alle waterlopen 
in onze regio overstijgt ruim wat men mag verwachten van een vrijwilligersbeweging. We vinden dit finaal de taak 
van de overheid en dat vraagt in de eerste plaats om voldoende inzet van gekwalificeerde mensen.  
Voorbeeldgemeente: Anzegem
Gemeente Anzegem kenmerkt zich door een uitgesproken reliëf met een aantal bronnen en waardevolle 
bovenlopen van beken, vaak aangeduid als Natuurgebied. De oeverzones langs deze beken (Nederbeek met 
brongebied op Tiegemberg, Kasteelbeek, St. Arnoldusbeek) zijn belangrijk omwille van waardevolle 
beekbegeleidende flora. Geen enkele van deze oeverzones is echter gerealiseerd. 

We vragen voor deze zones een aankoopbeleid om bronnen te beschermen en om oeverzones aan te kopen om 
vooral de beekbegeleidende natuur te beschermen, inspoeling te vermijden, wat direct negatief werkt op de 
waterkwaliteit en bijdraagt aan de erosiebelasting van het Leiebekken.

Kasteelbeek: zeer waardevol brongebied (“amfitheater”), lager gelegen het domein Hemsrode. Privé-eigendom. 
Jaarlijks decor voor de organisatie van een Military. De gemeente zou hier beschermende voorwaarden voor de 
kostbare flora van vochtige (bron)gebieden en de rust van de (avi)fauna bij de goedkeuring van zo’n massa-event 
als de Military moeten opleggen.
Dommelbeek, Tjampensbeek/Kromme beek: deze vermelde beken monden uit in de Maalbeek, die op zijn beurt in 
Waregem uitmondt in de Gaverbeek.
Aan de Maalbeek is een overstromingsgebied aangelegd, een dure end-of-the-pipe ingreep, wetende dat er 
helemaal geen integraal waterbeleid is voor de beken die de Maalbeek voeden. Heel wat grachten en 
afwateringssloten die op hun beurt die beken voeden, kennen bijvoorbeeld geen bufferruimte met de akker 
waardoor pesticiden rechtstreeks in het water terecht komen Opnemen in het actieplan: verplichte afstand ten 
aanzien van de beek of sloot laten naleven.

Kasselrijbeek: (Vichte) mondt uit in de Gaverbeek in de buurt van de wijk Nieuwenhove. Hoge biodiversiteit van het 
bufferbekken en de vele tientallen knotwilgen en opgaande populieren langs de beek in Vichte tot aan de spoorweg. 
De bomen moeten zeker behouden blijven o.a. voor de diverse koppels steenuilen die in het gebied tot broeden 
komen. De omliggende vochtige weiden waren vroeger overstromingsgebied in de winter. De meeste weiden 
werden evenwel opgehoogd en omgezet in akkers. De Kasselrijbeek was vroeger een meanderende beek die 
gekanaliseerd werd.
Hierdoor verdwenen tientallen oude en waardevolle bomen. We vragen stopzetting van het ophogen van weiland, 
en waar mogelijk restauratie van het oorspronkelijke weiland. Wij vragen ook herstel van het meanderend aspect 
van de Kasselrijbeek en van de heraanplant van beekbegeleidende boomsoorten.

Het effluent van RWZI Ingooigem leidt tot hoge fosforpieken op de Tjampensbeek. Bijkomende 
nutriëntenverwijdering is nodig voor herstel van de Tjampensbeek.

Bufferbekkens: Nood aan regelgeving dat hier waterretentie primeert. Anzegem kent een stijgend aantal 
tuinbouwers met grote water- en irrigatiebehoeften die bufferbekkens aanleggen. Op die manier blijft men achter de 
feiten aanlopen.

Drainages in beekvalleien verwijderen: Water vasthouden betekent meer kans geven om te infiltreren. Als dit voor 
gevolg heeft dat de landbouwer met een natte randstrook zit, dan moet een beheersovereenkomst de norm worden 
waarbij deze strook niet enkel als natte randzone dient, maar waar zich ook een ecologisch waardevolle 
mantelzoomvegetatie kan ontwikkelen. Maar wat is de praktijk nu? De landbouwer doet zijn beklag, en de 
gemeente volgt. Zeker drainages in de buurt van natuurgebieden zijn verantwoordelijk voor de verdroging. Een 
case is het Bassegembos in Anzegem (deelgemeente Kaster) waar een landbouwer voor het vlot functioneren van 
zijn drainages aandrong op het ruimen en verdiepen van sloten voor het versnelde afvoeren. De natuurvereniging 
werd bovendien dringend verzocht de overgroeiende takken zwaar in te snoeien. Gevolg: twee keer verlies: 
versnelde afvoer van water (milieu) en degradatie van de bosrand (natuur).
Extra aandacht voor het erosiebeleid in Anzegem: Om de sedimenttoevoer (opvallend groot in het Leiebekken) te
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beperken, zou het erosiegevoelige Anzegem haar erosiebestrijdingsplan moeten uitvoeren. Hoeveel van deze
acties werden reeds uitgevoerd en over welk deel van de oppervlakte spreken we dan? Welke zijn de voorlopige
resultaten van deze actieplannen? We vragen acties om dit met het gemeentebestuur in Anzegem beter op te
volgen en aan te zwengelen.

Overweging

Een GTO (gebieds- en thematisch overleg) Gaverbeek, vertrekkende van een screening van de Gaverbeek om de
problematieken in beeld te brengen, zal worden verdergezet door het bekkensecretariaat en in overleg met alle betrokken
partijen. De Gaverbeek werd door VMM aangeduid als prioritair gebeid binnen de gebiedsgerichte werking. Hierbij zal
waterkwaliteit, waterkwantiteit maar ook waterbeleving aan bod komen. De problemaiek zoals geschetst mbt tot de gemeente
Anzegem zal meegnomen worden tijdens dit overleg.
In het actieprogramma kunnen enkel acties worden opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Van zodra uit dit GTO concrete acties geformuleerd worden, kan de initiatiefnemen deze
opnemen in het WUP van het SGBP3.
Het GTO kan nader beschreven worden onder “gebiedsgerichte uitdagingen”.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Aanvuling gebriedsgerichte uitdaging Gaverbeek mbt tot GTO Gaverbeek en meenemen problematieken Anzegem,
zijbeken Gaverbeek.

Aanbeveling(en)

Nvt
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8. Nog enkele specifieke opmerkingen voor de acties binnen het Leie- en Bovenscheldebekken
We stellen vast dat in deze regio er een zeer grote discrepantie is tussen de wetenschappelijke analyses met 
daaruit volgende probleemstellingen van de diverse waterlopen en de acties die daar tegenover worden gesteld. 
We verwijzen voor deze uitspraak naar bijgaande tabel waarbij we schematisch een overzicht geven. 
De beleidsmaatregelen zijn éénzijdig gericht op waterbeheersing op het einde van het traject door aanleg van 
bufferbekkens die dan ook nog vooral worden gepland als reservecapaciteit voor de intensieve landbouw. 
Daarnaast is er ook een keuze voor een aantal dure projecten in de stedelijke sfeer waarvan het rendement voor de 
betrokken waterloop marginaal is. De discrepantie met de middelen die besteed worden aan echte structurele 
aanpak is schrijnend. Men kan misschien stellen dat dergelijke projecten meehelpen aan creatie van draagvlak en 
stadsverfraaiing, maar de ernst en de urgentie van de waterproblematiek is dusdanig, dat wij wensen dat de 
beschikbare middelen besteed worden aan echte structurele maatregelen. Dit soort “leuke” projecten zijn absoluut 
niet prioritair en we vragen dan ook expliciet om ze te schrappen. 
Een klein rekenvoorbeeld: budgetten van 600.000 € voor openleggen van bv. de Heulebeek en Gaverbeek. Indien 
voor een oeverzone in landbouwgebied een prijs zou betaald worden van 40.000€/ha (lijkt ons redelijk gezien het 
om de minst productieve grond gaat want bemestingsverbod), koopt men voor dit bedrag bij een oeverstrook van 
5m breed, een lengte van 2000 meter aan. Met het budget van 600.000 € kan men dus 15x deze lengte kopen: of 3 
km oeverstrook! Welk van beide ingrepen zou meest effect hebben op de kwaliteit van de waterloop?
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Overweging

De vraag om meer aandacht te besteden aan het uitwerken van en het inzetten van de beschikbare voor structurele
maatregelen wordt meegenomen in de veschillende GTO's die door het bekkensecretariaat worden georganiseerd
en meegegeven aan de verschillende initiatiefnemers die acties zullen uitvoeren op het terrein.
Acties kunnen enkel in het bekkenspecifiek deel opgenomen worden als er een concreet project van een
initiatiefnemer is met een kostenraming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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 LEIE & BOS
Bekkenbeheerplannen Leie en Boven-Schelde in het werkingsgebied van Natuur.koepel vzw
Opsomming van de beken die vermeld staan in het Deelbekkenbeheerplan - met probleemstellingen - soms met
acties - meestal met acties die geen antwoord zijn op de
probleemstellingen.

Beek
Opgesomde problematieken in bekkenplan
Specifiek genoemde acties
Opmerkingen
Commentaren vanuit NP

Gaverbeek I

Gaverbeek
waterkwaliteit
hermeandering Gaverbeekse meersen
budget: 100.000€

vispassages
openleggen beek centrum
Waregem
budget: 600.000€
Hoeveel meter wordt
hier vrijgesteld?

monding in Leiemeander
demoproject oeverstroken
budget: 100.000€

fosfaatprobleem lozing RWZI - Wargem,

Anzegem en Ingooigem

Verdunning bij zuivering in Anzegem

IBA probleem in bovenlopen
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rioleringsgraad beneden gemiddeld - 80%

Slechte structuurkwaliteit

Maalbeek
waterkwaliteit
demo anti-erosie + spaarbekkens
75.000€ / gemeente en 780.000€ / overheden

Kasselrijbeek
fosfaat
demo anti-erosie +
spaarbekkens

Slechte structuurkwaliteit

slechte waterkwaliteit

Slijpbeek
erosieproblematiek
demo anti-erosie + spaarbekkens

sedimentbekken end of the pipe

Keibeek

demo anti-erosie + spaarbekkens

Gaverbeek II

Gaverbeek
Structuurkwaliteit en waterkwaliteit Gaverbeek openleggen in Harelbeke ecologisch herstel: 1.000.000€

Keibeek -bovenloop
Structuurkwaliteit en waterkwaliteit
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demoproject anti-erosie en
spaarbekkens
budget: zie hierboven

Overstromingen voor en achter Zwevegem
structuurherstel

? Niet vermeld
Pluimbeek - bovenloop
Structuurkwaliteit en waterkwaliteit
demoproject anti-erosie en spaarbekkens
budget: zie hierboven

structuurherstel

? Niet vermeld
Slijpbeek -bovenloop
Structuurkwaliteit en waterkwaliteit
demoproject anti-erosie en spaarbekkens
budget: zie hierboven

erosieproblematiek

De Gavers/ Gaverbeek
structuurkwaliteit
Ecologisch herstel
hermeandering 200.000€

Bufferbekken door provincie
Bufferbekken provincie:
400.000€

Oude Mandel
Aandachtsgebied

slechte waterkwaliteit

Geen specifieke acties

rioleringsgraad 65%

biologisch ontoereikend
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zijbeken - speibeek

zijbeken - kromme dijkbeek

Kattebeek

Geen acties
Heulebeek

fiche 6F0374 - foutieve gegevens - Bankbeek
Ledegem???
bufferbekken provincie 100.000€

Heulebeek
slechte waterkwaliteit

pesticidenproblematiek -groententeelt

structuurkwaliteit
structuurherstel centrum
Gullegem - 70 m -
VMM - 600.000€

hermeanderen 700m Moorsele
VMM -200.000€

structuurherstel Kuurne -
gemeente Kuurne
budget?

Vlaspark Kuurne - oeverinrichting
gemeente Kuurne
budget?
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Oeverinrichting - Kortrijk
Stad Kortrijk
budget?

overstromingen stroomafwaarts
overstromingsdijk Ledegem
VMM -300.000€

aanleg winterbed 280m - foutieve fiche.. Moorsele ipv
Moorslede
VMM - 280.000€

erosieproblematiek
Slibvang -
VMM- 300.000€

waterschaarste in de zomer
geen acties waterschaarste???

overstromingsproblematiek
Bufferbekken en
watercaptatie voor landbouw - provincie
Bufferbekken provincie 700.000€

Passendalebeek

pesticidenproblematiek -groententeelt

Papelandbeek

Wulfdambeek

Kleinderbeek

Bufferbekken - waar?
bufferbekken provincie 350.000€

Rakebosbeek
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Vaarnewijkbeek

Leie
vismigratie
aanleg vispassage - sluis Menen
Vlaamse Waterweg 1.780.000€
enkel voor vispassage?

waterkwaliteit
verbreding Wervik
reeds uitgevoerde actie…

Doortocht Menen - vaarwegaanpassing - oeverinrichting?
Vlaamse Waterweg 22.730.000€ bouwen van brug en afbreken huizen

geen oeverherstel wel
herinrichting centrum Menen

kalibratie pand 160 - doel doortocht verbreding en
heraanleg
Vlaamse Waterweg - 86.000.000€
deel budget voor natuurvriendelijke
herinrichting oevers?

kalibratie pand 170 - doel doortocht verbreding en heraanleg
Vlaamse Waterweg - 27.910.000€
deel budget voor natuurvriendelijke herinrichting oevers?

Sluis st. Baafs-Vijve

Vispassage sluis St. Baafs- Vijve
Vlaamse Waterweg
budget?

kalibratie pand 140
Vlaamse Waterweg - 90.470.000€
deel budget voor natuurvriendelijke
herinrichting oevers?

kalibratie pand 150
Vlaamse Waterweg - 85.020.000€
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deel budget voor natuurvriendelijke herinrichting oevers?
Leie I

Palingbeek
Waterkwaliteit
anti-erosieactie
VMM- Eu - gemeenten: 170.000€

Neerbeek
Waterkwaliteit

Structuurkwaliteit

Grotendeels ingekokerd

Geluwebeek
Waterkwaliteit

groot deel ingekokerd

overstromingsproblematiek
heraanleg bufferbekken
provincie: 650.000€

Reutelbeek

bufferbekken
provincie: 100.000€
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Hoge plankenbeek
overstromingsproblematiek
Actie bufferbekken
Provincie: 350.000€

Markebeek

Grote wallebeek

Bufferbekken
provincie: 300.000€

Kanaal Bossuit- Kortrijk
structuur kanaal

geen acties? - geen fiches?
Draagvlakcreatie voor productieve landschappen intercommunale Leiedal?
actie voor water?

Kanaal Roeselare -
Leie
slechte biologische waterkwaliteit - blauwalgen

Actie?

slechte structuurkwaliteit -oevers, bedding, profiel

teveel aan stikstof en matig fosfaatprobleem

Mandel

Mandel I
slechte structuurkwaliteit

slechte waterkwaliteit
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pesticiden

overstromingsproblematiek

erosie
slibvang
VMM: 300.000€

Babilliebeek
overstromingsproblematiek
bufferbekken
provincie: 400.000€

Kromme beek
overstromingsproblematiek
bufferbekken uitbreiding
provincie: 150.000€

Collivijverbeek
overstromingsproblematiek
actie: bufferbekken
provincie: 600.000€

Robeek

St. Godelievebeek
overstromingsproblematiek

Devebeek
slechte waterkwaliteit
bufferbekken
provincie: 500.000€

pesticiden

rioolzuivering - onder gemid. 72% -

noodzaak voor 100 IBA's
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Bosbeek -Lendelede

plaatsen van stuw -
provincie: kostprijs?

Lokkebeek - ingelmunster

bufferbekken
provincie: 250.000€

Liebeek-Roeselare

bufferbekken
provincie: 250.000€

Mandel II
slechte waterkwaliteit

riolering slechts 67%

Douvebeek
slechte waterkwaliteit

vismigratie

Riolering ondermaats 63%

Veel IBA's nodig

Overstromingen door erosie
Uitbreiden bestaand bufferbekken Douvebeek
provincie+EU : 250.000€

Anti erosiemaatregelen
Vl+EU+gemeenten :
470.000€
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zwakke structuurkwaliteit

Despierrebeek en Warnavebeek
slechte waterkwaliteit

structuurkwaliteit

Rioleringsgraad 55% + veel IBA's nodig

Erosie
Anti erosiemaatregelen
Vl+EU+gemeenten: 156.000€

Overstromingen

Leie II

Hazebeek
slechte waterkwaliteit en riolering

Paddebeek
slechte waterkwaliteit en riolering
bufferbekken
Provincie: 300.000€

Waalshoekbeek
slechtewaterkwaliteit

bufferbekken
Provincie : 200.000€
Op de Lampernissebeek?
Leie III
rioleringsgraad 70%

Aalbeek
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ongezuiverd lozing in meander Oeselgem

Zoubeek
effluenten RWZI Olsene en Nokere in beek

slechte waterkwaliteit

slechte struktuurkwaliteit

Olsenbeek
ongezuiverd lozen in beek

Tichelbeek
nood aan gescheiden riolering

Schelde

Grote Spierebeek
vervuiling Wallonië en Frankrijk
grensoverschrijdende acties
?

Diffuse lozingen huishoudens
IBA- beleid?

Nitraten en fosfaten landbouw

Erosie

Verlanding zijarm
natuurproject ANB
?
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afvoercapaciteit verhogen - plaatsen van stuw
VMM: 300.000€

project Valys?

10 bekenplan: realisatie van ecologische maatrelen voor de grote Spierebeek, Wijmeersbeek, Scheldebeek,
Bosbeek, Kleine Spierebeek en Zandbeek.
?

Stad Kortrijk en Natuurpunt -
ecologische herstelacties

Kanaal Bossuit- Kortrijk

?
?

Kasterbeek
overstromingsproblematiek
Bufferbekken - waar?
Provincie: 300.000€

Overweging

De opmerkingen zijn niet duidelijk of concreet om tot een wijziging of aanpassing in het plan te leiden.
De acties die in het BSD BOS en Leie staan vermeld zijn niet steeds gelinkt aan specifieke knelpunten uit de visie
aangezien het actieprogramma werd opgemaakt in overleg met partners die de actie ondersteunen, financieren en
willen trekken.
Rond waterkwaliteit is het niet steeds evident om maatregelen te formuleren.
De vermelde problematieken/ acties zullen worden meegenomen bij de GTO's of worden meegegeven aan de
initiatiefnemers van acties in dit gebied.
In het actieprogramma worden enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1217

Specifieke opmerkingen voor de acties binnen het Leie- en Bovenschelde bekken 
We stellen vast dat in deze regio er een zeer grote discrepantie is tussen de wetenschappelijke analyses met
daaruit volgende probleemstellingen van de diverse waterlopen en de acties die daar tegenover worden gesteld.
We verwijzen voor deze uitspraak naar bijgaande tabel waarbij we schematisch een overzicht geven. 
De beleidsmaatregelen zijn éénzijdig gericht op waterbeheersing op het einde van het traject door aanleg van
bufferbekkens die dan ook nog vooral worden gepland als reservecapaciteit voor de intensieve landbouw.
Daarnaast is er ook een keuze voor een aantal dure projecten in de stedelijke sfeer waarvan het rendement voor de
betrokken waterloop marginaal is. De discrepantie met de middelen die besteed worden aan echte structurele
aanpak is schrijnend. Men kan misschien stellen dat dergelijke projecten meehelpen aan creatie van draagvlak en
stadsverfraaiing, maar de ernst en de urgentie van de waterproblematiek is dusdanig, dat wij wensen dat de
beschikbare middelen besteed worden aan echte structurele
maatregelen.                                                                    Dit soort “leuke” projecten zijn absoluut niet prioritair en we
vragen dan ook expliciet om ze te schrappen. 
Een klein rekenvoorbeeld: budgetten van 600.000 € voor openleggen van vb. Heulebeek en Gaverbeek Indien voor
een oeverzone in landbouwgebied een prijs zou betaald worden van 40.000€/ha (lijkt ons redelijk gezien het om de
minst productieve grond gaat want bemestingsverbod), koopt men voor dit bedrag bij een oeverstrook van 5m
breed, een lengte van 2000 meter aan. Met het budget van 600.000 € kan men dus 15x deze lengte kopen: of 3 km
oeverstrook! Welk van beide ingrepen zou meest effect hebben op de kwaliteit van de waterloop?

Overweging

De vraag om meer aandacht te besteden aan het uitwerken van en het inzetten van de beschikbare voor structurele
maatregelen wordt meegenomen in de veschillende GTO's die door het bekkensecretariaat worden georganiseerd
en meegegeven aan de verschillende initiatiefnemers die acties zullen uitvoeren op het terrein.
Acties kunnen enkel in het bekkenspecifiek deel opgenomen worden als er een concreet project van een
initiatiefnemer is met een kostenraming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1218

Oude Mandel en Kattebeek
Net als voor de Oude Mandel is voor dit aandachtsgebied geen actieprogramma terug te vinden. Er wordt enkel
een beschrijving gegeven van de historische en huidige toestand van de waterloop.
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Overweging

Een GTO (gebieds- en thematisch overleg) Oude Mandel en Kattebeek, vertrekkende van een screening van de waterlichamen
om de problematieken in beeld te brengen, zal worden opgestart door het bekkensecretariaat en in overleg met alle betrokken
partijen.
In het actieprogramma kunnen enkel acties worden opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Van zodra uit dit GTO concrete acties geformuleerd worden, kan de initiatiefnemen deze
opnemen in het WUP van het SGBP3.
Het GTO kan nader beschreven worden onder “gebiedsgerichte uitdagingen”.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Het GTO Oude Mandel en Kattebeek nader beschrijven onder “gebiedsgerichte uitdagingen”.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1219

Heulebeek 
Ondanks een relatief uitgebreid actieprogramma is men niet concreet in de voorgestelde acties. Hermeandering
wordt naar voor geschoven, maar men geeft niet aan waar dit specifiek zal worden gerealiseerd. Ook winterbedden
en overstromingsgebieden staan op het programma wat essentieel is in natuurherstel en klimaatadaptie. Echter,
men is opnieuw niet concreet over de omvang van deze aanpassingen. Hoe groot zullen deze gebieden zijn en wat
is de maximum opslagcapaciteit? Hoe gaat het overstromingsgebied er concreet uitzien? 
Net als bij de Gaverbeek staan er geen concrete acties gepland om vervuilende waterlozingen van industrie,
huishoudens en landbouw aan te pakken. Deze vormen namelijk een belangrijke beperkende factor in de
natuurontwikkeling van de beek. 
De Heulebeek is een belangrijke beek voor migrerende vissoorten, waaronder de kopvoorn die er voor komt, een
soort die onder het soortenherstelprogramma van ANB valt. In het actieprogramma komen vis-mitigerende
maatregelen niet aan bod: geen vismigratievoorzieningen aan o.a. het vismigratieknelpunt van de oude molen in
Heule en geen paaiplaatsvoorzieningen. In tegendeel, het aanleggen van een GOG kan resulteren in nieuwe
vismigratieknelpunten wanneer het ontwerp niet goed doordacht wordt. Dit is in strijd met de Benelux Beschikking
(M (2009) 1). 
De weinig ambitieuze aanpak is een gemiste kans voor het beheer. Met een matige structuurkwaliteit die verbeterd
kan worden door de reeds voorgestelde ontwikkeling van nieuwe meanders en winterbedding, zou deze beek tegen
2027 kunnen evolueren van een aandachtsgebied naar een potentieel speerpuntgebied. Uiteraard mits ambitieuze
acties naar waterkwaliteit en vismigratie.

Overweging

Het GTO Heulebeek werd in het voorjaar 2021 heropgestart. In dit overleg staan waterkwaliteit en ecologie
centraal. Ook is het traject rond het Riviercontract waar de focus op waterkwantiteit ligt.
Van zodra concrete acties kunnen geformuleerd worden vanuit beide trajecten, zullen deze opgenomen worden via
het jaarlijkse WUP van het SGBP3
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1220

Leie – aanvullingen van actieplannen noodzakelijk 

In de visie om de goede ecologische toestand van de Leie te bereiken staat vermeld dat daarvoor eerst een
verdere algemene verbetering van alle zijwaterlopen in het Leiebekken nodig. Vanuit de milieubeweging zien we
echter geen ambities is in de actieprogramma’s van die zijbeken. De Leie is een van onze grote Belgische rivieren
en daardoor een belangrijke wateras. Het spreekt voor zich dat er gestreefd moet worden om binnen de KRW
tegen 2027 de goede ecologische toestand te bereiken. 
Knelpunt - Vismigratie: 
Binnen het Schelde-Seine project wordt er aandacht besteed aan vismigratievoorzieningen en ecologisch ingerichte oevers. Als
vismigratievoorziening worden aan elke sluis een vistrap voorzien. Echter, een vistrap is geen kant en klare oplossing, maar is enkel effectief als
het waterbeheer er aan aangepast is, bijvoorbeeld door een noodzakelijk debiet door de vistrap te laten sturen die als lokstroom dient voor
stroomopwaarts migrerende vissen. Ook moet bij vistrappen opgemerkt worden dat die zelden werken voor stroomafwaarts migrerende vissen.
Deze volgen de hoofdstroom die zelden door een vistrap gaat. Het is daarom aan te raden om zoveel mogelijk water door de vistrap te laten
passeren. Indien dit niet mogelijk is, moet bekeken worden wat de alternatieven zijn. Water over een stuw veroorzaakt mogelijks weinig hinder
voor stroomafwaarts migrerende vissen. Echter, wanneer het water door een waterkrachtturbine passeert, vormt dit wel een probleem.
Schroeven van turbines resulteren in een mortaliteit van 9 – 58% volgens verschillende wetenschappelijke studies. Deze mortaliteit loopt snel op
bij een cumulatief aantal turbines. De aanleg van turbines aan sluiscomplexen, zoals het sluiscomplex van Harelbeke is dan ook nefast voor de
natuurontwikkeling van de Leie en moet ten stelligste vermeden worden. Hoe zit het met de andere toekomstige ontwikkelingen van de
sluizencomplexen? Wordt het ondanks de vistrappen, door de vernieuwde sluizen voor de trekvis, dan nog problematischer in de toekomst? 
Vergunningenbeleid afvalwater: 
Een heikelpunt dat blijft spelen, zijn de vele lozingen afkomstig van landbouw, industrie en huishoudens. Niet alleen via de zijbeken (zie hoger),
maar ook rechtstreeks. Het is dus zeker niet zo dat we moeten wachten op een betere kwaliteit van de zijbeken vooraleer de Leie zal
verbeteren. Daarbovenop krijgen bedrijven de toelating om water te lozen in de Leie die niet aan de kwaliteitsnormen voldoet (o.a. vanuit de
diepvriessector). Hier zou het vergunningenbeleid meer moeten spelen. Gezien er tijdens de zomermaanden veel minder debiet is van het
Leiewater en minder verdunningen spelen stellen wij dat bepaalde kwaliteitsnormen moeten herzien kunnen worden en de lozingsvergunningen
moeten herbekeken worden in het kader van de klimaatveranderingen. 
Waterniveau: 

Voor de Leie missen we ook ambitie om meer actie te ondernemen om het waterniveau van de Leie zelf hoger in te
stellen in de lente en de zomer zodat er minder verdroging is van de natuur in de Leievallei zelf. Zijn er afspraken
met Frankrijk – een verdrag in de maak? – rond het doorlaten van Leiewater naar België? Hoe zit het met het
nieuwe canal du Nord en het waterverbruik? Zijn er garanties dat er voldoende water naar de Leie in België komt
ipv naar de haven van Duinkerke?
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Overweging

Kwaliteit Leie en zijwaterlopen

Voor de Leie werd prioriteit klasse 5 voorgesteld. In het kader van het nastreven van een goede ecologische 
kwaliteit tegen 2033 en het inzetten op win-wins, alsook in het kader van het Rivierherstel Leie (Natte Natuur), zal 
ook ingezet worden op het verbeteren van de waterkwaliteit van de meanders van de Leie en de zijbeken waar 
potentieel in zit. Een GTO rond de Waterkwaliteit Leie en zijbeken zal worden opgestart door het 
bekkensecretariaat en DVW waarbij alle betrokken partijen betrokken zullen worden en waarbinnen de 
waterkwaliteit van de zijbeken en meanders besproken zal worden. Vanuit dit overleg kan een actieprogramma 
programma opgemaakt worden. Deze concrete acties kunnen dan door de initiatiefnemer(s) in het WUP van het 
sSGBP3 opgenomen worden. In het actieprogramma kunnen immers enkel acties worden opgenomen als ze 
reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de initiatiefnemer en kostenraming. Gezien het GTO Waterkwaliteit Leie 
en zijbeken nog moet opgestart worden, was dit nog niet opgenomen in het bekkenspecifiek deel . De vermelidng 
van dit GTO kan wel opgenomen worden onder
“gebiedsgerichte uitdagingen”.

Knelpunt - Vismigratie: 
De beschreven problematiek zal meegegeven worden aan DVW om bij de uitbouw van de vispassages hiervoor 
aandacht te hebben.

Vergunningenbeleid afvalwater: 
Het aangehaalde heikelpunt van de vele lozingen afkomstig van landbouw, industrie en huishoudens, zowel via de 
zijbeken als rechtstreeks zal ook worden meegenomen in het overleg GTO Waterkwaliteit Leie en zijbeken.
.
Waterniveau: 
De instelling van het waterniveau voor de Leie wordt verder bekeken in het kader van de problematiek 
waterschaarste. Dit aandachtspunt werd ook besproken op eht recent ogestarte GTO Waterschaarste Leie waarbij 
gezocht wordt naar maatregelen om de waterschaarste in de Leievallei tegen te gaan en er minder verdroging is 
van de natuur in de Leievallei zelf. Verder is er overleg met Frankrijk mbt afspraken rond debieten in het kader van 
het project Seine-Schelde.
In het actieprogramma worden enkel acties opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de 
initiatiefnemer en kostenraming. Gezien het GTO Waterkwaliteit Waterschaarste pas opgestart is, en nog verder 
gezocht wordt naar oplossingen voro waterschaarste (voorstellen moeten nog doorgerekend worden in 
waterbalansmodel), was dit nog niet opgenomen in het bekkenspecifiek deel . De vermelidng van dit GTO kan wel 
opgenomen worden onder “gebiedsgerichte uitdagingen”.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Onder gebiedsgerichte uitdagingen
Toevoegen paragraaf rond GTO Waterkwaliteit Leie en zijbeken, waarbij een actieprogramma voor het streven naar
betere waterkwaliteit voor de Leie en de zijbeken zal worden uitgewerkt, aandacht voor vispassages, afstemming
vergunningenbeleid.
Toevoegen paragraaf rond GTO Waterschaarste. 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1221

Kanaal Kortrijk-Bossuit 
Voor dit kanaal zien we hier geen ambitie om naar win-win situaties te zoeken tussen economie en natuur. We zien
hier dat geen enkel actiepunten naar voor wordt geschoven, behalve modernisering ten behoeve van de
scheepvaart.

Overweging

Er zal in de visie betreft het verdere proces van KBK het volgende opgenomen worden:
- Opvolging van de biologische waterkwaliteit - flankerend beleid gericht op de waterkwaliteit.
Opmaak geïntegreerde toekomstvisie voor het kanaal met aanpassing van de oevers: aanleg 600m
natuurvriendelijke oevers als milderende maatregel omwille van het garanderen van de (biologische) waterkwaliteit
(op lange termijn in afstemming met de opwaardering van de Boven-Schelde).
- Onderzoek naar effecten van de verdieping in de omgeving van Bossuit via gedetailleerde
grondwatermodeleringen, via uitgebreide inventarisatie en analyse van de omgeving. De verdieping Bossuit-La
Flandre met aandacht voor mogelijke vernatting wordt op lange termijn voorzien in afstemming met de
opwaardering van de Boven-Schelde.
Eenmaal de concrete acties gekend zijn, zullen deze via het jaarlijkse WUP van het SGBP3 opgenomen worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1222

“RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties) 
In het afstroomgebied zijn de RWZI's van Waregem, Anzegem en Ingooigem gelegen. De effluenten van de 
RWZI's hebben een negatieve invloed op de fysico-chemische waterkwaliteit en biologische waterkwaliteit. RWZI 
Anzegem heeft een zeer verdund influent en kent een sterke onderbelasting. Het vermindert het 
zuiveringsrendement en er is meer overstortwerking door instroom van hemelwater in de riolering. Grachten 
afkoppelen en een gemengde riolering vervangen door een gescheiden stelsel moet dit verhelpen. Het effluent van 
RWZI Ingooigem leidt tot hoge fosforpieken op de Tjampensbeek.
Bijkomende nutriëntenverwijdering zou een meerwaarde zijn voor de Tjampensbeek. 
Naast nutriëntenverwijdering is de aanleg en handhaving van oeverzones des te meer een absolute noodzaak. 
De structuurkwaliteit van Gaverbeek I is ontoereikend, net als de Kasselrijbeek. De Maalbeek heeft een matige 
structuurkwaliteit. De twee grootste knelpunten zijn de bedding en het profiel. Veel waterlopen in dit 
afstroomgebied zijn niet natuurlijk ingericht met betonnen oevers of bodems. Het biologisch leven kan zich hier 
moeilijker handhaven en spoelt weg bij hoge debieten. 
To do: Uitwerken van demoprojecten voor erosiemaatregelen, meer bepaald oevererosie en afstroming van akkers, 
op de bovenlopen van de Gaverbeek (Keibeek, Slijpbeek, Kasselrijbeek, Maalbeek).” 
Ook hier weer de noodzaak van oeverzones, natuurlijk herinrichten, ontharden, doorbreken van kanalisatie, etc. 
Essentieel om de Gaverbeek I in een goede ecologische toestand te krijgen, is het saneren van afvallozingen en 
nutriëntenaanrijking door industrie, landbouw en huishoudens. Alle geïnvesteerde kosten rond hermeandering, 
openleggen van kokers en inrichting natuurlijke oevers zal tevergeefs zijn indien men geen verbeterde 
waterkwaliteit kan garanderen.
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Overweging

Een GTO (gebieds- en thematisch overleg) Gaverbeek, vertrekkende van een screening van de Gaverbeek om de
problematieken in beeld te brengen, zal worden verdergezet door het bekkensecretariaat en in overleg met alle betrokken
partijen. De Gaverbeek werd door VMM aangeduid als prioritair gebeid binnen de gebiedsgerichte werking. Hierbij zal
waterkwaliteit, wateroverlast, watertekort en waterbeleving aan bod komen.
In het actieprogramma kunnen enkel acties worden opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Van zodra uit dit GTO concrete acties geformuleerd worden, kan de initiatiefnemen deze
opnemen in het WUP van het SGBP3.
Het GTO kan nader beschreven worden onder “gebiedsgerichte uitdagingen”.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Aanvulling paragraaf rond GTO Gaverbeek bij gebeidsgerichte uitdagingen.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1223

We focussen hier even op de gemeente Anzegem als één voorbeeld van onze regio. Dit bezwaarschrift heeft dan
ook niet de pretentie om volledig te zijn in zijn voorgestelde acties. Een volledig uitgewerkte visie op alle waterlopen
in onze regio overstijgt ruim wat men mag verwachten van een vrijwilligersbeweging. We vinden dit finaal de taak
van de overheid en dat vraagt in de eerste plaats om voldoende inzet van gekwalificeerde mensen. 
Voorbeeldgemeente : Anzegem 
Gemeente Anzegem kenmerkt zich door een uitgesproken reliëf met een aantal bronnen en waardevolle
bovenlopen van beken, vaak aangeduid als Natuurgebied. De oeverzones langs deze beken (Nederbeek met
brongebied op Tiegemberg, Kasteelbeek, St.
Arnoldusbeek) zijn belangrijk omwille van waardevolle beekbegeleidende flora. Geen enkele van deze oeverzones
is echter gerealiseerd. 
We vragen voor deze zones een aankoopbeleid om bronnen te beschermen en om oeverzones aan te kopen om
vooral de beekbegeleidende natuur te beschermen, inspoeling te vermijden, wat direct negatief werkt op de
waterkwaliteit en bijdraagt aan de erosiebelasting van het Leiebekken. 
 
Kasteelbeek: zeer waardevol brongebied (“amfitheater”), lager gelegen het domein Hemsrode. Privé-eigendom.
Jaarlijks decor voor de organisatie van een Military. De gemeente zou hier beschermende voorwaarden voor de
kostbare flora van vochtige (bron)gebieden en de rust van de (avi)fauna bij de goedkeuring van zo’n massa-event
als de Military moeten opleggen. 
Dommelbeek, Tjampensbeek / Kromme beek deze vermelde beken monden uit in de Maalbeek, die op zijn beurt in
Waregem uitmondt in de Gaverbeek. 
Aan de Maalbeek is een overstromingsgebied aangelegd, een dure end-of-the-pipe ingreep, wetende dat er
helemaal geen integraal waterbeleid is voor de beken die de Maalbeek voeden. Heel wat grachten en
afwateringssloten die op hun beurt die beken voeden, kennen bijvoorbeeld geen bufferruimte met de akker
waardoor pesticiden rechtstreeks in het water terecht komen Opnemen in het actieplan: verplichte afstand ten
aanzien van de beek of sloot laten naleven. 
Kasselrijbeek: (Vichte) mondt uit in de Gaverbeek in de buurt van de wijk Nieuwenhove. Hoge biodiversiteit van het
bufferbekken en de vele tientallen knotwilgen en opgaande populieren langs de beek in Vichte tot aan de
spoorweg. De bomen moeten zeker behouden blijven o.a. voor de diverse koppels steenuilen die in het gebied tot
broeden komen. De omliggende vochtige weiden waren vroeger overstromingsgebied in de winter. De meeste
weiden werden evenwel opgehoogd en omgezet in akkers. De Kasselrijbeek was vroeger een meanderende beek
die gekanaliseerd werd Hierdoor verdwenen tientallen oude en waardevolle bomen. We vragen stopzetting van het
ophogen van weiland, en waar mogelijk restauratie van het oorspronkelijke weiland. Wij vragen ook herstel van het
meanderend aspect van de Kasselrijbeek en van de heraanplant van beekbegeleidende boomsoorten. 
Het effluent van RWZI Ingooigem leidt tot hoge fosforpieken op de Tjampensbeek. Bijkomende
nutriëntenverwijdering is nodig voor herstel van de Tjampensbeek. 
Bufferbekkens: Nood aan regelgeving dat hier waterretentie primeert. Anzegem kent een stijgend aantal
tuinbouwers met grote water- en irrigatiebehoeften die bufferbekkens aanleggen. Op die manier blijft men achter de
feiten aanlopen.
Drainages in beekvalleien verwijderen: Water vasthouden, betekent meer kans geven om te infiltreren. Als dit voor
gevolg heeft dat de landbouwer met een natte randstrook zit, dan moet een beheersovereenkomst de norm worden
waarbij deze strook niet enkel als natte randzone dient, maar waar zich ook een ecologisch waardevolle
mantelzoomvegetatie kan ontwikkelen. Maar wat is de praktijk nu? De landbouwer doet zijn beklag, en de
gemeente volgt. Zeker drainages in de buurt bij natuurgebieden zijn verantwoordelijk voor de verdroging. Een case
is het Bassegembos in Anzegem (deelgemeente Kaster) waar een landbouwer voor het vlot functioneren van zijn
drainages aandrong op het ruimen en verdiepen van sloten voor het versnelde afvoeren. op af. De natuurvereniging
werd bovendien dringend verzocht de overgroeiende takken zwaar in te snoeien. Gevolg: twee keer verlies:
versnelde afvoer van water (milieu) en degradatie van de bosrand (natuur). 
Extra aandacht voor het erosiebeleid in Anzegem: Om de sedimenttoevoer (opvallend groot in het Leiebekken) te
beperken, zou het erosiegevoelige Anzegem haar erosiebestrijdingsplan moeten uitvoeren. Hoeveel van deze
acties werden reeds uitgevoerd en over welk deel van de oppervlakte spreken we dan? Welke zijn de voorlopige
resultaten van deze actieplannen? We vragen acties om dit met het gemeentebestuur in Anzegem beter op te
volgen en aan te zwengelen.
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Overweging

Een GTO (gebieds- en thematisch overleg) Gaverbeek, vertrekkende van een screening van de Gaverbeek om de
problematieken in beeld te brengen, zal worden verdergezet door het bekkensecretariaat en in overleg met alle betrokken
partijen. De Gaverbeek werd door VMM aangeduid als prioritair gebeid binnen de gebiedsgerichte werking. Hierbij zal
waterkwaliteit, waterkwantiteit maar ook waterbeleving aan bod komen. De problemaiek zoals geschetst mbt tot de gemeente
Anzegem zal meegnomen worden tijdens dit overleg.
In het actieprogramma kunnen enkel acties worden opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn met duidelijke de
initiatiefnemer en kostenraming. Van zodra uit dit GTO concrete acties geformuleerd worden, kan de initiatiefnemen deze
opnemen in het WUP van het SGBP3.
Het GTO kan nader beschreven worden onder “gebiedsgerichte uitdagingen”.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Leiebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Aanvuling gebriedsgerichte uitdaging Gaverbeek mbt tot GTO Gaverbeek en meenemen problematieken Anzegem,
zijbeken Gaverbeek.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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