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Het overwegingsdocument bij het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-
Zennebekken 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 Dijle-Zennebekken over de tijdens het openbaar onderzoek en 
adviesronde ingediende opmerkingen en adviezen bij het bekkenspecifieke 
deel Dijle-Zennebekken. Het document werd voorbereid door het 
bekkensecretariaat van het Dijle-Zennebekken, besproken op het GTO van 28 
mei 2021 en aan het bekkenbestuur voor goedkeuring voorgelegd op 11 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 Dijle-Zennebekken 

- de manier waarop het openbaar onderzoek werd verwerkt en wat er 
in het bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken 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 Dijle-Zennebekken, en – indien van toepassing 
- de voorstellen tot aanpassingen van het bekkenspecifieke deel Dijle-
Zennebekken 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 een veertigtal bezwaren (opmerkingen1 en adviezen2) 
ontvangen voor het bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken. De 
ontvangen bezwaren bestaan telkens uit één of meerdere (inhoudelijke) 
opmerkingen. In totaal werden de bezwaren inhoudelijk opgesplitst in 105 
deelopmerkingen. Af en toe werden bezwaren meerdere keren ingediend. 
Het aantal (inhoudelijk) unieke deelopmerkingen ligt hierdoor iets lager. 

 

 

 

12 organisaties en 23 particulieren hebben een of meerdere opmerkingen 

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

ingediend over het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken. De 
meeste bezwaren waren afkomstig van het middenveld. 

 

Advies bekkenraad3 

De bekkenraad van het Dijle-Zennebekken  bracht op 4 juni 2020 advies uit 
over het ontwerp bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken. Na 
zorgvuldige overweging werden de opmerkingen van de bekkenraad 
verwerkt in het ontwerp bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken 
vooraleer het, na goedkeuring door het bekkenbestuur op 16 juni 2020, in 
openbaar onderzoek ging.  

Op 11 maart 2021 formuleerde de bekkenraad van het Dijle-Zennebekken 
een advies op de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen in het kader van 
het openbaar onderzoek.  

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 Dijle-Zennebekken heeft betrekking op het 
actieprogramma (46%), gevolgd door oppervlaktewaterkwaliteit (15%) en 
de gebiedsspecifieke visie en afbakening overstromingsgebieden (beiden 
8%).  

Een groot aantal (deel)opmerkingen bij het actieprogramma heeft 
betrekking op de impact van een actie op de (continuïteit van de) 
landbouwuitbating (ruimte inname, peilwijziging, onderhoud van 
waterlopen, effecten van structuurherstelmaatregelen, etc.). In dit 
verband wordt veelvuldig gevraagd om in een vroeg stadium betrokken te 
worden bij het uitwerken van de acties, temeer omdat voor een aantal 

acties momenteel nog niet duidelijk is wat precies op welke plaats zal 
gebeuren. Daarnaast wordt vaak gewezen op het belang van bepaalde 
acties of elementen voor bepaalde gebieden, of worden suggesties gedaan 
om bepaalde zaken mee te nemen in de acties.  

De opmerkingen met betrekking tot oppervlaktewaterkwaliteit hebben 
vaak betrekking op riolering of gebieden waar waterkwaliteit een belangrijk 
knelpunt vormt. De opmerkingen op de afgebakende 
overstromingsgebieden zijn voornamelijk afkomstig van particulieren met 
percelen in het gebied, die vrezen voor impact op hun eigendom.  

 

 

 



 

 

 

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

Slechts een deelopmerking en -advies bij het bekkenspecifieke deel Dijle-
Zennebekken leide tot een aanpassing van het bekkenspecifieke deel. Dit 
gaat meer specifiek over het toevoegen van de actie rond monitoring 
recreatie op Dijle ikv afspraken conevenant werd ook toegevoegd aan de 
gebieden Voer, IJse en Laan. 

Waar sectoren vroegen om betrokken te worden bij de uitwerking van 
acties, werd bevestigd dat dit inderdaad zal gebeuren, onder andere via de 
integrale projecten. Ook de vele gebiedsspecifieke aanvullingen bij visie en 
acties zijn zeer waardevol en zullen meegenomen worden in de 
verschillende integrale projecten. Zie betreffende fiches in bijlage voor 
concrete aanpassingen. 
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2.2 Naar aanleiding van opmerkingen bij de andere bekkenspecifieke delen 

 

Het bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken 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.  

 (gebiedsgerichte uitdagingen) Actualiseren van het overzicht van 
de projecten Sigmaplan en waar mogelijk linken naar website(s) 
betreffende projecten via dewelke de voortgang van de 
betreffende projecten wordt gecommuniceerd. 

- 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 Weesbeek (VL05_90) 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 Dijle-Zennebekken 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
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Dijle- en Zennebekken

Code van de indiener : 0uAgUSbi

Ingediende reacties

Id: 3027

Hierbij verwijzen naar ons advies dat reeds via mail is overgemaakt met referentie: 1022161-1BA-
KVR. Ontwerpplannen GOG's stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 
  

Overweging

Algemeen
De voorliggende afbakening is een intentie voor de afbakening van een nieuw GOG Zennebeemden en doet geen
uitspraak over 1) of het GOG er effectief komt en 2) de definitieve perimeter van de overstromingszone. Er zijn nog
andere projecten lopende in het stroomgebied die mee geëvalueerd zullen worden.
De afbakening is een eerste stap om het onderzoek op te starten om het GOG in dit gebied concreet vorm te geven
Er zijn nog geen concrete plannen van de nodige infrastructuur voor het gecontroleerd overstromingsgebied. Dit
maakt voorwerp uit van nog op te starten ontwerpstudies. Het is pas tijdens de ontwerpfase dat terreinkenmerken,
bestaande installaties en specifieke bezorgdheden worden geëvalueerd i.f.v. het uiteindelijke ontwerp om in het
afgebakende gebied voldoende te kunnen bufferen. In de ontwerpfase wordt overleg met eigenaars, buurtbewoners
en betrokken instanties voorzien. Daarnaast volgt er bij de latere aanvraag van de omgevingsvergunning nog een
specifiek openbaar onderzoek over het project op basis van de concrete plannen.
Deze procedure dient om later waar nodig de financiële instrumenten (o.a. vergoedingsplicht, aankoopplicht op
verzoek van de eigenaar) te kunnen toepassen. 
Ruimtelijke, landschappelijke en ecologische beoordeling
Zoals bij alle werken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, worden de ruimtelijke, landschappelijke en
ecologische effecten van de bouw en de werking van het gecontroleerd overstromingsgebied geëvalueerd op basis
van de concrete ontwerpplannen en bijhorende documenten tijdens de procedure van de omgevingsvergunning.  In
de nog op te starten ontwerpfase moet rekening gehouden worden met de bepalingen van onder meer het
gewestplan, ligging nutsleidingen, Decreet Natuurbehoud, Beschermde landschappen maar ook het
landbouwgebruik. Bij de concrete uitwerking van de  plannen zal de nodige aandacht besteed worden om eventuele
nadelige ruimtelijke, landschappelijke of ecologische effecten zoveel mogelijk te vermijden, te beperken of waar
nodig te compenseren. Hierbij kan een LIS of LER uitgevoerd worden om de impact op de landbouw te
onderzoeken. 
Gebruiksbeperkingen en waardevermindering van eigendommen
Het zal zeker mogelijk blijven om de percelen waar tijdens de vulling van het overstromingsgebied water op wordt
gebufferd te gebruiken voor professionele landbouw als graasweide, hooiland of grasland.  
Voor het toepassen van oa. vergoedingsplicht en aankoopplicht op verzoek van de eigenaar wordt verwezen naar
het uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid.
Er zijn in de meer dan 50 gecontroleerde overstromingsgebieden die VMM in Vlaanderen beheert geen
aanwijzingen of ervaringen dat de kwaliteit van het opgevangen overstromingswater problemen geeft  voor het
voortzetten van het huidige landgebruik of bodemverontreiniging veroorzaakt.
Doorheen de jaren is de overstortwerking naar de vallei al sterk geminderd. Ook de vooropgestelde brongerichte
maatregelen zoals ontharding, afkoppeling, infiltratie en de bouw van gescheiden rioolstelsels zullen de
overstortwerking verder verminderen. In combinatie met waterbeheersingswerken wordt ook de waterkwaliteit
verder aangepakt.
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Code van de indiener : 2X1VrYfW

Ingediende reacties

Id: 2807

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio

• De kwaliteit van de waterlopen in Haacht is ronduit slecht. De analyses die

jaarlijks door de gemeente op de Leibeek en De Binnenbeek worden uitgevoerd geven een waterkwaliteit Prati-
index voor 2020 van resp 7 en 5,2. De Lipsebeek is iets beter: prati index 2,3. Grote boosdoener is de nog beperkte 
rioleringsgraad in Haacht: slechts 85 % en de uit- en afspoeling van de landbouwgronden. Er zijn nog een aantal 
rioleringsprojecten gepland in de nabije toekomst (komende 3-5 jaar) maar voor vele straten is de planning nog niet 
gekend.
Hier moet dringend prioriteit aangegeven worden. De gemeente zelf onderneemt niets en wijst naar Aquafin.

• De Leibeek vloeit langs het natuurgebied De Haachtse Leibeekvallei en bij

hevige regenval stort de Leibeek over in het natuurgebied. Op zich is daar geen probleem mee mocht de 
waterkwaliteit van die beek goed zijn. Doch met een dergelijk slechte waterkwaliteit wordt er heel wat N en P 
aangevoerd naar dit natuurgebied. Natuurpunt Haacht doet al jaren grote moeite om de biodiversiteit in dit 
natuurgebied te vergroten met begrazingsprojecten en maaien en afvoeren van maaisel. Maar zolang de Leibeek 
water van slechte kwaliteit jaarlijks een paar keer overstort in het natuurgebied, is dit dweilen met de kraan open.

• Tijdens de zomermaanden heeft Haacht en zijn natuurgebieden te kampen met

grote droogte. De beken werden de laatste jaren door de provincie veel te diep geruimd waardoor het grondwater 
veel te diep en te snel wordt afgevoerd. Men zou de oevers beter wat breder en minder steil maken (dit ten 
voordele van al het waterleven en biodiversiteit) en de beken deels opvullen met de afgegraven oevers. Op deze 
manier blijft de dwarsdoorsnede even groot maar worden de beken minder diep en zullen Haacht, zijn bossen en 
natuurgebieden minder snel uitdrogen. Dit komt ook ten goede aan de biodiversiteit.

• Er moet misschien eens aan gedacht worden de Leibeek meer te laten

meanderen door de Haachtse Leibeekvallei om op die manier het natuurgebied (van nature een broekgebied) te 
vernatten (op voorwaarde dat de kwaliteit van de Leibeek sterk verbetert).

• In Haacht wordt er ook aan grondwaterwinning gedaan (De Watergroep). De

boorputten bevinden zich in het natuurgebied. Ook dit werkt verdroging in de hand.

• En dan zijn er nog de talloze illegale grondwaterwinningen...
• In Haacht bedraagt ruimtebeslag bedraagt 37 %. De totale verharding 13 %.

Hoge cijfers voor een landelijke gemeente. Maar wordt er ook nog lustig bijgebouwd en verder verhard. De 
grondbemalingen staan rustig te pompen en al het bemalingswater gaat meestal gewoon de riolering in. Hoewel 
GroenHaacht al
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aangedrongen heeft om alle bemalingen gesondeerd te laten verlopen, vindt het gemeentebestuur dit een 
overbodige last voor bouwheren. Ook het verplicht opvangen van het opgepompte water is blijkbaar teveel 
gevraagd.

Overweging

De waterkwaliteit van onder andere de Leibeek-Laakbeek is inderdaad nog niet goed. Er zijn recent wel een aantal
belangrijke rioleringsprojecten uitgevoerd, en een deel staat nog op de planning, dus er valt verbetering te
verwachten. Dit, en ook de andere aspecten rond structuurherstel en droogte, worden bekeken in het integraal
project Weesbeek-Leibeek/Laakbeek. Hierin brengen we alle betrokken partners (Vlaamse overheid, provincie,
gemeenten, Natuupunt, Boerenbond, ...) bij het integraal waterbeleid in de twee afstroomgebieden samen om
samen te werken aan een gezond en robuust watersysteem voor de Weesbeek en de Leibeek-Laakbeek. Alle
aangehaalde elementen kunnen daar dus verder behandeld worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 4 of 99



Code van de indiener : 3BcPC9vS

Ingediende reacties

Id: 2665

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Doorheen Kampenhout lopen geen grote rivieren, maar wel talrijke beken. De natuurlijke beeklopen in de gemeente
zijn niet alleen belangrijk voor de afwatering van het grondgebied, ze zijn ook erfgoed en belangrijk voor het
leefmilieu en de biodiversiteit. De beeklopen vormen ook belangrijke verbindingen tussen ecologisch waardevolle
gebieden: het Torfbroek, Ter Bronnen, het Hellebos, het Rotbos met de beekloop van de Dode beek, het
Silsombos, de bossen rond Wilder, het Weisetterbos en het Steentjesbos, zijn allen gelegen langs beeklopen en
maken in de landschappelijke structuur een onderdeel uit van het netwerk van beeklopen.

Lokale voorstellen ter verbetering:

 Zorg voor een integraal waterbeheersplan dat de dynamiek van de beeklopen respecteert. Belangrijke thema’s
daarbij zijn de waterkwaliteit, de natuurlijke waterbergingscapaciteit, het ontwikkelen en herstellen van natuurlijke
structuurkenmerken, het bevorderen van het zelfreinigend vermogen van de waterlopen, het natuurvriendelijk
ruimen van de waterlopen en het verantwoord natuurtechnisch inrichten ervan ten voordele van de biodiversiteit.
 Investeer in bovenlokaal overleg om verbindingen zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten en bouw verder op
het bestaande IVON-netwerk.
 Zorg voor voldoende oeverzone en zorg voor ecologische oevers en ruimte voor natuurontwikkeling langs de
oevers. Meer ruimte voor groen betaalt zich terug: groene lichthellende natuurlijke oevers met een ecologische
waarde vertalen zich ook in een hogere belevingswaarde evenals het verkrijgen van een grotere waterberging.
Ecologische oevers kunnen fungeren als groenblauwe corridors voor natuurlijke verbindingen door het landschap.
 Erken en bescherm beeklopen als cultuurhistorisch erfgoed.
 Zorg ervoor dat de beeklopen niet vervuild worden door lozingen, chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen
door het gebruik hiervan zoveel mogelijk te verbieden en door een strenge handhaving toe te passen. Probeer
inwoners en landbouwers er ook van te overtuigen en hen te stimuleren om hun terreinen ecologisch te beheren en
een groene buffer te voorzien met ecologisch beheer langs percelen die grenzen aan een beekloop.
 Neem acties voor meer biodiversiteit langs beeklopen.
 Breng knelpunten voor diervriendelijke waterwegen in kaart en stel een plan van aanpak op dat tijdens de
legislatuur kan uitgevoerd worden.
 Zorg dat bij het ruimen van de beken en grachten wordt op toegezien dat de beheerders (provincie Vlaams-
Brabant, de Watering der Barebeek en de gemeente) het slib afvoeren.
 Verplicht het voorzien van een regenwaterput bij nieuw- of herbouw van een woning die meer dan 40m² beslaat,
beperk verhardingen (zodat er voldoende infiltratiemogelijkheden blijven) en denk aan buffers om regenwater op te
vangen bij niet-residentiële vormen van verharding. Creatieve ontwerpen met minder verharding en geïntegreerde
bronmaatregelen zorgen voor maatschappelijke, ecologische én economische voordelen. Bovendien zijn ze
broodnodig om de negatieve gevolgen de klimaatverandering, zoals wij die nu al voelen, met meer piekregens en
langere droge periodes, te kunnen counteren.
 Sensibiliseer inwoners om regenwater maximaal te benutten.
 Subsidieer kleinschalige individuele waterzuiveringsinstallaties.

In de Begijnestraat in Kampenhout staan bijvoorbeeld 5 huizen die niet aangesloten zijn op de riolering. Het
afvalwater vloeit in een gracht langs de Begijnenstraat. Van daaruit komt dat in een Leigracht, loopt dit langs
natuurgebied om uit te monden in de Bergbeek die dwars door het Steentjesbos loopt en verder gaat in de
Zwarte Beek. Ook op andere plaatsen in of nabij natuurgebied zijn er woningen die niet aangesloten zijn op de
riolering en nog geen IBA hebben.

In Kampenhout is er ook een niet-vergunde slipschool van de federale politie die zich situeert op een militair domein
in het hart van een bos. Op het domein situeert zich oa een bron van een beek die in het natuurgebied stroomt.
Deze betonvlakte in het midden van het bos die de politie sinds 2016 illegaal gebruikt als slipschool, is niet alleen
niet in orde met de nodige vergunningen, er is ook geen aansluiting op de openbare riolering, er is een illegale
grondwaterwinning op het terrein en het terrein ligt in overstromingsgevoelig gebied. Die slipschool hoort daar niet
thuis, er zijn andere en betere locaties voor een slipschool dan het hart van een waardevol natuurgebied!
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Overweging

De opgesomde aandachtspunten rond waterbeleid op grondgebied van Kampenhout zijn zeer waardevol, en zullen
zeker meegenomen worden in de twee integrale projecten die op het grondgebied van Kampenhout lopen, het
integraal project Weesbeek en het integraal project Barebeek. In deze integrale projecten werken we met de
verschillende betrokken partners (Vlaamse overheid, provincie, gemeenten, Natuurpunt, Boerenbond, ...) samen
aan een gezond en robuust watersysteem.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 4KE1B8qM

Ingediende reacties

Id: 2885

Welke invloed hebben de overstromingsplannen, specifiek op de Diepenbeemd in Beersel (dit gebied is gesitueerd
binnen de te behandelen zone.
Wat zal er gebeuren met de landbouwgronden binnen deze zone.
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Overweging

Algemeen
De voorliggende afbakening is een intentie voor de afbakening van een nieuw GOG Zennebeemden en doet geen
uitspraak over 1) of het GOG er effectief komt en 2) de definitieve perimeter van de overstromingszone. Er zijn nog
andere projecten lopende in het stroomgebied die mee geëvalueerd zullen worden.
De afbakening is een eerste stap om het onderzoek op te starten om het GOG in dit gebied concreet vorm te geven
Er zijn nog geen concrete plannen van de nodige infrastructuur voor het gecontroleerd overstromingsgebied. Dit
maakt voorwerp uit van nog op te starten ontwerpstudies. Het is pas tijdens de ontwerpfase dat terreinkenmerken,
bestaande installaties en specifieke bezorgdheden worden geëvalueerd i.f.v. het uiteindelijke ontwerp om in het
afgebakende gebied voldoende te kunnen bufferen. In de ontwerpfase wordt overleg met eigenaars, buurtbewoners
en betrokken instanties voorzien. Daarnaast volgt er bij de latere aanvraag van de omgevingsvergunning nog een
specifiek openbaar onderzoek over het project op basis van de concrete plannen.
Deze procedure dient om later waar nodig de financiële instrumenten (o.a. vergoedingsplicht, aankoopplicht op
verzoek van de eigenaar) te kunnen toepassen. 
Ruimtelijke, landschappelijke en ecologische beoordeling
Zoals bij alle werken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, worden de ruimtelijke, landschappelijke en
ecologische effecten van de bouw en de werking van het gecontroleerd overstromingsgebied geëvalueerd op basis
van de concrete ontwerpplannen en bijhorende documenten tijdens de procedure van de omgevingsvergunning.  In
de nog op te starten ontwerpfase moet rekening gehouden worden met de bepalingen van onder meer het
gewestplan, ligging nutsleidingen, Decreet Natuurbehoud, Beschermde landschappen maar ook het
landbouwgebruik. Bij de concrete uitwerking van de  plannen zal de nodige aandacht besteed worden om eventuele
nadelige ruimtelijke, landschappelijke of ecologische effecten zoveel mogelijk te vermijden, te beperken of waar
nodig te compenseren. Hierbij kan een LIS of LER uitgevoerd worden om de impact op de landbouw te
onderzoeken. 
Gebruiksbeperkingen en waardevermindering van eigendommen
Het zal zeker mogelijk blijven om de percelen waar tijdens de vulling van het overstromingsgebied water op wordt
gebufferd te gebruiken voor professionele landbouw als graasweide, hooiland of grasland.  
Voor het toepassen van oa. vergoedingsplicht en aankoopplicht op verzoek van de eigenaar wordt verwezen naar
het uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid.
Er zijn in de meer dan 50 gecontroleerde overstromingsgebieden die VMM in Vlaanderen beheert geen
aanwijzingen of ervaringen dat de kwaliteit van het opgevangen overstromingswater problemen geeft  voor het
voortzetten van het huidige landgebruik of bodemverontreiniging veroorzaakt.
Doorheen de jaren is de overstortwerking naar de vallei al sterk geminderd. Ook de vooropgestelde brongerichte
maatregelen zoals ontharding, afkoppeling, infiltratie en de bouw van gescheiden rioolstelsels zullen de
overstortwerking verder verminderen. In combinatie met waterbeheersingswerken wordt ook de waterkwaliteit
verder aangepakt.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 4nZXhQip

Ingediende reacties

Id: 2737

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
In onze streek kan er zeker méér inspanning geleverd worden wat betreft hemelwateropvang en waterinsijpeling,
zowel door particulieren als de lokale overheid. Voeg daarom initiatieven toe in uw plan, die particulieren,
verenigingen en lokale overheden helpen én dwingen om het beter te doen wat betreft het vermijden van
grondverharding op privéterrein (zoals tuinen en opritten) en op openbaar domein (stoepen, bermen,
parkeerplaatsen en andere).
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Overweging

In dit stroomgebiedbeheerplan werd voor de eerste keer ook een "waterschaarste- en droogterisicobeheerplan"
geïntegreerd. Bovendien hechtte de Vlaamse regering in juli 2020 haar goedkeuring aan de "Blue Deal". Met dit
atieplan kiest de Vlaamse regering ervoor de droogteproblematiek op een structurele manier aan te pakken, met
een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers
als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden. De Blue Deal
wordt nu verder geïntegreerd in de stroomgebiedbeheerplannen als onderdeel van de waterschaarste- en
droogterisicobeheerplannen. Specifiek naar ontharding van publieke én private ruimte en van het voorzien van
meer hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen worden hierin acties voorzien.
Bijvoorbeeld om de impact van nieuwe bebouwing/verharding op het watersysteem  te vermijden, te beperken, te
herstellen of te compenseren, bestaat het instrument watertoets. Dit instrument wordt regelmatig onder de loep
genomen en verder geoptimaliseerd. Daarnaast is binnen de CIW een voorstel in voorbereiding om ook het
vrijstellingenbesluit (met de lijst van werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is) te evalueren
en waar nodig bij te stellen, onder meer in functie van een maximaal behoud van lokale infiltratie. 
En bijvoorbeeld in het kader van de Blue Deal werkt de CIW aan een nieuwe methodiek voor de opmaak van een
hemelwater- en droogteplan door de gemeenten en wordt een voorstel voorbereid voor de koppeling van
watergerelateerde subsidies voor gemeenten aan de beschikbaarheid van een hemelwater- en droogteplan. Een
hemelwater- en droogteplan biedt een kader voor een integrale ruimtelijke visie over waar en hoe het hemelwater
van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken moet opgevangen, ter plaatse
gehouden of vertraagd afgevoerd worden zonder daarbij een negatieve impact op het watersysteem en de
omgeving teweeg te brengen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 7KoMQV0z

Ingediende reacties

Id: 1663

Actie 8A_E_0355, Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende 
waterbergingscapaciteit in de vallei van de Vrouwvliet (cat 1)
De geformuleerde acties mogen niet zorgen voor vernatting in het landbouwgebied. Betrek en stem ook zeker af 
met de landbouwsector. De waterlopen moeten nog steeds een noodzakelijke waterafvoerende functie 
behouden. De acties ikv oeverzones ed. kunnen enkel op vrijwillige basis in het landbouwgebied. Harde ingrepen 
beperken zich best tot de natuurzones.  Indien men dit in landbouwgebied wil uitvoeren moet het principe van 
zuinig ruimtegebruik steeds voorop worden gesteld zodat er een minimale impact op landbouw is. Indien impact op 
landbouw plaatsvindt dient men deze te onderzoeken via LIS of LER. 
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Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt. Naast de
waterafvoerende functie moet ook rekening worden gehouden met andere functies van een waterloop (zoals de
ecologische functie).
Wat acties in het kader van oeverzones betreft, genieten vrijwillige acties  steeds de voorkeur. Voorafgaand aan de
uitvoering wordt steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd.
Wanneer wezenlijke negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt – in overleg met het
Departement Landbouw en Visserij - de opmaak van een LIS/LER overwogen. In voorkomend geval wordt in een
adequaat flankerend beleid voorzien om de impact te compenseren (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...). 
Omgekeerd wordt, zoals decretaal voorgeschreven en toegepast, bewaakt en verzekerd dat ingrepen en
activiteiten van de landbouwsector en (landbouw) bedrijven geen impact hebben op omliggende natte
natuurgebieden. Hiervoor kan o.m. worden verwezen naar het beschermingsstatuut van omliggende
natuurgebieden. In alle gevallen moet de impact van landbouwactiviteiten en –ingrepen op natte natuurgebieden
(maximaal) worden vermeden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 7KoMQV0z

Ingediende reacties

Id: 1664

 Actie 6_G_0019: Uitvoeren van de acties uit het Sigmaplan Dijlemonding (oa GOG Tienvierendelen)
Beschrijving
Waar er nog geen concreet plan is, dient er samen met de eigenaars naar een oplossing gezocht te worden. Zorg
dat er geen bijkomende vernattingseffecten voor de omliggende landbouwpercelen.

Overweging

De Vlaamse Waterweg en het Agentschap voor Natuur en Bos houden bij de uitwerking van hun projecten steeds
rekening met de sectoren en eigenaars aanwezig in het gebied. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is
altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt. Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds
overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer wezenlijke
negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt – in overleg met het Departement Landbouw en
Visserij - de opmaak van een LIS/LER overwogen. In voorkomend geval wordt in een adequaat flankerend beleid
voorzien om de impact te compenseren (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...). 
Omgekeerd wordt, zoals decretaal voorgeschreven en toegepast, bewaakt en verzekerd dat ingrepen en
activiteiten van de landbouwsector en (landbouw) bedrijven geen impact hebben op omliggende natte
natuurgebieden. Hiervoor kan o.m. worden verwezen naar het beschermingsstatuut van omliggende
natuurgebieden. In alle gevallen moet de impact van landbouwactiviteiten en –ingrepen op natte natuurgebieden
(maximaal) worden vermeden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 7KoMQV0z

Ingediende reacties

Id: 1665

Actie 6_G_0019: Uitvoeren van de acties uit het Sigmaplan cluster Bovendijle (oa GOG Hollaken-Hoogdonk en
GOG Rijmenam)
Houd je aan de afspraken naar het landbouwgebied toe. Vermijdt uitstralingseffecten.

Overweging

De opmerking zal doorgegeven worden aan De Vlaamse Waterweg, de initiatiefnemer van de actie.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 7KoMQV0z

Ingediende reacties

Id: 1666

Actie 8A_E_0360: Aanleg van een nieuwe meander op de Hanswijkbeek
Zorg ervoor dat er geen nadelige vernattingseffecten op de landbouwgebieden. Als er landbouw in betrokken wordt,
zorg dan samen met de aangelanden voor een oplossing.

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en
mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. De Hanswijkbeek stroomt ook voornamelijk door woon- en industriegebied,
waardoor de impact op landbouw sowieso zeer beperkt of verwaarloosbaar zal zijn.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 8X94mir2

Ingediende reacties

Id: 1727

Algemeen:

-  de beheerplannen zijn een papieren tijger: actiepunten worden zonder meer doorgeschoven naar een volgende periode bv. 
aanpak rioleringsproblematiek Koningsvijvers Hoeilaart staat al minstens sinds de periode 2008-2013 in de beheerplannen maar 
er gebeurt op het terrein niets. De beheerplannen dienen als handige manier om moeilijkheden op de lange baan te schuiven. 
Natuurpunt dringt er dan ook ten stelligste op aan om ditmaal echt werk te maken van actiepunt 405 van actielijst SGBP3 DZ!
-  de onderliggende structuren die de beheerplannen moeten bewerkstelligen, zoals Ambtelijk BekkenOverleg en Integrale 
Projecten, opgericht met als doel tot doortastende totaaloplossingen te komen voor de uitdagingen van de klimaatverandering, 
werken niet met het nodige sérieux en ontbreken nog steeds de nodige sense of urgency. Het verbaast dan ook niet wanneer 
geleverde oplossingen niet voorbij het business-as-usual-stadium raken. Ondermaats en teleurstellend gezien het vele 
belastinggeld dat in deze overlegstructuren wordt geïnvesteerd. Als typevoorbeeld hiervan de manier waarop men het dossier 
van de afkoppeling van de Beulbosweg en Maagdekensdelle in Tervuren aanpakt. Een oplossing die diametraal tegen de 
huidige inzichten ingaat. Natuurpunt vraagt met aandrang om van de gelegenheid dat het genoemde dossier ‘op pauze’ is gezet 
gebruik te maken om het dossier te herbekijken en daarbij oprechte aandacht te hebben voor de totaaloplossing die Natuurpunt 
naar voor heeft geschoven.
-  Natuurpunt vraagt om voor het Brabants Leemplateau een allesomvattend plan op te zetten om de klimaatuitdagingen aan te 
gaan naar analogie met het sigmaplan voor de Demervallei. Met dat laatste plan wordt in de bredere, stroomafwaartse delen van 
de Demervallei aan klimaatrobuustheid gewerkt via hermeandering en renaturering in combinatie met overstromingsgebieden.
 Een dergelijk globaal plan is ook nodig voor het Brabants Leemplateau. Gezien de specificiteit van dit gebied (steile, smalle 
valleien) is er hier minder mogelijkheid om in te zetten op hermeandering en renaturering in combinatie met 
overstromingsgebieden. Maar waar dit nog kan (zoals in het Twaalf Apostelenbos aan de Voer), moet daar uiteraard maximaal 
op ingezet worden. De eigenheid van het gebied brengt echter andere uitdagingen naar boven: een almaar toenemende 
verhardingsgraad van dit dichtbevolkte gebied in combinatie met een uitgekleed landbouwlandschap zorgen op de steile 
hellingen voor enorme erosie- en overstromingsproblemen. Dit vraagt om een gebiedspecifieke aanpak.
 De huidige maatregelen daarvoor zijn duidelijk onvoldoende:
-  De BO’s voor grasstroken zijn een nobele poging van de VLM maar zijn te vrijblijvend. Zo zijn deze BO’s louter gestoeld op 
vrijwilligheid en beperkt in de tijd. Bovendien zijn ze maar matig efficiënt en dragen ze maar matig bij aan de biodiversiteit.
-  De strodammen hebben reeds bewezen zeer inefficiënt te zijn en de biodiversiteitswaarde daarvan is quasi nul.
-  De verbeterde versie van deze strodammen, de houthakseldammen, zijn nauwelijks biodivers en bovendien verliezen ze reeds 
snel hun efficiëntie bij achterstallig onderhoud (het haksel verdwijnt immers reeds na 2 à 3 jaar). Dit in tegenstelling tot hagen en 
houtkanten die enkel maar efficiënter worden naarmate hun achterstallig onderhoud toeneemt.
 Een nieuw globaal plan moet dan ook inzetten op drie nieuwe maatregelen:
-  het aanleggen van contourgreppels of ‘swales’ op de steile landbouwhellingen om erosie tegen te gaan en infiltratie te 
bewerkstelligen. Rekening houdend met de Open LandschapsAkkervogels en Kleinschalige LandachapsAakkervogels kan men 
deze swales aankleden met hagen en houtkanten (KLA’s) of grasstroken en ruigten (OLA’s).
-  het aanleggen van bermen en faunastroken op het landbouwplateau. Op deze manier wordt het open aspect van het 
landbouwlandschap gegarandeerd (wat nodig is voor allerlei akkersoorten) terwijl toch de erosiebestendigheid en biodiversiteit 
van het landschap stevig wordt opgekrikt. We verwijzen ook expliciet naar de twee nieuwe Europese initiatieven, nl. de 
Biodiversiteit-strategie en Farm-To-From strategie  waarbij 10% van het agrarisch gebied dat voor de biodiversiteit zou moeten 
opgenomen in het lokale, Vlaamse beleid.
-  het creëren van brede natuurstructuren langs de zijlopen van de rivieren die het Brabants Leemplateau doorsnijden. Dit sluit 
perfect aan bij actiepunten 7B_D_049 en
7B_D_048 van het lopende beheerplan en die tot op heden nog niet gerealiseerd (of geïnitieerd) werden: gebiedsgericht project 
om verontreiniging met nutriënten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Laan 
(Moerlaanbeek, Peerdebeek) en de IJse (Langegracht, Waterloop, Vloetgroubbe).
 Daarbij moet uitgegaan worden van het heropwaarderen van het netwerk aan trage wegen. Trage wegen moeten opnieuw in 
gebruik genomen worden met respect voor de wettelijke breedtes van zowel weg als bijhorende berm.
 Om de landbouw te compenseren voor het ruimteverlies door al deze erosiemaatregelen moet maximaal ingezet worden op het 
omzetten van slecht gelegen en onwenselijke harde bestemmingen naar landbouwgebied (eventueel met natuurverweving) en/of 
andere zachte bestemmingen.
Een dergelijk globaal en baanbrekend plan sluit aan bij de bouwshift van de Vlaamse regering en kan dus worden ingepast in de 
nieuwe biodiversiteits- en landbouwstrategie van de EU. En past dus perfect binnen een beheerplan met werkperiode van 
2022-2027. Voor wat de gemeenten Overijse, Tervuren, Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode betreft, sluit het plan naadloos aan bij 
het samenwerkingsinitiatief ‘Plan Vliegend Hert’ dat groene verbindingen in die gemeenten tracht te realiseren.
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Overweging

Het is de bedoeling dat de acties die in de plannen zijn opgenomen ook effectief tijdens de planperiode worden uitgevoerd of
opgestart. Helaas hebben de initiatiefnemers niet altijd alles in de hand, en kan het soms dat door bepaalde omstandigheden
(problemen met vergunning, grondverwerving, financiering, dringende andere projecten die er tussen komen, ….) de voorziene
projecten toch niet uitgevoerd raken. Specifiek voor de Koningsvijvers is er ondertussen wel vooruitgang: er is een
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen AWV, ANB, VMM en de provincie Vlaams-Brabant om dit knelpunt aan te
pakken. De werken zullen dus binnenkort kunnen aanvangen.

Over het algemeen wordt binnen de integrale projecten en het ambtelijk bekkenoverleg wel tot gedragen oplossingen gekomen.
Dit vraagt vaak veel overleg en tijd, waardoor sommige zaken soms een tijdje aanslepen. Er wordt steeds op een constructieve
manier naar een compromis gezocht dat voor de verschillende sectoren aanvaardbaar is, wat niet altijd even evident is in een
gebied met een heel sterke druk op de open ruimte. Dit is ook zo gebeurd voor het bovenvermelde dossier, wat niet wil zeggen
dat het niet kan herbekeken worden. 
De opmaak van een globaal plan voor het Brabants Leemplateau is een heel interessant idee, maar dit gaat veel verder dan de
doelstellingen van het stoomgebiedbeheerplan en integraal waterbeleid, en vraagt dus een overkoepelend initiatief vanuit de
Vlaamse overheid. Uiteraard wordt aan een heel aantal van de hierboven opgesomde zaken wel gewerkt binnen het integraal
waterbeleid, en worden deze meegenomen in de integrale projecten die lopen in het gebied (Voer, IJse, Laan en Dijle).

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8X94mir2

Ingediende reacties

Id: 1728

Onthardingsbeleid en – maatregelen
 Het SGBP Dijle/Zenne zou moeten waken over een absolute standstill tav bijkomende verharding. Elke nieuwe 
verharding moet gepaard gaan met een concrete ontharding en daarenboven een concreet plan van aanpak 
maken voor de 20% ontharding binnen het agrarisch en groengebied zoals voorzien is in de 3_ waterbeleidsnota 
staat. Natuurpunt vindt ook dat veel meer aandacht zou moeten gaan naar volgende drie punten:

1)handhaving van de verplichting om de 1 m wederzijds langs elk waterlichaam ( is breder dan beek en 
waterloop)onbewerkt te laten. Handhavingsprogramma hierop loslaten.
2)stimuleren en maatregelen voor het behoud van de permanente graslanden in de valleien.
3) Het onder aandacht brengen van de conditionaliteit met name het respecteren en handhaven van de 
randvoorwaarden voor de pijler 1 (vroeger ook cross compliance) genoemd. Dit zou een zeer krachtig en 
structureel beleidselement kunnen zijn.
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Overweging

De 3de waterbeleidsnota onderschrijft de doelstelling van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen die een daling van de verhardingsgraad met 20 procent in de openruimtebestemmingen ambieert. De
realisatie hiervan maakt geen deel uit van de SGBP. In kader van de Blue Deal wordt wel budget voorzien voor
acties gericht op het ontharden en vergroenen van de bebouwde omgeving.
Ook de SGBP 2022-2027 benadrukken het belang van handhaving als sluitstuk van een effectief beleid. De
plannen schuiven een aantal thematische prioriteiten voor handhaving naar voor en geven daarbij telkens aan op
welke manier de handhaving kan verlopen en welke instanties bij de handhaving betrokken zijn. Handhaving van de
1m teeltvrije strook is een bevoegdheid van de VLM. Feit is wel dat handhaving een grote personeelsinzet vraagt.
Daarom is het belangrijk om handhavingsinitiatieven en handhavingsinstrumenten maximaal af te stemmen, en ook
de inzet van nieuwe handhavingstechnieken verder te onderzoeken en te overwegen.
Maatregelen in functie van de conditionaliteit in het kader van het Strategisch Plan GLB, bv. maatregelen m.b.t. het
behoud van permanent grasland, volgen een  eigen beslissingsproces.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8X94mir2

Ingediende reacties

Id: 1729

Actiepunten Voer:

-  maak van de gelegenheid dat het dossier van de afkoppeling van de Beulbosweg en Maagdekensdelle in Tervuren ‘op 
pauze’ is gezet gebruik om het dossier te herbekijken en daarbij oprechte aandacht te hebben voor de totaaloplossing die 
Natuurpunt Druivenstreek naar voor heeft geschoven.
-  op natuurlijke manier hermeanderen initiëren op de delen van de Voer t.h.v. natuurgebied Twaalf Apostelenbos
-  een verhoging van de rivierbodem van de Voer bewerkstelligen (voor het oostelijk deel vanaf de Kouterstraat te Vossem) 
middels minder diep ruimen en/of plaatsen van drempels
-  vergroenen en meer waterdoorlatend maken van de grote parking in Vossem-centrum die volledig in natuurgebied ligt
-  Creëren van een brede natuurstructuur langs de zijlopen van de Voer.

Overweging

De opgesomde aandachtspunten zijn zeker relevant voor het afstroomgebied van de Voer en zullen mee bekeken
worden in het integraal project Voer.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 8X94mir2

Ingediende reacties

Id: 1730

Actiepunten Laan:
-  nog zo’n heikel actiepunt dat op de lange baan geschoven wordt: onderzoek naar de noodzakelijkheid van een 
waterbodemsanering van de Laan (sterk vervuild met PAK’s en PCB’s). In het voorgaande beheerplan werd dit automatisch 
naar de periode 2022-2027 doorgeschoven, maar nu staat het niet meer op de actielijst (wel in tekst)!? Deze actie moet opnieuw 
aan de actielijst worden toegevoegd.
-  actiepunt 477 van actielijst SGBP3 DZ - Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in 
de Moerlaanbeek (zijloop Laan): vervuild afspoelwater van de E411 komt in de Moerlaanbeek, een zijloop van de Laan. Er staat 
een klein bekken om dit afstroomwater te bufferen, maar dit dient uitgebreid en aangepast te worden om een betere zuivering te 
verzekeren. => verplaatsing naar een ligging ten W van de E411 is wenselijk + betonnen beschoeiing van de Moerlaanbeek 
verwijderen zodat water kan infiltreren.
-  Creëren van een brede natuurstructuur langs de zijlopen van de Laan.

Overweging

Deze opmerkingen rond de Laan zijn zeker terecht. Niet al deze zaken zijn als concrete acties opgekomen in het
stroomgebiedbeheerplan, vaak ook omdat er nog verder overleg rond nodig is. Dit wil niet zeggen dat er niets zal
rond gebeuren. Al deze opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Laan en zullen daar verder
besproken en geconcretiseerd worden. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8X94mir2

Ingediende reacties

Id: 1731

Actiepunten IJse:
-  actiepunt 405 van actielijst SGBP3 DZ daadwerkelijk uitvoeren
-  Afkoppelen van de bronnen (oa in Overijse en Huldenberg) die nog rechtstreeks zijn aangesloten op de riolering.
-  Openleggen van de overwelfde zijbeken van de IJse zoals de Vlierbeek
-  Wegwerken van de ‘zwarte punten’ die nog steeds rechtstreeks in de IJse lozen (o.a. camping Bruffaerts en Blekerstraat 
waarvan afvalwater natuurgebied IJsebroeken instroomt).
-  Enkele (beton)blokken leggen in het rechtgetrokken gedeelte van de IJse om zo luwtes te creëren, stroomversnellingen, ... 
Deze blokken mogen maar een beperkte hoogte hebben zodanig dat ze bij hevige regenval het water niet ophouden.
-  Creëren van een brede natuurstructuur langs de Langegracht en andere zijlopen van de IJse.
-  Integrale, natuurinclusieve aanpak van de erosie- en verdrogingsproblemtiek aan de Langegracht:

*  het aanleggen van contourgreppels of ‘swales’ op de meest erosiegevoelige landbouwhellingen om erosie tegen te gaan en 
infiltratie te bewerkstelligen. Rekening houdend met de Open LandschapsAkkervogels en Kleinschalige 
LandachapsAakkervogels kan men deze swales aankleden met hagen en houtkanten (KLA’s) of grasstroken en ruigten (OLA’s).
*  Riolering aanleggen in voorste deel Ganzemanstraat (Neerijse) zodat de huizen niet meer in Langegracht lozen en dat die 
minder diep hoeft te zijn (nu op rioleringsdiepte). Dit laatste is belangrijk in de strijd tegen de verdroging van het Stroobantshof 
waar Natuurpunt werk maakt van leefgebied voor de sterk bedreigde vroedmeesterpad.
*  aanpak problematiek van historische vervuiling in sliblaag
*  verondiepen Langegracht zodat meer water wordt vastgehouden (lichte plasdras tussen Tersaert en Groeve)
*  hermeanderen Langegracht waar mogelijk en zeker doorheen het stuk met bestemming natuurgebied langs de 
Ganzemanstraat.
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Overweging

De actie rond het saneren van de afwatering van de autostrade in de IJse wordt de volgende jaren concreet
uitgevoerd. Voor de afwatering van de R0 is al een samenwerkingsoverenkomst opgemaakt tussen AWV, VMM,
ANB en de provincie Vlaams-Brabant, en zijn de voorbereidingen lopend, deels in kader van Life Belini. Voor de
afwatering van de E411 in de IJse is ook al een voorontwerp opgemaakt in kader van een studie die in opdracht
van VMM werd uitgevoerd over de problematiek van afspoelend water van autowegen. De verdere concretisering
hiervan wordt ook deels gefinancierd vanuit Life Belini. Het is ook hier de bedoeling dat dit in de komende jaren zal
gebeuren. 
Op de IJse zijn inderdaad nog verschillende bronnen aangesloten. Om deze problematiek aan te pakken, zullen de
komende jaren meerdere afkoppelingsprojecten worden uitgevoerd, zowel door Aquafin als door de gemeenten. Bij
het opstellen van de programma's voor de rioleringsinfrastructuur wordt hier blijvend aandacht aan besteed, dus
deze problematiek wordt stap voor stap aangepakt, maar dit vraagt tijd omdat het vaak ook om belangrijke
investeringen gaat. 
Zowel door VMM als binnen de landinrichtingsprojecten Ijsevallei en OVID wordt gewerkt aan structuurherstel van
de IJse. Het inbrengen van blokken (in dit geval dood hout) werd in het verleden al toegepast in de IJse om variatie
binnen de bedding te creëren, en is dus zeker een waardevolle suggestie. Waar de mogelijkheden zich voordoen,
zullen ook delen van de IJse of haar zijbeken terug opengelegd worden. 
Er komen inderdaad nog een aantal groene, niet gesaneerde clusters voor vlakbij de Ijse. De meesten hiervan
moeten door de gemeenten worden gesaneerd. In kader van de herziening van de zoneringsplannen bij het
openbaar onderzoek en de opgelegde reductiedoelen, zijn de gemeenten ook bezig met de prioritering van de nog
uit te voeren rioleringsprojecten. Voor verschillende van deze nog te saneren clusters, zeker in het meer afwaartse
deel in Huldenberg, staan de nodige projecten al lang op het programma, maar raken deze niet uitgevoerd omdat
ze samen dienen uitgevoerd te worden met de heraanleg van de gewestweg N253 door het Agentschap Wegen en
Verkeer. Dit is echter geen evident project, onder andere omwille van de vele onteigeningen, waardoor dit al een
hele tijd aansleept. Er wordt gezocht naar alternatieven of oplossingen om dit toch op een andere manier te kunnen
aanpakken, maar dat is niet evident.
Alle geformuleerde opmerkingen zullen ook meegenomen worden in het integraal project IJse.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8X94mir2

Ingediende reacties

Id: 1732

Actiepunten Weesbeek
- Onderstaand voorstel van actie sluit aan bij de actie 4B_E_0351 - Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Weesbeek en zijlopen (Habitatrichtlijngebied 
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem)
Natuurpunt Herent stelt voor om het oud stort van de gemeente Veltem-Beisem aan de Lodewijk Van Veltemstraat 
(blauw omringd op de kaart) af te graven ter hoogte van de Leibeek en tussen de Leibeek en de Molenbeek. Dit 
moet toelaten meer water te bufferen in geval van wateroverlast. Dit voorkomt ook overstromingsproblemen in de 
Waterstraat in Erps-Kwerps (wijk Zonnewoud). Gelet op de klimaatcrisis kan deze bijkomende ruimte in de vallei 
van pas komen in de komende jaren en decennia. Hiermee wordt ook het oorspronkelijk valleigebied hersteld. Dit 
valleigebied maakt deel uit van de Speciale Beschermingszone Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, 
Kortenberg en Veltem en omvat nu reeds valleibossen, graslanden met waardevolle flora en Europees 
beschermde soorten (Zeggenkorfslak).
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Overweging

Het voorstel om het oude stort in de Lodewijk Van Veltemstraat in Herent af te graven en opnieuw in te schakelen
in de vallei, is een heel interessant en waardevol voorstel. Dit zal verder bekeken worden binnen het integraal
project Weesbeek.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8X94mir2

Ingediende reacties

Id: 1733

Het percentage op de DULO (RWZI Boortmeerbeek) aangesloten huizen in Boortmeerbeek is relatief laag en 
dikwijls zonder scheiding riool en hemelwater.  Veel huizen lozen nog in de beken die afvoeren naar Weesbeek of 
Leibeek, die daardoor de N en P normen niet halen.
Weesbeek en Leibeek stromen door Natura 2000 gebied Pikhakendonk.  Het RWZI Boortmeerbeek ligt in 
Pikhakendonk en de aanvoer van de vuilvracht compromiteert het gebied waardoor het de EU normen niet haalt.
Uiteraard draagt ook de landbouwactiviteit bij (N) tot de vervuiling van deze beken. Daartoe zou een betere en 
strengere controle op de aansluiting van de huizen op de riolering moeten afgedwongen worden.

Overweging

Deze zaken worden mee bekeken in het integraal project Weesbeek-Leibeek/Laakbeek. Daarin werken de
verschillende partners onder andere samen aan een betere waterkwaliteit voor de twee beken en hun zijlopen. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8X94mir2

Ingediende reacties

Id: 1734

Het RWZI Boortmeerbeek (gelegen in Natura 2000 gebied Pikhakendonk) presteert ondermaats door regelmatige 
overstromingen vanuit de Leibeek en Weesbeek en ook mede door de aanvoer van het rioleringswater van tot max 
100.000 IE dat sterk verdund wordt door het niet afgekoppelde regenwater.  Op dergelijke ogenblikken kan het 
station technisch niet functioneren (staat zelf onder water) of moet de overstorten openen wegens te hoog debiet. 
Daardoor zuivert het station onvoldoende dagen per jaar.  Verder is het station niet performant want regelmatig 
moeten waterklaarders toegevoegd worden om het water helder te krijgen. Tanks met klaarmiddelen staan 
opgesteld in de installatie en zijn vergund.
Conclusie: dit RWZI werkt onvoldoende kwantitatief en kwalitatief en is op de verkeerde plaats ingeplant door 
toedoen van lokale politici (zie dossier Apolloproject) en zou op een minder kritische plaats moeten opgesteld 
worden..
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Overweging

De ligging van de RWZI Boortmeerbeek in overstromingsgebied is inderdaad niet ideaal, maar hier kan helaas niets
aan veranderd worden. De RWZI Boortmeerbeek voldoet wel aan de voorwaarden en haalt de in de vergunning
opgelegde verwijderingspercentages.  

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8X94mir2

Ingediende reacties

Id: 1735

- In het Natura 2000 gebied van Pikhakendonk en in Broek van Boortmeerbeek staat het grondwaterpeil zeer laag 
en zijn de eerste tekenen van verdroging waar te nemen. Dit brengt de zeldzame populatie van grote pimpernel in 
gevaar. Structurele maatregelen tot vernatting (zoals de wetlands binnen Sigma Beneden-Dijle (Pikhakendonk en 
Hollaken)) dringen zich op. Het grachtenstelsel gericht op snelle afvoer moet aangepast worden aan een hoger 
waterpeil.
Daarnaast moet het oneigenlijk oppompen van grondwater voor visvijvers en landbouw aan banden gelegd 
worden
Overweging

Verdroging is in veel gebieden een probleem, dat de laatste jaren steeds duidelijker wordt. Specifiek voor het
gebied Pikhaken zullen inderdaad de ingrepen vanuit het Sigmaplan al een belangrijk effect hebben. Andere
mogelijke acties kunnen bekeken worden binnen het integraal project Weesbeek.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 8X94mir2

Ingediende reacties

Id: 1736

Actiepunten Grote Laakbeek
Het plan voorziet binnen de afstroomzone van Dijle V  A0_VL05_81  voor De Grote Laakbeek, het waterlichaam met code  
L107_417, een goede ecologische toestand in 2033. Deze termijn is onaanvaardbaar en niet in lijn met de Europese 
doelstelling.  Momenteel heeft de Laak nog een relatief lage zuiveringsgraad en komt er nog te veel ongezuiverd afvalwater via 
grachten en zijlopen in de Laak terecht. Er dienen meer acties te worden voorzien inzake verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur. Daarbij dient de plaatsing van riolering en IBA’s versneld te gebeuren, opdat de vervuilingsstromen naar 
de Grote Laak worden afgeremd tegen 2027.
In het valleigebied van de Grote Laakbeek loopt al verschillende decennia een integraal project Laak, waarin het regionaal 
landschap Noord-Hageland en het bekkensecretariaat de verschillende partners samenbrengen om te werken aan de goede 
ecologische toestand voor deze waterloop. Maar in realiteit is daar niets van te merken op het veld.  In 2021 dient er nu eens 
vastberaden actie te worden ondernomen, na decennia’s lang dossiers te produceren en beloftes te maken.
Betreft actiepunt 8A_E_0337. Van het terug watervoerend maken van de Laak door het realiseren van een verbinding met de 
Demer is nu reeds meer dan 25 jaar sprake
(zie lager). Het blijft steeds bij beloftes, zonder een effectieve realisatie. In de droogteperiodes is de Laak een beek zonder 
water, en dit kan men nog moeilijk een waterloop noemen.  
25 jaar geleden, nl. op 26 november 1997, werd door L. De Witte, toenmalig gouverneur van Vlaams-Brabant, op de 
installatievergadering van het bekkencomité Dijle & Zenne over de Grote Laakbeek het volgende gemeld.  ‘Het doel van het 
Laakproject is het weer watervoerend maken en als een groen lint door de stad Aarschot te laten lopen. Het project toont aan 
hoe de principes van het integraal waterloopbeheer ook in een stedelijke omgeving te realiseren zijn. Het Laak-project tracht 
functies als waterafvoer en natuur te combineren met recreatie en educatie.’
20 jaar geleden heeft het Vlaams Integraal Waterloverleg VIWC een brochure onder de titel ‘Ruimte voor Water’ - bronnen van 
inspiratie uitgebracht met 15 voorbeeldprojecten van waterbeheer in Vlaanderen. Project 13 draagt als titel ‘De Grote Laak zal 
weer door de Aarschotse stad vloeien’

16 jaar geleden werd het eerste ontwerp bekkenbeheerplan voor het Dijle-Zennebekken gepubliceerd. Het omvat de beleidsvisie 
op het integraal waterbeleid en vormt de leidraad voor een vernieuwd waterbeleid. Dit zal nadere uitvoering geven aan de 
waterbeleidsnota met ontwikkeling , beheer en herstel van de watersystemen. Op deelbekkenniveau meldt het plan onder actie 
A208 het terug watervoerend maken van de Grote Laak te Aarschot.
7 jaar geleden werden de tweede stroomgebiedbeheerplanen voor de periode 2016-2021 vastgelegd om de toestand van het 
oppervlaktewater te verbeteren. Voor de Laak werden 3 acties voorzien:
8A_C_532 Het wegwerken van vismigratieknelpunten
8A_E_012 structuurherstelmaatregelen op Laak te Aarschot
9_C_009 het organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project de Laak
Enkel het laatste punt is deels afgewerkt binnen het kader van het Sigmaplan en het in opmaak zijnde GRUP Demer- en 
Laakvallei.

Betreft actiepunt 8A_E_0338: Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van bijkomende 
waterbergingscapaciteit in de Laakvallei.
In het wateruitvoeringsprogramma 2017 was er op de definitieve actielijst 2016-2021 voor de Laakvallei een pilootproject 
oeverzoneproject voorzien onder # 8A_D_064. Daarbij zou initiatief genomen worden met het analyseren, uitvoeren en 
aanduiden van oeverzoneprojecten en bufferstroken via het landinrichtingsproject Water-Land-Schap . Dit project resulteerde 
nog niet tot enige realisatie in de vallei. Actie 8A_E_205: structuurherstel van de Laak stroomafwaarts Aarschot werd in 2017 
voorzien in de periode 2022-2027. We hopen dat de omvorming naar actiepunt 8A_E_0338 nu werkelijk leidt tot de afbakening 
de oeverzoneprojecten en bufferstroken in functie van natuurbehoud en biodiversiteit.
Er dient ingezet te worden op een sterkere handhaving van de regelgeving inzake de afvoer van afvalwater bij bedrijven en 
particulieren, grondwaterwinning, bronbemaling en bouwen in overstromingsgebieden.
Tot slot dient er, veel meer dan nu voorzien, ingezet te worden de op groenblauwe aders, zoals de vallei van de Grote 
Laakbeek. Deze groene infrastructuur dient verder versterkt te worden op zowel structuurkwaliteiten, waterkwaliteit, als zeker en 
vooreerst op waterkwantiteit.  Een integrale multifuctionele aanpak is broodnodig met het oog op beter waterbeheer, hogere 
biodiversiteit, gezond water, zuiver lucht, landschapsbeleving en recreatie.
De Laak is binnen het Sigmaplan aangeduid als reservegebied. Als de voorziene waterberging in de Demervallei niet zou 
volstaan, kan op langere termijn (na 2030) ook de Laakvallei ingeschakeld worden voor waterberging. Dit houdt ook in dat de 
valleigronden langsheen de Laak en zijn zijtakken van toekomstige bebouwing en/of grondophogingen dienen gevrijwaard te 
worden. Nabij de monding in de Dijle is er nog steeds een druk om overstroombare valleigrond aan te snijden voor verdere 
bebouwing.
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Overweging

De plannen om de Laak opnieuw watervoerend te maken door deze opnieuw te verbinden met de Demer, dateren
inderdaad al van een hele tijd geleden. Door allerlei omstandigheden werd dit echter steeds op de lange baan
geschoven. Verschillende instanties zijn hier steeds blijven voor ijveren. Op dit moment zijn de plannen voor een
verbinding met de Demer ter hoogte van Steyenhof wel zeer concreet. Deze verbinding zal ten laatste tegen 2025
uitgevoerd worden in kader van het Sigmaplan, waardoor er aan het einde van de planperiode van dit
stroomgebiedbeheerplan opnieuw meer en zuiverder water door de Laak zal stromen. Wanneer er opnieuw meer
water door de Laak stroomt, kan ook het vismigratieknelpunt aan de Veldonkmolen aangepakt worden, wat op dit
moment nog weinig zin heeft. 
De Laakvallei was een van de gebieden in Vlaanderen waar een pilootproject voor oeverzones werd opgestart.
Langs de Laak liggen al een heel aantal beheerovereenkomsten, maar deze vormen geen aaneensluitende
oeverzone. De bedoeling van het pilootproject was niet alleen om tot een oeverzone op het terrein te komen, maar
ook om uit de ervaringen te leren en deze mee te nemen in een algemeen kader voor het uitwerken van
oeverzones, waaraan momenteel gewerkt wordt binnen de CIW. Het pilootproject langs de Laak was dus zeker niet
zonder resultaat, maar helaas leidde het niet tot het gewenste resultaat op terrein. Dit wil niet zeggen dat dit niet
verder opgenomen wordt. Eens het kader voor oeverzones is uitgewerkt binnen de projectgroep Visievorming
Overzones van de CIW kan dit gebruikt worden om het oeverzoneproject verder te concretiseren. Verder kan
binnen het landinrichtingsproject Waterlandschap, waarin de Laak een van de 14 coalities is, het instrument
beheerovereenkomsten op maat ingezet worden. Binnen dit Waterlandschapsproject wordt ook verder gewerkt aan
de blauwegroene dooradering van de Laakvallei. 
Het vrijwaren van overstroombare valleigrond van bebouwing is een belangrijk aandachtspunt. Door correcte
toepassing van de Watertoets wordt dit vermeden. Correcte toepassing van de bestaande instrumenten en
handhaving van de bestaande regelgeving kunnen inderdaad al een significante bijdrage leveren in het garanderen
van een gezond watersysteem, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd even evident en valt hier nog winst te halen.
Het is belangrijk dat men hierop blijft hameren.
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 Voorstel van aanpassing van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan van de gemeente Herent met het oog op de vrijwaring van de Europese 
habitats en soorten van de natuurgebieden Molenbeekvallei en Kastanjebos (Speciale Beschermingszone Valleigebied tussen Melsbroek, 
Kampenhout, Kortenberg en Veltem) en van het waterwinningsgebied Kastanjebos
Het SGBP 2022 – 2027 voorziet een aantal acties ter voorkoming van de verontreiniging van oppervlaktewater (maatregelengroep 7B). De 
maatregel 7B_I omvat acties voor de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering).
De projectenlijst van het ontwerp van gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor de gemeente Herent voorziet 3 projecten uit te voeren door privé 
actoren met prioriteit 1 (actie SGBP 7B_I_0083) en 8 projecten uit te voeren door de gemeente met prioriteit 2 (actie SGBP 7B_I_0094).
De andere projecten hebben een lagere prioriteit (tussen 3 en 12). Natuurpunt Herent pleit evenwel voor het upgraden van een aantal projecten 
met een rechtstreekse impact op de natuurgebieden Molenbeekvallei en Kastanjebos. Deze gebieden maken deel uit van voormelde speciale 
beschermingszone en omvatten (potentieel) waardevolle graslanden en bossen (Europese habitats 3140, 6230, 6410, 6510, 9120, 9160, 91E0 
en 7140) en Europees te beschermen soorten zoals de zeggenkorfslak en de kamsalamander.
In het Kastanjebos is ook een waterproductiecentrum van de Watergroep aanwezig; vervuiling van dit gebied dient dan ook absoluut voorkomen 
te worden met het oog op de kwaliteit van het gewonnen drinkwater.
Dit voorstel sluit ook aan bij de actie 4A_B_0022 - Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het Kastanjebos.
Het betreft in eerste instantie volgende GUP-projecten in de directe omgeving van de Molenbeekvallei en het Kastanjebos, nl. de projecten 
GUP-24038-315  (Kroonstraat –Roetaardstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-313 (Kleine Spekstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-104 
(Wijtham, Winksele) en GUP-24038-105 (Duigemstraat, Winksele). Deze hebben nu de prioriteit 5 of 6; het is wenselijk deze up te graden naar 
prioriteit 2 of 3.
Daarnaast bevat de projectenlijst ook nog verschillende projecten op de Bovenberg in Veltem-Beisem die mogelijks de Molenbeek vervuilen via 
de Beysemveldloop. Het gaat om de projecten GUP-24038-304 (Bovenbergstaat, Veltem-Beisem) en GUP-24038-309 (Radioweg). Ook deze 
projecten dienen meer prioritair te worden aangepakt, nu hebben deze projecten prioriteit 7.
Hopelijk kunt u deze (nieuwe) projecten mee opnemen of aanpassen in het SGBP 2022 – 2027 (bekkenspecifieke acties en aanpassing GUP 
van de gemeente Herent).
- De kwaliteit van de waterlopen in Haacht is ronduit slecht. De analyses die jaarlijks door de gemeente op de Leibeek en De Binnenbeek 
worden uitgevoerd geven een waterkwaliteit Prati-index voor 2020 van resp 7 en 5,2. De Lipsebeek is iets beter: prati index 2,3. Grote 
boosdoener is de nog beperkte rioleringsgraad in Haacht: slechts 85 % en de uit en afspoeling van de landbouwgronden. Er zijn nog een aantal 
rioleringsprojecten gepland in de nabije toekomst (komende 3-5 jaar) maar voor vele straten
(waaronder mijn eigen straat) is er nog geen planning gekend.
Hier moet dringend prioriteit aangegeven worden. De gemeente zelf onderneemt niets en wijst naar Aquafin.

Overweging

De projecten met prioriteit 2 zijn projecten die al in het lopende stroomgebiedbeheerplan waren opgenomen en
eigenlijk zouden uitgevoerd moeten zijn voor eind 2021. Vaak gaat het om projecten die gekoppeld zijn aan al
goedgekeurde gemeentelijke of bovengemeentelijke rioleringsprojecten. In het geval van Herent gaat het
bijvoorbeeld om projecten gekoppeld aan de riolering in de N26. Deze kunnen echter voorlopig nog niet uitgevoerd
worden omdat de werken aan de N26 door AWV steeds uitgesteld worden.
In het voorliggend stroomgebiedbeheerplan worden de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen verfijnd. Het blijft
uiteraard wenselijk dat de gemeenten (en ook het Vlaams Gewest voor het bovengemeentelijk deel) op termijn alle
GUP-projecten uitvoeren.  Dit is echter niet overal op korte termijn haalbaar, en is ook niet altijd nodig om de
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te behalen. Daarom werden voor elke gemeente per afstroomgebied
reductiedoelstellingen bepaalt in functie van het behalen van de goede toestand. Afhankelijk van de prioriteit van
het afstroomgebied in het stroomgebiedbeheerplan dient de gemeente tijdens de volgende planperiode het
volledige reductiedoel (waterlichamen klasse 2 of 3, bv de Weesbeek), de helft van het reductiedoel (waterlichamen
klasse 4, bv de Leibeek-Laakbeek) of een derde van het reductiedoel (waterlichamen klasse 5 of 6) te realiseren.
Los van de oorspronkelijke GUP-prioriteit, kan de gemeente dus zelf, binnen elk afstroomgebied, bepalen welke
saneringsprojecten ze gaat uitvoeren om aan dat reductiedoel te voldoen. Het is dus niet zo dat gemeentelijke
saneringsprojecten met een GUP-prioriteit lager dan 2 zeker niet zullen uitgevoerd worden de volgende jaren.
Criteria als impact op een drinkwaterwingebied of op waardevolle natuur kunnen zeker meespelen bij de keuze van
welke projecten zullen uitgevoerd worden.
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-  De Leibeek vloeit langs het natuurgebied De Haachtse Leibeekvallei en bij hevige regenval stort de Leibeek over in het 
natuurgebied. Op zich is daar geen probleem mee mocht de waterkwaliteit van die beek goed zijn. Doch met een dergelijk 
slechte waterkwaliteit wordt er heel wat N en P aangevoerd naar dit natuurgebied. Natuurpunt Haacht doet al jaren grote moeite 
om de biodiversiteit in dit natuurgebied te vergroten met begrazingsprojecten en maaien en afvoeren van maaisel. Maar zo lang 
de Leibeek een slechte kwaliteit geniet en jaarlijks een paar keer overstort in het natuurgebied, is dit dwijlen met de kraan open.
-  Tijdens de zomermaanden heeft Haacht en zijn natuurgebieden te kampen met grote droogte. De beken werden de laatste 
jaren door de provincie veel te diep geruimd waardoor het grondwater veel te diep en te snel wordt afgevoerd. Men zou de 
oevers beter wat breder en minder steil maken (dit ten voordele van al het waterleven en biodiversiteit) en de beken deels 
opvullen met de afgegraven oevers. Op deze manier blijft de dwarsdoorsnede dezelfde maar worden de beken minder diep en 
zal Haacht en zijn bossen en natuurgebieden minder snel uitdrogen. Dit komt dan ook ten goede aan de biodiversiteit.
-  Er moet misschien eens aan gedacht worden de Leibeek meer te laten meanderen door de Haachtse Leibeekvallei om op die 
manier het natuurgebied (van nature een broekgebied) te vernatten (op voorwaarde dat de kwaliteit van de Leibeek sterk 
verbetert).
-  In Haacht wordt er ook aan grondwaterwinning gedaan (De Watergroep). De boorputten bevinden zich in het natuurgebied. 
Ook dit werkt verdroging in de hand.
-  En dan zijn er nog de talloze illegale grondwaterwinningen
-  In Haacht bedraagt het ruimtebeslag bedraagt 37 %. De totale verharding 13 %. Hoge cijfers voor een landelijke gemeente. 
Maar wordt er ook nog lustig bijgebouwd en verder verhard. De grondbemalingen staan rustig te pompen en al het 
bemalingswater gaat meestal gewoon de riolering in. De gemeente wenst hier niet veel aan te doen.
-  betreft : prioritizering van de open riolering langs de gewestweg leuvensteenweg N26 in Boortmeerbeek.  Staat veel te laag op 
de lijst van de prioriteiten (groen);  Dit riool-en wegafspoelwater komt in de omliggende beken (Weesbeek en voedende beken) 
terecht en veroorzaakt vervuiling, stank en overlast.

Overweging

De waterkwaliteit van de Leibeek-Laakbeek en zijlopen, en ook de andere aangehaalde aspecten rond structuurherstel en 
droogte, worden bekeken in het integraal project Weesbeek-Leibeek/Laakbeek. Hierin brengen we alle betrokken partners 
(Vlaamse overheid, provincie, gemeenten, Natuupunt, Boerenbond, ...) bij het integraal waterbeleid in de twee 
afstroomgebieden samen om samen te werken aan een gezond en robuust watersysteem voor de Weesbeek en de Leibeek-
Laakbeek. Deze zaken zullen daar dus verder behandeld worden.
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Het bekkenbestuur geeft aan dat de effectieve opname van de Integrale projecten binnen het bekkenspecifieke
deel een bijzondere meerwaarde is omwille van een sterkere verankering en gebiedsgerichte werking. De
specifieke opname van de Integrale Projecten als actie zorgt ervoor dat er een belangrijke dynamiek wordt
gegenereerd rond deelacties met een integrale inslag, waaruit zoals reeds is gebleken onder impuls van het
bekkensecretariaat, ook verschillende opportuniteiten en quick wins voortvloeien die een belangrijke bijdrage
kunnen leveren voor het behalen van de goede  ecologische toestand.
Door de zeer specifieke dynamiek en een vroege betrokkenheid van en samenwerking door de verschillende
instanties in de integrale processen worden knelpunten sneller benoemd en ontstaan er opportuniteiten die een
meerwaarde betekenen voor de aanpak van een gebiedsspecifieke problematiek. Het Stroomgebiedbeheerplan
wordt slechts om de zes jaar vastgesteld. Middels gebiedsspecifieke Integrale projecten kunnen nieuwe
problematieken adequater aangepakt worden of kunnen er zich opportuniteiten aandienen, die voor het
bekkensecretariaat of bekkenbestuur een aanleiding kunnen vormen om een nieuw gebiedsgericht integraal project
op te starten. Om deze redenen lijkt het voor het bekkenbestuur zinvol om ook ruimte te geven aan nieuwe (nog
niet benoemde of opgestarte) Integrale Projecten of relevante initiatieven om  de doelstellingen rond de goede
ecologische kwaliteit van de (initiële) aandachts- en speerpuntgebieden te kunnen realiseren.

Overweging

De gebiedsgerichte werking en de integrale projectwerking zijn de sleutel tot vooruitgang en effectieve realisaties
op het terrein. Het “Versterken van de gebiedsgerichte (project)werking zodat een maximale uitvoering van het
actieprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen op het terrein kan gerealiseerd worden” werd bijgevolg als
generieke actie opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan.     Van bij de start van de opmaak van het plan werd er
voor gekozen om in het actieplan van de bekkenspecifieke delen enkel concrete waterlichaamspecifieke acties met
focus op concrete uitvoering op het terrein (en bijhorende financiering) op te nemen. Ook in functie van de latere
rapporteringlast werd ervoor geopteerd om taken die behoren tot de reguliere werking niet op te nemen. 
 Gebiedsgericht overleg is een inherente taak van de bekkensecretariaten. De reguliere taken die andere partners
in het integraal waterbeleid op zich nemen in het kader van hun reguliere werking maar die ook essentieel zijn voor
het halen van de waterdoelen worden evenmin opgenomen. Uiteraard heeft een bespreking van de verschillende
acties/initiatieven in een gebied met de betrokken actoren in het gebied een grote toegevoegde waarde naar het
afstemmen van initiatieven, het bekomen van draagvlak, het realiseren van win-wins, …     Het belang en de
meerwaarde van gebiedsgericht overleg komt dan ook prominent aan bod in het hoofdstuk visie van alle
bekkenspecifieke delen, evenals een indicatieve opsomming van gebiedsgerichte projecten in het bekken, zodat
het individueel belang van elk van die projecten en het verder zetten ervan ook effectief worden benadrukt.
Afhankelijk van het bekken en de diverse gebieden wordt bovendien bij de bespreking van de gebieden ook
ingezoomd op de (integrale) gebiedswerking.    Binnen de CIW loopt trouwens een initiatief om de gebiedsgerichte
werking voor water verder vorm te geven en te versterken.
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Algemeen:

-  de beheerplannen zijn een papieren tijger: actiepunten worden zonder meer doorgeschoven naar een volgende periode bv. 
aanpak rioleringsproblematiek Koningsvijvers Hoeilaart staat al minstens sinds de periode 2008-2013 in de beheerplannen maar 
er gebeurt op het terrein niets. De beheerplannen dienen als handige manier om moeilijkheden op de lange baan te schuiven. 
Natuurpunt dringt er dan ook ten stelligste op aan om ditmaal echt werk te maken van actiepunt 405 van actielijst SGBP3 DZ!
-  de onderliggende structuren die de beheerplannen moeten bewerkstelligen, zoals Ambtelijk BekkenOverleg en Integrale 
Projecten, opgericht met als doel tot doortastende totaaloplossingen te komen voor de uitdagingen van de klimaatverandering, 
werken niet met het nodige sérieux en ontbreken nog steeds de nodige sense of urgency. Het verbaast dan ook niet wanneer 
geleverde oplossingen niet voorbij het business-as-usual-stadium raken. Ondermaats en teleurstellend gezien het vele 
belastinggeld dat in deze overlegstructuren wordt geïnvesteerd. Als typevoorbeeld hiervan de manier waarop men het dossier 
van de afkoppeling van de Beulbosweg en Maagdekensdelle in Tervuren aanpakt. Een oplossing die diametraal tegen de 
huidige inzichten ingaat. Natuurpunt vraagt met aandrang om van de gelegenheid dat het genoemde dossier ‘op pauze’ is gezet 
gebruik te maken om het dossier te herbekijken en daarbij oprechte aandacht te hebben voor de totaaloplossing die Natuurpunt 
naar voor heeft geschoven.
-  Natuurpunt vraagt om voor het Brabants Leemplateau een allesomvattend plan op te zetten om de klimaatuitdagingen aan te 
gaan naar analogie met het sigmaplan voor de Demervallei. Met dat laatste plan wordt in de bredere, stroomafwaartse delen van 
de Demervallei aan klimaatrobuustheid gewerkt via hermeandering en renaturering in combinatie met overstromingsgebieden.
 Een dergelijk globaal plan is ook nodig voor het Brabants Leemplateau. Gezien de specificiteit van dit gebied (steile, smalle 
valleien) is er hier minder mogelijkheid om in te zetten op hermeandering en renaturering in combinatie met 
overstromingsgebieden. Maar waar dit nog kan (zoals in het Twaalf Apostelenbos aan de Voer), moet daar uiteraard maximaal 
op ingezet worden. De eigenheid van het gebied brengt echter andere uitdagingen naar boven: een almaar toenemende 
verhardingsgraad van dit dichtbevolkte gebied in combinatie met een uitgekleed landbouwlandschap zorgen op de steile 
hellingen voor enorme erosie- en overstromingsproblemen. Dit vraagt om een gebiedspecifieke aanpak.
 De huidige maatregelen daarvoor zijn duidelijk onvoldoende:
-  De BO’s voor grasstroken zijn een nobele poging van de VLM maar zijn te vrijblijvend. Zo zijn deze BO’s louter gestoeld op 
vrijwilligheid en beperkt in de tijd. Bovendien zijn ze maar matig efficiënt en dragen ze maar matig bij aan de biodiversiteit.
-  De strodammen hebben reeds bewezen zeer inefficiënt te zijn en de biodiversiteitswaarde daarvan is quasi nul.
-  De verbeterde versie van deze strodammen, de houthakseldammen, zijn nauwelijks biodivers en bovendien verliezen ze reeds 
snel hun efficiëntie bij achterstallig onderhoud (het haksel verdwijnt immers reeds na 2 à 3 jaar). Dit in tegenstelling tot hagen en 
houtkanten die enkel maar efficiënter worden naarmate hun achterstallig onderhoud toeneemt.
 Een nieuw globaal plan moet dan ook inzetten op drie nieuwe maatregelen:
-  het aanleggen van contourgreppels of ‘swales’ op de steile landbouwhellingen om erosie tegen te gaan en infiltratie te 
bewerkstelligen. Rekening houdend met de Open LandschapsAkkervogels en Kleinschalige LandachapsAakkervogels kan men 
deze swales aankleden met hagen en houtkanten (KLA’s) of grasstroken en ruigten (OLA’s).
-  het aanleggen van bermen en faunastroken op het landbouwplateau. Op deze manier wordt het open aspect van het 
landbouwlandschap gegarandeerd (wat nodig is voor allerlei akkersoorten) terwijl toch de erosiebestendigheid en biodiversiteit 
van het landschap stevig wordt opgekrikt. We verwijzen ook expliciet naar de twee nieuwe Europese initiatieven, nl. de 
Biodiversiteit-strategie en Farm-To-From strategie  waarbij 10% van het agrarisch gebied dat voor de biodiversiteit zou moeten 
opgenomen in het lokale, Vlaamse beleid.
-  het creëren van brede natuurstructuren langs de zijlopen van de rivieren die het Brabants Leemplateau doorsnijden. Dit sluit 
perfect aan bij actiepunten 7B_D_049 en
7B_D_048 van het lopende beheerplan en die tot op heden nog niet gerealiseerd (of geïnitieerd) werden: gebiedsgericht project 
om verontreiniging met nutriënten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Laan 
(Moerlaanbeek, Peerdebeek) en de IJse (Langegracht, Waterloop, Vloetgroubbe).
 Daarbij moet uitgegaan worden van het heropwaarderen van het netwerk aan trage wegen. Trage wegen moeten opnieuw in 
gebruik genomen worden met respect voor de wettelijke breedtes van zowel weg als bijhorende berm.
 Om de landbouw te compenseren voor het ruimteverlies door al deze erosiemaatregelen moet maximaal ingezet worden op het 
omzetten van slecht gelegen en onwenselijke harde bestemmingen naar landbouwgebied (eventueel met natuurverweving) en/of 
andere zachte bestemmingen.
Een dergelijk globaal en baanbrekend plan sluit aan bij de bouwshift van de Vlaamse regering en kan dus worden ingepast in de 
nieuwe biodiversiteits- en landbouwstrategie van de EU. En past dus perfect binnen een beheerplan met werkperiode van 
2022-2027. Voor wat de gemeenten Overijse, Tervuren, Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode betreft, sluit het plan naadloos aan bij 
het samenwerkingsinitiatief ‘Plan Vliegend Hert’ dat groene verbindingen in die gemeenten tracht te realiseren.
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Het is de bedoeling dat de acties die in de plannen zijn opgenomen ook effectief tijdens de planperiode worden uitgevoerd of
opgestart. Helaas hebben de initiatiefnemers niet altijd alles in de hand, en kan het soms dat door bepaalde omstandigheden
(problemen met vergunning, grondverwerving, financiering, dringende andere projecten die er tussen komen, ….) de voorziene
projecten toch niet uitgevoerd raken. Specifiek voor de Koningsvijvers is er ondertussen wel vooruitgang: er is een
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen AWV, ANB, VMM en de provincie Vlaams-Brabant om dit knelpunt aan te
pakken. De werken zullen dus binnenkort kunnen aanvangen.

Over het algemeen wordt binnen de integrale projecten en het ambtelijk bekkenoverleg wel tot gedragen oplossingen gekomen.
Dit vraagt vaak veel overleg en tijd, waardoor sommige zaken soms een tijdje aanslepen. Er wordt steeds op een constructieve
manier naar een compromis gezocht dat voor de verschillende sectoren aanvaardbaar is, wat niet altijd even evident is in een
gebied met een heel sterke druk op de open ruimte. Dit is ook zo gebeurd voor het bovenvermelde dossier, wat niet wil zeggen
dat het niet kan herbekeken worden. 
De opmaak van een globaal plan voor het Brabants Leemplateau is een heel interessant idee, maar dit gaat veel verder dan de
doelstellingen van het stoomgebiedbeheerplan en integraal waterbeleid, en vraagt dus een overkoepelend initiatief vanuit de
Vlaamse overheid. Uiteraard wordt aan een heel aantal van de hierboven opgesomde zaken wel gewerkt binnen het integraal
waterbeleid, en worden deze meegenomen in de integrale projecten die lopen in het gebied (Voer, IJse, Laan en Dijle).
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Onthardingsbeleid en – maatregelen
 Het SGBP Dijle/Zenne zou moeten waken over een absolute standstill tav bijkomende verharding. Elke nieuwe verharding 
moet gepaard gaan met een concrete ontharding en daarenboven een concreet plan van aanpak maken voor de 20% 
ontharding binnen het agrarisch en groengebied zoals voorzien is in de 3_ waterbeleidsnota staat. Natuurpunt vindt ook dat veel 
meer aandacht zou moeten gaan naar volgende drie punten:

1)handhaving van de verplichting om de 1 m wederzijds langs elk waterlichaam ( is breder dan beek en waterloop)onbewerkt 
te laten. Handhavingsprogramma hierop loslaten.
2)stimuleren en maatregelen voor het behoud van de permanente graslanden in de valleien.
3) Het onder aandacht brengen van de conditionaliteit met name het respecteren en handhaven van de randvoorwaarden 
voor de pijler 1 (vroeger ook cross compliance) genoemd. Dit zou een zeer krachtig en structureel beleidselement kunnen 
zijn.
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De 3de waterbeleidsnota onderschrijft de doelstelling van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen die een daling van de verhardingsgraad met 20 procent in de openruimtebestemmingen ambieert. De
realisatie hiervan maakt geen deel uit van de SGBP. In kader van de Blue Deal wordt wel budget voorzien voor
acties gericht op het ontharden en vergroenen van de bebouwde omgeving.
Ook de SGBP 2022-2027 benadrukken het belang van handhaving als sluitstuk van een effectief beleid. De
plannen schuiven een aantal thematische prioriteiten voor handhaving naar voor en geven daarbij telkens aan op
welke manier de handhaving kan verlopen en welke instanties bij de handhaving betrokken zijn. Handhaving van de
1m teeltvrije strook is een bevoegdheid van de VLM. Feit is wel dat handhaving een grote personeelsinzet vraagt.
Daarom is het belangrijk om handhavingsinitiatieven en handhavingsinstrumenten maximaal af te stemmen, en ook
de inzet van nieuwe handhavingstechnieken verder te onderzoeken en te overwegen.
Maatregelen in functie van de conditionaliteit in het kader van het Strategisch Plan GLB, bv. maatregelen m.b.t. het
behoud van permanent grasland, volgen een  eigen beslissingsproces.
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Actiepunten Voer:
-  maak van de gelegenheid dat het dossier van de afkoppeling van de Beulbosweg en Maagdekensdelle in Tervuren ‘op 
pauze’ is gezet gebruik om het dossier te herbekijken en daarbij oprechte aandacht te hebben voor de totaaloplossing die 
Natuurpunt Druivenstreek naar voor heeft geschoven.
-  op natuurlijke manier hermeanderen initiëren op de delen van de Voer t.h.v. natuurgebied Twaalf Apostelenbos
-  een verhoging van de rivierbodem van de Voer bewerkstelligen (voor het oostelijk deel vanaf de Kouterstraat te Vossem) 
middels minder diep ruimen en/of plaatsen van drempels
-  vergroenen en meer waterdoorlatend maken van de grote parking in Vossem-centrum die volledig in natuurgebied ligt
-  Creëren van een brede natuurstructuur langs de zijlopen van de Voer.

Overweging

De opgesomde aandachtspunten zijn zeker relevant voor het afstroomgebied van de Voer en zullen mee bekeken
worden in het integraal project Voer.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : Bgnfmkq1

Ingediende reacties

Id: 1725

Actiepunten Laan:
-  nog zo’n heikel actiepunt dat op de lange baan geschoven wordt: onderzoek naar de noodzakelijkheid van een 
waterbodemsanering van de Laan (sterk vervuild met PAK’s en PCB’s). In het voorgaande beheerplan werd dit automatisch 
naar de periode 2022-2027 doorgeschoven, maar nu staat het niet meer op de actielijst (wel in tekst)!? Deze actie moet opnieuw 
aan de actielijst worden toegevoegd.
-  actiepunt 477 van actielijst SGBP3 DZ - Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in 
de Moerlaanbeek (zijloop Laan): vervuild afspoelwater van de E411 komt in de Moerlaanbeek, een zijloop van de Laan. Er staat 
een klein bekken om dit afstroomwater te bufferen, maar dit dient uitgebreid en aangepast te worden om een betere zuivering te 
verzekeren. => verplaatsing naar een ligging ten W van de E411 is wenselijk + betonnen beschoeiing van de Moerlaanbeek 
verwijderen zodat water kan infiltreren.
-  Creëren van een brede natuurstructuur langs de zijlopen van de Laan.

Overweging

Deze opmerkingen rond de Laan zijn zeker terecht. Niet al deze zaken zijn als concrete acties opgekomen in het
stroomgebiedbeheerplan, vaak ook omdat er nog verder overleg rond nodig is. Dit wil niet zeggen dat er niets zal
rond gebeuren. Al deze opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Laan en zullen daar verder
besproken en geconcretiseerd worden. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Bgnfmkq1

Ingediende reacties

Id: 1726

Actiepunten IJse:
-  actiepunt 405 van actielijst SGBP3 DZ daadwerkelijk uitvoeren
-  Afkoppelen van de bronnen (oa in Overijse en Huldenberg) die nog rechtstreeks zijn aangesloten op de riolering.
-  Openleggen van de overwelfde zijbeken van de IJse zoals de Vlierbeek
-  Wegwerken van de ‘zwarte punten’ die nog steeds rechtstreeks in de IJse lozen (o.a. camping Bruffaerts en Blekerstraat 
waarvan afvalwater natuurgebied IJsebroeken instroomt).
-  Enkele (beton)blokken leggen in het rechtgetrokken gedeelte van de IJse om zo luwtes te creëren, stroomversnellingen, ... 
Deze blokken mogen maar een beperkte hoogte hebben zodanig dat ze bij hevige regenval het water niet ophouden.
-  Creëren van een brede natuurstructuur langs de Langegracht en andere zijlopen van de IJse.
-  Integrale, natuurinclusieve aanpak van de erosie- en verdrogingsproblemtiek aan de Langegracht:

*  het aanleggen van contourgreppels of ‘swales’ op de meest erosiegevoelige landbouwhellingen om erosie tegen te gaan en 
infiltratie te bewerkstelligen. Rekening houdend met de Open LandschapsAkkervogels en Kleinschalige 
LandachapsAakkervogels kan men deze swales aankleden met hagen en houtkanten (KLA’s) of grasstroken en ruigten (OLA’s).
*  Riolering aanleggen in voorste deel Ganzemanstraat (Neerijse) zodat de huizen niet meer in Langegracht lozen en dat die 
minder diep hoeft te zijn (nu op rioleringsdiepte). Dit laatste is belangrijk in de strijd tegen de verdroging van het Stroobantshof 
waar Natuurpunt werk maakt van leefgebied voor de sterk bedreigde vroedmeesterpad.
*  aanpak problematiek van historische vervuiling in sliblaag
*  verondiepen Langegracht zodat meer water wordt vastgehouden (lichte plasdras tussen Tersaert en Groeve)
*  hermeanderen Langegracht waar mogelijk en zeker doorheen het stuk met bestemming natuurgebied langs de 
Ganzemanstraat.
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Overweging

De actie rond het saneren van de afwatering van de autostrade in de IJse wordt de volgende jaren concreet
uitgevoerd. Voor de afwatering van de R0 is al een samenwerkingsoverenkomst opgemaakt tussen AWV, VMM,
ANB en de provincie Vlaams-Brabant, en zijn de voorbereidingen lopend, deels in kader van Life Belini. Voor de
afwatering van de E411 in de IJse is ook al een voorontwerp opgemaakt in kader van een studie die in opdracht
van VMM werd uitgevoerd over de problematiek van afspoelend water van autowegen. De verdere concretisering
hiervan wordt ook deels gefinancierd vanuit Life Belini. Het is ook hier de bedoeling dat dit in de komende jaren zal
gebeuren. 
Op de IJse zijn inderdaad nog verschillende bronnen aangesloten. Om deze problematiek aan te pakken, zullen de
komende jaren meerdere afkoppelingsprojecten worden uitgevoerd, zowel door Aquafin als door de gemeenten. Bij
het opstellen van de programma's voor de rioleringsinfrastructuur wordt hier blijvend aandacht aan besteed, dus
deze problematiek wordt stap voor stap aangepakt, maar dit vraagt tijd omdat het vaak ook om belangrijke
investeringen gaat. 
Zowel door VMM als binnen de landinrichtingsprojecten Ijsevallei en OVID wordt gewerkt aan structuurherstel van
de IJse. Het inbrengen van blokken (in dit geval dood hout) werd in het verleden al toegepast in de IJse om variatie
binnen de bedding te creëren, en is dus zeker een waardevolle suggestie. Waar de mogelijkheden zich voordoen,
zullen ook delen van de IJse of haar zijbeken terug opengelegd worden. 
Er komen inderdaad nog een aantal groene, niet gesaneerde clusters voor vlakbij de Ijse. De meesten hiervan
moeten door de gemeenten worden gesaneerd. In kader van de herziening van de zoneringsplannen bij het
openbaar onderzoek en de opgelegde reductiedoelen, zijn de gemeenten ook bezig met de prioritering van de nog
uit te voeren rioleringsprojecten. Voor verschillende van deze nog te saneren clusters, zeker in het meer afwaartse
deel in Huldenberg, staan de nodige projecten al lang op het programma, maar raken deze niet uitgevoerd omdat
ze samen dienen uitgevoerd te worden met de heraanleg van de gewestweg N253 door het Agentschap Wegen en
Verkeer. Dit is echter geen evident project, onder andere omwille van de vele onteigeningen, waardoor dit al een
hele tijd aansleept. Er wordt gezocht naar alternatieven of oplossingen om dit toch op een andere manier te kunnen
aanpakken, maar dat is niet evident.
Alle geformuleerde opmerkingen zullen ook meegenomen worden in het integraal project IJse.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : cPQjMBqM

Ingediende reacties

Id: 2862

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
· De kwaliteit van de waterlopen in Haacht is ronduit slecht. De analyses die jaarlijks door de gemeente op de
Leibeek en De Binnenbeek worden uitgevoerd geven een waterkwaliteit Prati-index voor 2020 van resp 7 en 5,2.
De Lipsebeek is iets beter: prati index 2,3. Grote boosdoener is de nog beperkte rioleringsgraad in Haacht: slechts
85 % en de uit en afspoeling van de landbouwgronden. Er zijn nog een aantal rioleringsprojecten gepland in de
nabije toekomst (komende 3-5 jaar) maar voor vele straten (waaronder mijn eigen straat) is er nog geen planning
gekend.
Hier moet dringend prioriteit aangegeven worden. De gemeente zelf onderneemt niets en wijst naar Aquafin.
· De Leibeek vloeit langs het natuurgebied De Haachtse Leibeekvallei en bij hevige regenval stort de Leibeek
over in het natuurgebied. Op zich is daar geen probleem mee mocht de waterkwaliteit van die beek goed zijn. Doch
met een dergelijk slechte waterkwaliteit wordt er heel wat N en P aangevoerd naar dit natuurgebied. Natuurpunt
Haacht doet al jaren grote moeite om de biodiversiteit in dit natuurgebied te vergroten met begrazingsprojecten en
maaien en afvoeren van maaisel. Maar zo lang de Leibeek een slechte kwaliteit geniet en jaarlijks een paar keer
overstort in het natuurgebied, is dit dwijlen met de kraan open.
· Tijdens de zomermaanden heeft Haacht en zijn natuurgebieden te kampen met grote droogte. De beken
werden de laatste jaren door de provincie veel te diep geruimd waardoor het grondwater veel te diep en te snel
wordt afgevoerd. Men zou de oevers beter wat breder en minder steil maken (dit ten voordele van al het waterleven
en biodiversiteit) en de beken deels opvullen met de afgegraven oevers. Op deze manier blijft de dwarsdoorsnede
dezelfde maar worden de beken minder diep en zal Haacht en zijn bossen en natuurgebieden minder snel
uitdrogen. Dit komt dan ook ten goede aan de biodiversiteit.
· Er moet misschien eens aan gedacht worden de Leibeek meer te laten meanderen door de Haachtse
Leibeekvallei om op die manier het natuurgebied (van nature een broekgebied) te vernatten (op voorwaarde dat de
kwaliteit van de Leibeek sterk verbetert).
· In Haacht wordt er ook aan grondwaterwinning gedaan (De Watergroep). De boorputten bevinden zich in het
natuurgebied. Ook dit werkt verdroging in de hand.
· En dan zijn er nog de talloze illegale grondwaterwinning
· In Haacht bedraagt ruimtebeslag bedraagt 37 %. De totale verharding 13 %. Hoge cijfers voor een landelijke
gemeente. Maar wordt er ook nog lustig bijgebouwd en verder verhard. De grondbemalingen staan rustig te
pompen en al het bemalingswater gaat meestal gewoon de riolering in. De gemeente wenst hier niet veel aan te
doen.

Overweging

De waterkwaliteit van onder andere de Leibeek-Laakbeek is inderdaad nog niet goed. Er zijn recent wel een aantal
belangrijke rioleringsprojecten uitgevoerd, en een deel staat nog op de planning, dus er valt verbetering te
verwachten. Dit, en ook de andere aspecten rond structuurherstel en droogte, wordt bekeken in het integraal
project Weesbeek-Leibeek/Laakbeek. Hierin brengen we alle betrokken partners (Vlaamse overheid, provincie,
gemeenten, Natuupunt, Boerenbond, ...) bij het integraal waterbeleid in de twee afstroomgebieden samen om
samen te werken aan een gezond en robuust watersysteem voor de Weesbeek en de Leibeek-Laakbeek. Alle
aangehaalde elementen kunnen daar dus verder behandeld worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : DBde1Pji

Ingediende reacties

Id: 2751

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Het is onbegrijpelijk dat er plannen op tafel liggen in Schiplaken (Boortmeerbeek) om een nieuwe wijk te bouwen in
erkend overstromingsgebied, namelijk aan de Boomblokweg. Dit zorgt voor onnodige kosten voor (toekomstige)
waterschade, maar neemt ook de kans verder af voor regenwater om rustig in de bodem te trekken. Met de huidige
hevige regelval én droogteperiodes is dit niet te verantwoorden. Bovendien ligt er in deze omgeving geen riolering.
Meer informatie op: https://www.boortmeerbeek.be/files/uploads/document/2020_11_23_gr_notulen.pdf

Overweging

Het bouwen in effectief overstromingsgevoelig gebied moet inderdaad zo veel mogelijk vermeden worden. Als er
toch nieuwe bebouwing wordt toegestaan, dienen hier beperkingen en voorwaarden opgelegd te worden, zodat
geen extra ruimte voor water wordt ingenomen en toekomstige schade door overstromingen vermeden wordt
(zie https://www.vmm.be/publicaties/overstromingsveilig-bouwen-en-wonen). Een correcte toepassing van de
Watertoets bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet dit garanderen. Voor de wijk staat wel de aanleg
van een gescheiden riolering op het programma. Als de nieuwe verkaveling er onder strikte voorwaarden toch zou
komen, moet deze hier ook op aansluiten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : DDMaqn6m

Ingediende reacties

Id: 1711

Het percentage op de DULO (RWZI Boortmeerbeek) aangesloten huizen in Boortmeerbeek is relatief laag en
dikwijls zonder scheiding riool en hemelwater.  Veel huizen lozen nog in de beken die afvoeren naar Weesbeek of
Leibeek, die daardoor de N en P normen niet halen.
Weesbeek en Leibeek stromen door Natura 2000 gebied Pikhakendonk.  Het RWZI Boortmeerbeek ligt in
Pikhakendonk en de aanvoer van de vuilvracht compromiteert het gebied waardoor het de EU normen niet haalt.
uiteraard draagt ook de landbouwactiviteit bij (N) tot de vervuiling van deze beken.
Daartoe zou een betere en strengere controle op de aansluiting van de huizen op de riolering moeten afgedwongen
worden.

Overweging

Deze zaken worden mee bekeken in het integraal project Weesbeek-Leibeek/Laakbeek. Daarin werken de
verschillende partners onder andere samen aan een betere waterkwaliteit voor de twee beken en hun zijlopen. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : DDMaqn6m

Ingediende reacties

Id: 1713

Het RWZI Boortmeerbeek (gelegen in Natura 2000 gebied Pikhakendonk) presteert ondermaats door regelmatige
overstromingen vanuit de Leibeek en Weesbeek en ook mede door de aanvoer van het rioleringswater van tot max
100.000 IE dat sterk verdund wordt door het niet afgekoppelde regenwater.  Op dergelijke ogenblikken kan het
station technisch niet functioneren ( staat zelf onder water) of moet de overstorten open wegens te hoog debiet.
Daardoor zuivert het station onvoldoende dagen per jaar.  Verder is het station niet performant want regelmatig
moeten waterklaarders toegevoegd worden om het water helder te krijgen.  tanks met klaarmiddelen staan
opgesteld in de installatie en zijn vergund.
Conclusie: dit RWZI werkt onvoldoende kwantitatief en kwalitatief en is op de verkeerde plaats ingeplant door
toedoen van lokale politici (zie dossier Apolloproject) en zou op een minder kritische plaats moeten opgesteld
worden..

Overweging

De ligging van de RWZI Boortmeerbeek in overstromingsgebied is inderdaad niet ideaal, maar hier kan helaas niets
aan veranderd worden. De RWZI Boortmeerbeek voldoet wel aan de voorwaarden en haalt de in de vergunning
opgelegde verwijderingspercentages.  

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : DDMaqn6m

Ingediende reacties

Id: 1714

In het Natura 2000 gebied van Pikhakendonk en in Broek van Boortmeerebeek staat het grondwaterpeil zeer laag
en zijn de eerste tekenen van verdroging waar te nemen. Dit brengt de zeldzame populatie van grote pimpernel in
gevaar. Structurele maatregelen tot vernatting (zoals de wetlands binnen Sigma Beneden-Dijle (Pikhakendonk en
Hollaken)) dringen zich op. Het grachtenstelsel gericht op snelle afvoer moet aangepast worden aan een hoger
waterpeil.
Daarnaast moet het oneigenlijk oppompen van grondwater voor visvijvers en landbouw aan banden gelegd worden.

Overweging

Verdroging is in veel gebieden een probleem, dat de laatste jaren steeds duidelijker wordt. Specifiek voor het
gebied Pikhaken zullen inderdaad de ingrepen vanuit het Sigmaplan al een belangrijk effect hebben. Andere
mogelijke acties kunnen bekeken worden binnen het integraal project Weesbeek.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eg6Jq2U8

Ingediende reacties

Id: 479

ADVIES: Duid waarom sommige erosiebestrijdingsmaatregelen wel volledig gefinancierd zijn en andere niet.
De gebiedsspecifieke acties rond het uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen (ondergebracht onder maatregel
8B_A) zijn de acties die het meest in detail werden geraamd. Voor het Dijle-Zennebekken komt dit neer op een
totale investeringskost van 5,82 miljoen euro. Het is echter onduidelijk waarom de uitvoering ervan in sommige
afstroomgebieden wel volledig gefinancierd is en in andere niet. Zijn volledig gefinancierd: de uitvoering van
erosiebestrijdingsmaatregelen in de afstroomgebieden van de Laan, de Dijle opwaarts Leuven, de Zuunbeek, de
Molenbeek (Sint-Genesius-Rode en Beersel), de Molenbeek-Neerpedebeek, de Voer, de Dijle IV, de
Groebengracht en Zenne I, de Maalbeek-Amelvonnebeek, de IJse en de Langegracht, de bovenloop van de
Weesbeek. Er is geen financiering voorzien voor de uitvoering van erosiebestrijdingsmaatregelen in de
afstroomgebieden van de Woluwe, de Molenbeek-Bierbeek en de Lemingsbeek. Eenzelfde situatie doet zich voor
in de andere bekkens. Waarom dit zo is, blijft onduidelijk. Er lijkt geen verband te zijn met de indeling in speerpunt-
en aandachtsgebieden.

Overweging

De “knelpuntgebieden erosie” liggen verspreid over het zuiden van Vlaanderen. Omdat budgettair gezien niet al
deze knelpunten tegelijkertijd kunnen aangepakt worden, is een prioritering uitgewerkt rekening houdende met de
Bodemerosiekaart 2020 en de gebiedsgerichte prioritering van de SGBP. Maar ook binnen de prioritaire gebieden
(klasse 2 en 3) van de SGBP kunnen niet alle zeer erosiegevoelige knelpunten aangepakt worden met reguliere
middelen.
De volledige aanpak voor de prioritering staat beschreven in het eerste Vlaamse sedimentbeheerconcept.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : EnHmPws2

Ingediende reacties

Id: 2725

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Bij ons in de wijk is nog steeds geen aansluiting op het rioolnet, terwijl de bouw van nieuwe woningen aan een
stevig tempo verder gaat. Op 20 jaar tijd is de bewoning op de heikant in Rotselaar ver tienvoudigd maar er is nooit
tijd genomen voor de aanleg van rioleringsvoorzieningen. Zakputten die 20 jaar in de grond steken raken één voor
1 verzadigd waardoor meer en meer mensen geen andere oplossing hebben als hun riool water maar op straat
laten lopen. Als hier niet dringend investeringen gedaan worden gaan we stilaan terug naar middeleeuwse
toestanden met open riolen.
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Overweging

De lozingen van huishoudelijk afvalwater in cluster 190-373 worden ingezameld door het rioleringsproject 21079V1
(vermoedelijke uitvoering in 2024). Dit project sluit via bestaande riolering in de Eekhoornlaan en de Heirbaan aan
op de geplande collector 21079 (vermoedelijke uitvoering 2023) richting rioolwaterzuiveringsinstallatie van
Rotselaar.
Gezien de onderlinge afstemming van project 21079V1 met de collectorwerken zal dit project in het kader van het
lokaal pact door het Vlaams gewest worden ten laste genomen via het Aquafin investeringsprogramma.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : i2EP7GWw

Ingediende reacties

Id: 1707

De betreffende percelen vormen een weide die sinds mensengeheugenis wordt uitgebaat en nooit overstroomt zijn
geweest. Dit is landbouwgebied. Indien dit nu wordt omgezet in overstromingsgebied betekent dit een minwaarde
bij verkoop of onteigening. Ik dien bijgevolg bezwaar in tegen de plannen om het gebied te wijzigen naar
overstromingsgebied. 

Overweging

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : i2EP7GWw

Ingediende reacties

Id: 1708

Graag kreeg ik een bericht van ontvangst van dit bezwaar. Ik wil opmerken dat dit systeem van indienen van een
bezwaar niet toelaat de tekst af te drukken. 
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De inrichting als overstromingsgebied betekent niet dat het huidige landgebruik niet behouden kan blijven. Er is 
een vergoedingssysteem voorzien om een eventueel minwaarde na de inrichting te vergoeden.



Overweging

Na het “effectief indienen” kreeg elke bezwaarindiener een bevestigingsscherm dat het ingediende
inspraakformulier werd ontvangen. Op dit bevestigingsscherm werd de mogelijkheid aangeboden om het net
ingediende inspraakformulier te downloaden en/of om een mail te sturen met de persoonlijke code van het
bezwaarschrift. In die mail zat ook een bijlage met het volledig ingediende inspraakformulier. Via het gedownload
exemplaar of via het exemplaar dat bezorgd werd als bijlage bij de mail met de persoonlijke code, kon het
inspraakformulier dus wel degelijk afgedrukt worden. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : I5khlt27

Ingediende reacties

Id: 1697

0. Pas prioritering aan
In de tabel met de prioriteiring stellen we vast dat heel wat waterlopen een hoge prioriteit hebben, maar we missen
een aantal hoog prioritaire zones:
Voor de Nethen, in deze goed gestructureerde waterloop, in Natura2000 gebied leeft een (natuurlijke) populatie
Rivierdonderpad. Is het niet voor de KRW, dan is het voor de Natura2000 richtlijn dat deze waterloop een goede
ecologische toestand relatief snel zal moeten benaderen. We zouden dan ook voorstellen de priotering van deze
waterloop te verhogen.

Overweging

De Nethen is inderdaad een waardevolle waterloop, die deels door Natura 2000-gebied stroomt. De Nethen werd in
het voorliggende plan als klasse 4 aangeduid (aandachtsgebied type 1) omdat de waterkwaliteit op dit moment nog
ontoereikend is. In Wallonië staan wel verschillende rioleringsprojecten langs de Nethen gepland, waardoor een
verbetering te verwachten is, maar dit gaat waarschijnlijk iets meer tijd vragen dan 6 jaar. Een andere reden is dat
de Nethen slechts voor een klein deel door Vlaanderen stroomt, en het grootste deel van het afstroomgebied zich in
Wallonië bevindt. De ecologische kwaliteit van de Nethen wordt dus vooral bepaald door maatregelen die in
Wallonië genomen worden. Er is regelmatig overleg met de Waalse collega's om hierrond de nodige afstemming te
voorzien.  

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : I5khlt27

Ingediende reacties

Id: 1698

1. Algemene bekken specifieke uitdagingen / oplossingen
Voor bijna alle waterlopen in dit bekken gelden volgende uitdagingen
1. Ze worden veelal gevoed door heel wat bronnen. Dit zijn unieke uitingen van hydrologische samenwerking
met een hoge ecologische en landschaps(belevings-waarde. Deze moeten omwille hiervan maximaal bovengronds
komen. Want net door de drainage / aansluiting van heel wat bronnen op rioleringen is de vuilvracht in de
rioleringen in de regio dikwijls erg verdund. Dit is een viervoudige verlies situatie (: ecologie, landschapsbeleving,
infiltratie, zuivering). Een actieve werking om bronnen bovengronds aan te sluiten lijkt een noodzakelijke actie in dit
bekken.
2. De stroomgebieden van bijna alle beken in het Zenne-Dijle bekken zijn leemplateaus. Hierop wordt veelal
landbouwbedreven. Vastgesteld is dat dit gebruik er toe leidt/leidde dat erosie een bekken specifiek probleem is. Dit
vindt zijn oorzaak in meerdere factoren, gaande van een gewijzigde bodemstructuur (te weinig organische stof in de
bodem), verdichting (te zware machines), schaalvergroting van percelen en landschap (Kleine
landschapselementen verdwijnen) en een veranderend regenpatroon (klimaatwijzigingen). Een algemene & actieve
activatie van de landbouwsector is dan ook dringend noodzakelijk om dit probleem op te lossen aan de bron.
3. Een meer erosie-bestendige poreuze bodem in de bekkens, zal er ook toe leiden dat meer infiltratie zal
gebeuren, wat ten goede komt aan de algemene landschaps-ecosysteem functies die de bekkens hebben:
drinkwatervoorziening. Maar ook zorgt deze extra infiltratie en dus vertraagde afvoer van regenwater voor een
grotere haalbaarheid in de lager gelegen gebieden van de valleien bufferbekkens te voorzien (Concreet is er in het
debat rond de N253 de onmogelijkheid gebleken kleinschalige bufferbekkens te voorzien want de afvoer is veel te
groot)).
4. In het algemeen zijn er nog te veel overstorten alsook werken deze te frequent. Dit vindt zijn oorsprong in de
hoge bewoningsdichtheid en aandeel verharding. Een actief onthardingsbeleid en buffering van regenwater in
stedelijke omgeving (ook de dorpskernen), is noodzakelijk.
5. En specifiek hebben de vele autowegen en de versnelde regenafvoer ervan een grote, onnatuurlijke impact
op de beken. De E411 voor de Laan, de ring RO voor de Ijse, de ring R0 en de E40 voor de Voer zijn specifieke
knelpunten die een grote hypotheek leggen op een natuurlijke werking van de waterlichamen (zowel piekafvoer,
zoutaanvoer als aanvoer van vervuild slib).

Overweging

Veel bronnen zijn aangesloten op de riolering, met de aangegeven negatieve impact als gevolg. Er wordt aan
gewerkt om deze terug bovengronds aan te sluiten. Zo zijn al verschillende projecten lopende of gepland om deze
bronnen van de riolering af te halen en opnieuw naar de waterlopen te sturen.
In het zuidelijk deel van het bekken is erosie inderdaad een belangrijk knelpunt. De verschillende gemeenten zijn
samen met de erosiecoördinatoren bezig met de uitvoering van erosiebestrijdingsmaatregelen en ook de
bedrijfsplanners van de VLM zijn hier heel actief. De landbouwers hebben ook allerlei verplichtingen rond erosie op
de meest erosiegevoelige percelen. Toch blijft erosie hier nog een groot knelpunt. Zeker de aanpak aan de bron
ontbreekt nog vaak. Verder overleg met en motivatie van de landbouwsector kan de impact nog meer beperken.
Het bevorderen van infiltratie en ontharding heeft veel positieve effecten: minder overstroming stroomafwaarts,
aanvulling van de grondwaterlagen, minder overstortwerking, … Het verder stimuleren en sensibiliseren van
burgers en het opleggen van voorwaarden in bouwvergunningen verdienen meer aandacht. Langs bepaalde
waterlopen in het bekken, zoals de IJse, vormen deze overstorten inderdaad een knelpunt. Naast het bevorderen
van infiltratie, wordt vooral via afkoppelingsprojecten getracht de werking van deze overstorten te verminderen.   
Door zijn ligging in het centrum van Vlaanderen, rond Brussel, lopen er in het Dijle-Zennebekken veel autowegen,
die de verschillende waterlopen kruisen en er een significante impact op hebben. De problematiek werd in detail
bestudeerd voor de IJse. Voor de IJse staan de aanpak van de afspoeling van de R0 en van de E411 al op het
programma. Voor de andere waterlopen zijn de plannen minder concreet, maar wordt er wel naar oplossingen
gezocht.
Al deze zaken worden ook mee bekeken in de integrale projecten.
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Code van de indiener : I5khlt27

Ingediende reacties
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2. Stikstof & Vermesting: voorkom ‘vergrijzing’
Zowel het mestactieplan alsook het recente stikstof arrest rond PAS zal in Vlaanderen een vernieuwde dynamiek
rond stikstof & mest veroorzaken. Het Dijlebekken is vanuit haar hoge natuurwaarden, grote oppervlakten
bescherming in stedebouwkundige plannen en vruchtbare akkers, historisch gezien steeds een gebied geweest
met een lage(re) mest- en stikstofdruk.
Het mag geen effect zijn van deze vernieuwde dynamiek, dat er landbouwkundige onnodige import zal gebeuren,
‘dumpen’, van overschotten uit andere zones van Vlaanderen. Dit blauw- en groene gebied (inzake stikstof- en
mestoverschotten), mag niet verslechteren.
Een actieve sturing van alle actoren hierover, is cruciaal. Bovendien zijn de vele bronnen (en dus ondiep
grondwater) nu reeds gekenmerkt door hoge stikstof concentraties.

Overweging

Het Dijle-Zennebekken heeft inderdaad, vergeleken met andere bekkens, een relatief lage belasting met stikstof.
Toch vormt nitraat in bepaald afstroomgebieden een belangrijk probleem, bijvoorbeeld in de afstroomgebieden van
Voer, IJse en Laan. Veel van dit nitraat komt vanuit het nitraatrijk grondwater via bronnen in de waterloop. Om dit
probleem aan te pakken, is het de bedoeling een aparte werkgroep rond nitraatreductie op te richten binnen de
integrale projecten voor deze 3 gebieden. 

Voorstel tot aanpassing
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3. Recreatie
We zouden een regionaal plan rond open zwemwater en watergebonden recreatie (bvb. kanovaren / weidelijk
vissen, …) toejuichen. Actueel is er weinig zonering / sturing / kader om een gebiedsdekkende aanpak te kunnen
waarmaken. Want de impact is erg hoog, zowel in de waterlopen (natuurlijke vegetatie wordt verwijderd) als dat er
nabij in/uitstappplaatsen schade en drukte ontstaat. Naast een goede sturing en afspraken op beleids- en
bestuursniveaus dient er ook goed afgesproken worden en actief opgevolgd deze plannen te handhaven. De regio
is een mooie regio met grote recreatieve waarden, maar het mag geen slachtoffer van eigen succes worden. Met
deze doen we een oproep aan alle actoren om hieraan te werken.
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Overweging

Recreatie kan inderdaad een belangrijke impact hebben op de waterkwaliteit en de omliggende natuurgebieden.
Voor de kano-en kajakvaart werd enkele jaren geleden al een convenant opgemaakt om de afspraken die hierrond
met de verschillende partners gemaakt werden, vast te leggen. Voorlopig wordt vooral via communicatie en
sensibilisatie ingezet op de naleving hiervan. Handhaving is niet evident. Als hier bij de verschillende partners nood
aan is, kan gekeken worden of dit kan uitgebreid worden naar andere vormen van recreatie op of langs het water.

Voorstel tot aanpassing
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4. Afstemming van doelen en maatregelen op plannen van andere actoren
De grote natuurwaarden in het bekken van de Dijle komen ook tot uiting in het feit dat er veel natuurreservaten zijn.
Recent is een gebiedsdekkend beheerplan gemaakt van de rivier-en beekvalleien van Dijle, Ijse en Laan, vanaf de
zuidgrens van de stad Leuven tot aan de taalgrens. Hierin wordt zowel een visie gemaakt voor het gebied alsook
maatregelen voorgesteld. Verwacht wordt dat de maatregelen opgenomen worden in het bekkenbeheerplan, maar
ook dat het bekkenbeheerplan zich goed afstemt op de realisatie van de doelstellingen uit het beheerplan. Concreet
wordt gedacht aan volgende doelen: biologische doelen (o.m. vissen), een vrije meandering, toegankelijkheid,
monitoring, …

Overweging

De link met de natuurwaarden in de Dijlevallei wordt zeker gemaakt. Er is een afstemming gebeurt met de acties uit
het managementplan voor het Natura 2000-gebied in de Dijlevallei. Daarnaast worden de acties voor de Dijle, IJse
en Laan uit het stroomgebiedbeheerplan verder geconcretiseerd in de integrale projecten die lopen voor de
gebieden, en waarin het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt ook vertegenwoordigd zijn. De
aangehaalde zaken zullen daar verder bekeken worden, en hier kan dus ook een verdere afstemming met het
natuurbeheerplan gebeuren.

Voorstel tot aanpassing
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5. Waterlopen in verstedelijkend landschap
Vele waterlopen lopen door soms sterk verstedelijkt / verstedelijkend landschap. Blijvend & voldoende ruimte
voorzien voor waterlopen is een noodzakelijk element in het beleid. De aanleg van oeverzones zoals voorzien in
veel waterplannen is tot op heden grotendeels dode letter gebleven en heeft dringend nood aan een
inhaalbeweging. Het investeren in structuurherstel (hermeanderen, schuine en natuurlijke oevers,...) is voor vele
waterlopen dus een zeer effectieve oplossing. Het levert ons tegelijk extra biodiversiteit en aangename
wateromgevingen op (voor bvb. stedelijke waterrecreatie).
We pleiten dan ook voor om in dit plan oeverzones te voorzien van minstens 10 meter breed (minimale breedte om
enigszins impact te hebben op reductie van uitspoeling van nutriënten), en dit minstens langs alle waterlopen in de
Speciale Beschermingszones (SBZ), habitatsoort herbergend of afstromend naar SBZ.
Op een iets hoger niveau wordt ook best versneld werk gemaakt van de groenblauwe assen,
natuurverbindingsgebieden door het landschap, in combinatie met het voorzien van ruimte voor de rivier en ook het
structuurherstel van de waterlopen.

Overweging

De aanleg van oeverzones en het voorzien van structuurherstel zijn inderdaad maatregelen die een belangrijke
positieve impact hebben op het zelfzuiverend vermogen en de ecologische waarde van het watersysteem. Voor de
Dijle van Florivial tot Werchter werd in het eerste bekkenbeheerplan Dijle-Zennebekken een oeverzone
afgebakend, en deze geldt dus nog steeds. Het voorzien van een oeverzone langs alle waterlopen, of minstens
langs waterlopen die doorheen SBZ stromen, is niet zo evident omdat dit ook gevolgen heeft voor de eigenaars en
gebruikers van deze gronden. Momenteel wordt binnen de CIW gewerkt aan een kader voor de aanleg van
oeverzones, omdat deze in de praktijk tot nu toe nauwelijks werden afgebakend of gerealiseerd. Eens dit kader er
is, kan hier gebiedsgericht mee aan de slag gegaan worden.

Voorstel tot aanpassing
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6. Durf & daadkracht
De voorliggende plannen zijn een uiting van een ambitie om waterlopen een betere kwaliteit (zowel voor ecologie,
waterbeheer, landschap & stadsbeleving, …) te realiseren. Niemand kan hierop tegen zijn. Echter, om dit waar te
maken, zal een grote mate van durf nodig zijn en dient daadkracht uitgeoefend te worden, om als zalmen tegen de
stroom in te zwemmen. Dit zal het voorzien van een feitelijke & voldoende grote budget voor deze plannen
noodzakelijke maken, ondersteund door een voldoende geïnstrumenteerde groep waterbeheerders. Voorzie dit ook
als een actie.
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Overweging

Het realiseren van voorliggend plan vraagt inderdaad de inzet van veel middelen, en de financiële analyses van het
maatregelenprogramma tonen aan dat er een significante meervraag is. Dit wordt dus zeker aangekaart. Het
effciënt inzetten van de beschikbare middelen en het zoeken naar win-wins kunnen hier deels aan tegemoet
komen. Het lijkt echter geen meerwaarde te bieden om hiervoor een extra actie toe te voegen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : I5khlt27

Ingediende reacties

Id: 1705

7. Aanvullende voorstellen per deelbekken
- Laan
Ontbrekende actie: Impact van lozingen op de Bilandebeek dient kritisch bekeken te worden, ook in functie van de
ontwikkelingen in Wallonië.
- Ijse
Ontbrekende actie: te veel woningen lozen nog rechtstreeks op de Ijse of haar zijwaterlopen, ondanks de
aanwezigheid van riolering. Er is dus nood aan handhaving van de verplichting om aan te sluiten op riolering.
- Dijle opwaarts leuven
Actie 4B_I_0001: niet enkel opvolging, maar uitbreiding over de andere deelbekkens enerzijds en anderzijds ook
een handhavingsbeleid opzetten.
Ontbrekende actie: Rond de Molenbeekl/Vaalbeek zijn er geen acties opgenomen. Toch zijn ook voor deze
waterloop te frequent werkende overstorten en is de afvoer van de trainingsvelden van OHL te groot (en niet
gebufferd).
We wensen jullie verder een succesvolle afronding van deze procedure af en hopen met z’n allen in de nabije
toekomst te kunnen van genieten van de vele propere beken en een landschap vol van water.
- Molenbeek-Mollendaalbeek
In deze beekvallei zijn nog heel wat kwelgebieden aanwezig (incl. drinkwaterwinningen) en is het brongebied een
SBZ. Er zijn uit deze beek historische waarnemingen van rivierdonderpad (SBZ soort). Gepaste maatregelen voor
deze beekvallei met actueel hoge natuurwaarden en nog meer mogelijkheden voor natuur- & waterbeleving in
stedelijke omgeving, lijken aangewezen.
Specifiek dient er aandacht te zijn voor de relatie kwelgebieden-intrekzones enerzijds en anderzijds voor de vele
overstorten (ook invloed van Industriegebied Haasrode) op deze beek, zowel voor het realiseren van
waterkwaliteitsdoelstellingen als het reduceren van piekafvoeren.
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Overweging

- Laan: Deze actie werd niet specifiek als aparte actie opgenomen in het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-
Zennebekken, maar wordt wel bekeken in kader van het integraal project Laan en het IWP Laan
(grensoverschrijdend overleg Laan).
- Ijse: Er zijn inderdaad op verschillende plaatsen, niet alleen langs de IJse, woningen die niet aangesloten zijn op
de riolering, ondanks het feit dat er wel riolering aanwezig is in de straat. Handhaving is dus zeker belangrijk. Er is
geen specifieke actie rond handhaving opgenomen voor de IJse. Omdat dit een algemeen probleem is, is hiervoor
een generieke actie opgenomen op Vlaams niveau, namelijk actie 7B_L_0012 ‘Extra inzetten op toezicht en
handhaving van de aansluitingsplicht op riolering’.
Binnen het integraal project IJse wordt dit ook mee bekeken.
- Dijle opwaarts leuven: Het convenant voor afvaarten van de Dijle geldt inderdaad niet alleen voor de Dijle, maar
ook voor haar zijlopen Voer, Laan en IJse. Deze actie zal worden toegevoegd bij de gebieden Voer, Laan en IJse.
Voor het opvolgen van de afspraken rond het convenant wordt voorlopig vooral ingezet op communicatie en sensibilisatie.
Moest dit niet volstaan, kan in de toekomst gekeken worden of handhaving nodig is en hoe hier dan mee omgegaan wordt.
- Molenbeek/Vaalbeek: Acties rond rioleringsinfrastructuur (oa overstorten) zijn niet als aparte, gebiedsgerichte acties
opgenomen in de bekkenspecifieke delen, tenzij het gaat om specifieke acties opgenomen in de
managementplannen voor het behalen van de IHD-doelen in de Natura 2000 gebieden. Aan deze knelpunten wordt
zeker wel aandacht besteed bij de opmaak van de programma's voor de planning van de rioleringsinfrastructuur, en
binnen de integrale projecten in het bekken.
- Molenbeek-Mollendaalbeek:
De vallei van de Molenbeek-Mollendaalbeek is inderdaad een ecologisch zeer waardevolle beekvallei. In de actie
4B_E_0355 ‘Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van bijkomende
waterberginsgcapaciteit in de vallei van de Molenbeek-Bierbeek (Habitatrichtlijngebied Valleien van de Winge en de
Motte met valleihellingen)’ wordt gekeken naar mogelijkheden om de ecologische kwaliteit van deze vallei nog
verder te verhogen.
De overstorten op deze waterloop kunnen een belangrijk knelpunt zijn naar het behalen van de goede
waterkwaliteit en voor de kwanititatieve toestand. Acties in verband met saneringsinfrastructuur, waaronder de
aanpak van overstorten, worden enkel als generieke actie opgenomen, en niet op bekkenniveau. Het is echter wel
de bedoeling dat in de loop van de volgende jaren een integraal project zal opgestart worden rond de Molenbeek,
waarop deze knelpunten zullen bekeken worden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Dijle- en Zennebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Actie 4B_I_0001: 'Monitoring van de recreatie op de Dijle ten zuiden van Leuven ikv convenant afvaarten Dijle' toevoegen als 
actie in het actieprogramma van de deelgebieden Voer, IJse en Laan. Deze toevoeging dient te gebeuren op volgende pagina's:

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/
speerpuntgebieden/ijse/actieprogramma https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-
en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/laan/actieprogramma https://
sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/
speerpuntgebieden/voer/actieprogramma
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 5.2.1.5 Weesbeek
5.2.1.5.2 Actieprogramma
Onderstaand voorstel van actie sluit aan bij de actie 4B_E_0351 - Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit 
en sanering vismigratieknelpunten op de Weesbeek en zijlopen (Habitatrichtlijngebied Valleigebied tussen Melsbroek, 
Kampenhout, Kortenberg en Veltem) Natuurpunt Herent stelt voor om het oud stort van de gemeente Veltem-Beisem aan de 
Lodewijk Van Veltemstraat af te graven ter hoogte van de Leibeek en tussen de Leibeek en de Molenbeek. Dit moet toelaten 
meer water te bufferen in geval van wateroverlast. Dit voorkomt ook overstromingsproblemen in de Waterstraat in Erps-Kwerps 
(wijk Zonnewoud). Gelet op de klimaatcrisis kan deze bijkomende ruimte in de vallei van pas komen in de komende jaren en 
decennia.
Hiermee wordt ook het oorspronkelijk valleigebied hersteld. Dit valleigebied maakt deel uit van de Speciale Beschermingszone 
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem en omvat nu reeds valleibossen, graslanden met 
waardevolle flora en Europees beschermde soorten (Zeggenkorfslak).

Overweging

Het voorstel om het oude stort in de Lodewijk Van Veltemstraat in Herent af te graven en opnieuw in te schakelen
in de vallei, is een heel interessant en waardevol voorstel. Dit zal verder bekeken worden binnen het integraal
project Weesbeek.

Voorstel tot aanpassing
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7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Laan: Ontbrekende actie: Impact van lozingen op de Bilandebeek dient kritisch bekeken te worden, ook in functie
van de ontwikkelingen in Wallonië.
Ijse: Ontbrekende actie: te veel woningen lozen nog rechtstreeks op de Ijse of haar zijwaterlopen, ondanks de
aanwezigheid van riolering. Er is dus nood aan handhaving van de verplichting om aan te sluiten op riolering.

Overweging

Handhaving van de aansluitingsplicht is inderdaad een vaak terugkerend probleem, niet alleen voor de IJse.
Daarom is hiervoor ook een generieke actie op Vlaams niveau opgenomen, namelijk actie 7B_L_0012 'Extra
inzetten op toezicht en handhaving van de aansluitingsplicht op riolering'. Dit wordt echter ook op niveau van de
IJse specifiek behandeld in het integraal project IJse.
De problematiek van de lozingen in de Bilandebeek wordt ook besproken en bekeken met de Waalse collega's in
het gewestgrensoverschrijdend overleg voor de Laan, en in het integraal project Laan.
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In het algemeen wensen we te stellen dat met het vooropgesteld plan de doelstelling van goede waterkwaliteit
zoals voorzien in de Europese KaderRichtlijn Water voor de meeste waterlopen tegen 2027 niet zal behaald
worden. Het plan is op dit vlak dus veel te zwak.
Het plan voorziet binnen de afstroomzone van Dijle V (A0_VL05_81) voor De Grote Laakbeek, het waterlichaam
met code  L107_417, een goede ecologische toestand in 2033. Deze termijn is onaanvaardbaar en niet in lijn met
de Europese doelstelling.  Momenteel heeft de Laak nog een relatief lage zuiveringsgraad en komt er nog te veel
ongezuiverd afvalwater via grachten en zijlopen in de Laak terecht. Er dienen meer acties te worden voorzien
inzake verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur. Daarbij dient de plaatsing van riolering en IBA’s versneld te
gebeuren, opdat de vervuilingsstromen naar de Grote Laak worden afgeremd tegen 2027.
In het valleigebied van de Grote Laakbeek loopt al verschillende decenia een integraal project Laak, waarin het
regionaal landschap Noord-Hageland en het bekkensecretariaat de verschillende partners samenbrengen om te
werken aan de goede ecologische toestand voor deze waterloop. Maar in realiteit is daar niets van te merken op
het veld.  In 2021 dient er nu eens vastberaden actie te worden ondernomen, na decennia’s lang dossiers te
produceren en beloftes te maken.

Overweging

De waterkwaliteit is in Vlaanderen in vele waterlopen nog ondermaats. Tijdens de vorige planperiodes werden al
grote stappen vooruit gezet naar de goede waterkwaliteit, maar we zijn er nog niet. Omdat het financieel en
praktisch niet haalbaar is om tijdens de volgende planperiode alle maatregelen uit te voeren om alle waterlopen in
Vlaanderen in de goede toestand te krijgen, werd geopteerd voor de aanpak met speerpunt- en
aandachtsgebieden, zoals in het vorige plan.  Deze prioritering gebeurde op basis van de Vlaamse waterlichamen,
dus de grotere waterlopen, en niet afzonderlijk voor elk lokaal waterlichaam (kleinere waterlopen). Daardoor heeft
de Laak dus dezelfde prioritering als Dijle V, het Vlaams waterlichaam waar het in uitmondt.
In het gebied van de Laak dienen inderdaad nog verschillende rioleringsprojecten uitgevoerd te worden. Een deel
daarvan staat ook al op het programma. Het belangrijkste voor de Laak is echter het opnieuw watervoerend maken,
en dus zorgen dat er opnieuw meer en ook zuiverder water (nu stroomt er vooral afval- en regenwater door) in de
Laak stroomt. Door de Laak opnieuw te verbinden met de Demer, zal dit gerealiseerd worden, ten laatste tegen
2025, in kader van het Sigmaplan. Dan kan er ook gerichter gewerkt worden aan een ecologisch waardevolle
Laakvallei. Dit gebeurt in het integraal project Laak, en binnen het landinrichtingsproject Waterlandschap.

Voorstel tot aanpassing
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Betreft actiepunt 8A_E_0337. Van het terug watervoerend maken van de Laak door het realiseren van een
verbinding met de Demer is nu reeds meer dan 25 jaar sprake (zie lager). Het blijft steeds bij beloftes, zonder een
effectieve realisatie. In de droogteperiodes is de Laak een beek zonder water, en dit kan men nog moeilijk een
waterloop noemen.
25 jaar geleden, nl. op 26 november 1997, werd door L. De Witte, Gouverneur van Vlaams-Brabant, op de
installatievergadering van het bekkencomité Dijle & Zenne over de Grote Laakbeek het volgende gemeld.  ‘Het doel
van het Laakproject is het weer watervoerend maken en als een groen lint door de stad Aarschot te laten lopen. Het
project toont aan hoe de principes van het integraal waterloopbeheer ook in een stedelijke omgeving te realiseren
zijn. Het Laak-project tracht functies als waterafvoer en natuur te combineren met recreatie en educatie.’
20 jaar geleden heeft het Vlaams Integraal Waterloverleg VIWC een brochure onder de titel ‘Ruimte voor Water’ -
bronnen van inspiratie uitgebracht met 15 voorbeeldprojecten van waterbeheer in Vlaanderen. Project 13 draagt als
titel ‘De Grote Laak zal weer door de Aarschotse stad vloeien’
16 jaar geleden werd het eerste ontwerp bekkenbeheerplan voor het Dijle-Zennebekken gepubliceerd. Het omvat
de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en vormt de leidraad voor een vernieuwd waterbeleid. Dit zal nadere
uitvoering geven aan de waterbeleidsnota met ontwikkeling , beheer en herstel van de watersystemen. Op
deelbekkenniveau meldt het plan onder actie A208 het terug watervoerend maken van de Grote Laak te Aarschot.
7 jaar geleden werden de tweede stroomgebiedbeheerplanen voor de periode 2016-2021 vastgelegd om de
toestand van het oppervlaktewater te verbeteren. Voor de Laak werden 3 acties voorzien:
8A_C_532 Het wegwerken van vismigratieknelpunten.
8A_E_012 structuurherstelmaatregelen op Laak te Aarschot.
9_C_009 het organiseren & coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project de Laak. 
Enkel het laatste punt is deels afgewerkt binnen het kader van het Sigmaplan en het in opmaak zijnde GRUP
Demer- en Laakvallei.

Overweging

De plannen om de Laak opnieuw watervoerend te maken door deze opnieuw te verbinden met de Demer, dateren
inderdaad al van een hele tijd geleden. Door allerlei omstandigheden werd dit echter steeds op de lange baan
geschoven. Verschillende instanties zijn hier steeds blijven voor ijveren. Op dit moment zijn de plannen voor een
verbinding met de Demer ter hoogte van Steyenhof wel zeer concreet. Deze verbinding zal ten laatste tegen 2025
uitgevoerd worden in kader van het Sigmaplan, waardoor er aan het einde van de planperiode van dit
stroomgebiedbeheerplan opnieuw meer en zuiverder water door de Laak zal stromen. Wanneer er opnieuw meer
water door de Laak stroomt, kan ook het vismigratieknelpunt aan de Veldonkmolen aangepakt worden, wat op dit
moment nog weinig zin heeft. 

Voorstel tot aanpassing
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Betreft actiepunt 8A_E_0338: Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van bijkomende
waterbergingscapaciteit in de Laakvallei.
In het wateruitvoeringsprogramma 2017 was er op de definitieve actielijst 2016-2021 voor de Laakvallei een
pilootproject oeverzoneproject voorzien onder # 8A_D_064. Daarbij zou initiatief genomen worden met het
analyseren, uitvoeren en aanduiden van oeverzoneprojecten en bufferstroken via het landinrichtingsproject Water-
Land-Schap . Dit project resulteerde nog niet tot enige realisatie in de vallei. Actie 8A_E_205: structuurherstel van
de Laak stroomafwaarts Aarschot werd in 2017 voorzien in de periode 2022-2027. We hopen dat de omvorming
naar actiepunt 8A_E_0338 nu werkelijk leidt tot de afbakening de oeverzoneprojecten en bufferstroken in functie
van natuurbehoud en biodiversiteit.
Er dient ingezet te worden op een sterkere handhaving van de regelgeving inzake de afvoer van afvalwater bij
bedrijven en particulieren, grondwaterwinning, bronbemaling en bouwen in overstromingsgebieden. 
Tot slot dient er, veel meer dan nu voorzien, ingezet te worden de opÂ groenblauwe aders, zoals de vallei van de
Grote Laakbeek. Deze groene infrastructuur dient verder versterkt te worden op zowel structuurkwaliteiten,
waterkwaliteit, als zeker en vooreerst op waterkwaniteit.Â  Een integrale multifuctionele aanpak is broodnodig met
het oog op beter waterbeheer, hogere biodiversiteit, gezond water, zuiver lucht, landschapsbeleving en recreatie.Â 
De Laak is binnen het Sigmaplan aangeduid als reservegebied. Als de voorziene waterberging in de Demervallei
niet zou volstaan, kan op langere termijn (na 2030) ook de Laakvallei ingeschakeld worden voor waterberging. Dit
houdt ook in dat de valleigronden langsheen de Laak en zijn zijtakken van toekomstige bebouwing en/of
grondophogingen dienen gevrijwaard te worden. Nabij de monding in de Dijle is er nog steeds een druk om
overstroombare valleigrond aan te snijden voor verdere bebouwing.

Overweging

De Laakvallei was inderdaad een van de gebieden in Vlaanderen waar een pilootproject voor oeverzones werd
opgestart. Langs de Laak liggen al een heel aantal beheerovereenkomsten, maar deze vormen geen
aaneensluitende oeverzone. De bedoeling van het pilootproject was niet alleen om tot een oeverzone op het terrein
te komen, maar ook om uit de ervaringen te leren en deze mee te nemen in een algemeen kader voor het
uitwerken van oeverzones, waaraan momenteel gewerkt wordt binnen de CIW. Het pilootproject langs de Laak was
dus zeker niet zonder resultaat, maar helaas leidde het niet tot het gewenste resultaat op terrein. Dit wil niet zeggen
dat hier niet aan verder gewerkt wordt. Eens het kader voor oeverzones is uitgewerkt binnen de projectgroep
Visievorming Overzones van de CIW kan dit gebruikt worden om veder te werken aan het oeverzoneproject. Verder
wordt ook binnen het landinrichtingsproject Waterlandschap, waarin de Laak een van de 14 coalities is, gewerkt
met het instrument beheerovereenkomsten op maat. Binnen dit Waterlandschapsproject wordt ook verder gewerkt
aan de blauwegroene dooradering van de Laakvallei. 
Het vrijwaren van overstroombare valleigrond van bebouwing is een belangrijk aandachtspunt. Door correcte
toepassing van de Watertoets wordt dit vermeden. Correcte toepassing van de bestaande instrumenten en
handhaving van de bestaande regelgeving kunnen inderdaad al een significante bijdrage leveren in het garanderen
van een gezond watersysteem, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd even evident en valt hier nog winst te halen.
Het is belangrijk dat men hierop blijft hameren.

Voorstel tot aanpassing
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Zeker voor Brussel en Vlaams-Brabant is er dringend nood aan een beter beleid dat schone waterlopen verzekert
en biodiversiteit aanwakkert.

Overweging

Het behalen van de goede waterkwaliteit en het behouden en versterken van de biodiversiteit is voor heel
Vlaanderen en Brussel een doelstelling, waar via het beleid, onder andere met het stroomgebiedbeheerplan, aan
gewerkt wordt. In Vlaams-Brabant proberen we dit beleid verder te concretiseren via de verschillende integrale
projecten die hier onder andere in het Dijle-Zennebekken en het Demerbekken lopen.

Voorstel tot aanpassing
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Zwemmen in open water blijft zeer beperkt. In Zaventem en omliggende dorpen bevinden zich heel wat vijvers. Een
generatie terug konden we met de jeugdbeweging nog ongehinderd gaan ‘vlotten’ en er in het water gaan spelen
en zwemmen. In geen enkele open waterpartij in onze omgeving kan/mag dat nu nog. Waarom is in het plan geen
actie voorzien rond open zwemwater in steden en gemeenten? Via de VMM kan dan ook een goede lokale
monitoring van de (zwem)waterkwaliteit ontwikkeld worden.

Overweging

Zwemmen in open water is enkel toegestaan in zones die aangeduid zijn als zwemwater (zie
www.kwaliteitzwemwater.be). Dit zijn zwemvijvers of zwemzones aan de kust, waarvan de waterkwaliteit op zeer
regelmatige basis wordt gecontroleerd. Buiten deze zones wordt zwemmen afgeraden of is het in bepaalde
gevallen zelfs verboden omdat hier de veiligheid en de goede waterkwaliteit niet kunnen gegarandeerd worden.
Zeker omwille van de recente hete lentes en zomers speelt de vraag naar zwemwater meer en meer. Het is echter
niet evident om er voor te zorgen dat dit dan ook steeds in veilige omstandigheden kan gebeuren. Niet alleen
regelmatige monitoring, wat zeer arbeids- en kostenintensief is, is dan nodig, maar ook het controleren van de
omstandigheden in de vijver of waterloop (bv obstakels of scherpe voorwerpen onder water). Het nagaan van extra
mogelijkheden voor zwemwater zal als aanbeveling meegenomen worden. 

Voorstel tot aanpassing
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Nagaan extra mogelijkheden open zwemwater in de Vlaamse steden en gemeenten.
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Omschrijving:StroomgebiedbeheerplanScheldeenMaas2022-2027
Plaats:Vlaanderen
Bovengrondsehoogspanningslijn:
150kV150.311(IS368)P187N-Drogenbos~span187N-189N
Ondergrondsekabels:
150kV150.069-109Machelen–Woluwe
150kV150.311Drogenbos–St.GenesiusRodeOVBroe=-Drogenbos
Hoogspanningspost:
BroekwegVoorpost

Geachteheer, 
Naar aanleiding van uw schrijven van 19 januari 2021, vindt u hieronder de algemenerichtlijnen voor het stroomgebiedbeheerplan in de nabijheid
van hoogspanningslijnen, -masten,kabelsenposten: 

GOGBroekziepenstraat
figuur
InditgebiedzijnergeenhoogspanningsleidingendieonderhetbeheervallenvanEliaaanwezig.
GOGVeld
figuur
InditgebiedzijnergeenhoogspanningsleidingendieonderhetbeheervallenvanEliaaanwezig.

GOGWoluwedal
figuur
In dit gebied is er enkel een ondergrondse hoogspanningskabel (150.069-109 Machelen –Woluwe)die onderhetbeheer valt vanElia.
Wijverwijzenhiervoornaardeliggingsplannenenbijhorendeveiligheidsmaatregelen.

GOGZennebeemden

figuur

In dit gebied is er een bovengrondse 150 kV hoogspanningslijn aanwezig, 2 hoogspanningsmasten, ondergrondse
kabels en de HS-site Broekweg Voorpost. Hieronder vindt u onze algemene richtlijnen voor het uitvoeren van
werken nabij onze hoogspanningsinstallaties
· Voor vaste constructies en bij de uitvoering van werken in de nabijheid van bovengrondse
hoogspanningslijnen gelden veiligheidsafstanden zoals onder meer bepaald in Boek 3 van het KB van 8 september
2019 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, Deel 2, Hoofdstuk 2.11,
onderafdeling 2.11.1, Deel 7, Hoofdstuk 7.1, onderafdeling 7.1.3.6 en Deel 9, Hoofdstuk 9.3, onderafdeling 9.3.1. -
9.3.2.1. - 9.3.2.2. - 9.3.2.3. - 9.3.3.1. - 9.3.3.2.
- 9.3.4.1. - 9.3.4.2. - 9.3.4.3. - 9.3.4.4. - 9.3.5.1. - 9.3.5.2. - 9.3.5.3. - 9.3.5.4. -
9.3.5.5. - 9.3.5.6 en 9.3.6.1. De hoogtebeperking die hieruit volgt is afhankelijk van verschillende factoren (het type
van de verbinding en de kabel, de afstand tussen 2 pylonen, omgevingsvariabelen wind en temperatuur, de
belasting op de hoogspanningslijn), zodat wij geen globaal cijfer kunnen opgeven. Per project en/of
bouwvergunning voeren wij waar noodzakelijk gratis een hoogtemeting uit, teneinde een gedetailleerd advies te
kunnen formuleren (dit is eveneens van toepassing voor de opstelling van een bouwkraan).
· Indien er tijdens werken gebruik gemaakt wordt van een werfkraan (inclusief giek), betonpomp, hoogwerker
of andere hijstoestellen, dan dienen deze zodanig opgesteld en gebruikt te worden dat de veiligheidszones te allen
tijde worden gerespecteerd. Mocht ten gevolge de door u uit te voeren veiligheidsanalyses en studie betreffende
mogelijke alternatieve werkmethoden toch de noodzaak tot buitendienstname blijken, vragen wij u om zo spoedig
mogelijk met Elia te overleggen. Elia zal deze vraag analyseren in functie van de situatie van het hoogspanningsnet
op de gevraagde tijdstippen, zonder echter een buitendienstname te garanderen.
In het geval er een tijdelijke buitendienstname mogelijk is, dient met een minimum aanvraagtermijn van 12 weken
rekening gehouden te worden. De criticiteit van de lijn kan ook als gevolg hebben dat de aanvraagtermijn nog veel
langer moet zijn of dat er geen buitendienstname mogelijk is.
· De stabiliteit van de masten mag niet in gevaar gebracht worden door graafwerken of ophogingen. Indien er
in een zone van 15 meter rond de betonfundering van de masten dergelijke werken gepland zijn, vragen wij om
vooraf de detailplans, uitvoeringswijze en veiligheidsmaatregelen ter advies aan Elia te bezorgen.
· Men dient er rekening mee te houden dat bij eventuele graafwerken in de omgeving van masten, de boord
van de talud minstens op gelijke afstand blijft van de mastfundering als de diepte van de af- of uitgraving.
· Binnen of buiten (tot 2,00 meter afstand) de mastfundering bevindt zich een aardingsinstallatie, bestaande uit
meestal koperen kabels en aardingselektroden. Bij grondwerken in deze zone moet hiermee rekening gehouden
worden.
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· De betonvoeten van de masten mogen nooit lager komen te liggen van het maaiveld.
· Men dient er ook rekening mee te houden dat het water nooit hoger mag komen te staan dan de
bovengrondse betonvoeten van de masten, dit om roestvorming aan de metalen constructie te vermijden.
· Gelieve rekening te houden met de ligging van de ondergrondse kabels (150.311 Drogenbos–St. Genesius
Rode en OV Broe=-Drogenbos) en bijhorende veiligheidsmaatregelen.
· Gezien uw werken zich situeren in de nabijheid van een hoogspanningsstation, dient u met de
respectievelijke veiligheidsvoorschriften in bijlage rekening te houden.
Teneinde de veiligheid van mensen, de continuiteit van de elektriciteitsvoorzieningen en de vrijwaring van alle
betrokken installaties te garanderen, dient men in de onmiddellijke omgeving van de hoogspanningsgeleiders
enkele wettelijke bepalingen te eerbiedigen. Gelieve daarom kennis te nemen van de veiligheidsvoorschriften ter
zake die wij in een beknopte weergave als bijlage zenden. De opdrachtgever wordt geacht deze richtlijnen mee te
delen aan iedereen die in zijn (directe of indirecte) opdracht werken uitvoert.

Overweging

Algemeen
De voorliggende afbakening is een intentie voor de afbakening van een nieuw GOG Zennebeemden en doet geen
uitspraak over 1) of het GOG er effectief komt en 2) de definitieve perimeter van de overstromingszone. Er zijn nog
andere projecten lopende in het stroomgebied die mee geëvalueerd zullen worden.
De afbakening is een eerste stap om het onderzoek op te starten om het GOG in dit gebied concreet vorm te geven
Er zijn nog geen concrete plannen van de nodige infrastructuur voor het gecontroleerd overstromingsgebied. Dit
maakt voorwerp uit van nog op te starten ontwerpstudies. Het is pas tijdens de ontwerpfase dat terreinkenmerken,
bestaande installaties en specifieke bezorgdheden worden geëvalueerd i.f.v. het uiteindelijke ontwerp om in het
afgebakende gebied voldoende te kunnen bufferen. In de ontwerpfase wordt overleg met eigenaars, buurtbewoners
en betrokken instanties voorzien. Daarnaast volgt er bij de latere aanvraag van de omgevingsvergunning nog een
specifiek openbaar onderzoek over het project op basis van de concrete plannen.
Deze procedure dient om later waar nodig de financiële instrumenten (o.a. vergoedingsplicht, aankoopplicht op
verzoek van de eigenaar) te kunnen toepassen. 
Ruimtelijke, landschappelijke en ecologische beoordeling
Zoals bij alle werken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, worden de ruimtelijke, landschappelijke en
ecologische effecten van de bouw en de werking van het gecontroleerd overstromingsgebied geëvalueerd op basis
van de concrete ontwerpplannen en bijhorende documenten tijdens de procedure van de omgevingsvergunning.  In
de nog op te starten ontwerpfase moet rekening gehouden worden met de bepalingen van onder meer het
gewestplan, ligging nutsleidingen, Decreet Natuurbehoud, Beschermde landschappen maar ook het
landbouwgebruik. Bij de concrete uitwerking van de  plannen zal de nodige aandacht besteed worden om eventuele
nadelige ruimtelijke, landschappelijke of ecologische effecten zoveel mogelijk te vermijden, te beperken of waar
nodig te compenseren. Hierbij kan een LIS of LER uitgevoerd worden om de impact op de landbouw te
onderzoeken. 
Gebruiksbeperkingen en waardevermindering van eigendommen
Het zal zeker mogelijk blijven om de percelen waar tijdens de vulling van het overstromingsgebied water op wordt
gebufferd te gebruiken voor professionele landbouw als graasweide, hooiland of grasland.  
Voor het toepassen van oa. vergoedingsplicht en aankoopplicht op verzoek van de eigenaar wordt verwezen naar
het uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid.
Er zijn in de meer dan 50 gecontroleerde overstromingsgebieden die VMM in Vlaanderen beheert geen
aanwijzingen of ervaringen dat de kwaliteit van het opgevangen overstromingswater problemen geeft  voor het
voortzetten van het huidige landgebruik of bodemverontreiniging veroorzaakt.
Doorheen de jaren is de overstortwerking naar de vallei al sterk geminderd. Ook de vooropgestelde brongerichte
maatregelen zoals ontharding, afkoppeling, infiltratie en de bouw van gescheiden rioolstelsels zullen de
overstortwerking verder verminderen. In combinatie met waterbeheersingswerken wordt ook de waterkwaliteit
verder aangepakt.

Voorstel tot aanpassing
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7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Tremelo ligt ver achter op het gebied van riolering, als er al ligt dan is het 1 buis. Het is nog thans belangrijk dat elk
gebouw aangesloten wordt op een gescheiden rioleringssysteem.
Ik vind dat het stroomgebied van de Laak en Dijle bij Tremelo zeer geschikt zijn voor het creëren van een natuurlijk
overstromingsgebied. Er is nogaltijd laag gelegen broekbos dicht in de buurt van de Laak en de Dijle. Deze
gebieden zijn echter niet verbonden met de rivieren doordat een dijk de rivier in een snelstromend keurslijf houd. Ik
stel voor om de dijk te verplaatsen zodat deze de huizen beschermt tegen het water, maar de rivier wel de ruimte
heeft om te vertragen en zo de broekbossen te bevloeien. Dit creërt een natuurgebied dat kan dienen als spons en
zo de droogte tijdens de zomer tegen gaat. Er ontstaat zo ook een leefgebied voor de bevers waar ze vrij hun gang
kunnen gaan.
Ik denk ook dat het tijd is om de Dijle niet meer als een bevaarbare waterloop te beschouwen. Al het watertransport
gaat over de vaart naar Leuven. Ik heb nog nooit een schip over de Dijle weten gaan en ik denk dat deze verkeerde
categorisering veel verandering in de weg staat.

Overweging

Tremelo is inderdaad een gemeente met nog een relatief lage zuiveringsgraad. Er staan echter verschillende
rioleringsprojecten op het programma, zodat hier de komende jaren toch een verbeterig zou moeten optreden.
 De Laak is aangeduid als reservegebied in kader van het Sigmaproject Demer. Als de voorziene waterberging in
de Demervallei als gevolg van de klimaatsverandering niet zou volstaan, kan de Laak ook ingeschakeld worden als
overstromingsgebied. Dit wordt dus mee bekeken in kader van Sigma Demer.

Voorstel tot aanpassing
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• 5A_A_0011 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in
het afstroomgebied van de Ijse

• 5A_A_0012 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in
het afstroomgebied van de Weesbeek en Leibeek-Laakbeek

• 5A_A_0013 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in
het afstroomgebied van de Voer

• 5A_A_0014 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in
het afstroomgebied van de Zuunbeek
Betrek en stem zeker af met de landbouwsector, ook in functie van andere projecten zoals hemelwaterplannen.In
het landbouwgebied dienen deze acties zich te beperken tot vrijwillige maatregelen.De waterlopen moeten nog
steeds een noodzakelijke waterafvoerende functie behouden.Let er op dat het SGBP is afgestemd om
subsidieprogramma’s zoals de Blue Deal, zodat er een financiële steun is om bepaalde initiatieven te realiseren.

Overweging

Het is zeker ook de bedoeling om de landbouwsector te betrekken bij deze acties. Deze acties zullen mee bekeken
worden binnen de integrale projecten die voor deze gebieden lopen. Vertegenwoordigers van Departement
Landbouw en Visserij en van Boerenbond zijn bij deze projecten betrokken. In vele gevallen gaat het om acties die
voortvloeien uit de hemelwaterplannen die de gemeenten opmaken. Ook zij betrekken in de meeste gevallen bij de
voorbereiding van deze plannen de landbouwsector.
Deze acties hebben niet enkel betrekking op de landbouwsector. De concrete maatregelen die hieruit zullen
voortvloeien, zullen zowel door particulieren, overheden (vooral gemeenten) als de landbouwsector gedragen
worden. 
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• 8B_D_0101 Sedimentruiming Barebeek (cat 1) en aanleg sedimentvang
De afvoer van sedimentruiming moet op correcte manier verlopen met een minimale impact voor de aanpalen de
percelen.

Overweging

Bij de uitvoering van de sedimentruiming wordt de regelgeving hierrond gevoldg. De ruiming wordt uitgevoerd met
zo weinig mogelijk impact op de omgeving.
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• B_A_0115         Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Laan
• 8B_A_0116         Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Dijle opwaarts Leuven
• 8B_A_0117         Erosiebestrijding in het bekken van de Woluwe
• 8B_A_0118         Erosiebestrijding in het bekken van de Zuunbeek
•

    •  8B_A_0119         Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Molenbeek-Bierbeek
    •   
    •  8B_A_0120         Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Molenbeek (Sint-Genesius-Rode en Beersel)
    •   
    •   

• 8B_A_0121         Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek –
Neerpedebeek
    •   
    •  8B_A_0122         Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Voer

• 8B_A_0123         Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van Dijle IV
• 8B_A_0124         Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Groebengracht en

Zenne I
• 8B_A_0125         Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Maalbeek –

Amelvonnebeek
    •   
    •  8B_A_0126         Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de IJse en de
Langegracht

• 8B_A_0127         Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop van de
Weesbeek
    •  8B_A_0128         Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Lemingsbeek
Boerenbond stelt net zoals in de vorige generatie stroomgebiedbeheerplannen dat sinds 2014 de verplichte
maatregelen die landbouwers moeten nemen in het kader van de randvoorwaarden om erosie te voorkomen
sterk werden uitgebreid. Het areaal waarop verplicht maatregelen moeten genomen worden is vervijfvoudigd tov de
vorige regeling en de maatregelen die moeten genomen worden zijn gefocust op het vasthouden van de bodem
(aanpak aan de bron).  De verplichtingen werden gefaseerd ingevoerd in de periode 2014-2018 om landbouwers de
mogelijkheid te geven hun bedrijfsvoering aan te passen. Ondanks deze fasering is de impact van de verplichtingen
groot doordat de teeltkeuze in bepaalde gebieden sterk beperkt wordt.  
De vele inspanningen die land- en tuinbouwers leverden hebben op verschillende locaties een positieve evolutie
van de erosieproblematiek teweeggebracht. Toch zijn we ons er ook van bewust dat er lokaal nog
knelpunten kunnen overblijven. De voorgestelde acties en maatregelen kunnen enkel vrijwillig toegepast worden via
stimulerende instrumenten zoals beheerovereenkomsten. Het uitvoeren van de erosiebestrijdingsplannen zal
kunnen bijdragen aan het oplossen van die knelpunten indien ze geactualiseerd worden in het licht van de nieuwe
erosieregelgeving en dit in samenspraak met de lokale landbouwers. Zodat ook de gebiedskennis die zij hebben
maximaal benut wordt. 
De erosieproblematiek mag ook niet volledig op de landbouwsector afgeschreven worden. Een deel van de
problematiek wordt ook veroorzaakt door het Vlaamse ruimtelijk ordeningsbeleid (bebouwing in valleigebieden) en
de sterke toename van de verharde oppervlakte in Vlaanderen. Ook willen we erop wijzen dat bepaalde bij
samenlopen van omstandigheden erosie onvermijdelijk is (bv hevige onweders op pas ingezaaide akkers). 
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Overweging

De erosieproblematiek werd in zijn geheel bekeken. Er werd niet gefocust op slechts 1 sector. En ook voor de
voorgestelde maatregelen werd een integrale aanpak vooropgesteld. Het blijft uiteraard essentieel om de grootste
bronnen prioritair aan te pakken, waarbij een brongerichte aanpak steeds de voorkeur geniet. Er wordt geopteerd
voor een aanpak op maat waarbij brongerichte maatregelen (zoals teelttechnische maatregelen) aangevuld worden
met  effectgerichte maatregelen (zoals dammen) en gekeken werd naar de doeltreffendheid van de maatregelen.
Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen immers gerichter ingevuld worden, voor zover niet
gekend door terreinkennis van de lokale actoren. In het kader van de lopende evaluatie van het erosiebeleid wordt
bekeken of bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn

Erosiebestrijdingsmaatregelen worden in Maatregelengroep 8B beschreven. Maatregelen gerelateerd aan
ontharding – die indirect inderdaad ook een positief effect zullen hebben op de erosieproblematiek – worden in een
andere maatregelengroep beschreven. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1684

    •  7B_D_0077         Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden vanuit de
land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van Dijle en Laan
    •  7B_D_0078         Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden vanuit de
land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van de IJse
    •  7B_D_0079         Aanleggen van bufferstroken langs de Leibeek-Laakbeek en zijlopen (o.a. Lipsebeek)
    •  7B_D_0080         Aanleggen van bufferstroken langs de Weesbeek en zijlopen
    •  7B_D_0081         Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden vanuit de
land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van de Voer
    •  7B_D_0082         Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden vanuit de
land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van de Zuunbeek
De Europese Commissie beschouwt de Nitraatrichtlijn als een van de belangrijkste maatregelen om de
doelstellingen van de kaderrichtlijn Water te bereiken. Boerenbond stelt dan ook, net zoals bij de vorige generatie
SGBP, dat het beleid rond nutriënten geregeld moet worden in het MAP, in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Het
maatregelenprogramma moet dan ook de maatregelen uit het MAP overnemen en geen ander/bijkomend beleid
uitwerken.  
Diffuse instroom van nutriënten van land- en tuinbouw wordt momenteel gemonitord door een uitgebreid meetnet
van MAP-meetpunten waar voor 95% zekerheid is dat land- en tuinbouw ook daadwerkelijk de oorzaak is van
mogelijke nutriënteninstroom. Het kan geenszins de bedoeling zijn op willekeurige plaatsen bijkomende metingen
uit te voeren en nadien de land- of tuinbouw met de vinger te wijzen. Regio’s waar de waterkwaliteit onvoldoende
isworden afgebakend in verschillende gebiedstypes en in die gebieden gelden strengere maatregelen voor
bemesting. Alle maatregelen en bemestingsnormen zijn uitgewerkt in het 6de Mestactieprogramma en daaruit
voortvloeiende mestwetgeving.  
In 2021 zal de nieuwe begeleidingsdienst voor betere bodem- en waterkwaliteit’ (B3W) landbouwers begeleiden bij
het aanleren en toepassen van bemestings- en andere landbouwpraktijken door goede praktijken te
demonstreren. Acties hieromtrent moeten afgestemd en opgevolgd worden door deze begeleidingsdienst. 
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Overweging

Ondanks de maatregelen uit de verschillende mestactieplannen om de impact van bemesting op het milieu te
verminderen, blijven nutriënten afkomstig van landbouwactiviteiten op veel plaatsen nog steeds het belangrijkste
knelpunt in het behalen van een goede waterkwaliteit.
Het blijft de bedoeling om de noodzakelijke maatregelen op te nemen in het proces van het MAP, voor zover het
gaat om maatregelen waaraan het Mestdecreet en het MAP invulling kunnen geven. De SGBP zullen daarbij
aangeven waar de uitdagingen liggen.
Niet alle acties zijn echter mogelijk via het Mestdecreet en bijgevolg kan het wenselijk zijn om op welgekozen
plaatsen een oeverzone/bufferstrook aan te leggen..

Zoals in het regeerakkoord wordt aangegeven moet het mestbeleid, het erosiebeleid en het nieuwe landbouwbeleid
maximaal afgestemd worden op het stroomgebiedbeheerplan. Hiertoe werd binnen de CIW een projectgroep
opgericht voor de versterking van de afstemming tussen het landbouw- en waterbeleid.
De nieuwe begeleidingsdienst voor betere bodem- en waterkwaliteit is hierbij zeker een belangrijke en waardevolle
partner, die dient betrokken te worden bij de uitvoering van deze acties. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1685

    •  4B_E_0350         Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering
vismigratieknelpunten op de IJse (cat 1) (Valleien van Dijle, Laan en Ijse met aangrenzende bos- en
moerasgebieden)
    •   
    •  4B_E_0351         Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering
vismigratieknelpunten op de Weesbeek en zijlopen (Habitatrichtlijngebied Valleigebied tussen Melsbroek,
Kampenhout, Kortenberg en Veltem)

• .
•

    •  4B_E_0352         Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende
waterbergingscapaciteit in de vallei van de Zuunbeek (cat 1) (Habitatrichtlijngebied Hallerbos en nabije
boscomplexen met brondgebieden en heiden)
    •   
    •  4B_E_0353         Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende
waterbergingscapaciteit en tegengaan verdroging in de vallei van de Zuunbeek (cat 2) en zijlopen
(Habitatrichtlijngebied Hallerbos en nabije boscomplexen met brondgebiede
    •   
    •  4B_E_0355         Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van bijkomende
waterbergingscapaciteit in de vallei van Molenbeek-Bierbeek (Habitatrichtlijngebied Valleien van de Winge en de
Motte met valleihellingen)
    •   
    •  4B_E_0357         Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende
waterbergingscapaciteit in de vallei van de Molenbeek in Sint-Genesius-Rode en Beersel (Habitatrichtlijngebied
Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden
Boerenbond herhaalt de opmerking die gemaakt werd in de vorige generatie stroomgebiedbeheerplannen: Bij
voorstellen in verband met hermeandering moet voorafgaandelijk uitgeklaard worden wat de gevolgen zullen zijn
met betrekking tot eigendomsstructuren, gebruiksmogelijkheden, … Ook bij de voorstellen rond
vismigratieknelpunten is de impact op omliggende landbouwgronden, direct door grondinname of indirect door
wijzigingen in waterpeilen mogelijk daarom is afstemming met de landbouwsector hierover een belangrijk
aandachtspunt. Het opnieuw creëren van de natuurlijke loop van bepaalde beken of het saneren van
vismigratieknelpunten mag de goede bereikbaarheid  en een goede economisch verantwoorde uitbating van de
aanpalende percelen niet bemoeilijken. Inname van grond moet zoveel mogelijk vermeden worden en anders moet
de ingenomen gronden vergoed worden.  Zelfde redenering geldt voor de aanpassing van oevers. 

Mogelijks heeft de aanleg van een vistrap een negatief effect op de omliggende landbouwgronden.Zorg dat deze
nadelige effecten vermeden worden.Bekijk daarom samen met de aangelanden wat de meest werkbare oplossing
is. Een oplossing van eenvismigratieknelpunt zorgt er ook vaak voor dat er is de zomer een peildaling komt omdat
er meer water wegvloeit. In tijden van droogte is dit moeilijk te verantwoorden. Werk naar een oplossing die het
water in droge periodes zoveel mogelijk kan bijhouden

Ivm aangepast ruimen: Heel wat  wateroverlast is er op die plaatsen waar al jarenlang niet meer wordt geruimd,
struikgewassen of bomen in de beken staan omdat het water dan sterk gestremd wordt. In de bespreking van de
overstromingen werd veel aandacht besteed aan waterberging maar voldoende afvoer is een eerste vereiste om
overstromingen te vermijden. Gevolg van het niet ruimen is dat al het water uit de bovenloop van de betrokken
waterloop gestremd wordt. Dit leidt in periodes van hevige regenval regelmatig tot overstromingen vooral in de
gebieden die palen aan bijvoorbeeld de betrokken natuurgebieden waar niet geruimd wordt. Dit gebeurt zowel in de
winter als in de zomer wanneer de gewassen op het veld staan. Hierdoor lijden de betrokken landbouwers heel wat
verliezen.  
Boerenbond vraagt dus toch de nodige prioriteit te geven aan de ruiming van waterlopen om vernatting in
landbouwgebied te vermijden. Ook bij de aanpassing van de peilregimes dient er voldoende rekening gehouden te
worden met de invloed op (omliggende) landbouwgronden. Gezien de drogere zomers van de laatste jaren
en de visie betreffende het omgaan met oppervlaktewater (vasthouden, bergen en afvoeren) kan er gebiedsgericht
(en in overleg) gekeken worden hoe er meer water kan vastgehouden worden. Maar ook vanuit dit perspectief -
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waarbij er meer en meer geïnvesteerd wordt door de landbouwsector om het water vast te houden en te bufferen-
 blijft het belangrijk om de ruiming van waterlopen op een grondige manier aan te pakken. Water vast houden en
afvoeren dient in evenwicht te zijn en dit kan enkel door een grondig onderhoud van de waterlopen. Een
landbouwer heeft er alle baat bij om op de juiste momenten water bij te houden, maar dient bij overvloedige
neerslag zeker te zijn dat het water snel weg kan zodat de teelt van de gewassen geen hinder ondervindt.   

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en
mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer wezenlijke negatieve impact desondanks niet kan vermeden
worden, wordt – in overleg met het Departement Landbouw en Visserij - de opmaak van een LIS/LER overwogen.
In voorkomend geval wordt in een adequaat flankerend beleid voorzien om de impact te compenseren (aankoop,
grondenruil, vergoedingen,...).

Bij het oplossen van een vismigratieknelpunt is het niet de bedoeling om het waterpeil te wijzigen, noch om in tijden
van droogte meer water af te voeren dan voorheen. Dit zijn inderdaad randvoorwaarden bij het ontwerp van een
vistrap.
Wat betreft het aangepast ruimen, is het, zeker gezien de drogere zomers van de laatste jaren, belangrijk om de
visie vasthouden-bergen-afvoeren te volgen, en dus pas over te gaan tot afvoeren van water op plaatsen waar dit
echt noodzakelijk is. Het langer vasthouden van water kan er mee toe bijdragen dat de vallei haar sponsfunctie kan
blijven vervullen en dus een buffer kan vormen tijdens periodes van droogte. Daarnaast bevordert het niet of minder
ruimen van een waterloop ook de structuurkwaliteit van de waterloop, en hierdoor ook de ecologische kwaliteit en
het zelfzuiverend vermogen. Voor het watersysteem zelf zijn de effecten dus voornamelijk positief.
Bij het plannen van welke waterlooptrajecten regelmatiger geruimd dienen te worden en op welke plaatsen dit
minder of niet nodig is, gaan de waterbeheerders zeer zorgvuldig te werk. Niet of minder ruimen gebeurt
normaalgezien enkel op die plaatsen waar er geen hinder is voor de omliggende percelen, dus voornamelijk in
natuurgebied. Bij extremere wateroverlast kan het natuurlijk altijd gebeuren dat er ook impact is op de verderaf
gelegen (landbouw)percelen.

Omgekeerd wordt, zoals decretaal voorgeschreven en toegepast, bewaakt en verzekerd dat ingrepen en
activiteiten van de landbouwsector en (landbouw) bedrijven geen impact hebben op omliggende natte
natuurgebieden. Hiervoor kan o.m. worden verwezen naar het beschermingsstatuut van omliggende
natuurgebieden. In alle gevallen moet de impact van landbouwactiviteiten en –ingrepen op natte natuurgebieden
(maximaal) worden vermeden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1686

Betrek en stem zeker af met de landbouwsector, ook in functie van andere projecten zoals hemelwaterplannen.In
het landbouwgebied dienen deze acties zich te beperken tot vrijwillige maatregelen.De waterlopen moeten nog
steeds een noodzakelijke waterafvoerende functie behouden.Let er op dat het SGBP is afgestemd om
subsidieprogramma’s zoals de Blue Deal, zodat er een financiële steun is om bepaalde initiatieven te realiseren.

• 8A_E_0332 Structuurherstel, sanering vismigratieknelpunten en realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit
op de Ijse (categorie 2)

• 8A_E_0333 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op
de Leibeek-Laakbeek en zijlopen

• 8A_E_0334 Herstel structuurkwaliteit, realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit en sanering
vismigratieknelpunten op de Voer en zijlopen (cat 2)
    •   
    •  8A_E_0335 Verhogen belevingswaarde, structuurkwaliteit en sanering vismigratieknelpunten op de Voer (cat
1) in Leuven

•
    •  8A_E_0336 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op
de Woluwe en zijlopen

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en
mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer wezenlijke negatieve impact desondanks niet kan vermeden
worden, wordt – in overleg met het Departement Landbouw en Visserij - de opmaak van een LIS/LER overwogen.
In voorkomend geval wordt in een adequaat flankerend beleid voorzien om de impact te compenseren (aankoop,
grondenruil, vergoedingen,...). 
Omgekeerd wordt, zoals decretaal voorgeschreven en toegepast, bewaakt en verzekerd dat ingrepen en
activiteiten van de landbouwsector en (landbouw) bedrijven geen impact hebben op omliggende natte
natuurgebieden. Hiervoor kan o.m. worden verwezen naar het beschermingsstatuut van omliggende
natuurgebieden. In alle gevallen moet de impact van landbouwactiviteiten en –ingrepen op natte natuurgebieden
(maximaal) worden vermeden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1688

Waterconservering
Betrek en stem zeker af met de landbouwsector, ook in functie van andere projecten zoals hemelwaterplannen. In
het landbouwgebied dienen deze acties zich te beperken tot vrijwillige maatregelen. De waterlopen moeten nog
steeds een noodzakelijke waterafvoerende functie behouden. Let er op dat het SGBP is afgestemd om
subsidieprogramma’s zoals de Blue Deal, zodat er een financiële steun is om bepaalde initiatieven te realiseren.
Structuurherstelmaatregelen, waterloopverruwing, beekherstel
De geformuleerde acties mogen niet zorgen voor vernatting in het landbouwgebied. Betrek en stem ook zeker af
met de landbouwsector. De waterlopen moeten nog steeds een noodzakelijke waterafvoerende functie
behouden. De acties ikv oeverzones ed. kunnen enkel op vrijwillige basis in het landbouwgebied. Harde ingrepen
beperken zich best tot de natuurzones.  Indien men dit in landbouwgebied wil uitvoeren moet het principe van
zuinig ruimtegebruik steeds voorop worden gesteld zodat er een minimale impact op landbouw is. Indien impact op
landbouw plaatsvindt dient men deze te onderzoeken via LIS of LER. 
Hermeandering
Beperk harde ingrepen zoals hermeander tot natuurgebieden. Indien men dit in landbouwgebied wil uitvoeren
moet het principe van zuinig ruimtegebruik steeds voorop worden gesteld zodat er een minimale impact op
landbouw is. Indien impact op landbouw plaatsvindt dient men deze te onderzoeken via LIS of LER. 
Vismigratieknelpunten
Mogelijks heeft de aanleg van een vistrap een negatief effect op de omliggende landbouwgronden. Zorg dat deze
nadelige effecten vermeden worden. Bekijk daarom samen met de aangelanden wat de meest werkbare oplossing
is. Een oplossing van een vismigratieknelpunt zorgt er ook vaak voor dat er is de zomer een peildaling komt omdat
er meer water wegvloeit. In tijden van droogte is dit moeilijk te verantwoorden. Werk naar een oplossing die het
water in droge periodes zoveel mogelijk kan bijhouden

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en
mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer wezenlijke negatieve impact desondanks niet kan vermeden
worden, wordt – in overleg met het Departement Landbouw en Visserij - de opmaak van een LIS/LER overwogen.
In voorkomend geval wordt in een adequaat flankerend beleid voorzien om de impact te compenseren (aankoop,
grondenruil, vergoedingen,...).

Bij het oplossen van een vismigratieknelpunt is het niet de bedoeling om het waterpeil te wijzigen, noch om in tijden
van droogte meer water af te voeren dan voorheen. Dit zijn inderdaad randvoorwaarden bij het ontwerp van een
vistrap.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 56 of 99



Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1689

• 8A_E_0337 Terug watervoerend maken van de Laak door het realiseren van een verbinding tussen de Laak
en de Demer
Bij voorstellen tot verbinden van Laak en Demer moet voorafgaandelijk uitgeklaard worden wat de gevolgen zullen
zijn met betrekking tot eigendomsstructuren, gebruiksmogelijkheden, …  Het opnieuw creëren van de natuurlijke
loop mag de goede bereikbaarheid  en een goede economisch verantwoorde uitbating van de aanpalende percelen
niet bemoeilijken. Inname van grond moet zoveel mogelijk vermeden worden en anders moet de ingenomen
gronden vergoed worden. 

• 8A_E_0338 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende
waterbergingscapaciteit in de vallei van de Laak

• 8A_E_0342 Verhoging belevingswaarde, optimaliseren vismigratie en verhogen structuurkwaliteit van de Dijle
in het centrum van Leuven
    •   
    •  8A_E_0345 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende
waterbergingscapaciteit in de vallei van de Maalbeek

• 8A_E_0346 Saneren vismigratieknelpunten op de Zenne (cat 1)
•

    •  8A_E_0348 Structuurherstel en verhogen waterbergingscapaciteit van de Molenbeek in Dilbeek
    •   
    •  8A_E_0353 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende
waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (cat 1)

• 8A_E_0354 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende
waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (cat 2 beheerder provincie)

• 8A_E_0355 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende
waterbergingscapaciteit in de vallei van de Vrouwvliet (cat 1)
    •   
    •  8A_E_0358 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende
waterbergingscapaciteit in de vallei van de Vrouwvliet (cat 2)
Waterconservering
Betrek en stem zeker af met de landbouwsector, ook in functie van andere projecten zoals hemelwaterplannen. In
het landbouwgebied dienen deze acties zich te beperken tot vrijwillige maatregelen. De waterlopen moeten nog
steeds een noodzakelijke waterafvoerende functie behouden. Let er op dat het SGBP is afgestemd om
subsidieprogramma’s zoals de Blue Deal, zodat er een financiële steun is om bepaalde initiatieven te realiseren.
Structuurherstelmaatregelen, waterloopverruwing, beekherstel
De geformuleerde acties mogen niet zorgen voor vernatting in het landbouwgebied. Betrek en stem ook zeker af
met de landbouwsector. De waterlopen moeten nog steeds een noodzakelijke waterafvoerende functie
behouden. De acties ikv oeverzones ed. kunnen enkel op vrijwillige basis in het landbouwgebied. Harde ingrepen
beperken zich best tot de natuurzones.  Indien men dit in landbouwgebied wil uitvoeren moet het principe van
zuinig ruimtegebruik steeds voorop worden gesteld zodat er een minimale impact op landbouw is. Indien impact op
landbouw plaatsvindt dient men deze te onderzoeken via LIS of LER. 
Hermeandering
Beperk harde ingrepen zoals hermeander tot natuurgebieden. Indien men dit in landbouwgebied wil uitvoeren
moet het principe van zuinig ruimtegebruik steeds voorop worden gesteld zodat er een minimale impact op
landbouw is. Indien impact op landbouw plaatsvindt dient men deze te onderzoeken via LIS of LER. 
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Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en
mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer wezenlijke negatieve impact desondanks niet kan vermeden
worden, wordt – in overleg met het Departement Landbouw en Visserij - de opmaak van een LIS/LER overwogen.
In voorkomend geval wordt in een adequaat flankerend beleid voorzien om de impact te compenseren (aankoop,
grondenruil, vergoedingen,...). 
Omgekeerd wordt, zoals decretaal voorgeschreven en toegepast, bewaakt en verzekerd dat ingrepen en
activiteiten van de landbouwsector en (landbouw) bedrijven geen impact hebben op omliggende natte
natuurgebieden. Hiervoor kan o.m. worden verwezen naar het beschermingsstatuut van omliggende
natuurgebieden. In alle gevallen moet de impact van landbouwactiviteiten en –ingrepen op natte natuurgebieden
(maximaal) worden vermeden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1691

Vismigratieknelpunten
Mogelijks heeft de aanleg van een vistrap een negatief effect op de omliggende landbouwgronden. Zorg dat deze
nadelige effecten vermeden worden. Bekijk daarom samen met de aangelanden wat de meest werkbare oplossing
is. Een oplossing van een vismigratieknelpunt zorgt er ook vaak voor dat er is de zomer een peildaling komt omdat
er meer water wegvloeit. In tijden van droogte is dit moeilijk te verantwoorden. Werk naar een oplossing die het
water in droge periodes zoveel mogelijk kan bijhouden

    •  8A_E_0360         Aanleg van een nieuwe meander op de Hanswijkbeek
Beperk harde ingrepen zoals hermeander tot natuurgebieden. Indien men dit in landbouwgebied wil uitvoeren
moet het principe van zuinig ruimtegebruik steeds voorop worden gesteld zodat er een minimale impact op
landbouw is. Indien impact op landbouw plaatsvindt dient men deze te onderzoeken via LIS of LER. 

• 8A_E_0361         Structuurherstel op de Vunt
•

De geformuleerde acties mogen niet zorgen voor vernatting in het landbouwgebied. Betrek en stem ook zeker af
met de landbouwsector. De waterlopen moeten nog steeds een noodzakelijke waterafvoerende functie
behouden. De acties ikv oeverzones ed. kunnen enkel op vrijwillige basis in het landbouwgebied. Harde ingrepen
beperken zich best tot de natuurzones.  Indien men dit in landbouwgebied wil uitvoeren moet het principe van
zuinig ruimtegebruik steeds voorop worden gesteld zodat er een minimale impact op landbouw is. Indien impact op
landbouw plaatsvindt dient men deze te onderzoeken via LIS of LER. 

• 8A_E_0362         Structuurherstel en realiseren van bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de
Trawool
Waterconservering
Betrek en stem zeker af met de landbouwsector, ook in functie van andere projecten zoals hemelwaterplannen. In
het landbouwgebied dienen deze acties zich te beperken tot vrijwillige maatregelen. De waterlopen moeten nog
steeds een noodzakelijke waterafvoerende functie behouden. Let er op dat het SGBP is afgestemd om
subsidieprogramma’s zoals de Blue Deal, zodat er een financiële steun is om bepaalde initiatieven te realiseren.
Structuurherstelmaatregelen, waterloopverruwing, beekherstel
De geformuleerde acties mogen niet zorgen voor vernatting in het landbouwgebied. Betrek en stem ook zeker af
met de landbouwsector. De waterlopen moeten nog steeds een noodzakelijke waterafvoerende functie
behouden. De acties ikv oeverzones ed. kunnen enkel op vrijwillige basis in het landbouwgebied. Harde ingrepen
beperken zich best tot de natuurzones.  Indien men dit in landbouwgebied wil uitvoeren moet het principe van
zuinig ruimtegebruik steeds voorop worden gesteld zodat er een minimale impact op landbouw is. Indien impact op
landbouw plaatsvindt dient men deze te onderzoeken via LIS of LER. 

    •  4B_E_0356         Wegwerken van de resterende vismigratieknelpunten op de Hallerbosbeken
Vismigratieknelpunten
Mogelijks heeft de aanleg van een vistrap een negatief effect op de omliggende landbouwgronden. Zorg dat deze
nadelige effecten vermeden worden. Bekijk daarom samen met de aangelanden wat de meest werkbare oplossing
is. Een oplossing van een vismigratieknelpunt zorgt er ook vaak voor dat er is de zomer een peildaling komt omdat
er meer water wegvloeit. In tijden van droogte is dit moeilijk te verantwoorden. Werk naar een oplossing die het
water in droge periodes zoveel mogelijk kan bijhouden

• 4B_E_0359 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende
waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (werkingsgebied watering) (Valleigebied tussen Melsbroek,
Kampenhout, Kortenberg en Veltem)
Vismigratieknelpunten
Mogelijks heeft de aanleg van een vistrap een negatief effect op de omliggende landbouwgronden. Zorg dat deze
nadelige effecten vermeden worden. Bekijk daarom samen met de aangelanden wat de meest werkbare oplossing
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is. Een oplossing van een vismigratieknelpunt zorgt er ook vaak voor dat er is de zomer een peildaling komt omdat
er meer water wegvloeit. In tijden van droogte is dit moeilijk te verantwoorden. Werk naar een oplossing die het
water in droge periodes zoveel mogelijk kan bijhouden
Structuurherstelmaatregelen, waterloopverruwing, beekherstel
De geformuleerde acties mogen niet zorgen voor vernatting in het landbouwgebied. Betrek en stem ook zeker af
met de landbouwsector. De waterlopen moeten nog steeds een noodzakelijke waterafvoerende functie
behouden. De acties ikv oeverzones ed. kunnen enkel op vrijwillige basis in het landbouwgebied. Harde ingrepen
beperken zich best tot de natuurzones.  Indien men dit in landbouwgebied wil uitvoeren moet het principe van
zuinig ruimtegebruik steeds voorop worden gesteld zodat er een minimale impact op landbouw is. Indien impact op
landbouw plaatsvindt dient men deze te onderzoeken via LIS of LER. 

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en
mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer wezenlijke negatieve impact desondanks niet kan vermeden
worden, wordt – in overleg met het Departement Landbouw en Visserij - de opmaak van een LIS/LER overwogen.
In voorkomend geval wordt in een adequaat flankerend beleid voorzien om de impact te compenseren (aankoop,
grondenruil, vergoedingen,...).

Bij het oplossen van een vismigratieknelpunt is het niet de bedoeling om het waterpeil te wijzigen, noch om in tijden
van droogte meer water af te voeren dan voorheen. Dit zijn inderdaad randvoorwaarden bij het ontwerp van een
vistrap.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 60 of 99



Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1692

• 6_F_0337    Inrichten van een overstromingsgebied op de Zenne ter hoogte van de Zennebeemden
(Drogenbos/Ruisbroek/Beersel) in samenhang met natuurlijke en landschappelijke ontwikkelingen van het gebied
Wij stellen vast dat in het openbaar onderzoek een voorstel wordt gelanceerd om een nieuw overstromingsgebied
in te richten langs de R0 en stroomopwaarts van de Catalasite. Dit zou een ruimte-inname betekenen van ongeveer
100 ha waarvan een deel in landbouwgebruik.
Indien in het kader van veiligheidsdoelstellingen duidelijk wordt aangetoond dat er nood is aan meer ruimte voor
water en er effectief een actief overstromingsgebied moet worden ingeschakeld stellen wij dat met volgende
algemene principes rekening moet gehouden worden:
· Het principe van zuinig ruimtegebruik maximaal gehanteerd worden en gezocht worden naar die gronden waar
de impact op de landbouwsector het laagst is. Een groot gedeelte van de voorziene zoekzonde in professioneel
landbouwgebruik waarvan het merendeel in agrarisch gebied is gelegen. Indien impact op landbouw plaatsvindt
dient men deze te onderzoeken via een LIS of LER.
· Daarnaast moet er gestreefd worden naar win-win situaties. Zo kan er onderzocht worden of water niet kan
gebufferd worden in een spaarbekken, i.p.v. via de aanleg van overstromingsgebied. Op die manier kan het water
nadien nog hergebruikt worden.
· Wij pleiten hierbij ook voor een degelijk vergoedingssysteem voor gecontroleerde overstromingsgebieden
waarbij in de praktijk invulling gegeven wordt aan het concept van blauwe diensten en vergoedingen voor
erfdienstbaarheden. Wij stellen hiervoor te werken met een jaarlijkse vaste vergoeding die de schade voor het
betrokken bedrijf compenseert. De voorziene vergoeding uit het decreet integraal waterbeleid is namelijk te beperkt
doordat enkel de huidige gebruiker éénmalig vergoed wordt voor de schade van een beperkte tijdsperiode. Er moet
ook rekening gehouden worden met het feit dat er naast schade door wateroverlast vaak ook schade optreedt door
de afzetting van vervuild slib. Daarnaast dient men te bekijken wat de impact van de overstromingen zal zijn op de
kwaliteit en de waardedaling van de grond, ook deze factoren dienen vergoed te worden.

Gebiedsgerichte aandachtspunten voor GOG Zennebeemde
We stellen ons de vraag of de overstromingsproblematiek in de regio in verhouding is de oppervlakte van het nu
voorgestelde plan/gebied.
In welke mate zal het probleem evolueren in het kader van de werken die aan de Zuun, shoppingcenter Pajot en
Bergensesteenweg werden/worden uitgevoerd?
Daarom stellen wij dat het is belangrijk in overleg te gaan met de lokale landbouwers en buurtbewoners en beroep
te doen op hun gebiedskennis om een betere inschatting te kunnen maken van de huidige problematiek. Op basis
hiervan kan op zoek gegaan worden naar mogelijk alternatieven. Om op deze manier de impact op de percelen in
landbouwgebruik zoveel mogelijk te vrijwaren.

Wij pleiten hierbij ook voor een degelijk vergoedingssysteem voor gecontroleerde overstromingsgebieden waarbij in
de praktijk invulling gegeven wordt aan het concept van blauwe diensten en vergoedingen voor erfdienstbaarheden.
Wij stellen hiervoor te werken met een jaarlijkse vaste vergoeding die de schade voor het betrokken bedrijf
compenseert. De voorziene vergoeding uit het decreet integraal waterbeleid is namelijk te beperkt doordat enkel de
huidige gebruiker éénmalig vergoed wordt voor de schade van een beperkte tijdsperiode. Er moet ook rekening
gehouden worden met het feit dat er naast schade door wateroverlast vaak ook schade optreedt door de afzetting
van vervuild slib. Daarnaast dient men te bekijken wat de impact van de overstromingen zal zijn op de kwaliteit en
de waardedaling van de grond, ook deze factoren dienen vergoed te worden
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Overweging

Algemeen
De voorliggende afbakening is een intentie voor de afbakening van een nieuw GOG Zennebeemden en doet geen
uitspraak over 1) of het GOG er effectief komt en 2) de definitieve perimeter van de overstromingszone. Er zijn nog
andere projecten lopende in het stroomgebied die mee geëvalueerd zullen worden.
De afbakening is een eerste stap om het onderzoek op te starten om het GOG in dit gebied concreet vorm te geven
Er zijn nog geen concrete plannen van de nodige infrastructuur voor het gecontroleerd overstromingsgebied. Dit
maakt voorwerp uit van nog op te starten ontwerpstudies. Het is pas tijdens de ontwerpfase dat terreinkenmerken,
bestaande installaties en specifieke bezorgdheden worden geëvalueerd i.f.v. het uiteindelijke ontwerp om in het
afgebakende gebied voldoende te kunnen bufferen. In de ontwerpfase wordt overleg met eigenaars, buurtbewoners
en betrokken instanties voorzien. Daarnaast volgt er bij de latere aanvraag van de omgevingsvergunning nog een
specifiek openbaar onderzoek over het project op basis van de concrete plannen.
Deze procedure dient om later waar nodig de financiële instrumenten (o.a. vergoedingsplicht, aankoopplicht op
verzoek van de eigenaar) te kunnen toepassen. 
Ruimtelijke, landschappelijke en ecologische beoordeling
Zoals bij alle werken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, worden de ruimtelijke, landschappelijke en
ecologische effecten van de bouw en de werking van het gecontroleerd overstromingsgebied geëvalueerd op basis
van de concrete ontwerpplannen en bijhorende documenten tijdens de procedure van de omgevingsvergunning.  In
de nog op te starten ontwerpfase moet rekening gehouden worden met de bepalingen van onder meer het
gewestplan, ligging nutsleidingen, Decreet Natuurbehoud, Beschermde landschappen maar ook het
landbouwgebruik. Bij de concrete uitwerking van de  plannen zal de nodige aandacht besteed worden om eventuele
nadelige ruimtelijke, landschappelijke of ecologische effecten zoveel mogelijk te vermijden, te beperken of waar
nodig te compenseren. Hierbij kan een LIS of LER uitgevoerd worden om de impact op de landbouw te
onderzoeken. 
Gebruiksbeperkingen en waardevermindering van eigendommen
Het zal zeker mogelijk blijven om de percelen waar tijdens de vulling van het overstromingsgebied water op wordt
gebufferd te gebruiken voor professionele landbouw als graasweide, hooiland of grasland.  
Voor het toepassen van oa. vergoedingsplicht en aankoopplicht op verzoek van de eigenaar wordt verwezen naar
het uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid.
Er zijn in de meer dan 50 gecontroleerde overstromingsgebieden die VMM in Vlaanderen beheert geen
aanwijzingen of ervaringen dat de kwaliteit van het opgevangen overstromingswater problemen geeft  voor het
voortzetten van het huidige landgebruik of bodemverontreiniging veroorzaakt.
Doorheen de jaren is de overstortwerking naar de vallei al sterk geminderd. Ook de vooropgestelde brongerichte
maatregelen zoals ontharding, afkoppeling, infiltratie en de bouw van gescheiden rioolstelsels zullen de
overstortwerking verder verminderen. In combinatie met waterbeheersingswerken wordt ook de waterkwaliteit
verder aangepakt.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1693

• 4B_B_0288 Herstellen van de natuurlijke waterhuishouding in de Dijlevallei
De geformuleerde acties mogen niet zorgen voor vernatting in het landbouwgebied. Betrek en stem ook zeker af
met de landbouwsector. Het is belangrijk in overleg te gaan met de lokale landbouwers en buurtbewoners en
beroep te doen op hun gebiedskennis om een betere inschatting te kunnen maken van de huidige problematiek. Op
basis hiervan kan op zoek gegaan worden naar mogelijk alternatieven. Om op deze manier de impact op de
percelen in landbouwgebruik zoveel mogelijk te vrijwaren.

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en
mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Deze actie is een uitvoering van het natuurinrichtingsproject Dijlevallei van
ANB en VLM. In het natuurinrichtingscomité is Departement Landbouw en Visserij betrokken, in de
natuurinrichtingscommissie is de sector landbouw vertegenwoordigd, en de acties uit natuurinrichtingsprojecten
doorlopen ook een openbaar onderzoek, waardoor de actoren op verschillende momenten betrokken worden bij het
project.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1694

• 6_F_0322    Optimalisatie van de spreiding van de waterberging langs de Dijle te Huldenberg en Oud-
Heverlee 
De geformuleerde acties mogen niet zorgen voor vernatting in het landbouwgebied. Betrek en stem ook zeker af
met de landbouwsector. Het is belangrijk in overleg te gaan met de lokale landbouwers en buurtbewoners en
beroep te doen op hun gebiedskennis om een betere inschatting te kunnen maken van de huidige problematiek. Op
basis hiervan kan op zoek gegaan worden naar mogelijk alternatieven. Om op deze manier de impact op de
percelen in landbouwgebruik zoveel mogelijk te vrijwaren.

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en
mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1695

• 6_F_0333    Optimalisering wachtbekken langs Molenbeek (zijloop Zuunbeek) ter hoogte van de Algoetstraat,
Lennik
De geformuleerde acties mogen niet zorgen voor vernatting in het landbouwgebied. Betrek en stem ook zeker af
met de landbouwsector. Het is belangrijk in overleg te gaan met de lokale landbouwers en buurtbewoners en
beroep te doen op hun gebiedskennis om een betere inschatting te kunnen maken van de huidige problematiek. Op
basis hiervan kan op zoek gegaan worden naar mogelijk alternatieven. Om op deze manier de impact op de
percelen in landbouwgebruik zoveel mogelijk te vrijwaren

• 6_F_0335    Uitbreiding bestaand wachtbekken Elsemheide op Molenbeek te Beersel

• 6_F_0334    Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Tange-beek te
Vilvoorde/Grimbergen

• 6_F_0336    Bouwen van een GOG (Gecontroleerd Overstromingsgebied) op de Groebe-gracht.

    •   

    •  6_G_0019   Uitvoeren van de acties uit het Sigmaplan Dijlemonding (oa GOG Tienvierendelen)

• 6_G_0020   Uitvoeren van de acties uit het Sigmaplan cluster Bovendijle (oa GOG Hollaken-Hoogdonk en
GOG Rijmenam

Indien in het kader van veiligheidsdoelstellingen duidelijk wordt aangetoond dat er nood is aan meer ruimte voor
water en er effectief een actief overstromingsgebied moet worden ingeschakeld stellen wij dat met volgende
algemene principes rekening moet gehouden worden:
· Het principe van zuinig ruimtegebruik maximaal gehanteerd worden en gezocht worden naar die gronden waar
de impact op de landbouwsector het laagst is. Een groot gedeelte van de voorziene zoekzonde in professioneel
landbouwgebruik waarvan het merendeel in agrarisch gebied is gelegen. Indien impact op landbouw plaatsvindt
dient men deze te onderzoeken via een LIS of LER.
· Daarnaast moet er gestreefd worden naar win-win situaties. Zo kan er onderzocht worden of water niet kan
gebufferd worden in een spaarbekken, i.p.v. via de aanleg van overstromingsgebied. Op die manier kan het water
nadien nog hergebruikt worden.

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en
mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer wezenlijke negatieve impact desondanks niet kan vermeden
worden, wordt – in overleg met het Departement Landbouw en Visserij - de opmaak van een LIS/LER overwogen.
In voorkomend geval wordt in een adequaat flankerend beleid voorzien om de impact te compenseren (aankoop,
grondenruil, vergoedingen,...).

Bij het ontwerpen van overstromingsgebieden dient met verschillende zaken rekening gehouden te worden. Waar
dit mogelijk is, kan het combineren van waterberging in kader van wateroverlast en het voorzien van een
waterbuffer in tijden van droogte inderdaad een win-win betekenen.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : nrWxkx49

Ingediende reacties

Id: 2827

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Leuven heeft specifiek als doelstelling opgenomen om meer delen van de waterlopen die door het oude
stadsgebied lopen open te leggen. Daarenboven zijn er serieuze plannen om aan de vaart een open en openbaar
zwembad aan te leggen dat mogelijkerwijs met dijlewater gevoed en gevuld kan worden, net zoals het kanaal
Leuven-Mechelen dat door de Dijle gevoed wordt. Helaas is ten gevolge van het huidig en gepland beleid de
waterkwaliteit onvoldoende voor een rijkelijk waterleven, laat staan de normen te halen van kwalitatief zwemwater.
Terwijl met een correct en kordaat beleid we dit wel van onze overheid mogen verwachten om dit op korte termijn
haalbaar te maken.
Alle plannen die deze terechte en redelijke normen niet halen, zullen we als bezorgde burgers die gepast kunnen
inschatten wat haalbaar is,  terecht blijven verwerpen en aanvechten totdat er een redelijke consensus is bereikt!

Overweging

Het is terecht dat burgers van de verschillende overheden vragen dat zij zorgen voor een kwalitatief watersysteem.
Zowel de Vlaamse overheid, de provincies als de steden en gemeenten werken hier al veel jaren aan. Leuven is
hiervan een mooi voorbeeld. Bij de verschillende stadsontwikkelingsprojecten heeft water een prominente plaats
gekregen. Helaas is de waterkwaliteit in Vlaanderen op vele plaatsen nog ondermaats, veelal door de manier
waarop hier in het verleden onzorgvuldig mee is omgegaan. De waterkwaliteit is er het voorbije decenium al sterk
op vooruit gegaan, maar het vraagt veel tijd en geld om alle acties die nodig zijn om ons watersysteem te
herstellen, uit te voeren, en dit kan niet binnen één planperiode uitgevoerd worden. Door de verdere inzet van alle
betrokkenen wordt hier stap voor stap aan gewerkt.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oa3OTYNQ

Ingediende reacties

Id: 2821

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Het Kastanjebos in Herent wordt drooggepompt in de zomer door 'legale' waterwinning. Dit is mogelijk omdat hun
quota op jaarbasis is bepaald waardoor men in de zomer te grote hoeveelheden uit de bodem haalt in dit gebied en
dit dan compenseert in de winter. Hierdoor krijgt de weinige natuur in onze regio nog eens een extra mokerslag.
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Overweging

In vergunningen voor grondwaterwinning in het kader van beregening, maar ook voor andere toepassingen, wordt
naast een jaarvolume ook steeds een piekdagvolume opgenomen (dat ook meestal is aangegeven in de aanvraag).
Daarbij wordt uitgegaan van kencijfers die gebaseerd zijn op de maximale vraag in een droog jaar (voor landbouw
ook 24/24/365 in de stal en beregening gedurende het groeiseizoen). Op basis hiervan kan de maximale impact
ingeschat worden.
Wat de specifieke verdrogingsverschijnselen in het Kastanjebos te Herent betreft, kan verwezen worden naar het
MaPro, actie 4A_B_0022 - Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het
Kastanjebos.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : pp3Hs0xn

Ingediende reacties

Id: 1748

Actie 6F0337 omvat het inrichten van een overstromingsgebied op de Zenne ter hoogte van de Zennebeemden
(Drogenbos/Ruisbroek/Beersel) in samenhang met natuurlijke en landschappelijke ontwikkelingen van het gebied. 
Binnen het gebied is nog landbouw aanwezig, deels binnen agrarisch gebied. Het Departement Landbouw en
Visserij is van mening dat ook het landbouwgebruik mee de landschappelijke waarde van het gebied bepaalt en het
is dan ook niet noodzakelijk binnen het gebied alle landbouwgebruik te weren. Ondanks de
overstromingsgevoeligheid van het gebied, kunnen bepaalde delen van het gebied in drogere periodes nog gebruikt
worden voor bv. begrazing in functie van professionele landbouw. Gelieve hier rekening mee te houden.
Het Departement Landbouw en Visserij vraagt hierbij eveneens om een in vroeg genoeg stadium bij de plannen
van aanlegwerken betrokken te worden zodat in overleg de impact op professioneel landbouwgebruik kan
gemilderd worden vooraleer een omgevingsvergunningsdossier wordt ingediend. De GTO’s zijn hierbij een handig
werkinstrument, doch worden ons inziens hiervoor nog te beperkt gebruikt.
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Algemeen
De voorliggende afbakening is een intentie voor de afbakening van een nieuw GOG Zennebeemden en doet geen
uitspraak over 1) of het GOG er effectief komt en 2) de definitieve perimeter van de overstromingszone. Er zijn nog
andere projecten lopende in het stroomgebied die mee geëvalueerd zullen worden.
De afbakening is een eerste stap om het onderzoek op te starten om het GOG in dit gebied concreet vorm te geven
Er zijn nog geen concrete plannen van de nodige infrastructuur voor het gecontroleerd overstromingsgebied. Dit
maakt voorwerp uit van nog op te starten ontwerpstudies. Het is pas tijdens de ontwerpfase dat terreinkenmerken,
bestaande installaties en specifieke bezorgdheden worden geëvalueerd i.f.v. het uiteindelijke ontwerp om in het
afgebakende gebied voldoende te kunnen bufferen. In de ontwerpfase wordt overleg met eigenaars, buurtbewoners
en betrokken instanties voorzien. Daarnaast volgt er bij de latere aanvraag van de omgevingsvergunning nog een
specifiek openbaar onderzoek over het project op basis van de concrete plannen.
Deze procedure dient om later waar nodig de financiële instrumenten (o.a. vergoedingsplicht, aankoopplicht op
verzoek van de eigenaar) te kunnen toepassen. 
Ruimtelijke, landschappelijke en ecologische beoordeling
Zoals bij alle werken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, worden de ruimtelijke, landschappelijke en
ecologische effecten van de bouw en de werking van het gecontroleerd overstromingsgebied geëvalueerd op basis
van de concrete ontwerpplannen en bijhorende documenten tijdens de procedure van de omgevingsvergunning.  In
de nog op te starten ontwerpfase moet rekening gehouden worden met de bepalingen van onder meer het
gewestplan, ligging nutsleidingen, Decreet Natuurbehoud, Beschermde landschappen maar ook het
landbouwgebruik. Bij de concrete uitwerking van de  plannen zal de nodige aandacht besteed worden om eventuele
nadelige ruimtelijke, landschappelijke of ecologische effecten zoveel mogelijk te vermijden, te beperken of waar
nodig te compenseren. Hierbij kan een LIS of LER uitgevoerd worden om de impact op de landbouw te
onderzoeken. 
Gebruiksbeperkingen en waardevermindering van eigendommen
Het zal zeker mogelijk blijven om de percelen waar tijdens de vulling van het overstromingsgebied water op wordt
gebufferd te gebruiken voor professionele landbouw als graasweide, hooiland of grasland.  
Voor het toepassen van oa. vergoedingsplicht en aankoopplicht op verzoek van de eigenaar wordt verwezen naar
het uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid.
Er zijn in de meer dan 50 gecontroleerde overstromingsgebieden die VMM in Vlaanderen beheert geen
aanwijzingen of ervaringen dat de kwaliteit van het opgevangen overstromingswater problemen geeft  voor het
voortzetten van het huidige landgebruik of bodemverontreiniging veroorzaakt.
Doorheen de jaren is de overstortwerking naar de vallei al sterk geminderd. Ook de vooropgestelde brongerichte
maatregelen zoals ontharding, afkoppeling, infiltratie en de bouw van gescheiden rioolstelsels zullen de
overstortwerking verder verminderen. In combinatie met waterbeheersingswerken wordt ook de waterkwaliteit
verder aangepakt.

Voorstel tot aanpassing
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7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
In onze dichtbevolkte regio, tussen Antwerpen, Brussel, Leuven en Mechelen, is waterkwaliteit geen luxe maar wel
een noodzaak voor de volksgezondheid!
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Overweging

Een goede waterkwaliteit is inderdaad een noodzaak voor een aangename en gezonde leefomgeving. De huidige
omstandigheden (klimaatverandering, coronacrisis, ...) hebben dit nog meer duidelijk gemaakt. De voorbije jaren is
er al veel verwezenlijkt, en is er al een duidelijke vooruitgang in de waterkwaliteit, maar we zijn er nog niet. Via dit
plan willen we dan ook verder significante stappen vooruit zetten in het behalen van die goede waterkwaliteit, zoals
vereist door de Europese Kaderrichtlijn Water. Op bekkenniveau werken we dit met alle betrokken partners verder
concreet uit in de integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing
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In de Woluwevallei en haar zijbeken (Kleine Beek en Kleine Maalbeek) lopen op dit ogenblik heel wat initiatieven in
het kader van de realisatie van groen-blauwe netwerken met aandacht voor veel meer natte natuur, maar ook in het
kader van de beheersing van de waterkwantiteit en waterkwaliteit.
Heel de Woluwe werd en wordt op grondgebied Zaventem opgewaardeerd (GOG Woluwedal) met heel wat
bijkomende ruimte voor water en natuur ernaast.  Drie grote lozingspunten (huishoudelijk afvalwater) werden door
VMM/Aquafin afgekoppeld waardoor er rechtstreeks geen afvalwater meer in de Woluwe terechtkomt op het
grondgebied van Zaventem. Dit gebeurt (helaas) wel onrechtstreeks nog via overstorten bij hevige regenval. De
problematiek overstorten van een deel van het huishoudelijk afvalwater bij hevig regenweer in onze waterlichamen
kan best eens samen met de verschillende betrokkenen (gemeente / integraal waterbeheerder Farys / Aquafin /
VMM / Provincie) in kaart worden gebracht en opgelost waar kan.
Recent werd een Omgevingsvergunning afgeleverd door het DEPARTEMENT OMGEVING Vlaamse overheid
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten, referentie OMV_2020119249:
De doelstelling van het project is de waterproblematiek in de omgeving aan te pakken. In de Hector Henneaulaan
treedt namelijk op regelmatige basis wateroverlast op ter hoogte van de rotonde aan het stadspark. Dit is eveneens
de locatie waar de Woluwe (onbevaarbare waterloop van categorie 1) de Hector Henneaulaan kruist. Tegelijkertijd
biedt het nabijgelegen (ten zuiden van het stadspark) stroomafwaarts bufferbekken een beperkte capaciteit. Tussen
de plaats waar de wateroverlast optreedt (de rotonde) en het zuidelijke bufferbekken is de ingebuisde Kleine Beek
gelegen alsook een ingebuisde moerriool ten westen van de rotonde en de Woluwe.
Hydraulische modellen van het rioleringssysteem geven aan dat de capaciteit van de Kleine Beek ontoereikend is.
De leidingen kunnen het water onvoldoende afvoeren en er ontstaat wateroverlast.
Bovendien geeft het model aan dat wateroverlast optreedt vanuit de moerriool omdat de leidingen het debiet niet
kunnen afvoeren.
De omgevingsvergunningsaanvraag betreft het aanpakken van het rioleringsstelsel ter plaatse.
Er wordt gezorgd voor een rechtstreekse monding van de Kleine Beek op de Woluwe en daarnaast wordt de Kleine
Beek afgesloten van de huidige sifon van de Kleine Beek onder de Woluwe door. Deze sifon onder de Woluwe door
zal vervolgens gebruikt worden als extra verbinding voor de moerriool door een verbinding die gemaakt zal worden
tussen de Moerriool en de sifon. Bijgevolg stroomt de Kleine Beek niet meer tot in het wachtbekken en worden de
beide bestaande instroomleidingen van het wachtbekken gebruikt voor aanvoer van water uit de moerriool. Dit zorgt
ervoor dat de moerriool meer afvoercapaciteit krijgt naar het wachtbekken toe. Om terugstroom vanuit het
wachtbekken naar de moerriool toe te voorkomen worden er op de inkomende leidingen van het wachtbekken
terugslagkleppen voorzien.
Bijkomend zal een lokale verlaging van de oever tussen de Woluwe en het bestaand bufferbekken nodig zijn, meer
stroomopwaarts van het punt waar de Kleine Beek aangesloten zal worden op de Woluwe.
Dit zorgt ervoor dat bij hoge waterstanden in de Woluwe meer capaciteit beschikbaar is om de Kleine Beek aan te
sluiten. Deze verlaging van de oever behoort niet tot voorliggende vergunningsaanvraag maar is onderdeel van een
andere aanneming.
Daarnaast wordt een bijkomende afvoer voor het wachtbekken voorzien aan de westzijde van het stadspark
(langsheen de Woluwestraat) onder de vorm van een langsgracht zodat het wachtbekken sneller kan leeglopen en
een groter debiet het knelpunt kan bypassen. Deze bijkomende afvoer zal aangeloten worden op een bufferbekken
dat aangelegd wordt in het project ‘Quick Win Hector Henneaulaan’ (OMW dossiernummer 2020087388) langsheen
de Hector Henneaulaan ten westen van de
Woluwestraat. De langsgracht zal dit bufferbekken koppelen met het stroomafwaarts gelegen bufferbekken in het
zuiden. Dit gebeurt door middel van twee rioleringsbuizen: enerzijds onder de Woluwestraat en anderzijds tussen
de langsgracht en het bufferbekken van het project ‘Quick Win Hector Henneaulaan)’.
In het kader van de realisatie van groen-blauwe netwerken aanvaardde het Regionaal Landschap Brabantse
Kouters op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij de opdracht tot de realisatie van de opmaak van het
'Gebiedsgerichte Project Woluwevallei'. Samen met verschillende partners tekent een projectteam een ruimtelijke
visie voor de Woluwevallei, een groen-blauw-recreatief netwerk met  ,open ruimte, natuur én landbouw rond de
waterlichamen.
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Overweging

In het bekken van de Woluwe lopen inderdaad verschillende initiatieven rond water. Via een gebiedsgericht project
rond de Woluwe willen VMM en het regionaal landschap Brabantse Kouters deze initiatieven beter op elkaar
afstemmen en een visie uitwerken voor de Woluwevallei. 
Overstorten kunnen op bepaalde momenten een significante negatieve impact hebben op de waterloop. De
oplossing hiervoor is meestal echter niet zo evident, omdat hiervoor een afkoppeling van het regenwater van het
afvalwater nodig is, en dit is in een dichtbebouwd gebied zoals dat van de Woluwe niet zo eenvoudig en vraagt dus
veel tijd en geld. Binnen het gebiedsgericht project kan hier met de verschillende betrokken naar gekeken worden
om te zoeken of er toch geen kostenefficiënte mogelijkheden zijn om de overstortwerking te verminderen.

Voorstel tot aanpassing
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Code van de indiener : RCqh7SvF

Ingediende reacties
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De gemeente realiseerde de voorbije jaren enkele belangrijke erosiemaatregelen en zet daar verder op in.
Aquafin voorziet in 2022 via een nieuwe collector de afkoppeling van het Nossegems huishoudelijk (en deels
bedrijfs) afvalwater waardoor dit niet meer in de Kleine Beek zal terechtkomen en dus via overstort ook niet meer in
De Woluwe.
De Burggrachtstraat zal worden voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel alsook zal de wegenis in
bedrijvenzone Zaventem Zuid worden aangepast en een gescheiden systeem krijgen. Het is de bedoeling zo veel
mogelijk hemelwater terug in de grondwaterlaag en/of in ons bekenstelsel, onze waterlichamen, te krijgen.
Naar aanleiding van de subsidie Natte Natuur, worden in de periode 2021-2023 de wachtbekkens tussen
Nossegem en Zaventem ook met dit doel anders ingericht.
Tijdens de opstartstudie van het Landinrichtingsproject NOSKOEM werd heel veel aandacht besteed aan dit thema.
Zo heeft het gebied Imbroek nog heel wat potentie met betrekking tot waterinfiltratie, waterbuffering en
waterbeleving.
Wat de Kleine Maalbeek (L107_409) betreft, daar werd een belangrijk huishoudelijk afvalwaterlozingspunt
(Armendij) afgekoppeld waardoor de waterkwaliteit van de Kleine Maalbeek een aanzienlijke verbetering moet
ondergaan. In de natuurprojecten Zeen fase 1 en 2 werd dan ook nog eens heel wat aandacht besteed aan nieuw
open water, infiltratie van regenwater en winterbeddingen in combinatie met meer biodiversiteit en natuur.
Om maar te zeggen dat Zaventem de voorbije jaren inzette op heel wat thema's visies en acties die ook
opgenomen zijn in de Stroomgebiedsbeheerplannen en waarop de gemeente Zaventem de komende jaren nog
verder zal inzetten. 
Wat het grondwaterverhaal betreft zal er wellicht in de toekomst veel meer toezicht en opvolging nodig zijn.

Overweging

Het is heel positief dat de gemeente Zaventem de voorbije jaren al veel heeft ingezet op een duurzaam
waterbeleid, en dit ook de volgende jaren plant te doen. Het project aan het Zeen, dat samen met VLM werd
uitgevoerd, is één van de mooie voorbeelden daarvan. Integraal waterbeleid kan inderdaad alleen maar tot
resultaten leiden als het effectief integraal is, en als dus alle partners meewerken. Gezonde, kwalitatieve en
robuuste watersystemen vragen een inzet van alle beleidsniveau's, van de sectoren en van de burgers. Gemeenten
zijn cruciale partners om dit te doen slagen. 
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7. Specifieke opmerkingen voor mijn eigen regio Boortmeerbeek
-Bij het onderhoud van de Weesbeek wordt de bodem afgeschraapt. Aan de groei van de waterplanten wordt
onvoldoende aandacht besteed. Dit is toch geen riool.
-De afloop van de brouwerij van Haacht geeft blauw - grijs water “en loopt in de Leibeek. Dit is een riool.
-Bij bouwwerken pompt men miljoenen liters water in de riool i.pl.v. in nabijgelegen broek.
-De Leibeek wordt ten dienste van besproeiing van de looppiste voor paarden volledig leeggepompt.

Overweging

Deze opmerkingen zullen bekeken worden binnen het integraal project Weesbeek, waarin met alle betrokken
partners gewerkt wordt aan een ecologisch waardevolle, propere en klimaatrobuuste Weesbeek en Leibeek-
Laakbeek en hun valleien. 

Voorstel tot aanpassing
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7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
In Melsbroek, stinkvijver, hopelijk wordt er nu iets dringend gedaan aan de opvang van vervuild water van de
luchthaven (+ zuivering).  Het leven uit de vijver werd onlangs weer eens kapot gemaakt.  In Machelen zou de
Woluwebeek weer leven brengen (al kan ik begrijpen dat dit economisch misschien moeilijk is).  In Machelen heerst
ook een bouwwoede gestart door de vorige legislaturen.  Er ging een bouwstop komen maar mijn dorp wordt
verwoest door een overmaat aan beton zonder genoeg groenvoorziening of opvang van regenwater.  Hoe is het
mogelijk dat dit toegelaten werd.  De appartementen geraken zelfs niet verkocht.
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Overweging

Voor de Vogelzangvijver in Melsbroek loopt inderdaad momenteel een beschrijvend bodemonderzoek, waarin de
omvang en juiste locatie van de historische verontreiniging en de noodzaak tot sanering worden nagegaan. De
milieu-indicenten worden nauw opgevolgd, dus normaal zou hier verbetering moeten optreden.
Voor het Woluwebekken hebben VMM en VLM de voorbije jaren al verschillende projecten gerealiseerd om de
waterlopen hier op te waarderen en opnieuw open te leggen waar mogelijk. Ook de volgende jaren wordt hier
verder op ingezet, en wordt ingegaan op de opportuniteiten die zich voordoen bij de grote infrastructuurwerken die
in het gebied lopen.  Zeker in dit dichtbebouwde en sterk verstedelijkte gebied biedt dit een belangrijke
meerwaarde. 
Voor nieuwe bebouwing zijn er voorwaarden die moeten gevolgd worden voor de omgang met hemelwater,
vastgelegd in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. Zeker in gebieden als de
verstedelijkte Vlaamse Rand rond Brussel is het belangrijk dat deze opgevolgd worden.

Voorstel tot aanpassing
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7. Hermeandering Dijle en Demer & heraansluiting van de Laak
· In het verleden zijn rivieren rechtgetrokken om water zo snel mogelijk af te voeren. Tegelijkertijd is de
rivierbodem uitgediept. Twee nefaste beslissingen die er voor zorgen dat in droge periodes rivieren op zo’n laag pijl
staan, dat ze het grondwater uit de oevergebieden aantrekken. Hierdoor wordt de bodem alsmaar droger.
· Door de lage waterstanden is het voor rivierfauna en -flora alsmaar moeilijk om te overleven. We maken de
grootste biodiversiteitscrisis in het bestaan van onze planeet mee. Hoog tijd om het roer om te gooien en meanders
her aan te sluiten, dijken zoveel mogelijk af te breken en rivieren terug hun natuurlijke loop te geven.
· De Laak, bijrivier van de Demer, is al sinds de jaren ’70 afgesloten van de Demer. Hierdoor is er geen
constante wateraanvoer meer: alleen hemel – en afvalwater vullen de Laak. De gevolgen voor de fauna en flora
van deze mooie zijrivier zijn nefast. In het kader van het Sigmaplan is eindelijk een heraansluiting voorzien, maar
ook dat gaat tergend traag. Nochtans spoed vereist.

Overweging

In het kader van het integraal project Demervallei en het integraal project Laak staan de hermeandering van de
Demer en de heraansluiting van de Laak de komende jaren op het programma. De opmerkingen zijn terecht, maar
er zal dus ook echt iets aan worden gedaan.

Voorstel tot aanpassing
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onze percelen waarover het gaat zijn gelegen in landbouwgebied, ik dien bewaar in tegen het feit dat u de
bestemming wilt wijzijgen in overstromingsgebied

Overweging

Voorstel tot aanpassing
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Algemeen
Wij stellen vast dat in het openbaar onderzoek een voorstel wordt gelanceerd om een nieuw overstromingsgebied
in te richten langs de R0 en stroomopwaarts van de Catalasite. Dit zou een ruimte-inname betekenen van ongeveer
100 ha waarvan een deel in landbouwgebruik.
Indien in het kader van veiligheidsdoelstellingen duidelijk wordt aangetoond dat er nood is aan meer ruimte voor
water en er effectief een actief overstromingsgebied moet worden ingeschakeld stellen wij dat met volgende
algemene principes rekening moet gehouden worden:
· Het principe van zuinig ruimtegebruik maximaal gehanteerd worden en gezocht worden naar die gronden waar
de impact op de landbouwsector het laagst is. Een groot gedeelte van de voorziene zoekzonde in professioneel
landbouwgebruik waarvan het merendeel in agrarisch gebied is gelegen. Indien impact op landbouw plaatsvindt
dient men deze te onderzoeken via een LIS of LER.
· Daarnaast moet er gestreefd worden naar win-win situaties. Zo kan er onderzocht worden of water niet kan
gebufferd worden in een spaarbekken, i.p.v. via de aanleg van overstromingsgebied. Op die manier kan het water
nadien nog hergebruikt worden.
· Wij pleiten hierbij ook voor een degelijk vergoedingssysteem voor gecontroleerde overstromingsgebieden
waarbij in de praktijk invulling gegeven wordt aan het concept van blauwe diensten en vergoedingen voor
erfdienstbaarheden. Wij stellen hiervoor te werken met een jaarlijkse vaste vergoeding die de schade voor het
betrokken bedrijf compenseert. De voorziene vergoeding uit het decreet integraal waterbeleid is namelijk te beperkt
doordat enkel de huidige gebruiker éénmalig vergoed wordt voor de schade van een beperkte tijdsperiode. Er moet
ook rekening gehouden worden met het feit dat er naast schade door wateroverlast vaak ook schade optreedt door
de afzetting van vervuild slib. Daarnaast dient men te bekijken wat de impact van de overstromingen zal zijn op de
kwaliteit en de waardedaling van de grond, ook deze factoren dienen vergoed te worden.

Gebiedsgerichte aandachtspunten voor GOG Zennebeemde
We stellen ons de vraag of de overstromingsproblematiek in de regio in verhouding is de oppervlakte van het nu
voorgestelde plan/gebied.
In welke mate zal het probleem evolueren in het kader van de werken die aan de Zuun, shoppingcenter Pajot en
Bergensesteenweg werden/worden uitgevoerd?
Daarom stellen wij dat het is belangrijk in overleg te gaan met de lokale landbouwers en buurtbewoners en beroep
te doen op hun gebiedskennis om een betere inschatting te kunnen maken van de huidige problematiek. Op basis
hiervan kan op zoek gegaan worden naar mogelijk alternatieven. Om op deze manier de impact op de percelen in
landbouwgebruik zoveel mogelijk te vrijwaren.
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Overweging

Algemeen
De voorliggende afbakening is een intentie voor de afbakening van een nieuw GOG Zennebeemden en doet geen
uitspraak over 1) of het GOG er effectief komt en 2) de definitieve perimeter van de overstromingszone. Er zijn nog
andere projecten lopende in het stroomgebied die mee geëvalueerd zullen worden.
De afbakening is een eerste stap om het onderzoek op te starten om het GOG in dit gebied concreet vorm te geven
Er zijn nog geen concrete plannen van de nodige infrastructuur voor het gecontroleerd overstromingsgebied. Dit
maakt voorwerp uit van nog op te starten ontwerpstudies. Het is pas tijdens de ontwerpfase dat terreinkenmerken,
bestaande installaties en specifieke bezorgdheden worden geëvalueerd i.f.v. het uiteindelijke ontwerp om in het
afgebakende gebied voldoende te kunnen bufferen. In de ontwerpfase wordt overleg met eigenaars, buurtbewoners
en betrokken instanties voorzien. Daarnaast volgt er bij de latere aanvraag van de omgevingsvergunning nog een
specifiek openbaar onderzoek over het project op basis van de concrete plannen.
Deze procedure dient om later waar nodig de financiële instrumenten (o.a. vergoedingsplicht, aankoopplicht op
verzoek van de eigenaar) te kunnen toepassen. 
Ruimtelijke, landschappelijke en ecologische beoordeling
Zoals bij alle werken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, worden de ruimtelijke, landschappelijke en
ecologische effecten van de bouw en de werking van het gecontroleerd overstromingsgebied geëvalueerd op basis
van de concrete ontwerpplannen en bijhorende documenten tijdens de procedure van de omgevingsvergunning.  In
de nog op te starten ontwerpfase moet rekening gehouden worden met de bepalingen van onder meer het
gewestplan, ligging nutsleidingen, Decreet Natuurbehoud, Beschermde landschappen maar ook het
landbouwgebruik. Bij de concrete uitwerking van de  plannen zal de nodige aandacht besteed worden om eventuele
nadelige ruimtelijke, landschappelijke of ecologische effecten zoveel mogelijk te vermijden, te beperken of waar
nodig te compenseren. Hierbij kan een LIS of LER uitgevoerd worden om de impact op de landbouw te
onderzoeken. 
Gebruiksbeperkingen en waardevermindering van eigendommen
Het zal zeker mogelijk blijven om de percelen waar tijdens de vulling van het overstromingsgebied water op wordt
gebufferd te gebruiken voor professionele landbouw als graasweide, hooiland of grasland.  
Voor het toepassen van oa. vergoedingsplicht en aankoopplicht op verzoek van de eigenaar wordt verwezen naar
het uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid.
Er zijn in de meer dan 50 gecontroleerde overstromingsgebieden die VMM in Vlaanderen beheert geen
aanwijzingen of ervaringen dat de kwaliteit van het opgevangen overstromingswater problemen geeft  voor het
voortzetten van het huidige landgebruik of bodemverontreiniging veroorzaakt.
Doorheen de jaren is de overstortwerking naar de vallei al sterk geminderd. Ook de vooropgestelde brongerichte
maatregelen zoals ontharding, afkoppeling, infiltratie en de bouw van gescheiden rioolstelsels zullen de
overstortwerking verder verminderen. In combinatie met waterbeheersingswerken wordt ook de waterkwaliteit
verder aangepakt.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : UFbCLjU6

Ingediende reacties

Id: 2813

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
In mijn gemeente Herent hebben het merendeel van de woningen een tuin. Stimuleer bij de bewoners het
aanleggen van een wadi in hun tuin door (een deel van) het dak regenwater in de tuin te laten lopen, waar het
langzaam in de bodem kan dringen. De gemeente kan hierover toelichtingen organiseren en eventueel premies
voorzien.
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Overweging

Het voorzien van infiltratie in de eigen tuin is iets dat vooral wordt opgelegd bij nieuwbouw of verbouwing, maar
zelden spontaan gebeurt, terwijl het voor de meeste woningen met tuin niet veel moeite vraagt. Sensibilisering van
de inwoners hierrond en het voorzien van subsidies kunnen er inderdaad voor zorgen dat meer bewoners dit gaan
toepassen. Dit kan ook meegenomen worden in het integraal project Weesbeek en daar met de gemeenten
besproken worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : VdTyTewc

Ingediende reacties

Id: 2860

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
· De kwaliteit van de waterlopen in Haacht is ronduit slecht. De analyses die jaarlijks door de gemeente op de
Leibeek en De Binnenbeek worden uitgevoerd geven een waterkwaliteit Prati-index voor 2020 van resp 7 en 5,2.
De Lipsebeek is iets beter: prati index 2,3. Grote boosdoener is de nog beperkte rioleringsgraad in Haacht: slechts
85 % en de uit en afspoeling van de landbouwgronden. Er zijn nog een aantal rioleringsprojecten gepland in de
nabije toekomst (komende 3-5 jaar) maar voor vele straten (waaronder mijn eigen straat) is er nog geen planning
gekend.
Hier moet dringend prioriteit aangegeven worden. De gemeente zelf onderneemt niets en wijst naar Aquafin.
· De Leibeek vloeit langs het natuurgebied De Haachtse Leibeekvallei en bij hevige regenval stort de Leibeek
over in het natuurgebied. Op zich is daar geen probleem mee mocht de waterkwaliteit van die beek goed zijn. Doch
met een dergelijk slechte waterkwaliteit wordt er heel wat N en P aangevoerd naar dit natuurgebied. Natuurpunt
Haacht doet al jaren grote moeite om de biodiversiteit in dit natuurgebied te vergroten met begrazingsprojecten en
maaien en afvoeren van maaisel. Maar zo lang de Leibeek een slechte kwaliteit geniet en jaarlijks een paar keer
overstort in het natuurgebied, is dit dwijlen met de kraan open.
· Tijdens de zomermaanden heeft Haacht en zijn natuurgebieden te kampen met grote droogte. De beken
werden de laatste jaren door de provincie veel te diep geruimd waardoor het grondwater veel te diep en te snel
wordt afgevoerd. Men zou de oevers beter wat breder en minder steil maken (dit ten voordele van al het waterleven
en biodiversiteit) en de beken deels opvullen met de afgegraven oevers. Op deze manier blijft de dwarsdoorsnede
dezelfde maar worden de beken minder diep en zal Haacht en zijn bossen en natuurgebieden minder snel
uitdrogen. Dit komt dan ook ten goede aan de biodiversiteit.
· Er moet misschien eens aan gedacht worden de Leibeek meer te laten meanderen door de Haachtse
Leibeekvallei om op die manier het natuurgebied (van nature een broekgebied) te vernatten (op voorwaarde dat de
kwaliteit van de Leibeek sterk verbetert).
· In Haacht wordt er ook aan grondwaterwinning gedaan (De Watergroep). De boorputten bevinden zich in het
natuurgebied. Ook dit werkt verdroging in de hand.
· En dan zijn er nog de talloze illegale grondwaterwinning
· In Haacht bedraagt ruimtebeslag bedraagt 37 %. De totale verharding 13 %. Hoge cijfers voor een landelijke
gemeente. Maar wordt er ook nog lustig bijgebouwd en verder verhard. De grondbemalingen staan rustig te
pompen en al het bemalingswater gaat meestal gewoon de riolering in. De gemeente wenst hier niet veel aan te
doen.
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Overweging

De waterkwaliteit van onder andere de Leibeek-Laakbeek is inderdaad nog niet goed. Er zijn recent wel een aantal
belangrijke rioleringsprojecten uitgevoerd, en een deel staat nog op de planning, dus er valt verbetering te
verwachten. Dit, en ook de andere aspecten rond structuurherstel en droogte, wordt bekeken in het integraal
project Weesbeek-Leibeek/Laakbeek. Hierin brengen we alle betrokken partners (Vlaamse overheid, provincie,
gemeenten, Natuupunt, Boerenbond, ...) bij het integraal waterbeleid in de twee afstroomgebieden samen om
samen te werken aan een gezond en robuust watersysteem voor de Weesbeek en de Leibeek-Laakbeek. Alle
aangehaalde elementen kunnen daar dus verder behandeld worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wd5CHhaO

Ingediende reacties

Id: 2731

7. Specifieke opmerkingen voor Leuven
- geen grondwaterwinningen meer toestaan om zwembaden te vullen en tuinen te besproeien! In de
Boerenkrijglaan werd bij een nieuw huis een diepe put toegestaan. -> dat zal ten nadele zijn van de omliggende
tuinen!
- lekke waterleidingen repareren langs waar veel water onzichtbaar wegvloeit
- ik heb in mijn buurt (Wimmershof, Kessel-Lo) werken gezien van de Watergroep, waar men minstens 3 dagen
lang continu een immense stroom aan water zomaar liet weglopen. Ze hadden een waterkraan opengezet en niet
dichtgedraaid. Bedoeld of onbedoeld. Je kan raden hoeveel kubieke meter water zomaar naar de zee is gevloeid.
- Gemeente Leuven moet een gelijkaardige visie van schepencollege Hoogstraten inzake de
grondwaterproblematiek aannemen en toepassen.

Overweging

Door de droogteperiodes die we de voorbije jaren gekend hebben, wordt het steeds duidelijker dat we bewuster en
verantwoorder moeten omgaan met alle bronnen van water, dus ook grondwater. Voor beperkte winningen van
minder dan 500m³/jaar voor enkel huishoudelijk gebruik is momenteel geen vergunning nodig, en is het dus ook
moelijk om deze te verbieden. Wel is het zo dat in tijden van droogte het sproeien van tuinen en het gebruiken van
water om zwembaden te vullen tijdelijk kan verboden worden, zoals in de voorbije droge zomers ook is gebeurd. 
De waterverliezen door lekkende waterleidingen kunnen inderdaad enorm zijn, zoals recente cijfers aantoonden.
De minister wil hier dan ook meer op inzetten en deze lekverliezen drastisch terugdringen, zoals eind april 2021
werd aangekondigd. Het is de taak van iedereen om zorgzaam om te gaan met het beschikbare water, dus ook van
de drinkwatermaatschappijen.
Stad Leuven is binnen Vlaanderen één van de gemeentes die al sterk bezig is met een droogtebeleid. Zij hebben al
een droogteplan opgemaakt, en momenteel loopt overleg in kader van WIRBO (Water in, rond, boven en onder
Leuven) waarin met de verschillende betrokkenen kennis uitgewisseld wordt en gezocht wordt naar de beste en
meest duurzame manieren om met water om te gaan in de context van een veranderend klimaat. In kader hiervan
wordt dus ook het grondwater bekeken.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wIMPX77k

Ingediende reacties

Id: 2707

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Mijn zoon kocht enkele jaren geleden een huis in Rotselaar in de Esdreef nr 47 en tot mijn verbazing is daar nog 
steeds geen riolering om op aan te sluiten. Daar moet dringend werk worden van gemaakt want veel mensen lozen 
gewoon hun riolering in de tuin of op het straat. Dit is een ongelooflijk vervuilende en Middeleeuwse situatie.

Overweging

In de Esdreef is er een concreet project (21079V1) opgedragen aan Aquafin om tot uitvoering te brengen. Volgens
de huidige prognoses zou de uitvoering ervan in 2024 moeten gerealiseerd zijn. Voor een laatste stand van zaken
richt u zich best tot uw rioolbeheerder. In afwachting van een aansluiting op de riolering legt VlaremII de verplichting
op om in een voorbehandeling te voorzien (septische put) waarvan de overloop hetzij op een gracht of inbuizing
(indien aanwezig), hetzij op een sterfput dient aangesloten te worden. De afwezigheid van een voorbehandeling of
het lozen op de straat is in strijd met de VlaremII-wetgeving. Het is aan de gemeente/rioolbeheerder om hier op toe
te zien en te handhaven.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : WJ6hzYGE

Ingediende reacties

Id: 2729

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
De Maalbeekvallei kan beter uitgebouwd en properder gehouden worden, er wordt weinig aan gedaan, onder het
‘speelbos’ in Wemmel ligt een oud stort, nooit gesaneerd. Het overtollig vervuild water komt in de Maalbeek terecht.
Regelmatig staan er in het speelbos plassen met een blauwe verkleuring. ‘Waar het goed is om te wandelen en te
spelen’

Overweging

In het integraal project Maalbeek wordt met ale betrokken partners gewerkt aan een gezonde, propere,
klimaatrobuuste Maalbeekvallei. Deze opmerking zal dan ook verder behandeld worden binnen dit integraal project.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wzIXgqU3

Ingediende reacties

Id: 1717

Vanuit Plan Boommarter (samenwerkingsverband rond natuur en bos ten zuiden van Halle:
www.planboommarter.be) kunnen we akkoord gaan dat de stroomgebiedbeheerplan kiezen voor een
gebiedsgerichte prioritering en vertrekken vanuit een benadering van speerpunt- en aandachtsgebieden. Voor het
halen van de goede toestand zal prioritair ingezet worden op realisaties in deze aangeduide gebieden, met de
geformuleerde einddoelstellingen.
De keuze van specifieke speerpunt- en aandachtsgebieden die gemaakt werd (vermeld in maatregelenprogramma)
is een legitieme keuze. Door de klemtoon op grotere waterlopen waar op relatief korte termijn de Europese
doelstellingen haalbaar zijn valt het gebied rond het Hallerbos en de Zuidelijke Zenne echter uit de boot. Het gaat
hier met name over de Hallerbosbeken, zijlopen van de Molenbeek die ontspringen in het Hallerbos. Zij vormen op
ecologisch vlak de meest waardevolle waterlopen in het Dijle-Zennebekken. Ze stromen voor het grootste deel van
hun traject door Vlaams en Europees beschermde (met name SBZ BE2400009) natuur. Ze hebben op de meeste
plaatsen nog een relatief goede structuurkwaliteit en een goede waterkwaliteit. Ze herbergen een aantal zeldzame
vissoorten, zoals Rivierdonderpad, Beekprik en Beekforel. Toch blijven ook hier nog heel wat aantal knelpunten
bestaan op het vlak van structuurkwaliteit, waterkwaliteit, waterkwantiteit, erosie, vismigratieknelpunten en
recreatie. Toch krijgt dit gebied slechts een Klasse 4 prioritering.
Hetzelfde -weliswaar in mindere mate qua waardevolle vissoorten en unieke ecologie- geldt voor enkele beken die
rechtsreeks vanuit de omgeving Hallerbos/Maasdalbos/Lembeekbos westwaarts naar de Zenne stromen,
waaronder de Vijverbeek en de Maasdalbeek. Deze vallen in het voorstel in klasse 6, zijnde “Gebied waar de
goede ecologische toestand niet gehaald wordt in 2033”. Onbegrijpelijk. Het stroomgebiedbeheerplan moet hogere
doelen vastlleggen en zo de nodige druk geven om knelpunten op te lossen in plaats van verder vooruit te duwen in
de tijd.
Naast het sterke ecologische belang (SBZ-gebied) is er in dit gebied ook een sterke lokale dynamiek gegroeid die
ervoor gezorgd heeft dat er overleg is en acties worden uitgevoerd die aanzienlijk bijdragen tot een verbetering van
de toestand. Daarom verdienen de waterlopen in dit gehele gebied verdere investeringen in integraal waterbeleid.
Het gaat hier met name over de projecten Landinrichtingsproject ‘Land Van Teirlinck’ (VLM; grondgebied Beersel)
en ‘Plan Boommarter’ (Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei als projectsecretariaat; grondgebied
zuidelijke Halle) en hangt samen met het strategisch project 'Zuurstof voor de Zenne' (Regionaal Landschap
Pajottenland & Zennevallei - project beëindigd) en de inrichtingsplannen van de Molenbeek-Lakebeek (VLM).
De Stuurgroep Plan Boommarter is bezorgd dat er geen vervolg wordt gegeven aan de inspanningen in dit gebied
in het verleden, dat de genomen maatregelen te weinig verderzetting kennen in deze nieuwe
stroomgebiedbeheerplannen en dat de voorliggende plannen de bekende uitdagingen en knelpunten niet
honoreren. Om die redenen zouden wij willen vragen de kans te grijpen het gebied 'Hallerbosbeken’ eveneens als
aandachtsgebied aan te duiden, hetzij hen een apart statuut te geven
in het stroomgebiedbeheerplan (kleinere waterlopen & stilstaande waterlichamen die omwille van hun ecologisch
belang en de lokale dynamiek prioriteit dienen te krijgen, vergelijkbaar met de speerpunt- en aandachtsgebieden).
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Overweging

Voor de prioritering van de afstroomgebieden in het stroomgebiedbeheerplan werd er voor geopteerd om enkel de
Vlaamse waterlichamen (de grotere waterlopen) te prioriteren, en niet elk lokaal waterlichaam afzonderlijk. Dit
betekent voor de Molenbeek en de Hallebosbeken dat zij dezelfde prioriteit krijgen als de Zenne (klasse 4), waar de
Molenbeek in uitmondt, terwijl de Molenbeek en zeker de Hallerbosbeken een veel hogere ecologische waarde
hebben dan de Zenne, en op zich minstens een klasse 3 waard zijn. De Maasdalbeek en de Vijverbeek krijgen
doordat ze in het Kanaal uitmonden, zelfs maar klasse 6. Het bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken heeft er in
het verleden ook al op aangedrongen om zeker de Hallerbosbeken een hogere prioritering toe te kennen, los van
de prioritering van de Zenne, maar dit bleek helaas niet mogelijk. Dat wil echter niet zeggen dat er voor deze
waterlopen geen initiatieven genomen worden. In het gebied lopen inderdaad veel verschillende projecten met een
positieve impact op het watersysteem, en het feit dat ze door SBZ-gebied stromen betekent ook dat investeringen
in een betere waterkwaliteit en structuurkwaliteit hier nodig zijn. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wzIXgqU3

Ingediende reacties

Id: 1718

Vanuit Plan Boommarter (samenwerkingsverband rond natuur en bos ten zuiden van Halle:
www.planboommarter.be) willen we bezwaar maken dat er in de stroomgebiedbeheerplannen voor het Dijle- en
Zennebeken te veel wordt gefocust op remediërende maatregelen (overstromingsgebieden, bufferbekkens, …) en
te weinig op een van de belangrijke oorzaken van de wateroverlast, nl. te snelle afvoer van water afkomstig van
grote, tijdelijk weinig bedekte (voor inzaai, na oogst,...), kale (geen perceelsranden, geen omringende hagen of
andere houtige buffers,...) en in bodemprofiel te gecompacteerde akkers. Ook hermeanderingsmaatregelen vinden
wij niet terug in de acties; bijvoorbeeld voor de Maasdalbeek in natuurreservaat de Berendries. Wij adviseren meer
waterophoudende maatregelen aan de bron, om de nodige inspanningen stroomafwaarts alle kansen te geven als
effectieve, rendabele investeringen.

Overweging

Maatregelen aan de bron zijn inderdaad het meest efficiënt. Hier moet dan ook bij voorkeur op ingezet worden. Het
vermijden van afstroom, hergebruik van regenwater en het bevorderen van infiltratie zijn prioritair. Dit zit deels
vervat in de actie rond erosiebestrijding en in de generieke acties. Buffering is inderdaad pas de laatste stap. Voor
de verschillende waterlopen in het bekken zijn maatregelen rond structuurherstel gedefinieerd. Hermeandering is
inderdaad een efficiënte maatregelen om water op te houden en vertraagd af te voeren, en het bevordert ook het
leven in de waterloop. Al deze aspecten komen ook aan bod in de integrale projecten in het bekken.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : wzIXgqU3

Ingediende reacties

Id: 1719

Vanuit Plan Boommarter (samenwerkingsverband rond natuur en bos ten zuiden van Halle:
www.planboommarter.be) willen we onze bezorgdheid uiten dat er op bijna alle beken in het gebied nog
puntlozingen zijn van (huishoud)afvalwater, zelfs wanneer er riolering werd aangekoppeld. Inventarisatie is een
nodige eerste stap om deze verdoken bronnen van vervuiling aan te pakken, waarna een plan van aanpak moet
opgesteld worden. We vragen dat de VMM de kans grijpt om hier ruimte voor vrij te maken in deze
stroombekkenbeheerplannen.

Overweging

Het is inderdaad belangrijk dat de resterende puntlozingen in deze beken worden aangepakt, hetzij door de nodige
rioleringsprojecten uit te voeren, hetzij door handhaving in  de gevallen waar er al riolering ligt.  Er is hiervoor ook
een algemene actie opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan, namelijk actie 7B_L_0012 'Extra inzetten op
toezicht en handhaving van de aansluitingsplicht op riolering'. Specifiek voor de Hallerbosbeken werd enkele jaren
geleden een inventarisatie van de resterende lozingen uitgevoerd en besproken met de gemeenten in kader van
het integraal project Hallerbosbeken. Als gevolg hiervan werden een aantal rioleringsprojecten uitgevoerd. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wzIXgqU3

Ingediende reacties

Id: 1721

Vanuit Plan Boommarter (samenwerkingsverband rond natuur en bos ten zuiden van Halle:
www.planboommarter.be) maken we bezwaar dat 6 jaar na het vorige openbaar onderzoek voor de
strioomgebiedplannen 2016-2021 we exact dezelfde bezwaren 'moeten' indienen. De verbetering van de
waterkwaliteit in dit gebied gaat veel te traag en de voortuitgang is veel te langzaam. Het enige, cynische voordeel
is dat we nauwelijks tijd moeten investeren in het formuleren van bezwaren. We pleiten voor een betere afstemming
met de IHD’s, een hoger ambitieniveau door een slimmere inzet van maatregelen en tevens plannen die bindend
zijn.

Overweging

Voor het gebied van Plan Boommarter lopen er verschillende projecten, maar het vraagt tijd om deze uit te voeren.
Daardoor gaat de vooruitgang in de waterkwaliteit vaak traag, zeker in gebieden waar er al een relatief goede
kwaliteit is. Door verschillende projecten op elkaar af te stemmen en te zoeken naar win-wins kan er meer
gerealiseerd worden. Dit wordt gedaan in de integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 636

De bekkenraad vraagt de opname van meer acties voor de waterbeheerders inzake structuurherstel (beek en
vallei), waarin ook de extensivering van het ruimingsbeleid een rol krijgt. Bij een tekort aan middelen voor
investeringen kan met aangepast waterloopbeheer (gedifferentieerde ruimingen op maat, kleine ingrepen,…)  een
meerwaarde in functie van de KRW gecreëerd worden.
Deze acties kunnen ook een impact hebben op de landbouwsector. Uitvoering dient in overleg met de
landbouwsector te gebeuren.

Overweging

Onder de waterlichaamspecifieke acties in het Dijle-Zennebekken ressorteren een 30-tal acties m.b.t.
structuurherstel.  Het klopt dat er (te) weinig aandacht is voor extensivering van het ruimingsbeheer. In
andere bekkens is die aandacht er wel. De volgende actie zal toegevoegd worden: 'Waar mogelijk
extensivering van het ruimingsbeheer van de waterlopen in het Dijle-Zennebekken'

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Dijle- en Zennebekken

Uit te voeren wijzigingen:

toevoegen van de actie 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1667

Bepaalde gebieden in het bekken (bijvoorbeeld Brabants leemplateau, Pajottenland, …) worden regelmatig
getroffen door modderoverlast en erosie. Alle erosiegevoelige gemeente in het bekken beschikken over een
erosiebestrijdingsplan. Indien nodig dienen deze plannen geactualiseerd te worden. Uitvoering van deze plannen
dient ook steeds in samenspraak met landbouw te gebeuren.

Overweging

Erosie is inderdaad een belangrijk probleem in grote gebieden van het Dijle-Zennebekken, en kan ook een
significante impact op de waterkwaliteit hebben. Daarom is voor elk erosiegevoelig gebied in het Dijle-Zennebekken
een actie geformuleerd rond erosiebestrijding. Ook in de verschillende integrale projecten in het bekken komt erosie
aan bod. Indien bepaalde erosiebestrijdingsplannen niet meer actueel zijn, kan dat ook in de integrale projecten
aangekaart worden. Bepaalde gemeenten herbekijken de erosieproblematiek in hun gemeente ook bij de opmaak
van de hemelwater- en droogteplannen. 
De landbouwsector wordt steeds betrokken bij de uitvoering van deze plannen. Vaak gaat het ook om vrijwillige
maatregelen, die enkel kunnen uitgevoerd worden als de betrokken landbouwer akkoord gaat.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1668

· Acties rond aanleg overstromingsgebieden, aanpak vismigratieknelpunten en structuurherstel
Dergelijke actie kunnen een impact hebben op de landbouwsector. Bij de uitvoering van deze maatregelen dient
dan ook tijdig overleg met de landbouwsector te gebeuren.

Overweging

Het is zeker de bedoeling dat bij de uitwerking van deze acties de landbouwsector (en ook de andere sectoren)
betrokken wordt. Deze acties komen in de meeste gevallen ook aan bod in de integrale projecten, waarin de
landbouwsector vertegenwoordigd is.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1669

het GOG Zennebeemden en de voorziening van een volwaardig Zennewandelpad worden positief onthaald.
Overleg met de landbouwsector bij het uitwerken van deze actie (locatie, mogelijkheden bufferwater droogte, ...) is
nodig.
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Overweging

Algemeen
De voorliggende afbakening is een intentie voor de afbakening van een nieuw GOG Zennebeemden en doet geen
uitspraak over 1) of het GOG er effectief komt en 2) de definitieve perimeter van de overstromingszone. Er zijn nog
andere projecten lopende in het stroomgebied die mee geëvalueerd zullen worden.
De afbakening is een eerste stap om het onderzoek op te starten om het GOG in dit gebied concreet vorm te geven
Er zijn nog geen concrete plannen van de nodige infrastructuur voor het gecontroleerd overstromingsgebied. Dit
maakt voorwerp uit van nog op te starten ontwerpstudies. Het is pas tijdens de ontwerpfase dat terreinkenmerken,
bestaande installaties en specifieke bezorgdheden worden geëvalueerd i.f.v. het uiteindelijke ontwerp om in het
afgebakende gebied voldoende te kunnen bufferen. In de ontwerpfase wordt overleg met eigenaars, buurtbewoners
en betrokken instanties voorzien. Daarnaast volgt er bij de latere aanvraag van de omgevingsvergunning nog een
specifiek openbaar onderzoek over het project op basis van de concrete plannen.
Deze procedure dient om later waar nodig de financiële instrumenten (o.a. vergoedingsplicht, aankoopplicht op
verzoek van de eigenaar) te kunnen toepassen. 
Ruimtelijke, landschappelijke en ecologische beoordeling
Zoals bij alle werken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, worden de ruimtelijke, landschappelijke en
ecologische effecten van de bouw en de werking van het gecontroleerd overstromingsgebied geëvalueerd op basis
van de concrete ontwerpplannen en bijhorende documenten tijdens de procedure van de omgevingsvergunning.  In
de nog op te starten ontwerpfase moet rekening gehouden worden met de bepalingen van onder meer het
gewestplan, ligging nutsleidingen, Decreet Natuurbehoud, Beschermde landschappen maar ook het
landbouwgebruik. Bij de concrete uitwerking van de  plannen zal de nodige aandacht besteed worden om eventuele
nadelige ruimtelijke, landschappelijke of ecologische effecten zoveel mogelijk te vermijden, te beperken of waar
nodig te compenseren. Hierbij kan een LIS of LER uitgevoerd worden om de impact op de landbouw te
onderzoeken. 
Gebruiksbeperkingen en waardevermindering van eigendommen
Het zal zeker mogelijk blijven om de percelen waar tijdens de vulling van het overstromingsgebied water op wordt
gebufferd te gebruiken voor professionele landbouw als graasweide, hooiland of grasland.  
Voor het toepassen van oa. vergoedingsplicht en aankoopplicht op verzoek van de eigenaar wordt verwezen naar
het uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid.
Er zijn in de meer dan 50 gecontroleerde overstromingsgebieden die VMM in Vlaanderen beheert geen
aanwijzingen of ervaringen dat de kwaliteit van het opgevangen overstromingswater problemen geeft  voor het
voortzetten van het huidige landgebruik of bodemverontreiniging veroorzaakt.
Doorheen de jaren is de overstortwerking naar de vallei al sterk geminderd. Ook de vooropgestelde brongerichte
maatregelen zoals ontharding, afkoppeling, infiltratie en de bouw van gescheiden rioolstelsels zullen de
overstortwerking verder verminderen. In combinatie met waterbeheersingswerken wordt ook de waterkwaliteit
verder aangepakt.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1670

6_F_0336 ‘Bouwen van een GOG op de Groebegracht’:
Dat bekken is nodig. Maar het is van groot belang dat het zo natuurlijk mogelijk wordt aangelegd, met respect voor
de restanten van de natuurlijke valleivegetatie, en dat er meteen ook werk wordt gemaakt van een wandelpad door
het gebied in de geest van de landschapsvisie Vallei Groebbegracht. Bovendien heeft zo een bekken weinig zin
indien er in het hele stroomgebied geen maatregelen worden genomen om afstromen te beletten: kleinere akkers,
houtkanten, minder drainage van weilanden en akkers, enz. Overleg met de landbouwsector bij het uitwerken van
deze actie (locatie, mogelijkheden bufferwater droogte, ...) is nodig.

Overweging

De opmerkingen zullen doorgegeven worden aan de initiatiefnemer van de actie. 
Het is inderdaad belangrijk dat niet enkel ingezet wordt op bufferbekkens, maar dat de problematiek ook aan de
bron aangepakt wordt. Het inzetten op het vermijden van afstroom en het bevorderen van infiltratie zijn prioritair. De
landbouw is een belangrijke stakeholder in het gebied, waar uiteraard mee zal overlegd worden bij het
concretiseren van deze actie.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1671

Actie 6_F_0333 ‘Optimalisering wachtbekken langs Molenbeek (zijloop Zuunbeek) ter hoogte van de Algoetstraat,
Lennik’: Dringend uitvoeren van de noodzakelijke rioleringswerken is nodig.

Overweging

Het klopt dat de waterkwaliteit van de Molenbeek nog ondermaats is. De nodige rioleringsprojecten staan echter al
op het programma en zullen de komende jaren uitgevoerd worden. Pas dan zal met de werken aan het bekken
gestart worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1672

Actie 4B_B_0328 ‘Tegengaan van verdroging in het Natura 2000 gebied Hellebos’: Overleg met de landbouwsector
is nodig bij de uitvoering van deze actie.

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en
mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1673

4A_B_0022  ‘Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het Kastanjebos’: Er mag
geen hinder zijn voor de landbouwpercelen.

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt.
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en
mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1674

Onderzoek naar de noodzakelijkheid van een waterbodemsanering van de Laan (sterk vervuild met PAK’s en
PCB’s). In het voorgaande beheerplan werd dit automatisch naar de periode 2022-2027 doorgeschoven, maar nu
staat het niet meer op de actielijst (wel in tekst)? Deze actie moet opnieuw aan de actielijst worden toegevoegd.
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Overweging

Het onderzoek naar de noodzakelijkheid van een waterbodemsanering van de Laan staat inderdaad niet in de
huidige actielijst, maar dat wil niet zeggen dat hier niets rond zal gebeuren. Het is de bedoeling dat binnen het
integraal project Laan verder bekeken wordt of een waterbodemsanering van de Laan noodzakelijk is.
De aanduiding van de Laan als prioritair te onderzoeken waterbodem was gebaseerd op metingen uit het
palingmeetnet. De huidige triadewaterkwaliteit scoort wel beter. Dit moet dus verder geanalyseerd worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1675

Actie 7B_H_0020 ‘Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de
Moerlaanbeek (zijloop Laan)’: vervuild afspoelwater van de E411 komt in de Moerlaanbeek, een zijloop van de
Laan. Er staat een klein bekken om dit afstroomwater te bufferen, maar dit dient uitgebreid en aangepast te worden
om een betere zuivering te verzekeren. => verplaatsing naar een ligging ten W van de E411 is wenselijk +
betonnen beschoeiing van de Moerlaanbeek verwijderen zodat water kan infiltreren.

Overweging

De afspoeling van vervuild hemelwater van de autosnelweg kan inderdaad een knelpunt vormen voor de
waterkwaliteit van de Laan. Hoe de werking van het huidige bekken kan verbeterd worden, of dat een andere
locatie beter geschikt is, dient nog verder bekeken te worden. Dit zal ook meegenomen worden in het integraal
project Laan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1676

Actie 7B_H_0014 ‘Saneren van verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de Ijse dient
daadwerkelijk uitgevoerd!
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Overweging

De sanering van de lozingen van de autosnelwegen in de IJse zal de volgende jaren effectief uitgevoerd worden. 
Voor de lozing aan de R0 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen ANB, VMM, provincie Vlaams-
Brabant en AWV. De plannen worden verder geconcretiseerd en zullen binnenkort in uitvoering gaan. Dit wordt ook 
deels gefinancierd via Life Belini. Ook voor het afspoelwater van de E411 ter hoogte van de Frans Verbeekstraat 
wordt verder gewerkt aan een oplossing. Hier staan de plannen nog minder ver dan aan de R0. Er
werd wel al een voorontwerp opgemaakt in kader van een studie die in opdracht van VMM werd uitgevoerd over de 
problematiek van afspoelend water van autowegen.  De verdere concretisering hiervan wordt ook deels 
gefinancierd vanuit Life Belini. Het is ook hier de bedoeling dat dit in de komende jaren zal gebeuren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1677

Aandachtspunten ivm rioleringsinfrastructuur voor acties IJSe:
- Afkoppelen van de bronnen (oa in Overijse en Huldenberg) die nog rechtstreeks zijn aangesloten op de riolering.
- Wegwerken van de ‘zwarte punten’ die nog steeds rechtstreeks in de IJse lozen (o.a. camping Bruffaerts en
Blekerstraat waarvan afvalwater natuurgebied IJsebroeken instroomt).
- Riolering aanleggen in voorste deel Ganzemanstraat (Neerijse) zodat de huizen niet meer in Langegracht lozen
en dat die Langegracht minder diep hoeft te zijn (nu op rioleringsdiepte). Dit laatste is belangrijk in de strijd tegen de
verdroging van het Stroobantshof waar Natuurpunt werk maakt van leefgebied voor de sterk bedreigde
vroedmeesterpad.

Overweging

Langs de IJse zijn veel bronnetjes aangesloten op de collector. Deze leiden tot verdunning en hierdoor frequent
overstorten van rioleringswater en een minder efficiënte werking van de zuiveringsinfrastructuur. Daarom is het
inderdaad belangrijk dat deze van de riolering af kunnen gehaald worden. Hier zijn al verschillende projecten voor
gepland, zowel door Aquafin als door de gemeenten, maar het vraagt enkele jaren tijd tussen het opdragen van een
project en de effectieve uitvoering hiervan. 
Er komen inderdaad nog een aantal groene, niet gesaneerde clusters voor vlakbij de Ijse. De meesten hiervan
moeten door de gemeenten worden gesaneerd. In kader van de herziening van de zoneringsplannen bij het
openbaar onderzoek en de opgelegde reductiedoelen, zijn de gemeenten ook bezig met de prioritering van de nog
uit te voeren rioleringsprojecten. Zeker in het meer afwaartse deel van de IJsevallei in Huldenberg, komen nog
verschillende clusters van woningen voor die nog niet gerioleerd zijn. De nodige projecten staan al lang op het
programma, maar ze raken niet uitgevoerd omdat ze samen dienen uitgevoerd te worden met de heraanleg van de
gewestweg N253 door het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit is echter geen evident project, onder andere omwille
van de vele onteigeningen, waardoor dit al een hele tijd aansleept. Er wordt gezocht naar alternatieven of
oplossingen om dit toch op een andere manier te kunnen aanpakken, maar dat is niet evident.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1678

Aandachtspunten bij acties structuurherstel IJse
- Openleggen van de overwelfde zijbeken van de IJse zoals de Vlierbeek
- Enkele (beton)blokken leggen in het rechtgetrokken gedeelte van de IJse om zo luwtes te creëren,
stroomversnellingen, ... Deze blokken mogen maar een beperkte hoogte hebben zodanig dat ze bij hevige regenval
het water niet ophouden.

Overweging

Zowel door VMM als binnen de landinrichtingsprojecten Ijsevallei en OVID wordt gewerkt aan structuurherstel van
de IJse. Het inbrengen van blokken (in dit geval dood hout) werd in het verleden al toegepast in de IJse om variatie
binnen de bedding te creëren, en is dus zeker een waardevolle suggestie. Waar de mogelijkheden zich voordoen,
zullen ook delen van de IJse of haar zijbeken terug opengelegd worden. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1679

Aandachtspunten bij actieprogramma Voer
a. Op natuurlijke manier hermeanderen initiëren op de delen van de Voer t.h.v. natuurgebied Twaalf
Apostelenbos
b. Een verhoging van de rivierbodem van de Voer bewerkstelligen (voor het oostelijk deel vanaf de Kouterstraat
te Vossem) middels minder diep ruimen en/of plaatsen van drempels
c. Vergroenen en meer waterdoorlatend maken van de grote parking in Vossem-centrum die volledig in
natuurgebied ligt

Overweging

De opgesomde aandachtspunten zijn zeker relevant voor het afstroomgebied van de Voer en zullen mee bekeken
worden in het integraal project Voer.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1739

Opmerkingen mbt Grote Laak (tussen Aarschot en Tremelo) 
Het plan voorziet binnen de afstroomzone van Dijle V A0_VL05_81 voor De Grote Laakbeek, het waterlichaam met
code L107_417, een goede ecologische toestand in 2033. Deze termijn is onaanvaardbaar en niet in lijn met de
Europese doelstelling.
Momenteel heeft de Laak nog een relatief lage zuiveringsgraad en komt er nog te veel ongezuiverd afvalwater via
grachten en zijlopen in de Laak terecht. Er dienen meer acties te worden voorzien inzake verdere uitbouw van de
saneringsinfrastructuur. Daarbij dient de plaatsing van riolering en IBA’s versneld te gebeuren, opdat de
vervuilingsstromen naar de Grote Laak worden afgeremd tegen 2027.
In het valleigebied van de Grote Laakbeek loopt al verschillende decenia een integraal project Laak, waarin het
regionaal landschap Noord-Hageland en het bekkensecretariaat de verschillende partners samenbrengen om te
werken aan de goede ecologische toestand voor deze waterloop. Maar in realiteit is daar niets van te merken op
het veld. In 2021 dient er nu eens vastberaden actie te worden ondernomen, na decennia’s lang dossiers te
produceren en beloftes te maken. 
Betreft actiepunt 8A_E_0337. Van het terug watervoerend maken van de Laak door het realiseren van een
verbinding met de Demer is nu reeds meer dan 25 jaar sprake (zie lager). Het blijft steeds bij beloftes, zonder een
effectieve realisatie. In de droogteperiodes is de Laak een beek zonder water, en dit kan men nog moeilijk een
waterloop noemen. 
25 jaar geleden, nl. op 26 november 1997, werd door L. De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant, op de
installatievergadering van het bekkencomité Dijle & Zenne over de Grote Laakbeek het volgende gemeld. ‘Het doel
van het Laakproject is het weer watervoerend maken en als een groen lint door de stad Aarschot te laten lopen. Het
project toont aan hoe de principes van het integraal waterloopbeheer ook in een stedelijke omgeving te realiseren
zijn. Het
Laak-project tracht functies als waterafvoer en natuur te combineren met recreatie en educatie.’ 
20 jaar geleden heeft het Vlaams Integraal Waterloverleg VIWC een brochure onder de titel ‘Ruimte voor Water’ -
bronnen van inspiratie uitgebracht met 15 voorbeeldprojecten van waterbeheer in Vlaanderen. Project 13 draagt als
titel ‘De Grote Laak zal weer door de Aarschotse stad vloeien’ 16 jaar geleden werd het eerste ontwerp
bekkenbeheerplan voor het
Dijle-Zennebekken gepubliceerd. Het omvat de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en vormt de leidraad voor
een vernieuwd waterbeleid. Dit zal nadere uitvoering geven aan de waterbeleidsnota met ontwikkeling , beheer en
herstel van de watersystemen. Op deelbekkenniveau meldt het plan onder actie A208 het terug watervoerend
maken van de Grote Laak te Aarschot. 
7 jaar geleden werden de tweede stroomgebiedbeheerplanen voor de periode 2016-2021 vastgelegd om de
toestand van het oppervlaktewater te verbeteren. Voor de Laak werden 3 acties voorzien: 
8A_C_532 Het wegwerken van vismigratieknelpunten 8A_E_012 structuurherstelmaatregelen op Laak te Aarschot
9_C_009 het organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project de Laak
Enkel het laatste punt is deels afgewerkt binnen het kader van het Sigmaplan en het in opmaak zijnde GRUP
Demer- en Laakvallei. 
Betreft actiepunt 8A_E_0338: Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van bijkomende
waterbergingscapaciteit in de Laakvallei. 
In het wateruitvoeringsprogramma 2017 was er op de definitieve actielijst 2016-2021 voor de Laakvallei een
pilootproject oeverzoneproject voorzien onder # 8A_D_064.
Daarbij zou initiatief genomen worden met het analyseren, uitvoeren en aanduiden van oeverzoneprojecten en
bufferstroken via het landinrichtingsproject Water-Land-Schap . Dit project resulteerde nog niet tot enige realisatie
in de vallei. Actie 8A_E_205: structuurherstel van de Laak stroomafwaarts Aarschot werd in 2017 voorzien in de
periode 2022-2027. We hopen dat de omvorming naar actiepunt 8A_E_0338 nu werkelijk leidt tot de afbakening de
oeverzoneprojecten en bufferstroken in functie van natuurbehoud en biodiversiteit. 
Er dient ingezet te worden op een sterkere handhaving van de regelgeving inzake de afvoer van afvalwater bij
bedrijven en particulieren, grondwaterwinning, bronbemaling en bouwen in overstromingsgebieden. 
Tot slot dient er, veel meer dan nu voorzien, ingezet te worden de op groenblauwe aders, zoals de vallei van de
Grote Laakbeek. Deze groene infrastructuur dient verder versterkt te worden op zowel structuurkwaliteiten,
waterkwaliteit, als zeker en vooreerst op waterkwaniteit. Een integrale multifuctionele aanpak is broodnodig met het
oog op beter waterbeheer, hogere biodiversiteit, gezond water, zuiver lucht, landschapsbeleving en recreatie. 
De Laak is binnen het Sigmaplan aangeduid als reservegebied. Als de voorziene waterberging in de Demervallei
niet zou volstaan, kan op langere termijn (na 2030) ook de Laakvallei ingeschakeld worden voor waterberging. Dit
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houdt ook in dat de valleigronden langsheen de Laak en zijn zijtakken van toekomstige bebouwing en/of
grondophogingen dienen gevrijwaard te worden. Nabij de monding in de Dijle is er nog steeds een druk om
overstroombare valleigrond aan te snijden voor verdere bebouwing.

Overweging

De plannen om de Laak opnieuw watervoerend te maken door deze opnieuw te verbinden met de Demer, dateren
inderdaad al van een hele tijd geleden. Door allerlei omstandigheden werd dit echter steeds op de lange baan
geschoven. Verschillende instanties zijn hier steeds blijven voor ijveren. Op dit moment zijn de plannen voor een
verbinding met de Demer ter hoogte van Steyenhof wel zeer concreet. Deze verbinding zal ten laatste tegen 2025
uitgevoerd worden in kader van het Sigmaplan, waardoor er aan het einde van de planperiode van dit
stroomgebiedbeheerplan opnieuw meer en zuiverder water door de Laak zal stromen. Wanneer er opnieuw meer
water door de Laak stroomt, kan ook het vismigratieknelpunt aan de Veldonkmolen aangepakt worden, wat op dit
moment nog weinig zin heeft. 
De Laakvallei was een van de gebieden in Vlaanderen waar een pilootproject voor oeverzones werd opgestart.
Langs de Laak liggen al een heel aantal beheerovereenkomsten, maar deze vormen geen aaneensluitende
oeverzone. De bedoeling van het pilootproject was niet alleen om tot een oeverzone op het terrein te komen, maar
ook om uit de ervaringen te leren en deze mee te nemen in een algemeen kader voor het uitwerken van
oeverzones, waaraan momenteel gewerkt wordt binnen de CIW. Het pilootproject langs de Laak was dus zeker niet
zonder resultaat, maar helaas leidde het niet tot het gewenste resultaat op terrein. Dit wil niet zeggen dat dit niet
verder opgenomen wordt. Eens het kader voor oeverzones is uitgewerkt binnen de projectgroep Visievorming
Overzones van de CIW kan dit gebruikt worden om het oeverzoneproject verder te concretiseren. Verder kan
binnen het landinrichtingsproject Waterlandschap, waarin de Laak een van de 14 coalities is, het instrument
beheerovereenkomsten op maat ingezet worden. Binnen dit Waterlandschapsproject wordt ook verder gewerkt aan
de blauwegroene dooradering van de Laakvallei. 
Het vrijwaren van overstroombare valleigrond van bebouwing is een belangrijk aandachtspunt. Door correcte
toepassing van de Watertoets wordt dit vermeden. Correcte toepassing van de bestaande instrumenten en
handhaving van de bestaande regelgeving kunnen inderdaad al een significante bijdrage leveren in het garanderen
van een gezond watersysteem, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd even evident en valt hier nog winst te halen.
Het is belangrijk dat men hierop blijft hameren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1740

5.2.1.5 Weesbeek 
5.2.1.5.2 Actieprogramma 
Onderstaand voorstel van actie sluit aan bij de actie 4B_E_0351 - Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke
waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Weesbeek en zijlopen (Habitatrichtlijngebied
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem) 
Natuurpunt Herent stelt voor om het oud stort van de gemeente Veltem-Beisem aan de Lodewijk Van Veltemstraat
(blauw omringd op de kaart) af te graven ter hoogte van de Leibeek en tussen de Leibeek en de Molenbeek. Dit
moet toelaten meer water te bufferen in geval van wateroverlast. Dit voorkomt ook overstromingsproblemen in de
Waterstraat in Erps-Kwerps (wijk Zonnewoud). Gelet op de klimaatcrisis kan deze bijkomende ruimte in de vallei
van pas komen in de komende jaren en decennia. 
Hiermee wordt ook het oorspronkelijk valleigebied hersteld. Dit valleigebied maakt deel uit van de Speciale
Beschermingszone Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem en omvat nu reeds
valleibossen, graslanden met waardevolle flora en Europees beschermde soorten (Zeggenkorfslak). 
 Voorstel van aanpassing van het gemeentelijk uitvoeringsplan van de gemeente Herent met het oog op de
vrijwaring van de Europese habitats en soorten van de natuurgebieden Molenbeekvallei en Kastanjebos (Speciale
Beschermingszone Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem) en van het
waterwinningsgebied Kastanjebos 
Het SGBP 2022 – 2027 voorziet een aantal acties ter voorkoming van de verontreiniging van oppervlaktewater
(maatregelengroep 7B). De maatregel 7B_I omvat acties voor de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur
(zowel collectieve als individuele zuivering). 
De projectenlijst van het ontwerp van Gemeentelijk uitvoeringsplan voor de gemeente Herent voorziet 3 projecten
uit te voeren door privé actoren met prioriteit 1 (actie SGBP 7B_I_0083) en 8 projecten uit te voeren door de
gemeente met prioriteit 2 (actie SGBP 7B_I_0094). 
De andere projecten hebben een lagere prioriteit (tussen 3 en 12). Natuurpunt Herent pleit evenwel voor het
upgraden van een aantal projecten met een rechtstreekse impact op de natuurgebieden Molenbeekvallei en
Kastanjebos. Deze gebieden maken deel uit van voormelde speciale beschermingszone en omvatten (potentieel)
waardevolle graslanden en bossen (Europese habitats 3140, 6230, 6410, 6510, 9120, 9160, 91E0 en 7140) en
Europees te beschermen soorten zoals de zeggenkorfslak en de kamsalamander. 
In het Kastanjebos is ook een waterproductiecentrum van de Watergroep aanwezig; vervuiling van dit gebied dient
dan ook absoluut voorkomen te worden met het oog op de kwaliteit van het gewonnen drinkwater. 
Dit voorstel sluit ook aan bij de actie 4A_B_0022 - Tegengaan verdroging en garanderen geschikte
grondwaterstanden voor het Kastanjebos. 
Het betreft in eerste instantie volgende GUP-projecten in de directe omgeving van de Molenbeekvallei en het
Kastanjebos, nl. de projecten GUP-24038-315 (Kroonstraat – Roetaardstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-313
(Kleine Spekstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-104 (Wijtham, Winksele) en GUP-24038-105 (Duigemstraat,
Winksele).
Deze hebben nu de prioriteit 5 of 6; het is wenselijk deze up te graden naar prioriteit 2 of 3. 
Daarnaast bevat de projectenlijst ook nog verschillende projecten op de Bovenberg in Veltem-Beisem die mogelijks
de Molenbeek vervuilen via de Beysemveldloop. Het gaat om de projecten GUP-24038-304 (Bovenbergstaat,
Veltem-Beisem) en GUP-24038-309 (Radioweg). Ook deze projecten dienen meer prioritair te worden aangepakt,
nu hebben deze projecten prioriteit 7. 
Hopelijk kunt u deze (nieuwe) projecten mee opnemen of aanpassen in het SGBP 2022 – 2027 (bekkenspecifieke
acties en aanpassing GUP van de gemeente Herent).

Overweging

Het voorstel om het oude stort in de Lodewijk Van Veltemstraat in Herent af te graven en opnieuw in te schakelen
in de vallei, is een heel interessant en waardevol voorstel. Dit zal verder bekeken worden binnen het integraal
project Weesbeek.
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 Voorstel van aanpassing van het gemeentelijk uitvoeringsplan van de gemeente Herent met het oog op de
vrijwaring van de Europese habitats en soorten van de natuurgebieden Molenbeekvallei en Kastanjebos (Speciale
Beschermingszone Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem) en van het
waterwinningsgebied Kastanjebos 
Het SGBP 2022 – 2027 voorziet een aantal acties ter voorkoming van de verontreiniging van oppervlaktewater
(maatregelengroep 7B). De maatregel 7B_I omvat acties voor de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur
(zowel collectieve als individuele zuivering). 
De projectenlijst van het ontwerp van Gemeentelijk uitvoeringsplan voor de gemeente Herent voorziet 3 projecten
uit te voeren door privé actoren met prioriteit 1 (actie SGBP 7B_I_0083) en 8 projecten uit te voeren door de
gemeente met prioriteit 2 (actie SGBP 7B_I_0094). 
De andere projecten hebben een lagere prioriteit (tussen 3 en 12). Natuurpunt Herent pleit evenwel voor het
upgraden van een aantal projecten met een rechtstreekse impact op de natuurgebieden Molenbeekvallei en
Kastanjebos. Deze gebieden maken deel uit van voormelde speciale beschermingszone en omvatten (potentieel)
waardevolle graslanden en bossen (Europese habitats 3140, 6230, 6410, 6510, 9120, 9160, 91E0 en 7140) en
Europees te beschermen soorten zoals de zeggenkorfslak en de kamsalamander. 
In het Kastanjebos is ook een waterproductiecentrum van de Watergroep aanwezig; vervuiling van dit gebied dient
dan ook absoluut voorkomen te worden met het oog op de kwaliteit van het gewonnen drinkwater. 
Dit voorstel sluit ook aan bij de actie 4A_B_0022 - Tegengaan verdroging en garanderen geschikte
grondwaterstanden voor het Kastanjebos. 
Het betreft in eerste instantie volgende GUP-projecten in de directe omgeving van de Molenbeekvallei en het
Kastanjebos, nl. de projecten GUP-24038-315 (Kroonstraat – Roetaardstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-313
(Kleine Spekstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-104 (Wijtham, Winksele) en GUP-24038-105 (Duigemstraat,
Winksele).
Deze hebben nu de prioriteit 5 of 6; het is wenselijk deze up te graden naar prioriteit 2 of 3. 
Daarnaast bevat de projectenlijst ook nog verschillende projecten op de Bovenberg in Veltem-Beisem die mogelijks
de Molenbeek vervuilen via de Beysemveldloop. Het gaat om de projecten GUP-24038-304 (Bovenbergstaat,
Veltem-Beisem) en GUP-24038-309 (Radioweg). Ook deze projecten dienen meer prioritair te worden aangepakt,
nu hebben deze projecten prioriteit 7. 
Hopelijk kunt u deze (nieuwe) projecten mee opnemen of aanpassen in het SGBP 2022 – 2027 (bekkenspecifieke
acties en aanpassing GUP van de gemeente Herent).
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Overweging

De projecten met prioriteit 2 zijn projecten die al in het lopende stroomgebiedbeheerplan waren opgenomen en
eigenlijk zouden uitgevoerd moeten zijn voor eind 2021. Vaak gaat het om projecten die gekoppeld zijn aan al
goedgekeurde gemeentelijke of bovengemeentelijke rioleringsprojecten. In het geval van Herent gaat het
bijvoorbeeld om projecten gekoppeld aan de riolering in de N26. Deze kunnen echter voorlopig nog niet uitgevoerd
worden omdat de werken aan de N26 door AWV steeds uitgesteld worden.
In het voorliggend stroomgebiedbeheerplan worden de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen verfijnd. Het blijft
uiteraard wenselijk dat de gemeenten (en ook het Vlaams Gewest voor het bovengemeentelijk deel) op termijn alle
GUP-projecten uitvoeren.  Dit is echter niet overal op korte termijn haalbaar, en is ook niet altijd nodig om de
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te behalen. Daarom werden voor elke gemeente per afstroomgebied
reductiedoelstellingen bepaalt in functie van het behalen van de goede toestand. Afhankelijk van de prioriteit van
het afstroomgebied in het stroomgebiedbeheerplan dient de gemeente tijdens de volgende planperiode het
volledige reductiedoel (waterlichamen klasse 2 of 3, bv de Weesbeek), de helft van het reductiedoel (waterlichamen
klasse 4, bv de Leibeek-Laakbeek) of een derde van het reductiedoel (waterlichamen klasse 5 of 6) te realiseren.
Los van de oorspronkelijke GUP-prioriteit, kan de gemeente dus zelf, binnen elk afstroomgebied, bepalen welke
saneringsprojecten ze gaat uitvoeren om aan dat reductiedoel te voldoen. Het is dus niet zo dat gemeentelijke
saneringsprojecten met een GUP-prioriteit lager dan 2 zeker niet zullen uitgevoerd worden de volgende jaren.
Criteria als impact op een drinkwaterwingebied of op waardevolle natuur kunnen zeker meespelen bij de keuze van
welke projecten zullen uitgevoerd worden.

Voorstel tot aanpassing
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Aanbeveling(en)

Nvt
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Algemeen: 
- de beheerplannen lijken een papieren tijger: actiepunten worden doorgeschoven naar een volgende periode bv.
aanpak rioleringsproblematiek Koningsvijvers Hoeilaart staat al minstens sinds de periode 2008-2013 in de
beheerplannen maar er gebeurt op het terrein niets. De beheerplannen dienen als handige manier om
moeilijkheden op de lange baan te schuiven. Natuurpunt dringt er dan ook ten stelligste op aan om ditmaal echt
werk te maken van actiepunt 405 van actielijst SGBP3 DZ.
- de onderliggende structuren die de beheerplannen moeten bewerkstelligen, zoals Ambtelijk BekkenOverleg en
Integrale Projecten, ontbreken nog steeds de nodige sense of urgency. Als typevoorbeeld hiervan de manier
waarop men het dossier van de afkoppeling van de Beulbosweg en Maagdekensdelle in Tervuren aanpakt. Een
oplossing die diametraal tegen de huidige inzichten ingaat. Natuurpunt vraagt met aandrang om van de
gelegenheid dat het genoemde dossier ‘op pauze’ is gezet gebruik te maken om het dossier te herbekijken en
daarbij oprechte aandacht te hebben voor de totaaloplossing die Natuurpunt naar voor heeft geschoven.
- Natuurpunt vraagt om voor het Brabants Leemplateau een allesomvattend plan op te zetten om de
klimaatuitdagingen aan te gaan naar analogie met het sigmaplan voor de Demervallei. Met dat laatste plan wordt in
de bredere, stroomafwaartse delen van de Demervallei aan klimaatrobuustheid gewerkt via hermeandering en
renaturering in combinatie met overstromingsgebieden.
Een dergelijk globaal plan is ook nodig voor het Brabants Leemplateau. Gezien de specificiteit van dit gebied
(steile, smalle valleien) is er hier minder mogelijkheid om in te zetten op hermeandering en renaturering in
combinatie met overstromingsgebieden. Maar waar dit nog kan (zoals in het Twaalf Apostelenbos aan de Voer),
moet daar uiteraard maximaal op ingezet worden. De eigenheid van het gebied brengt echter andere uitdagingen
naar boven: een almaar toenemende verhardingsgraad van dit dichtbevolkte gebied in combinatie met een
uitgekleed landbouwlandschap zorgen op de steile hellingen voor enorme erosie- en overstromingsproblemen. Dit
vraagt om een gebiedspecifieke aanpak.
De huidige maatregelen daarvoor zijn duidelijk onvoldoende:
* De BO’s voor grasstroken zijn een nobele poging van de VLM maar zijn te vrijblijvend. Zo zijn deze BO’s louter
gestoeld op vrijwilligheid en beperkt in de tijd. Bovendien zijn ze maar matig efficiënt en dragen ze maar matig bij
aan de biodiversiteit.
* De strodammen hebben reeds bewezen zeer inefficiënt te zijn en de biodiversiteitswaarde daarvan is quasi
nul.
* De verbeterde versie van deze strodammen, de houthakseldammen, zijn nauwelijks biodivers en bovendien
verliezen ze reeds snel hun efficiëntie bij achterstallig onderhoud (het haksel verdwijnt immers reeds na 2 à 3 jaar).
Dit in tegenstelling tot hagen en houtkanten die enkel maar efficiënter worden naarmate hun achterstallig
onderhoud toeneemt.

Een nieuw globaal plan moet dan ook inzetten op drie nieuwe maatregelen: 
* het aanleggen van hagen en houtkanten op de steile landbouwhellingen om erosie tegen te gaan en infiltratie te
bewerkstelligen
* het aanleggen van bermen en faunastroken op het landbouwplateau. Op deze manier wordt het open aspect van
het landbouwlandschap gegarandeerd (wat nodig is voor allerlei akkersoorten) terwijl toch de erosiebestendigheid
en biodiversiteit van het landschap stevig wordt opgekrikt. We verwijzen ook expliciet naar de twee nieuwe
Europese initiatieven, nl. de Biodiversiteit-strategie en Farm-To-From strategie waarbij 10% van het agrarisch
gebied dat voor de biodiversiteit zou moeten opgenomen in het lokale, Vlaamse beleid.
* het creëren van brede natuurstructuren langs de zijlopen van de rivieren die het Brabants Leemplateau
doorsnijden. Dit sluit perfect aan bij actiepunten 7B_D_049 en 7B_D_048 van het lopende beheerplan en die tot op
heden nog niet gerealiseerd (of geïnitieerd) werden: gebiedsgericht project om verontreiniging met nutriënten vanuit
de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Laan (Moerlaanbeek, Peerdebeek) en de
IJse (Langegracht, Waterloop, Vloetgroubbe).
Daarbij moet uitgegaan worden van het heropwaarderen van het netwerk aan trage wegen. Trage wegen moeten
opnieuw in gebruik genomen worden met respect voor de wettelijke breedtes van zowel weg als bijhorende berm.
Om de landbouw te compenseren voor het ruimteverlies door al deze erosiemaatregelen moet maximaal ingezet
worden op het omzetten van slecht gelegen en onwenselijke harde bestemmingen naar landbouwgebied (eventueel
met natuurverweving) en/of andere zachte bestemmingen.
Een dergelijk globaal en baanbrekend plan sluit aan bij de bouwshift van de Vlaamse regering en kan dus worden
ingepast in de nieuwe biodiversiteits- en landbouwstrategie van de EU. En past dus perfect binnen een beheerplan
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met werkperiode van 2022-2027. Voor wat de gemeenten Overijse, Tervuren, Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode
betreft, sluit het plan naadloos aan bij het samenwerkingsinitiatief ‘Plan Vliegend Hert’ dat groene verbindingen in
die gemeenten tracht te realiseren.

Overweging

Het is de bedoeling dat de acties die in de plannen zijn opgenomen ook effectief tijdens de planperiode worden uitgevoerd of
opgestart. Helaas hebben de initiatiefnemers niet altijd alles in de hand, en kan het soms dat door bepaalde omstandigheden
(problemen met vergunning, grondverwerving, financiering, dringende andere projecten die er tussen komen, ….) de voorziene
projecten toch niet uitgevoerd raken. Specifiek voor de Koningsvijvers is er ondertussen wel vooruitgang: er is een
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen AWV, ANB, VMM en de provincie Vlaams-Brabant om dit knelpunt aan te
pakken. De werken zullen dus binnenkort kunnen aanvangen.

Over het algemeen wordt binnen de integrale projecten en het ambtelijk bekkenoverleg wel tot gedragen oplossingen gekomen.
Dit vraagt vaak veel overleg en tijd, waardoor sommige zaken soms een tijdje aanslepen. Er wordt steeds op een constructieve
manier naar een compromis gezocht dat voor de verschillende sectoren aanvaardbaar is, wat niet altijd even evident is in een
gebied met een heel sterke druk op de open ruimte. Dit is ook zo gebeurd voor het bovenvermelde dossier, wat niet wil zeggen
dat het niet kan herbekeken worden. 
De opmaak van een globaal plan voor het Brabants Leemplateau is een heel interessant idee, maar dit gaat veel verder dan de
doelstellingen van het stoomgebiedbeheerplan en integraal waterbeleid, en vraagt dus een overkoepelend initiatief vanuit de
Vlaamse overheid. Uiteraard wordt aan een heel aantal van de hierboven opgesomde zaken wel gewerkt binnen het integraal
waterbeleid, en worden deze meegenomen in de integrale projecten die lopen in het gebied (Voer, IJse, Laan en Dijle).

Voorstel tot aanpassing
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Onthardingsbeleid en – maatregelen 
Het SGBP Dijle/Zenne zou moeten waken over een absolute standstill tav bijkomende verharding. Elke nieuwe
verharding moet gepaard gaan met een concrete ontharding en daarenboven een concreet plan van aanpak maken
voor de 20% ontharding binnen het agrarisch en groengebied zoals voorzien is in de 3_ waterbeleidsnota
staat.Natuurpunt vindt ook dat veel meer aandacht zou moeten gaan naar volgende drie punten:
1) handhaving van de verplichting om de 1 m wederzijds langs elk waterlichaam ( is breder dan beek en
waterloop)onbewerkt te laten. Handhavingsprogramma hierop loslaten.
2) stimuleren en maatregelen voor het behoud van de permanente graslanden in de valleien.
3) Het onder aandacht brengen van de conditionaliteit met name het respecteren en handhaven van de
randvoorwaarden voor de pijler 1 (vroeger ook cross compliance) genoemd. Dit zou een zeer krachtig en
structureel beleidselement kunnen zijn.
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Overweging

De 3de waterbeleidsnota onderschrijft de doelstelling van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen die een daling van de verhardingsgraad met 20 procent in de openruimtebestemmingen ambieert. De
realisatie hiervan maakt geen deel uit van de SGBP. In kader van de Blue Deal wordt wel budget voorzien voor
acties gericht op het ontharden en vergroenen van de bebouwde omgeving.
Ook de SGBP 2022-2027 benadrukken het belang van handhaving als sluitstuk van een effectief beleid. De
plannen schuiven een aantal thematische prioriteiten voor handhaving naar voor en geven daarbij telkens aan op
welke manier de handhaving kan verlopen en welke instanties bij de handhaving betrokken zijn. Handhaving van de
1m teeltvrije strook is een bevoegdheid van de VLM. Feit is wel dat handhaving een grote personeelsinzet vraagt.
Daarom is het belangrijk om handhavingsinitiatieven en handhavingsinstrumenten maximaal af te stemmen, en ook
de inzet van nieuwe handhavingstechnieken verder te onderzoeken en te overwegen.
Maatregelen in functie van de conditionaliteit in het kader van het Strategisch Plan GLB, bv. maatregelen m.b.t. het
behoud van permanent grasland, volgen een  eigen beslissingsproces.

Voorstel tot aanpassing
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Actiepunten Voer:
- maak van de gelegenheid dat het dossier van de afkoppeling van de Beulbosweg en Maagdekensdelle in
Tervuren ‘op pauze’ is gezet gebruik om het dossier te herbekijken en daarbij oprechte aandacht te hebben voor de
totaaloplossing die Natuurpunt Druivenstreek naar voor heeft geschoven.
- op natuurlijke manier hermeanderen initiëren op de delen van de Voer t.h.v. natuurgebied Twaalf Apostelenbos
- een verhoging van de rivierbodem van de Voer bewerkstelligen (voor het oostelijk deel vanaf de Kouterstraat te
Vossem) middels minder diep ruimen en/of plaatsen van drempels
- vergroenen en meer waterdoorlatend maken van de grote parking in Vossem-centrum die volledig in
natuurgebied ligt
- Creëren van een brede natuurstructuur langs de zijlopen van de Voer.

Overweging

De opgesomde aandachtspunten zijn zeker relevant voor het afstroomgebied van de Voer en zullen mee bekeken
worden in het integraal project Voer.

Voorstel tot aanpassing
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Actiepunten Laan:
- nog zo’n heikel actiepunt dat op de lange baan geschoven wordt: onderzoek naar de noodzakelijkheid van een
waterbodemsanering van de Laan (sterk vervuild met PAK’s en PCB’s). In het voorgaande beheerplan werd dit
automatisch naar de periode 2022-2027 doorgeschoven, maar nu staat het niet meer op de actielijst (wel in tekst)!?
Deze actie moet opnieuw aan de actielijst worden toegevoegd.
- actiepunt 477 van actielijst SGBP3 DZ - Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van
autowegen in de Moerlaanbeek (zijloop Laan): vervuild afspoelwater van de E411 komt in de Moerlaanbeek, een
zijloop van de Laan. Er staat een klein bekken om dit afstroomwater te bufferen, maar dit dient uitgebreid en
aangepast te worden om een betere zuivering te verzekeren. => verplaatsing naar een ligging ten W van de E411
is wenselijk + betonnen beschoeiing van de Moerlaanbeek verwijderen zodat water kan infiltreren.
- Creëren van een brede natuurstructuur langs de zijlopen van de Laan.

Overweging

Deze opmerkingen rond de Laan zijn zeker terecht. Niet al deze zaken zijn als concrete acties opgekomen in het
stroomgebiedbeheerplan, vaak ook omdat er nog verder overleg rond nodig is. Dit wil niet zeggen dat er niets zal
rond gebeuren. Al deze opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Laan en zullen daar verder
besproken en geconcretiseerd worden. 

Voorstel tot aanpassing
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Actiepunten IJse:
- actiepunt 405 van actielijst SGBP3 DZ daadwerkelijk uitvoeren
- Afkoppelen van de bronnen (oa in Overijse en Huldenberg) die nog rechtstreeks zijn aangesloten op de riolering.
- Openleggen van de overwelfde zijbeken van de IJse zoals de Vlierbeek
- Wegwerken van de ‘zwarte punten’ die nog steeds rechtstreeks in de IJse lozen (o.a. camping Bruffaerts en
Blekerstraat waarvan afvalwater natuurgebied IJsebroeken instroomt).
- Enkele (beton)blokken leggen in het rechtgetrokken gedeelte van de IJse om zo luwtes te creëren,
stroomversnellingen, ... Deze blokken mogen maar een beperkte hoogte hebben zodanig dat ze bij hevige regenval
het water niet ophouden.
- Creëren van een brede natuurstructuur langs de Langegracht en andere zijlopen van de IJse.
- Riolering aanleggen in voorste deel Ganzemanstraat (Neerijse) zodat de huizen niet meer in Langegracht lozen
en dat die Langegracht minder diep hoeft te zijn (nu op rioleringsdiepte). Dit laatste is belangrijk in de strijd tegen de
verdroging van het Stroobantshof waar Natuurpunt werk maakt van leefgebied voor de sterk bedreigde
vroedmeesterpad.
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Overweging

De actie rond het saneren van de afwatering van de autostrade in de IJse wordt de volgende jaren concreet
uitgevoerd. Voor de afwatering van de R0 is al een samenwerkingsoverenkomst opgemaakt tussen AWV, VMM,
ANB en de provincie Vlaams-Brabant, en zijn de voorbereidingen lopend, deels in kader van Life Belini. Voor de
afwatering van de E411 in de IJse is ook al een voorontwerp opgemaakt in kader van een studie die in opdracht
van VMM werd uitgevoerd over de problematiek van afspoelend water van autowegen. De verdere concretisering
hiervan wordt ook deels gefinancierd vanuit Life Belini. Het is ook hier de bedoeling dat dit in de komende jaren zal
gebeuren. 
Op de IJse zijn inderdaad nog verschillende bronnen aangesloten. Om deze problematiek aan te pakken, zullen de
komende jaren meerdere afkoppelingsprojecten worden uitgevoerd, zowel door Aquafin als door de gemeenten. Bij
het opstellen van de programma's voor de rioleringsinfrastructuur wordt hier blijvend aandacht aan besteed, dus
deze problematiek wordt stap voor stap aangepakt, maar dit vraagt tijd omdat het vaak ook om belangrijke
investeringen gaat. 
Zowel door VMM als binnen de landinrichtingsprojecten Ijsevallei en OVID wordt gewerkt aan structuurherstel van
de IJse. Het inbrengen van blokken (in dit geval dood hout) werd in het verleden al toegepast in de IJse om variatie
binnen de bedding te creëren, en is dus zeker een waardevolle suggestie. Waar de mogelijkheden zich voordoen,
zullen ook delen van de IJse of haar zijbeken terug opengelegd worden. 
Er komen inderdaad nog een aantal groene, niet gesaneerde clusters voor vlakbij de Ijse. De meesten hiervan
moeten door de gemeenten worden gesaneerd. In kader van de herziening van de zoneringsplannen bij het
openbaar onderzoek en de opgelegde reductiedoelen, zijn de gemeenten ook bezig met de prioritering van de nog
uit te voeren rioleringsprojecten. Voor verschillende van deze nog te saneren clusters, zeker in het meer afwaartse
deel in Huldenberg, staan de nodige projecten al lang op het programma, maar raken deze niet uitgevoerd omdat
ze samen dienen uitgevoerd te worden met de heraanleg van de gewestweg N253 door het Agentschap Wegen en
Verkeer. Dit is echter geen evident project, onder andere omwille van de vele onteigeningen, waardoor dit al een
hele tijd aansleept. Er wordt gezocht naar alternatieven of oplossingen om dit toch op een andere manier te kunnen
aanpakken, maar dat is niet evident.
Alle geformuleerde opmerkingen zullen ook meegenomen worden in het integraal project IJse.
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