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Het overwegingsdocument bij het bekkenspecifieke deel voor het 
Demerbekken 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 Demerbekken over de tijdens het openbaar onderzoek en adviesronde 
ingediende opmerkingen en adviezen bij het bekkenspecifieke deel 
Demerbekken. Het document werd voorbereid door het bekkensecretariaat 
van het Demerbekken, besproken op het Ambtelijk Bekkenoverleg van 27 mei 
2021 en op de Bekkenraad van 28 mei 2021 en aan het bekkenbestuur voor 
goedkeuring voorgelegd op 10 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 Demerbekken.  

de manier waarop het openbaar onderzoek werd verwerkt en wat er in het 
bekkenspecifieke deel Demerbekkenwerd 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 
Demerbekken , en – indien van toepassing - de voorstellen tot aanpassingen 
van het bekkenspecifieke deel Demerbekken 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  147 bezwaren (opmerkingen1 en adviezen2) 
ontvangen voor het bekkenspecifieke deel Demerbekken. De ontvangen 
bezwaren bestaan telkens uit één of meerdere (inhoudelijke) 
opmerkingen. 

 

 

 

132 organisaties en 15 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 Demerbekken. De 
meeste bezwaren waren afkomstig van middenveld en  adviesraden. 

 

Advies bekkenraad3 

De bekkenraad van het Demerbekken bracht op 28 mei 2020 advies uit over 
het ontwerp bekkenspecifieke deel Demerbekken. Na zorgvuldige 
overweging werden de opmerkingen van de bekkenraad verwerkt in het 
ontwerp bekkenspecifieke deel Demerbekken vooraleer het, na 
goedkeuring door het bekkenbestuur op 10 juni 2020, in openbaar 
onderzoek ging.  

Op 11 maart 2021 formuleerde de bekkenraad van het Demerbekken een 
advies op de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen in het kader van het 
openbaar onderzoek. Er werden enkel een aantal opmerkingen gemaakt 
m.b.t. het stroomgebiedniveau, en niet meer op de bekkenspecifieke 
delen. 

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 

Adviesraad
7%
Andere

2%

Belangenorg
anisatie

80%

Overheid
1%

Particulier
10%

verdeling deelopmerkingen per type indiener -
Demerbekken
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Opmerkingen 

 

 

 

Het merendeel van de ingediende (deel)opmerkingen bij het 
bekkenspecifieke deel Demerbekken heeft betrekking op het 
actieprogramma (38 %), de gebiedsspecifieke visie (30 %) en de 
hydromorfologie (12%). 



 

 

 

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

Slechts een beperkt aantal deelopmerkingen en adviezen bij het 
bekkenspecifieke deel van het Demerbekken leiden tot een aanpassing van 
het plan. 

De wateringen in het Demerbekken vroegen om als actiehouder vermeld 
te worden voor de aan hen toe te wijzen acties en om de beschrijving van 
de inhoud van de acties structuurherstel in hun gebieden consequent op 
dezelfde manier te beschrijven. Watering Velpedal voegde ook enkele 
acties toe. 

Waar sectoren vroegen betrokken te worden in het overleg, een vraag die 
vooral kwam van de landbouwsector, werd bevestigd dat dat zal gebeuren.  
Concrete voorstellen inzake nieuwe acties, vormen van beheer en 
dergelijke werden toegevoegd aan de agenda van de tien integrale 
projecten van het Demerbekken.  Zij worden op de volgende vergaderingen 
van die integrale projecten besproken maar leiden op zich niet tot een 
aanpassing van het voorliggend plan. 

Enkele acties werden geschrapt (wegens dubbele vermelding) of aangepast 
in hun beschrijving. In de teksten van de analyses werden enkele 
technische verbeteringen aangebracht. 

Zie de betreffende fiches in bijlage voor de concrete aanpassingen 
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2.2 Naar aanleiding van opmerkingen bij de andere bekkenspecifieke delen 

 

Het bekkenspecifieke deel Demerbekken 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 

https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan
https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan
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op het zuurstofgehalte.’ De aanwezigheid van 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. 

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. 

(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 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)’. 



 

 

Stroomgbiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027 – bekkenspecifiek deel Demerbekken  Openbaar onderzoek 15 september 2020 – 14 maart 2021 – Overwegingsdocument 

pagina 11 van 14 

 

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. 
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3 WAAR VINDT U DE 
VERWERKING VAN 
UW ADVIES OF 
OPMERKING 
TERUG 

 

 



 

 

Stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027 – bekkenspecifiek deel Demerbekken  Openbaar onderzoek 15 september 2020 – 14 maart 2021 - Overwegingsdocument 

pagina 13 van 14 

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 Demerbekken 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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Demerbekken

Code van de indiener : 0oQrv0qh

Ingediende reacties

Id: 2735

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Kortenaken heeft nog steeds geen gescheiden riolering, alles stroomt de Velpe in. De werken voor gescheiden
riolering zijn wel opgestart, maar het zal nog vele jaren duren eer dit eindelijk in gebruik zal genomen worden. Het
mag best ambitieuzer om onze Velpe en zijn fauna en flora te beschermen.

Overweging

In het kader van het integraal project Velpe volgen wij de riolering op en stimuleren wij dat hier zo snel mogelijk
verbetering in komt. De Velpe en haar flora en fauna zijn dat zeker waard. Dat neemt niet weg dat er dit niet
allemaal meteen zal verwezenlijkt zijn. Er werden de voorbije tijd echter al verschillende projecten riolering
opgedragen in Kortenaken, waarvan U het resultaat achteraf ook zal zien.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 3XFwPf5O

Ingediende reacties

Id: 1621

Problematische lozingen in natuurgebied
In het Demerbekken komen nog talloze problematische overstorten of lozingen van afvalwater in natuurgebied
voor. Op volgende locaties zou hiertegen actie ondernomen moeten worden: 
1. In het natuurreservaat de Sluisbemden van Natuurpunt situeert er zich het probleem dat bij hevige regenval de
riolering regelmatig overstroomt. Het gaat hier niet om een gepland overstort. Het water spuit gewoon uit de
rioleringsdeksels. De specifieke locatie is gelegen tussen de Sluisbemden en het toeristisch fietspad;
2. In de vallei van de Herk (in het deel van de vallei dat in beheer is bij Natuurpunt) komen er 3 illegale lozingen
voor. Ook in de Sint-Annabeek (Borgloon) wordt op diverse locaties water geloosd in natuurgebied. Dit met of
zonder medeweten van het stadsbestuur. We klagen hierbij o.a. ook de handhaving aan. Zowel VMM, de Provincie
Limburg als het stadsbestuur  zijn diverse  malen  hiervan  in  kennis gesteld zonder dat we hierop een reactie
kregen;
3. In het natuurreservaat Wijvenheide (het deel in beheer bij Natuurpunt) komen nog lozingen van
zuiveringsstations van Konings en Aquafin voor;
4. Romershovendorpkent nog diverse lozingen in natuurgebied;
5. Waarschijnlijk zorgen een aantal (illegale) vakantiewoningen nog voor lozingen in de Zutendaalbeek;
6. Vallei grote beek te Leopoldsburg.

1. Ten zuiden van de bivakstraat bevindt zich een lozingspunt dat al meer dan 50 jaar onophoudelijk ongezuiverd
afvalwater van militaire en deels gemeentelijke wooneenheden loost in de grote beek. Al 25 jaar maakt Natuurpunt
dit kenbaar via de milieuraad van Leopoldsburg en tot op heden werd er niets ondernomen om dit probleem op te
lossen.
   2,TenWestenvanLeopoldsburg centrum, in de craenenhoefstraat is er een overstort voorzien dat enkel het
afvalwater van Leopoldsburg centrum opvangt. Dit overstort is voorzien van een rietveld met slibopvang. Dit
opvangbekken is met de beste bedoelingen opgebouwd maar het onderhoud laat te wensen over. Momenteel heeft
het afvalwater een eigen bedding in dit slib gemaakt en vind er eigenlijk geen slibopvang meer plaats, dit bekken zit
overvol.

3. In de hoekstraat en grootdonckstraat te Heppen zijn momenteel nog sloten die hun afvalwater ongezuiverd in
de beken laten lopen, hier is niets voorzien om bv via een kleinschalige waterzuivering te werken.

4. Ten Westen van Heppen  centrum in de laerstraat bevindt  zich het overstort van Heppen dorp, dit is een
zwaar vervuild overstort dat zijn afvalwater zonder slibopvang in de scheutenbeek loost. Oevers en naastliggende
percelen liggen vol afval afkomstig uit dit overstort. Er werd in het verleden  al eens contact  gezocht  met  aquafin
over dit  probleem maar tot op heden werd er niets ondernomen.

5. Langs de grote beek te Beverlo aan de oosthamse steenweg is er eveneens een overstort dat in het verleden
regelmatig voor overlast zorgde, momenteel is er nog weinig burgerlijke controle waardoor er weinig gegevens
doorkomen over de werking ervan.
7. Vallei van de kleine beek of de vroegere genemeerbeek.

1. In de genemeerstraat is er nergens riolering, de lintbebouwing zorgt voor een sterke vervuiling van deze
waterloop.

2. Ter hoogte van de koolmijnlaan en de twaalfmeilaan te Zuiden van Beverlo, is er eveneens een overstort dat al
meer dan 50 jaar al zijn afvalwater loost in het natuurgebied 'de ulfort' en via een sloot die in de kleine beek vloeit.
Hier is tot op heden nooit moeite gedaan om dit zeer natuur belastende probleem te verhelpen.

3. In de zuidstraat ter hoogte van de beemdstraat is er eveneens een overstort dat in dezelfde sloot uitkomt en
dus mee verantwoordelijk is voor een zeer zware vervuiling.

Overweging

Uw opmerkingen inzake problematische lozingen in natuurgebieden worden doorgegeven aan de rioolbeheerders
en meegenomen in de verschillende integrale projecten.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 3XFwPf5O

Ingediende reacties

Id: 1622

Kansen voor herinrichting van te diepe beken 
Op diverse locaties binnen het Demerbekken komen nog zeer diepe beken voor die ecologisch minder waard zijn
dan minder diepe beken. Op volgende locaties vinden wij dat een verontdieping aan de orde is: 
1. De Demer in het gebied de Sluisbemden
2. Sint-Annabeek (te Jesseren, Borgloon) en de Herk in het gebied Helshoven Meersbeemden van Natuurpunt.
Op deze locaties zou men de dijken opnieuw moeten afgraven. Dit kan door het uitvoeren van de inrichtingswerken
die VLM plant. Ook hermeandering van de Sint-Annabeek moet overwogen worden;
3. Een specifieke locatie waar een te diepe beek ligt is: Borgloon, Afd. 3, Sectie B, 710a en 809a;
4. natuurkundig gezien over een groot deel van de winterbeek. voorheen nodig om afvoercapaciteit te vergroten
en overstromingsgevaar huizen te beperken. Met de aangelegde overstromingszone zien wij een mogelijkheid om
de beken te
verontdiepen:

1. Hl H2 H4 H6, Boomgaard & picknickbank, HOESELT, 1 afd., B587M
2. H3 , Reeënveldje beek, HOESELT, 1 afd., B589W
3. H7, Kleinbeekwei 2 sporenweg, HOESELT, 1 afd., D538A
4.010, Nieuw Reeënbosje, HOESELT, 1 afd., D574A
5. Sl  S2 S4 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. D548B S3 Ronde wei HOESELT 1 afd. D546C
6. Overstromings zone Hoeselt 3e afdeling 710C, 737M, 737P en Ten X

5. De wilderbeek in het Munsterbos is volledig rechtgetrokken. Hermeandering  is hier aan de orde.
Hetzelfde geldt voor de Elsterbeek;
6. Motmolen te Bilzen: De Nieuwzouw  ligt er veel te diep. Specifiek:  perceel  A176a. Een oplossing zou zijn
om minder diep of niet te ruimen. Ook hermeandering van de Nieuwzouw vanaf Alden Biesen tot aan de Demer
behoort tot de oplossingsmogelijkheden
7. Vallei van de grote beek.

1. Vanaf de bandstraat/ Beverlostraat te Beverlo/ Leopoldsburg is de grote beek op vele plaatsen uitgediept en
recht getrokken ten dienste van landbouw- en woonactiviteiten. De enorme lintbebouwing die zelfs tot  op de dag
van heden plaatsvinden op grondgebied Leopoldsburg zijn hier mede verantwoordelijk voor. Van enige 
beleidsverandering  is in Leopoldsburg nog totaal geen sprake. Vanaf de spoorweg Hasselt/ Mol is de grote beek
zo sterk uitgediept dat enorme verdrogingseffecten hebben plaatsgevonden in de nabij gelegen percelen. Hoe
verder men naar het Westen gaat richting Albertkanaal hoe erger dat dit fenomeen zich heeft afgespeeld. Vanaf de
Oosthamsestweg te Beverlo is een groot deel gewoon rechtgetrokken en tot enkele meters diep uitgegraven.
8. De scheutenbeek te Heppen.

1. Door de afsluiting van de bron komt er bijna geen natuurlijk water  meer in deze beek, enkel bij hevige
regenval stroomt er nog water door de beek. De natuurlijkheid is door de lintbebouwing zwaar verstoort met
verdroging tot gevolg.
9. Vallei van de kleine- of genemeerbeek

1. De bron van deze beek is gelegen in een bosgebied dat door verdroging bijna geen water meer genereert .
Vanaf de stalsesteenweg is de beek overa l rechtgetrokken en uitgediept en heeft het er meer weg van een open
riool, de woningen langs deze straat lozen in deze beek. Vanaf de genemeerstraat komt deze beek in een
mijnverzakkingsgebied terecht waardoor er wel voldoende watertoevoer is. Maar vanaf de spoorweg Hasselt- Mol is
ook deze beek rechtgetrokken en uitgediept door de vele woningen in deze omgev ing .
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Overweging

Uw opmerkingen inzake de herinrichting van te diepe beken worden doorgegeven aan de waterbeheerders en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 3XFwPf5O

Ingediende reacties

Id: 1623

Oplossingen om De Grote Beek, de Scheutenbeek en de Kleine- of Genemeerbeek te verontdiepen zijn er zeker.
We denken aan de volgende: 
1. Op sommige plaatsen in de grote en kleine beek  zijn er mogelijkheden  maar dit dient te worden onderzocht.
Er zijn plaatsen waar er geen bebouwing is en waar kansen zijn om te vern att en . De grootste opportuniteit zou
wel eens de omgeving kunnen zijn van de grote beek in de zone ten Westen van de spoorweg  Hasselt  - Mol ter
hoogte van de reservorenstraat te Beverlo.
2. Een tweede gebied zou de 'ulfort ' te Beverlo kunnen zijn maar dan moet het probleem van de twee
lozingspunten aldaar worden opgelost.

Hermeandering zou zeker ook een oplossing kunnen zijn.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project 'De 3 Beken'.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 3XFwPf5O

Ingediende reacties

Id: 1624

Bijsturing op vlak van onderhoudsbeheer door Wateringen 
Op een aantal locaties in het  Demerbekken  is het  beheer  door de Wateringen suboptimaal om ecologisch
kwalitatief te noem en . Op volgende locaties is een bijsturing nodig: 
1. Verschillende waterlopen (oa een aftakking van de Demer)  zijn niet  opgenomen  in de Atlas van Waterlopen
en WQrden momenteel  niet onderhouden,  zodat er  heel wat achterstallig onderhoud is en deze stilaan dicht
groeit.
2. De watering de Herk is een kampioen ivm de zware ruimingen aan cat 3 beken , recentelijk voorbeeld is de
vernietiging van gracht H in de meersbeemden waar op 500 m een oude haag volledig is gerooid op onze
eigendommen
3. Voor het gebied Wijvenheide: Er is nood aan een plan dat weergeeft waar, door wie en wanneer
werkzaamheden aan de beken en aanvoergrachten uitgevoerd worden;
4. De Wilderbeek ( 3 m ) diep;
5. Leopoldsburg:  Op verschillende  plaatsen  werden  in  het  verleden beekbegeleidende bossen gekapt om
beken beter te kunnen ruimen. Dit zijn zulke kleine  waterlopen  die eigenlijk  geen ruiming nodig  hebben. Maar
vanuit de provincie Limburg komt toch de opdracht om deze te ruimen. Dit beheer zou beter niet meer worden
uitgevoerd;
6. Perceel natuurgebied Motmolen Bil zen : A176a
7. Diverse locaties in Hoeselt:

a. H1 H2 H4 H6 Boomgaard & picknickbank HOESELT 1 afd. B587M
b. H3 Reeënveldje beek HOESELT 1 afd. B589W H7 Kleinbeekwei 2 sporenweg HOESELT 1 afd. D538A
c. 010 Nieuw Reeënbosje HOESELT 1 afd . D574A
d. S1 S2 S4 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. D548B S3 Ronde wei HOESELT 1 afd. D546C

Overstromings  zone  Hoeselt  3e afdeling  710C,  737M, 737P en  T en X
8. Minder frequent beheer is aan de orde op bovenstaande locaties in Hoeselt. Wij stellen ons de vraag of
smalle meanders met een kraan bereden moeten worden. Op dergelijke eilandjes zou hogere oeverbegroeiing
mogen komen. Wij stellen ons tevens vragen bij de noodzaak van bepaalde ingrepen voor de provincie.

Overweging

Uw opmerkingen inzake het onderhoudsbeheer van de wateringen worden doorgegeven aan de wateringen en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 3XFwPf5O

Ingediende reacties

Id: 1625

Verbetering van de handhaving binnen natuurgebied
Handhaving is één van de belangrijkste maatregelen om ervoor te zorgen dat wetgeving nageleefd wordt. De
afgelopen jaren zijn er op diverse locaties in het Demerbekken problemen geweest met allerhande illegale acties.
Een overzicht van de locaties waar er acties ondernomen zouden moeten worden: 
1. Zutedaalbeek vanaf het fietspad tot aan de boswachterswoning . De landbouwer bemest te veel, en ook tot
tegen de beek. Over het algemeen worden weilanden aan waterlopen in Bilzen te frequent bemest met behulp van
drijfmest;
2. Landerijen :Op den heiligen geestberg;
3. Over de volledige lengte van de Sint-Annabeek zou er meer toezicht mogen zijn op het oeverbeheer,
bemestingspraktijken, etc.

Onderstaande kaarten geven de verschillende locaties die aangehaald worden overzichtelijk weer

Overweging

Uw opmerkingen worden doorgegeven aan de bevoegde administraties

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 3XFwPf5O

Ingediende reacties

Id: 1626

Enkele specifieke bemerkingen rond de Demervallei op grondgebied Bilzen 
Foto
NB
OL
Plaats
Omschrijving
oosgbp_20210221_0001
50°53'59,248
Il
5°27'57,527
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer.
Uitloop van de riool
????
oosgbp_20210221_000 2
50°53'58,407
Il
5°28'01,737
Il
Molenstraat Bilzen,
aan de brug over de Demer.
Diepte van de Demer
t.o.v . het maaiveld.
oosgbp_20210221_000 3
oosgbp_20210221_0004
50°53'54,900
Il
5°28' 13,749
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
De diepte van de Demer, en de Nieuwe Winterbeek t.o.v. het maaiveld is hier± 3M. Opmerking:Het zou mooi zijn
mocht de oude Winterbeek terug kunnen
st ro men. In de winter staat hier op sommige plaatsen water in.
Weliswaar st ilst aand .

In de zomer staat deze beek droog.
oosgbp_20210221_000 5
50°53'54,376
Il
5°28'17,621
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
Duidelijk zicht op de diepte van de Demer
t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_0006
50°53'52,403
Il
5°28'17,273
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Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
Duidelijk zicht op de diepte van de nieuwe Winterbeek t.o.v. het maaivel d.
oosgbp_20210221_0007
50°54'03,693
Il
5°27'30,905
Il
Molenstraat richting Pruinveld, vlak voor het waterzuiveringstattion
, rechts het gebied in.
Overstort van het waterzuiveringsstatio n verbonden met de Demer .
oosgbp_20210220_0008
50 °53'34,674
Il
5°29'50,549
Il
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen,
langs de Demer.
Oranje rioolbuis ???
oosgbp_20210220_0009
oosgbp_20210220_001 0
50°53'30,069
Il
5°30'08, 703
Il
Rentfortstraat Bilzen, tegenover
Rent fort molen, links naast de Demer het gebied in wandelen.
De diepte van het Echelwater t.o .v. het maaiveld is hier duidelijk zichtbaar, alsook dat het akker veel te dicht tot
tegen het Echelwater komt . Dit laatste is een zeer heikel punt voor ons (meststoffen die infiltreren in de waterloop
!!!). De linkeroever is door de jaren  heen opgehoogd door ruiming. De oever is terug te verlagen.
Mogelijk is het
ruimingsslib wel verontreinigd.

oosgbp_20210220_001 1
50°53'27,998
Il
5°30'05,265
Il
Rentfortstraat Bilzen, tegenover Rentfortmolen, links naast de Demer het
gebied in wandelen.
De akker komt hier duidelijk te kort tegen de Demer
oosgbp_20210220_001 2
oosgbp_20210220_001
3
50°53'36,038
Il
5°29'50,04 7
Il
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Overstrort van pompstation op foto 0013.
oosgbp_20210220_001 4
oosgbp_20210220_001 5
50°53'33,455
Il
5°29150,260
Il
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Zicht op uitloop van de Pepelbeek in de Demer, en de kunstmatig gebouwde waterval, die vismigratie onmogelijk
maakt.
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Achter de oude Slagmolen, aan de spurkerweg (50°53'15,341"NB - 5°30'43,406"OL)
bevindt zich nog een dergelijke  waterval, die best door hermeandering buiten gebruik gesteld zou
worden.

Algemene
vaststellingen

Pepelbeek en Rooierbeek
Kruidruiming te
voorzien vanaf de spoorwegzate.

Marebeek
Kruidruiming algemeen+ aanwezigheid van
parelvederkruid.

Heesveldbeek
Kruidruiming te
voorzien.

Fotolijst
Onderstaande foto's worden in dezelfde volgorde weergegeven als in bovenstaande tabel. Voor de eenvoud
nummeren we de foto's als foto 1, foto 2,...

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Demer Limburg en besproken met de bevoegde
waterbeheerders / administraties.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 60OdSy0u

Ingediende reacties

Id: 1615

Problematische lozingen in natuurgebied
In het Demerbekken komen nog talloze problematische overstorten of lozingen van afvalwater in natuurgebied
voor. Op volgende locaties zou hiertegen actie ondernomen moeten worden:
1. In het natuurreservaat de Sluisbemden van Natuurpunt situeert er zich het probleem dat bij hevige regenval
de riolering regelmatig  overstroomt.  Het gaat hier niet om een gepland overstort. Het water spuit gewoon uit  de
rioleringsdeksels. De specifieke locatie is gelegen tussen de Sluisbemden en het toeristisch fietspad;
2. In de vallei van de Herk (in het deel van de vallei dat in beheer is bij Natuurpunt) komen er 3 illegale lozingen
voor. Ook in de Sint-Annabeek (Borgloon) wordt op diverse locaties water geloosd in natuurgebied. Dit met of
zonder medeweten van het stadsbestuur. We klagen hierbij o.a. ook de handhaving aan. Zowel VMM, de Provincie
Limburg als het  stadsbestuur  zijn diverse  malen hiervan  in kennis gesteld zonder dat we hierop een reactie
kregen;
3. In het natuurreservaat Wijvenheide (het deel in beheer bij Natuurpunt) komen nog lozingen van
zuiveringsstations van Konings en Aquafin voor;
4. Romershovendorp kent nog diverse lozingen in natuurgebied;
5. Waarschijnlijk zorgen een aantal (illegale) vakantiewoningen nog voor lozingen in de Zutendaalbeek;
6. Vallei grote beek te Leopoldsburg.

1. Ten zuiden van de bivakstraat bevindt zich een lozingspunt dat al meer dan 50 jaar onophoudelijk
ongezuiverd afvalwater van militaire en deels gemeentelijke wooneenheden loost in de grote beek. Al 25 jaar maakt
Natuurpunt dit kenbaar via de milieuraad  van Leopoldsburg  en tot  op heden werd er niets ondernomen om dit
probleem op te lossen.
       2, Ten Westen van Leopoldsburg centrum, in de craenenhoefstraat is er een overstort voorzien dat enkel het
afvalwater van Leopoldsburg centrum opvangt. Dit overstort is voorzien van een rietveld met slibopvang. Dit
opvangbekken is met de beste bedoelingen opgebouwd maar het onderhoud laat te wensen over. Momenteel heeft
het afvalwater een eigen bedding in dit slib gemaakt en vind er eigenlijk geen slibopvang meer plaats, dit bekken zit
overvol.

3. In de hoekstraat  en grootdonckstraat te Heppen  zijn momenteel  nog sloten die hun afvalwater
ongezuiverd in de beken laten lopen, hier is niets voorzien om bv via een kleinschalige waterzuivering te werken.

4. Ten Westen van Heppen centrum in de laerstraat bevindt  zich het overstort van Heppen dorp, dit is een
zwaar vervuild overstort dat zijn afvalwater zonder slibopvang in de scheutenbeek loost. Oevers en naastliggende
percelen liggen vol afval afkomstig  uit  dit  overstort.  Er werd in het verleden  al eens contact  gezocht  met 
aquafin over dit  probleem maar tot op heden werd er niets ondernomen.

5. Langs de grote beek te Beverlo aan de oosthamse steenweg is er eveneens een overstort dat in het
verleden regelmatig voor overlast zorgde, momenteel is er nog weinig burgerlijke controle waardoor er weinig
gegevens doorkomen over de werking ervan.
7. Vallei van de kleine beek of de vroegere genemeerbeek.

1. In de genemeerstraat is er nergens riolering, de lintbebouwing zorgt voor een sterke vervuiling van deze
waterloop.

2. Ter hoogte van de koolmijnlaan en de twaalfmeilaan te Zuiden van Beverlo, is er eveneens een overstort
dat al meer dan 50 jaar al zijn afvalwater loost in het natuurgebied 'de ulfort' en via een sloot die in de kleine beek
vloeit. Hier is tot op heden nooit moeite gedaan om dit zeer natuur belastende probleem te verhelpen.

3. In de zuidstraat ter hoogte van de beemdstraat is er eveneens een overstort dat in dezelfde sloot uitkomt en
dus mee verantwoordelijk is voor een zeer zware vervuiling.

Overweging

Uw opmerkingen inzake problematische lozingen in natuurgebieden worden doorgegeven aan de rioolbeheerders
en meegenomen in de verschillende integrale projecten.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 60OdSy0u

Ingediende reacties

Id: 1616

Kansen voor herinrichting van te diepe beken 
Op diverse locaties binnen het Demerbekken komen nog zeer diepe beken voor die ecologisch minder waard zijn
dan minder diepe beken. Op volgende locaties vinden wij dat een verontdieping aan de orde is: 
1. De Demer in het gebied de Sluisbemden
2. Sint-Annabeek (te Jesseren, Borgloon) en de Herk in het gebied Helshoven Meersbeemden van Natuurpunt.
Op deze locaties zou men de dijken opnieuw moeten afgraven. Dit kan door het uitvoeren van de inrichtingswerken
die VLM plant. Ook hermeandering van de Sint-Annabeek moet overwogen worden;
3. Een specifieke locatie waar een te diepe beek ligt is: Borgloon, Afd. 3, Sectie B,
710a en 809a;
4. natuurkundig gezien over een groot deel van de winterbeek. voorheen nodig om afvoercapaciteit te vergroten
en overstromingsgevaar huizen te beperken. Met de aangelegde overstromingszone zien wij een mogelijkheid om
de beken te verontdiepen:

1. Hl  H2 H4 H6, Boomgaard & picknickbank, HOESELT, 1 afd., B587M
2. H3 , Reeënveldje beek, HOESELT, 1 afd., B589W
3. H7, Kleinbeekwei 2 sporenweg, HOESELT, 1 afd. , D538A
4.010, Nieuw Reeënbosje, HOESELT, 1 afd., D574A
5. Sl S2 S4 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT  1  afd.  D548B S3 Ronde wei HOESELT 1 afd. D546C
6. Overstromings zone Hoeselt 3e afdeling 710C, 737M, 737P en Ten X

5. De wilderbeek in het Munsterbos is volledig rechtgetrokken. Hermeandering is hier aan de orde. Hetzelfde
geldt voor de Elsterbeek;
6. Motmolen te Bilzen: De Nieuwzouw ligt er veel te diep. Specifiek:  perceel  A176a. Een oplossing zou zijn
om minder diep of niet te ruimen. Ook hermeandering van de Nieuwzouw vanaf Alden Biesen tot aan de Demer
behoort tot de oplossingsmogelijkheden
7. Vallei van de grote beek.

1. Vanaf de bandstraat/ Beverlostraat te Beverlo/ Leopoldsburg is de grote beek op vele plaatsen uitgediept en
recht getrokken ten dienste van landbouw- en woonactiviteiten. De enorme lintbebouwing die zelfs tot op de dag
van heden plaatsvinden op grondgebied Leopoldsburg zijn hier mede verantwoordelijk voor. Van enige
beleidsverandering is in Leopoldsburg nog totaal geen sprake. Vanaf de spoorweg Hasselt/ Mol is de grote beek zo
sterk uitgediept dat enorme verdrogingseffecten hebben plaatsgevonden in de nabij gelegen percelen. Hoe verder
men naar het Westen gaat richting Albertkanaal hoe erger dat dit fenomeen zich heeft afgespeeld. Vanaf de
Oosthamsestweg te Beverlo is een groot deel gewoon rechtgetrokken en tot enkele meters diep uitgegraven.
8. De scheutenbeek te Heppen.

1. Door de afsluiting van de bron komt er bijna geen natuurlijk water meer in deze beek, enkel bij hevige regenval
stroomt er nog water door de beek. De natuurlijkheid is door de lintbebouwing zwaar verstoort met verdroging tot
gevolg.
9. Vallei van de kleine- of genemeerbeek.

1. De bron van deze beek is gelegen in een bosgebied dat door verdroging bijna geen water meer  genereert.
Vanaf de stalsesteenweg is de beek overal  rechtgetrokken en uitgediept  en heeft het  er meer  weg  van een open
riool, de woningen langs deze straat lozen in deze beek. Vanaf de genemeerstraat komt deze beek in een
mijnverzakkingsgebied terecht waardoor er wel voldoende watertoevoer is. Maar vanaf de spoorweg Hasselt- Mol is
ook deze beek rechtgetrokken en uitgediept door de vele woningen in deze omgeving.
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Overweging

Uw opmerkingen inzake de herinrichting van te diepe beken worden doorgegeven aan de waterbeheerders en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 60OdSy0u

Ingediende reacties

Id: 1617

Oplossingen om De Grote Beek, de Scheutenbeek en de Kleine- of Genemeerbeek te verontdiepen zijn er zeker.
We denken aan de volgende: 
1. Op sommige plaatsen in de grote en kleine beek zijn er mogelijkheden maar dit dient te worden onderzocht.
Er zijn plaatsen waar er geen bebouwing is en waar kansen zijn om te vernatten. De grootste opportuniteit zou wel
eens de omgeving kunnen zijn van de grote beek in de zone ten Westen van de spoorweg Hasselt - Mol ter hoogte
van de reservorenstraat te Beverlo.
2. Een tweede gebied zou de 'ulfort 'te Beverlo kunnen zijn maar dan moet het probleem van de twee
lozingspunten aldaar worden opgelost.

Hermeandering zou zeker ook een oplossing kunnen zijn.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project 'De 3 Beken'.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 60OdSy0u

Ingediende reacties

Id: 1618

Bijsturing op vlak van onderhoudsbeheer door Wateringen
Op een aantal locaties in het Demerbekken is het  beheer  door de  Wateringen suboptimaal om ecologisch
kwalitatief te noemen. Op volgende locaties is een bijsturing nodig:
1. Verschillende waterlopen (oa een aftakking van de Demer)  zijn niet opgenomen  in de Atlas van
Waterlopen  en worden  momenteel  niet onderhouden,  zodat er heel wat achterstallig onderhoud is en deze
stilaan dicht groeit.
2. De watering de Herk is een kampioen ivm de zware ruimingen aan cat 3 beken , recentelijk voorbeeld is de
vernietiging van gracht H in de meersbeemden waar op 500 m een oude haag volledig is gerooid op onze
eigendommen
3. Voor het gebied Wijvenheide: Er is nood aan een plan dat weergeeft waar, door wie en wanneer
werkzaamheden aan de beken en aanvoergrachten uitgevoerd worden;
4. De Wilderbeek ( 3 m ) diep;
5. Leopoldsburg:  Op verschillende  plaatsen  werden in  het  verleden beekbegeleidende bossen gekapt om
beken beter te kunnen ruimen. Dit zijn zulke kleine waterlopen  die eigenlijk  geen ruiming  nodig hebben.  Maar
vanuit de provincie Limburg komt toch de opdracht om deze te ruimen. Dit beheer zou beter niet meer worden
uitgevoerd;
6. Perceel natuurgebied Motmolen Bilzen: A176a
7. Diverse locaties in Hoeselt:

a. H1 H2 H4 H6 Boomgaard & picknickbank HOESELT 1 afd. B587M
b. H3 Reeënveldje beek HOESELT 1 afd. B589W H7 Kleinbeekwei 2 sporenweg HOESELT 1 afd. D538A
c. 010 Nieuw Reeënbosje HOESELT 1 afd. D574A
d. S1 S2 S4 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. D548B S3 Ronde wei HOESELT 1 afd.

D546C Overstromings zone Hoeselt 3e afdeling 710C, 737M, 737P en T en X
8. Minder frequent beheer is aan de orde op bovenstaande locaties in Hoeselt. Wij stellen ons de vraag of
smalle meanders met een kraan bereden moeten worden. Op dergelijke eilandjes zou hogere oeverbegroeiing
mogen komen. Wij stellen ons tevens vragen bij de noodzaak van bepaalde ingrepen voor de provincie.

Overweging

Uw opmerkingen inzake het onderhoudsbeheer van de wateringen worden doorgegeven aan de wateringen en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 60OdSy0u

Ingediende reacties

Id: 1619

Verbetering van de handhaving binnen natuurgebied 
Handhaving is één van de belangrijkste maatregelen om ervoor te zorgen dat wetgeving nageleefd wordt. De
afgelopen jaren zijn er op diverse locaties in het Demerbekken problemen geweest met allerhande illegale acties.
Een overzicht van de locaties waar er acties ondernomen zouden moeten worden: 
1. Zutedaalbeek vanaf het fietspad tot aan de boswachterswoning . De landbouwer bemest te veel, en ook tot
tegen de beek. Over het algemeen worden weilanden aan waterlopen in Bilzen te frequent bemest met behulp van
drijfmest;
2. Landerijen :Op den heiligen geestberg;
3. Over de volledige lengte van de Sint-Annabeek  zou er meer toezicht  mogen zijn op het oeverbeheer,
bemestingspraktijken, etc.

Onderstaande kaarten geven de verschiiiende iocaties die aangehaald worden overzichtelijk weer

Overweging

Uw opmerkingen worden doorgegeven aan de bevoegde administraties

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 60OdSy0u

Ingediende reacties

Id: 1620

Enkele specifieke bemerkingen rond de Demervallei op grondgebied Bilzen

Foto
NB
Ol
Plaats
Omschrijving
oosgbp_20210221_000 1
50°53 '59,248
Il
5°27'57,527
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer.
Uitloop van de riool
????
oosgbp_20210221_000 2
50°53 '58,407
Il
5°28'01,737
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer.
Diepte van de Demer
t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_000 3
oosgbp_20210221_000 4
50°53'54,900
Il
5°28113,749
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
De diepte van de Demer, en de Nieuwe Winterbeek t.o.v. het maaiveld is hier± 3M. Opmerking: Het zou mooi zijn
mocht de oude  Winterbeek terug  kunnen stromen. In de winter staat hier op sommige plaatsen water in.
Weliswaar stilstaand.

In de zomer staat deze beek droog.
oosgbp_20210221_000 5
50°53'54,376
Il
5°28'17,621
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
Duidelijk zicht op de diepte van de Demer
t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_0006
50°53'52,403
Il
5°28'17,273
Il
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Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
Duidelijk zicht op de diepte van de nieuwe Winterbeek t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_0007
50°54'03,693
Il
5°27'30,905
Il
Molenstraat richting Pruinveld, vlak voor het waterzuiveringstattion
, rechts het gebied in.
Overstort van het waterzuiveringsstatio n verbonden met de Demer.
oosgbp_20210220_0008
50°53'34,674
Il
5°29'50,549
Il
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen,langs de Demer.
Oranje rioolbuis???
oosgbp_20210220_0009
oosgbp_20210220_001 0
50°53'30,069
Il
5°30'08,703
Il
Rentfortstraat Bilzen, tegenover Rentfortmolen, links naast de Demer het gebied in wandelen.
De diepte van het Echelwater t.o.v. het maaiveld is hier duidelijk zichtbaar, alsook dat het akker veel te dicht tot
tegen het Echelwater komt. Dit laatste is een zeer heikel punt voor ons (meststoffen die infiltreren in de
waterloop!!!). De linkeroever is door de jaren heen opgehoogd door ruiming. De oever is terug te verlagen.
Mogelijk is het
ruimingsslib wel verontreinigd.

oosgbp_20210220_001 1
50°53'27,998
Il
5°30'05,265
Il
Rentfortstraat Bilzen, tegenover Rentfortmolen, links naast de Demer het
gebied in wandelen.
De akker komt hier duidelijk te kort tegen de Demer
oosgbp_20210220_001
2
oosgbp_20210220_001 3
50°53 '36,038
Il
5°29'50,047
Il
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Overstrort van pompstation op foto 0013.
oosgbp_20210220_001 4
oosgbp_20210220_001 5
50°53 '33,455
Il
5°29'50,260
Il
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Zicht op uitloop van de Pepelbeek in de Demer, en de kunstmatig gebouwde waterval, die vismigratie onmogelijk
maakt.
Achter de oude Slagmolen, aan de spurkerweg (50°53'15,341"NB - 5°30'43,406"OL)
bevindt zich nog een dergelijke  waterval, die best door hermeandering buiten gebruik gesteld zou
worden.
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Algemenevaststellingen

Pepelbeek en Rooierbeek
l<ruidruiming te voorzien vanaf de spoorwegzate.

Marebeek
l<ruidruiming algemeen+ aanwezigheid van parelvederkruid.

Heesveldbeek
l<ruidruiming te voorzien.

Fotolijst 
Onderstaande foto's worden in dezelfde volgorde weergegeven als in bovenstaande tabel. Voor de eenvoud
nummeren we de foto's als foto 1, foto 2,...

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Demer Limburg en besproken met de bevoegde
waterbeheerders / administraties.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 71Skfc7j

Ingediende reacties

Id: 2743

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Ingevolge de droogte worden er in de omgeving van de Herk en Mombeelvallei (Haspengouw) veel meer
vergunningen afgeleverd om water op te pompen. Dit heeft zeer veel negatieve impact op het grondwaterpeil en de
droogte in de omliggende natuurgebieden waardoor poelen leegstaan en de biodiversiteit afneemt. Er moet een
systeem komen van meting en toezicht op de pompinstallaties waarbij deze automatisch uitschakelen indien een te
laag waterniveau dreigt.
Een ander heikel punt is de overbemesting in de omgeving en de amoniakuitstoot van grote veebedrijven. Hiervoor
moeten strengere normen komen en regelmatige controles op de naleving ervan.

Overweging

Uw bezorgdheden inzake grondwater en overbemesting worden meegenomen in het integraal project Herk en
Mombeek en (wat de beleidsaspectenkant betreft) doorgegeven aan het beleid.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : awlVRHgT

Ingediende reacties

Id: 1580

(12) Integraal project Zwarte Beek
Het integraal project Zwarte Beek werd in de vorige planperiode opgestart met een doorlichting. Zo wordt gestreefd 
naar een goede toestand van de waterloop op vlak van riolering, erosiebestrijding en structuurherstel. Ook wordt 
gewerkt aan een multifunctioneel blauwgroen netwerk in de vallei en worden andere maatregelen van integraal

waterbeleid getroffen in het volledige afstroomgebied. De scope  van het integraal project ….. onder meer riolering,
erosie, structuurkwaliteit, aanpak van droogte en wateroverlast, ruimingsbeheer, koolstofcaptatie, biodiversiteit,
groenblauwe netwerken, oeverzones en waterberging. Er zijn 8 acties opgenomen in het actieprogramma.
De bekkenraad gaat ervan uit dat het integraal Project ook de biodiversiteit, zoals opgenomen in de Habitatrichtlijn
nastreeft. De Zwarte beek (zeker in de bovenloop) vormt een zeer belangrijk Habitatrichtlijngebied. Het is
aangewezen om dit element op te nemen in een actie, ofwel in de aangemelde acties alleszins te verwijzen naar de
functie als Habitatrichtlijngebied. Daarenboven missen we hier specifieke acties in het kader van
droogtemaatregelen en wateroverlast.
De bekkenraad maakte deze opmerking eerder naar het bekkenbestuur toe bij de totstandkoming van de
bekkenspecifieke delen van het stroomgebiedbeheerplan, maar merkt dat aan haar opmerking nog niet werd
voldaan. Daarom vraagt de bekkenraad om vooralsnog deze aanpassing te doen.

Overweging

Deze opmerking is correct. Het integraal Project streeft ook een betere biodiversiteit na, zoals opgenomen in de 
Habitatrichtlijn. De Zwarte beek vormt een zeer belangrijk Habitatrichtlijngebied. Het is inderdaad aangewezen om 
dit element op te nemen in een actie, ofwel in de aangemelde acties alleszins te corrigeren naar de
functie als Habitatrichtlijngebied. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Het integraal Project streeft ook een betere biodiversiteit na, zoals opgenomen in de Habitatrichtlijn. De Zwarte 
beek vormt een zeer belangrijk Habitatrichtlijngebied. Het is aangewezen om dit element op te nemen in een actie, 
ofwel in de aangemelde acties alleszins te corrigeren naar de functie als Habitatrichtlijngebied. 
Bij de beschrijving van elk van onderstaande acties mag het volgende worden aangevuld: ‘Bij deze actie in dit 
belangrijk habitatrichtlijngebied behoort het verhogen van de biodiversiteit tot de hoofddoelstellingen van de actie’: 

    •  4B_B_0315        Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Zwarte Beek,  waterlopen 2de en 3de 
categorie in het kader van integraal project Zwarte Beek      Provincie Limburg
    •  4B_B_0316        Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Zwarte Beek, 1ste categorie in het 
kader van integraal project Zwarte Beek
    •  4B_I_0005          Uitvoering van de acties binnen natuurinrichting Zwarte Beek, kaderend in Integraal Project 
Zwarte Beek

• 4B_D_0243        Hydrologische herstelmaatregelen  op basis van ecohydrologische studie Zwarte beek
stroomafwaarts Nieuwendijk, ikv IP Zwarte beek     
    •  4B_D_0249        Hydrologische herstelmaatregelen Ecologische maatregelen op basis van studie
nutriëntenbelasting in Natuurinrichting Zwarte beek, ikv IP Zwarte Beek
    •  4B_D_0250        Maatregelen op basis van studie flankerend beleid VLM in Natuurinrichting Zwarte beek, ikv
IP Zwarte Beek           

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : CAf2z8gp

Ingediende reacties

Id: 1599

In de actie (4B_B_0311) staat de provincie genoteerd als initiatiefnemer terwijl dit de Watering het Velpedal is.
Gelieve de Watering het Velpedal te noteren als initiatiefnemer.

Overweging

Deze opmerking is terecht 
Aangezien het werkingsgebied van de watering Het Velpedal zich uitstrekt over het volledig deelbekken van de Velpe op 
grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, en de Watering 'Het Velpedal' binnen haar werkingsgebied of de onbevaarbare 
waterlopen van de 2de als 3de categorie beheert, samen met een zeer uitgebreid netwerk van ecologisch waardevolle kleinere 
waterlopen (publieke grachten), dient de initiatiefnemer van actie en actiefiche
4B_B_0311 - Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Velpe, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van 
integraal project Velpe watergift “Het Velpedal” te zijn.

Het bekkenbestuur adviseert om de actie en actiefiche 4B_B_0311 aan te passen in de zin dat watering 'Het Velpedal' wordt 
vermeld als initiatiefnemer.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

actiehouder actie (4B_B_0311) 2de / 3de categorie wordt in de actielijst voor Velpe en de actiefiche aangepast :
watering Velpedal ipv Provincie Vlaams Brabant
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : CAf2z8gp

Ingediende reacties

Id: 1600

Door de watering “Het Velpedal” werden twee projecten ingediend bij de VMM voor het bekomen van subsidies in
toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2002 en latere wijzigingen.
 Beide projecten liggen binnen de omschrijving van de watering “Het Velpedal”, binnen het stroomgebied van de
Velpe, in een hellende omgeving, en in de bovenloop van een waterloop.
 Bovendien zijn de betrokken waterloopgedeelten ingebuisd hetgeen zorgt voor een versnelde waterafvoer,een
vermindering van de bergingscapaciteit, verlies van infiltratiecapaciteit en verhoging van onderhoudskosten (bv
verstopping).
Bijgevolg is de kans groot dat bij grote waterintensiteiten vaak waterschade en overstromingen voorkomen.
Op bladzijde 111 van het Bekkenspecifiek deel Demerbekken (Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027) wordt
aandacht gevraagd voor de WATERKWANTITEIT en WATERBELEVING (droogte en wateroverlast, herstel
hydrologisch systeem). Daar waar mogelijk dient de waterloop in open bedding gelegd te worden.
 Beide projecten hebben betrekking op het verhogen van de waterkwantiteit, het vertraagd afvoeren van
oppervlaktewater en waterbeleving.
De projecten zijn:
1ste project: Het gedeeltelijk verleggen en in open bedding leggen van de onbevaarbare waterloop “Meenselbeek nr.
3.101/II” te Glabbeek, Attenrodestraat.
 Het ingediend project omvat het gedeeltelijk verleggen en in open bedding leggen van de waterloop hetgeen voor
een aangenamere beleving zorgt en de structuurkwaliteit van de waterloop verhoogd.
 In de omgeving zijn volgens BWK (Biologische Waarderingskaart) waardevolle en minder waardevolle gebieden
gelegen. Door het gedeeltelijk in open bedding leggen van de waterloop worden twee groene gebieden verbonden.
Naast de ecologische meerwaarde zorgt deze realisatie voor meer opvangcapaciteit van afstromend regenwater.
 2de project:  Beekstructuurherstel van de onbevaarbare waterloop Walsbeek en aanleg bufferbekken ter hoogte
van de Kluisdelweg te 3470 Kortenaken.
Het ingediend project omvat het verwijderen van overwelvingen en het structuurherstel van de waterloop en de
baangracht en de aanleg van een bufferbekken ter hoogte van de Kluisdelweg.
Ter hoogte van het samenkomen van de overwelfde baangracht en de Walsbeek zijn er bij hevige regenval
wateroverlast en overstromingen met bijkomende wateroverlast in de lager gelegen gebieden.
Door het herwaarderen van de grachtenstelsels kunnen enerzijds waterkwantiteit- en waterkwaliteitsproblemen
gedeeltelijk opgelost worden en anderzijds kunnen natuurwaarden beschermd en ontwikkeld worden.
Op 4 juni 2020 en bij herhaling op 5 februari 2021 werd per mail gevraagd door de Watering Het Velpedal aan de
bekkencoördinator van het Demerbekken om deze acties op te nemen in het actieprogramma voor de Velpe –
gebiedsspecifieke acties. De acties staan evenwel nog steeds niet in het SGBP.
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Overweging

Deze opmerking is terecht.
In  het actieprogramma voor de Velpe dienen tevens volgende gebiedsspecifieke acties toegevoegd:
1.Het gedeeltelijk verleggen en in open bedding leggen van de onbevaarbare waterloop “Meenselbeek nr. 3.101/II”
te Glabbeek, Attenrodestraat (initiatiefnemer watering Het Velpedal);
2.Beekstructuurherstel van de onbevaarbare waterloop Walsbeek en de aanleg van een bufferbekken te
Kortenaken, Kluisdelweg (initiatiefnemer watering Het Velpedal).
Overwelvingen hebben een negatieve impact op zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit: - ze wijzigen de
waterafvoer, reduceren het bergingsvermogen en de infiltratiemogelijkheden in de gracht of de waterloop en zorgen
bij langdurige en of hevige regenval voor opstuwing; - ze verhogen daardoor de kans op overstromingen en
wateroverlast; - ze verminderen aanzienlijk het zelfreinigend vermogen en werken verontreiniging in de hand; - ze
schaden het beheer van de oever- en bodemvegetatie evenals de oevers zelf en bemoeilijken het onderhoud van
de gracht of de waterloop. Een open gracht of waterloop heeft een groter waterbergend vermogen met een
vertraagde afvoer waardoor de kans op wateroverlast verkleint en waardoor het waterinfiltrerend en het
zelfreinigend vermogen vergroot. De gracht of waterloop krijgt een hogere natuurwaarde en meer kansen voor
natuurontwikkeling doordat de structuurkenmerken ervan worden hersteld. Daarom streeft de watering ernaar de
grachten en waterlopen maximaal in open bedding te brengen of te behouden.
Het bekkenbestuur adviseert om beide initiatieven aan het actieprogramma toe te voegen. Dit gebeurt door
toevoeging in de actiefiche van de acties als deelactie van de actie 4B_B_0311.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Toevoegen van acties
1      Het gedeeltelijk verleggen en in open bedding leggen van de onbevaarbare waterloop “Meenselbeek nr.
3.101/II” te Glabbeek, Attenrodestraat (initiatiefnemer watering Het Velpedal);
2.Beekstructuurherstel van de onbevaarbare waterloop Walsbeek en de aanleg van een bufferbekken te
Kortenaken, Kluisdelweg (initiatiefnemer watering Het Velpedal).
als deelacties van de algemene actie Structuurherstel Velpe 2de en 3de categorie (in beschrijving van deze actie in
actiefiche)

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : cKDKjybx

Ingediende reacties

Id: 2761

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Ondanks de hoogdringendheid van het creëren van meer mogelijkheden tot infiltratie van regenwater in de bodem
stel ik in mijn eigen regio vast dat de betonwoede eerder wordt opgedreven.
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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 : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2510

4.1. Speerpuntgebieden

Voor Limburg zijn de speerpuntgebieden: Mangelbeek, Munsterbeek, Zwarte Beek, Mombeek, Herk en Kleine
Herk, het Schulensmeer, Demer I, Demer II, Demer III en IV.
De aandachtsgebieden in Limburg zijn: Gete II en Velpe.

Dit zijn de oppervlaktelichamen waarvan verwacht wordt dat ze tegen eind 2027 een goede ecologische toestand
hebben of waarvoor na 2027 enkel nog natuurlijk herstel nodig is. Eind
2027 moet een goede ecologische toestand bereikt zijn voor Munsterbeek, Mangelbeek, Zwarte Beek.

De Herk en Kleine Herk, Mombeek, Velpe, het Zwart Water, Schulensmeer, Winterbeek (Zwart Water), de Demer I,
II, III, IV zullen na 2027 enkel nog natuurlijk herstel nodig hebben om een goede ecologische toestand te kunnen
bereiken.

Overweging

Deze opmerking is correct, met uitzondering van de vermelding van de Velpe als aandachtsgebied (is speerpuntgebied) maar leidt niet tot een aanpassing van het plan
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2511

Mangelbeek
Aangezien de waterkwaliteit van de Mangelbeek de laatste jaren (redelijk) goed is, moeten de overige
rioleringsacties relatief vlot kunnen uitgevoerd worden.
Vooral het beperken en zelfs uitschakelen van de overstorten moet relatief snel kunnen gebeuren. Deze maatregel
had reeds lang moeten uitgevoerd zijn. Dit hangt natuurlijk grotendeels samen met het afkoppelingsbeleid van het
rioleringssysteem.
Ook het oppompen van grondwater in mijnverzakkingsgebieden is en blijft een groot probleem: dit water wordt
meestal ontrokken aan de bodem en weggepompt zonder dat het (nuttig) gebruikt wordt.
Maatschappelijk kan niet verantwoord worden dat er in Midden Limburg en Maasland zo grote hoeveelheden
waardevol grondwater wordt weggepompt, terwijl de overheid vraagt om zuinig om te gaan met water.
Inzake structuurherstel dient er nog een groot aantal ingrepen te gebeuren:
Vanaf het brongebied (Schietveld Helchteren) zijn er in het verleden werken uitgevoerd (rechttrekken, uitdiepen) die
thans zouden moeten hersteld worden. Ter hoogte van het gehucht Lillo zou de bedding sterk moeten verhoogd
worden, maar dan moet wel rekening gehouden worden met het overstromingsrisico (mijnverzakkingsgebied).
Stroomafwaarts kan vooral de beekbedding stroomopwaarts het Albertkanaal (via het landinrichtingsproject)
aangepakt worden. Gelet op de meerwaarde die dit kan bieden zou hier dringend werk van moeten gemaakt
worden.
Speciale aandacht zouden we willen vragen voor de aanwezigheid van veengebieden in zowel de
Mangelbeekvallei, als in een aantal valleien in de omgeving.
De overheid zou in feite een initiatief moeten nemen om al de (bekende) veengebieden een beschermstatus te
geven en specifiek beheer (vooral inzake waterbeheer en begroeiing) toe te passen. Hierbij gaan we er eveneens
van uit dat deze gebieden op de eerste plaats komen voor aankopen en/of beheer.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project 'De Wijers', waar we onlangs begonnen zijn met een
doorlichting van de mangelbeek

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2512

Zwarte Beek
De Zwarte Beek heeft momenteel reeds een vrij goede ecologische toestand, maar er zijn inderdaad nog
knelpunten die dringend en grondig moeten opgelost worden.
Het insijpelingsgebied van de Zwarte Beek (ten oosten van de N74) moet in de toekomst omgezet worden van
intensieve akker naar extensief weiland, met verwijdering van de aanwezige drainage en zonder beregening. Dit
zou het gebied, en dus ook het water dat naar Zwarte Beek en Bolliserbeek afvloeit, sterk verbeteren.
Een zeer belangrijk aandachtspunt (tussen Beringen en de monding in de Demer) is ongetwijfeld het afkoppelen
van de huishoudelijke afvalwatervrachten.
Het Integraal Project Zwarte Beek moet verder gezet worden en moet als voorbeeld gebruikt worden in andere
projecten.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project Zwarte Beek

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2513

Munsterbeek
Inzake waterkwaliteit moeten alleszins nog initiatieven genomen worden in enkele zijbeken, zoals Zutendaalbeek,
Broekerbeek, Bezoensbeek en Munsterbeek-Molenbeek.
Een aantal zijbeken zijn gelegen in akkergebieden (Haspengouw), de Wilderbeek, Krombeek, Meersbeek.
In deze valleien is de vermindering van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen absoluut noodzakelijk. Zoals
aangemeld in de nota zijn erosiebufferstroken absoluut noodzakelijk, maar ook regenwaterbekkens en
landschapsverbetering (kleine landschapselementen) zijn ook hier, net zoals in de meeste valleigebieden in Droog
Haspengouw)

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project Demer Limburg

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2514

Demer I (Demer vanaf oorsprong in Ketsingen (Tongeren) tot aan de monding van Stiemer in Diepenbeek
Ook hier stelt zich het probleem van een verontreiniging door instroom van nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen, vaak gecombineerd met erosie.
Erosie is reeds een lang bekend probleem, het is dan ook niet verantwoord dat dit probleem nog steeds niet
volwaardig bestreden wordt. Nochtans geeft het tegengaan van erosie belangrijke ecologische en maatschappelijke
winstpunten, onder meer minder modderoverlast in woongebied en in de waterlopen, minder afstroom van
nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, behoud van vruchtbare teeltlaag,… .
Erosiemaatregelen zijn dus absoluut noodzakelijk.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project Demer Limburg

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2515

Demer II (Demer vanaf de monding Stiemer te Diepenbeek tot aan de monding Slangebeek in Hasselt)
Belangrijk aspect in dit segment van de Demer is alleszins het noodzakelijk structuurherstel. Dit komt niet alleen de
waterkwaliteit ten goede, maar zorgt daarenboven voor een betere ecologische toestand en kwaliteit van het water.
Ook wordt er meer water gebufferd en wordt de stroomsnelheid beperkt, waardoor de oevers minder aangetast
worden.
Een aantal zijlopen van de Demer, zoals Stiemer, Heyweyer, Schrabeek, Achterbeek, maar vooral de
Zusterkloosterbeek die de vijvers van domein Bokrijk (deels) van voldoende water zou moeten voorzien, kampen
reeds een aantal jaren met droogteverschijnselen, zeker in de bovenlopen. Infiltratiegebieden en het beperken van
te snelle waterafvoer zijn absoluut nodig om te voorkomen dat het ecologisch systeem van deze waterlopen
(brongebied, waterloop, vijvercomplexen) uitdrogen en degraderen.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in de integrale projecten Demer Limburg en 'De Wijers'

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2516

Mombeek
In de bovenloop (Tongeren, Borgloon, Kortessem) blijft het tegengaan van de erosie een zeer belangrijk
onderwerp. Alhoewel de problematiek zich reeds jarenlang manifesteert, zijn de uitgevoerde maatregelen wel
positief, maar volstrekt onvoldoende. In actie 8B_A_0139 worden wel maatregelen voorzien, maar we vinden dat
hier een structurele aanpak (juridische onderbouw) absoluut noodzakelijk is.
Het Integraal Project Herk en Mombeek, dat reeds tot enkele resultaten geleid heeft, moet
verdergezet en geïntensiveerd worden. Dit project wordt grotendeels getrokken door het Bekkensecretariaat, maar
we stellen reeds een aantal jaren vast dat het Bekkensecretariaat veel te weinig armslag en ondersteuning krijgt om
dit soort projecten volwaardig en met de nodig snelheid uit te voeren.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project Herk en Mombeek

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2517

Herk - Kleine Herk
Naast de fosforverwijdering is het afkoppelingsbeleid van groot belang om de kwaliteit van het water te verbeteren.
Net zoals in het stroomgebied van de Mombeek moet ook in het stroomgebied van de Herk de erosieproblematiek
grondig aangepakt worden.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project Herk en Mombeek

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2518

Hulpe - Zwart Water
Ontspringt te Beringen en stroomt door Tessenderlo en Diest en mondt in Zichem uit in de Demer. Zoals in de visie
reeds gesteld wordt zijn grote delen van de Winterbeek gesaneerd en zijn de chloorconcentraties sterk
teruggedrongen. Naast een continue monitoring is het noodzakelijk dat het ecologisch herstel wordt onderzocht en
waar mogelijk ook gestimuleerd, onder meer door aangepast beheer van de valleigronden. Vooral herstel (in de
mate van het mogelijke) van de veengronden is noodzakelijk, zeker als het water van voldoende kwaliteit is.

Daarnaast zijn, na de saneringen van de zoutverontreinigingen, nog een aantal initiatieven nodig om het geheel
valleigebied ecologisch volwaardig te herstellen en de waterloop voldoende te verbeteren. Vooral het afkoppelen
van rioleringen, maar ook het structuurherstel, waterhuishouding (veenbodems) zijn absoluut dringend noodzakelijk
om de kwaliteit van de waterloop voldoende te verbeteren. Hierbij mag niet vergeten worden dat door de jarenlange
zoutlozingen in deze waterloop, maar ook in de omliggende valleigebieden de ecologische kwaliteit zeer zwaar
aangetast werd. In feite moet de hele vallei ecologisch en inzake waterhuishouding volledig hersteld worden.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project 'De Drie Beken'. Het bekkensecretariaat heeft dit
integraal project al enkele jaren geleden opgestart. Dit leidde tot een uitgebreid saneringsproject van VMM en
OVAM, dat gedurende de vorige jaren werd uitgevoerd. Het bekkensecretariaat start in de loop van 2021 het
integraal project terug op om ook de andere aspecten in het gebied terug onder de loep te nemen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2519

Demer III en IV
Dit deel van de Demer begint aan de monding van de Slangebeek en eindigt aan de monding van de Gete. In dit
segment van de Demer monden onder meer de Slangebeek en de Roosterbeek uit. Alhoewel beide waterlopen
door ecologisch waardevolle gebieden stromen is de waterkwaliteit relatief slecht te noemen (stikstof en fosfor).
Voor beide waterlopen geldt dat de brongebieden en de bovenlopen sterke verdrogingsverschijnselen vertonen.
Nochtans lopen ze, zoals de nota stelt, door ecologisch waardevolle gebieden zoals de Teut, maar bevoorraden ze
ook vijvers van het Vijvergebied Midden Limburg.
Voldoende water dat van goede kwaliteit is, is in deze waterlopen van cruciaal belang. Aangezien zeker de
Roosterbeek over langere afstanden doorheen natuurgebied loopt is een goede waterhuishouding van zeer groot
belang. De toelichtingsnota gaat bij het speerpuntgebied vooral in op het Zwart Water (Schulens Broek) en de
Demerdelta (Schulensmeer).

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project De Wijers
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2520

Zwart Water
Het Zwart Water is in feite een afwateringskanaal voor de Demerdelta. Specifiek wordt het water vanuit het
overstroomd binnenbekken afgevoerd via het Zwart Water tot in Diest (monding in de Demer).
Alhoewel het dus strikt genomen een afwateringskanaak is kan en moet de waterkwaliteit en de beekstructuur
verbeterd worden. De waterkwaliteit kan eventueel verbeterd worden door de waterloop frequenter te gebruiken als
afvoer. Hierdoor komt er alleszins meer beweging in het water. Door de bedding te ontdiepen en het maaibeheer
van bedding en oevers aan te passen komt er een beetje meer structuur in de waterloop, zonder dat de
basisfunctie verloren gaat.
De toelichtingsnota gaat bij het speerpuntgebied vooral in op de Demerdelta op het Schulens Broek.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Demerdelta

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2521

Het Schulensmeer
Momenteel is het integraal project Life Delta in het Schulens Broek in uitvoering. Het project betreft een ecologische
herinrichting van het Schulensmeer en heeft als bedoeling om het herstel van Europese beschermde soorten en
habitats in de Demervallei tussen Schulen en Diest na te streven. De werken beogen in concreto volgende
doelstellingen:

• De creatie en herstellen van rietmoeras en natte graslanden;
• Het versterken van het waterbergend vermorgen van het gecontroleerd overstromingsgebied;
• Verhogen van het ecologisch potentieel van het waterlichaam;
• Verbeteren van de mogelijkheden voor zachte recreatie en natuureducatie.

Ondanks het beschermstatuut van het gebied en dus ook van het aanwezige water blijkt dat de waterkwaliteit op
een aantal punten (phytobenthos – kiezelwieren en fosfor) onvoldoende is. Aangezien er geen rechtstreekse
lozingen gebeuren in het wachtbekken en ook de mogelijke rechtstreekse landbouwinvloed beperkt is tot de
afvoergrachten en beken die niet rechtstreeks uitmonden in het Schulensmeer, moeten dringende maatregelen
genomen worden om de kwaliteit te verbeteren. Dit heeft natuurlijk te maken met de kwaliteit van het aangevoerde
water door de Demer en de Mangelbeek, mar wellicht ook met het stilstaan van het water soms gedurende langere
perioden. Een beperkt maar quasi voortdurende doorstroming van vers water ken wellicht reeds deel van dit
probleem oplossen.
Daarnaast zou, zowel in het binnenbekken als in het buitenbekken, het grondwaterpeil voldoende moeten verhoogd
worden zodat alleszins in het voorjaar en vroege zomer op een aantal locaties een plas-drassituatie ontstaat.
Inzake technische problemen veroorzaakt door infrastructuren haalt de nota terecht de gevolgen voor vismigratie
door de aanwezige vijzels aan: telkens als de vijzels in verbinding treden worden grote aantallen vissen gekwetst
en gedood. Hiervoor moet een degelijke oplossing uitgewerkt worden.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Demerdelta

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2522

Gete II
Voor een aantal parameters (vis, macro-invertebratenen macrofyten) moeten nog veel verbeteringen gerealiseerd.
Globaal genomen moeten rioleringsinfrastructuren geoptimaliseerd, want nog veel te veel woningen zijn niet op de
riolering aangesloten. Ook voor het tegengaan van erosie en modderafstroming van de hellingen moeten dringend
maatregelen genomen worden.
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Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in de integrale projecten Demerdelta en Getes-Melsterbeek

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : d2KcVZ4o

Ingediende reacties

Id: 2523

Melsterbeek
Blijkbaar moeten op grondgebied van Sint-Truiden nog een aantal rioleringswerken worden gerealiseerd. Hiervoor
moet men natuurlijk niet wachten tot 2033. De waterkwaliteit verbeteren door optimaliseren van de rioleringen en
uitbouw van de waterzuivering dient overal zo snel mogelijk te worden uitgevoerd.
In kader van een ecologisch verantwoord integraal waterbeleid pleiten we er voor om eerst de mogelijkheden om
de uitgestrekte valleigebieden optimaal hun waterbergend en –conserverende functie te laten vervullen te
onderzoeken en te realiseren. Hierop aansluitend kunnen dan overstromingsgebieden gerealiseerd worden. We
vrezen namelijk dat als er enkele overstromingsgebieden zijn gerealiseerd, men geen interesse meer heeft om de
valleigebieden zelf in te schakelen. Nochtans is het oplossen van het waterbergend vermogen in de valleien zowel
ecologisch als vanuit waterbeheer veel zinvoller dan het realiseren van overstromingsgebieden.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Getes-Melsterbeek

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : DH6KNCDO

Ingediende reacties

Id: 2876

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
In Hoeselt worden alle aanvragen voor grondwaterpompen goedgekeurd. Dat is verschrikkelijk voor de omgeving:
beken en poelen blijven droogstaan, dieren vinden geen drinken meer, amfibieën sterven uit, bomen gaan kapot,
natuurgebieden gaan kapot. Het is verschrikkelijk. Gemeentebestuur verschuift de verantwoordelijkheid. Boeren
leggen de bodem droog, terwijl zij de grootste slachtoffers zullen zijn op termijn!
STOP de wildgroei van grondwaterpompen!!!
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Overweging

De vergunningverlenende overheid speelt een cruciale rol in de correcte implementatie van het grondwaterbeleid
evenals het handhavingsbeleid. Vanuit de Vlaamse overheid zal in de planperiode 2022-2027 ingezet worden op
sensibilisatie en een verdere optimalisatie en ondersteuning van de lokale besturen om bij
grondwatervergunningsaanvragen de (cumulatieve) impactinschatting op een correcte en wetenschappelijk
onderbouwde manier te kunnen doen. Wij verwijzen hier bijkomend naar de pijlers opgenomen in het document
"Generieke visie grondwaterbeheer en -beleid".

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : eHSnB0f8

Ingediende reacties

Id: 1627

Problematische lozingen in natuurgebied
In het Demerbekken  komen  nog  talloze  problematische overstorten  of lozingen  van afva lwat er in natuurgebied
voor. Op volgende locaties zou hiertegen actie ondernomen moeten worden:
1. In het natuurreservaat de Sluisbemden van Natuurpunt situeert er zich het probleem dat bij hevige regenval
de riolering  regelmatig  overstroomt.  Het gaat hier niet om een gepland overstort. Het water spuit gewoon uit  de
rioleringsdeksels. De specifieke locatie is gelegen tussen de Sluisbemden en het toeristisch fietspad;
2. In de vallei van de Herk (in het deel van de vallei dat in beheer is bij Natuurpunt) komen er 3 illegale lozingen
voor. Ook in de Sint-Annabeek (Borgloon) wordt op diverse locaties water geloosd in natuurgebied. Dit met of
zonder medeweten van het stadsbestuur. We klagen hierbij o.a. ook de handhaving aan. Zowel VMM, de Provincie
Limburg als het  stadsbestuur  zijn diverse  malen hiervan  in kennis gesteld zonder dat we hierop een reactie
kregen;
3. In het natuurreservaat Wijvenheide (het deel in beheer bij Natuurpunt) komen nog lozingen van
zuiveringsstations van Kon ings en Aquafin voor;
4. Romershovendorp kent nog diverse lozingen in natuurgebied;
5. Waarschijnlijk zorgen een aantal (illegale) vakantiewoningen nog voor  lozingen  in de Zutendaalbeek;
6. Vallei grote beek te Leopoldsburg.

1. Ten zuiden van de bivakstraat bevindt zich een lozingspunt dat al meer dan 50 jaar onophoudelijk
ongezuiverd afvalwater van militaire en deels gemeentelijke wooneenheden loost in de grote beek. Al 25 jaar maakt
Natuurpunt dit kenbaar  via de milieuraad  van Leopoldsburg  en tot  op heden werd er niets ondernomen om dit
probleem op te lossen.
   2, Ten Westen van  Leopoldsburg  centrum,  in de craenenhoefstraat is er een overstort voorzien dat enkel het
afvalwater van Leopoldsburg centrum opvangt. Dit overstort is voorzien van een rietveld met slibopvang. Dit
opvangbekken is met  de beste bedoelingen  opgebouwd  maar het onderhoud laat te wensen over. Momenteel
heeft het afvalwater een eigen bedding in dit  slib gemaakt  en vind er eigenlijk  geen slibopvang  meer plaats, dit
bekken zit overvol.

3. In de hoekstraat en grootdonckstraat te Heppen zijn momenteel nog sloten die hun afvalwater ongezuiverd in
de beken laten lopen, hier is niets voorzien om bv via een kleinschalige waterzuivering te werken.

4. Ten Westen van Heppen centrum in de laerstraat  bevindt zich het overstort van Heppen dorp, dit is een zwaar
vervuild overstort dat zijn afvalwater zonder slibopvang in de scheutenbeek loost. Oevers en naastliggende
percelen liggen vol afval afkomstig uit dit overstort. Er werd in het  verleden al eens contact gezocht  met  aquafin 
over dit  probleem maar tot op heden werd er niets ondernomen.

5. Langs de grote beek te Beverlo aan de oosthamse steenweg is er eveneens een overstort dat in het verleden
regelmatig voor overlast zorgde, momenteel is er nog weinig burgerlijke controle waardoor er weinig gegevens
doorkomen over de werking ervan.
7. Vallei van de kleine beek of de vroegere genemeerbeek.

1. In de genemeerstraat is er nergens riolering, de lintbebouwing zorgt voor een sterke vervuiling van deze
waterloop.

2. Ter hoogte van de koolmijnlaan en de twaalfmeilaan te Zuiden van Beverlo, is er eveneens een overstort dat
al meer dan 50 jaar al zijn afvalwater loost in het natuurgebied 'de ulfort' en via een sloot die in de kleine beek
vloeit. Hier is tot op heden nooit moeite gedaan om dit zeer natuur belastende probleem te verhelpen.

3. In de zuidstraat ter hoogte van de beemdstraat is er eveneens een overstort dat in dezelfde sloot uitkomt en
dus mee verantwoordelijk is voor een zeer zware vervuiling.

Overweging

Uw opmerkingen inzake problematische lozingen in natuurgebieden worden doorgegeven aan de rioolbeheerders
en meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)
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Code van de indiener : eHSnB0f8

Ingediende reacties

Id: 1628

Kansen voor herinrichting van te diepe beken 
Op diverse locaties binnen het Demerbekken komen nog zeer diepe beken voor die ecologisch minder waard zijn
dan minder diepe beken. Op volgende locaties vinden wij dat een vero nt diep ing aan de orde is: 
1. De Demer in het gebied de Sluisbemden
2. Sint - Annabeek     (te Jesseren, Borgloon) en de Herk in het gebied Helshoven Meersbeemden van
Natuurpunt. Op deze locaties zou men de dijken opn ieu w moeten afgraven . Dit kan door het uitvoeren van de
inrichtingswerken die VLM plant . Ook hermeandering van de Sint-Annabeek moet overwogen worden;
3. Een specifieke locatie waar een te diepe beek ligt is: Borgloon, Afd. 3, Sectie B, 710a en 809a;
4. natuurkundig gezien over een groot deel van de winterbeek. voorheen nodig om afvoercapac it eit te vergroten
en overstromingsgevaar huizen te beperken. Met de aangelegde overstromingszone zien wij een mogeli j kheid om
de beken te verontdiepen:

1. Hl  H2 H4 H6, Boomgaard & picknickbank, HOESELT, 1 afd., B587M
2. H3 , Reeënveldje beek, HOESELT, 1 afd., B589W
3. H7, Kleinbeekwei 2 sporenweg, HOESELT, 1 afd., D538A
4.010, Nieuw Reeënbosje, HOESELT, 1 afd. , D574A
5. 51 52 54 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. D548B 53 Ronde wei HOESELT 1 afd. D546C
6. Overstromings zone Hoeselt 3e afdeling 710C, 737M, 737P en Ten X

5. De wilderbeek in het Munsterbos is volledig rechtgetrokken. Hermeandering is hier aan de orde. Hetzelfde
geldt voor de Elsterbeek;
6. Motmolen te Bilzen: De Nieuwzouw  ligt er veel te diep. Specifiek:  perceel  A176a. Een oplossing zou zijn
om minder diep of niet te ruimen. Ook hermeandering van de Nieuwzouw vanaf Alden Biesen tot aan de Demer
behoort tot de oplossingsmogelijkheden
7. Vallei van de grote beek.

1. Vanaf de bandstraat/ Beverlostraat te Beverlo/ Leopoldsburg is de grote beek op vele plaatsen uitgediept en
recht getrokken ten dienste van landbouw- en woonactiviteiten. De enorme lintbebouwing die zelfs tot op de dag
van heden plaatsv inden op grondgebied  Leopoldsburg  zijn hier mede verantwoordelijk voor. Van enige
beleidsverandering is in Leopoldsburg nog totaal geen sprake. Vanaf de spoorweg Hasselt/ Mol is de grote beek zo
sterk uitgediept dat enorme verdrogingseffecten hebben plaatsgevonden in de nabij gelegen percelen. Hoe verder
men naar het Westen gaat richting Albertkanaal hoe erger dat dit fenomeen zich heeft afgespeeld. Vanaf de
Oosthamsestweg te Beverlo is een groot deel gewoon rechtgetrokken en tot enkele meters diep uit gegraven .
8. De scheutenbeek te Heppen .

1. Door de afsluiting van de bron komt er bijna geen natuurlijk water meer in deze beek, enkel bij hevige regenval
stroomt er nog water door de beek. De natuurlijkheid is door de lintbebouwing zwaar verstoort met verdroging tot
gevolg.
9. Vallei van de kleine- of genem eerbeek .

1. De bron van deze beek is gelegen in een bosgebied dat door verdroging bijna geen water meer genereert.
Vanaf  de stalsesteenweg is de beek overal rechtgetrokken en uitgediept en heeft het  er  meer  weg  van  een
open riool, de woningen langs deze straat lozen in deze beek. Vanaf de genemeerstraat komt deze beek in een
mijnverzakkingsgebied terecht waardoor er wel voldoende watertoevoer is. Maar vanaf de spoorweg Hasselt- Mol is
ook deze beek rechtgetrokken en uitgediept door de vele woningen in deze omgeving.

Overweging

Uw opmerkingen inzake de herinrichting van te diepe beken worden doorgegeven aan de waterbeheerders en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eHSnB0f8

Ingediende reacties

Id: 1629

Oplossingen om De Grote Beek, de Scheutenbeek en de Kleine- of Genemeerbeek te verontdiepen zijn er zeker.
We denken aan de volgende:
1. Op sommige plaatsen in de grote en kleine beek zijn er mogelijkheden maar dit dient te worden onderzocht.
Er zijn plaatsen waar er geen bebouwing is en waar kansen zijn om te vernatten. De grootste opportuniteit zou wel
eens de omgeving kunnen zijn van de grote beek in de zone ten Westen van de spoorweg  Hasselt  - Mol ter
hoogte van de reservorenstraat te Beverlo.
2. Een tweede gebied zou de 'ulfort ' te Beverlo kunnen zijn maar dan moet het probleem van de twee
lozingspunten aldaar worden opgelost.

Hermeandering zou zeker ook een oplossing kunnen zijn.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project 'De 3 Beken'.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Id: 1630

Bijsturing op vlak van onderhoudsbeheer door Wateringen 
Op een aantal locaties in het Demerbekken  is het  beheer  door de Wateringen suboptimaal om ecologisch
kwalitatief te noemen. Op volgende locat ies is een bijsturing nodig:
1. Verschil lende waterlopen (oa een aftakking van de Demer) zijn niet opgenomen in de Atlas van Waterlopen
en worden momenteel niet onderhouden, zodat er heel wat achterstallig onderhoud is en deze stilaan dicht groeit.
2. De watering de Herk is een kampioen ivm de zware ruimingen aan cat 3 beken , recentelijk voorbeeld is de
vernietiging van gracht H in de meersbeemden waar op 500 m een oude haag volledig is gerooid op onze
eigendommen
3. Voor het gebied Wijvenheide: Er is nood aan een plan dat weergeeft waar, door wie en wanneer
werkzaamheden aan de beken en aanvoergrachten uitgevoerd worden;
4. De Wilderbeek ( 3 m ) diep;
5. Leopoldsburg:  Op verschillende  plaatsen  werden  in het  verleden beekbegeleidende bossen gekapt om
beken beter te kunnen ruimen. Dit zijn zulke kleine waterlopen  die eigenlijk  geen ruiming  nodig  hebben. Maar
vanuit de provincie Limburg komt toch de opdracht om deze te ruimen. Dit beheer  zou beter niet meer worden
uitgevoerd;
6. Perceel natuurgebied Motmolen Bilzen: Al 76a
7. Diverse locaties in Hoeselt:

a. Hl H2 H4 H6 Boomgaard & picknickbank HOESELT 1 afd. B587M
b. H3 Reeënveldje beek HOESELT 1 afd. B589W H7 Kleinbeekwei 2 sporenweg HOESELT 1 afd. D538A
c. 010 Nieuw Reeënbosje HOESELT 1 afd. D574A
d. Sl S2 S4 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. D548B S3 Ronde wei HOESELT 1 afd. D546C

Overstromings zone Hoeselt 3e afdeling 710C, 737M, 737P en T en X
8. Minder frequent beheer is aan de orde op bovenstaande locaties in Hoeselt. Wij stellen ons de vraag of
smalle meanders met een kraan bereden moeten worden. Op dergelijke eilandjes zou hogere oeverbegroeiing
mogen komen. Wij stellen ons tevens vragen bij de noodzaak van bepaalde ingrepen voor de provincie.

Overweging

Uw opmerkingen inzake het onderhoudsbeheer van de wateringen worden doorgegeven aan de wateringen en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : eHSnB0f8

Ingediende reacties

Id: 1631

Verbetering van de handhaving binnen natuurgebied 
Handhaving is één van de belangrijkste maatregelen om ervoor te zorgen dat wetgeving nageleefd wordt. De afge
lopen jaren zijn er op diverse locaties in het Demerbekken problemen geweest met allerhande illegale acties . Een
overzicht van de locaties  waar  er acties ondernomen zouden moeten worden: 
1. Zutedaalbeek vanaf het fietspad tot aan de boswachterswoning . De landbouwer bemest te veel, en ook tot
tegen de beek. Over het algemeen worden weilanden aan waterlopen in Bilzen te frequent bemest met behulp van
drijfmest;
2. Landerijen :Op den heiligen geestberg;
3. Over de volledige lengte van de Sint-Annabeek zou er meer toezicht mogen zijn op het oeverbeheer,
bemestingspraktijken, etc .

Onderstaande kaarten geven de verschillende locaties die aangehaald worden overzichtelijk weer

Overweging

Uw opmerkingen worden doorgegeven aan de bevoegde administraties

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : eHSnB0f8

Ingediende reacties

Id: 1632

Enkele specifieke bemerkingen rond de Demervallei op grondgebied Bilzen 

Foto
NB
OL
Plaats
Omschrijving
oosgbp_20210221_000 1
50°53'59,248
Il
5°27'57,527
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer.
Uitloop van de riool
????
oosgbp_20210221_000 2
50°53158,407
Il
5°28101,737
Il
Molenstraat Bilzen,
aan de brug over de Demer.
Diepte van de Demer t .o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_0003
oosgbp_20210221_0004
50°53154,900
Il
5°28'13,749
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek .
De diepte van de Demer, en de Nieuwe Winterbeek t.o.v. het maaiveld is hier± 3M. Opmerking:Het zou mooi zijn
mocht de oude  Winterbeek terug  kunnen stromen. In de winter staat hier op sommige plaatsen water in.
Weliswaar stilstaand.

In de zomer staat deze beek droog.
oosgbp_20210221_000 5
50°53'54,376
Il
5°28'17,621
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
Duidelijk zicht op de diepte van de Demer
t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_0006
50°53'52,403
Il
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5°28'17,273
11
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
Duidelijk zicht op de diepte van de nieuwe Winterbeek t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_000 7
50°54'03,693
Il
5°27'30,905
Il
Molenstraat richting Pruinveld, vlak voor het waterzuiveringstattion
, rechts het gebied in.
Overstort van het waterzuiveringsstatio n verbonden met de Demer.
oosgbp_20210220_000 8
50°53'34,674
Il
5°29'50,549
Il
Rentfortstraat Bilzen,
achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Oranje rioolbuis ???
oosgbp_20210220_0009
oosgbp_20210220_001 0
50°53'30,069
Il
5°30'08,703
Il
Rentfortstraat Bilzen, tegenover Rentfortmolen, links naast de Demer het gebied in wandelen.
De diepte van het Echelwater t.o.v. het maaiveld is hier duidelijk zichtbaar, alsook dat het akker veel te dicht tot
tegen het Echelwater komt. Dit laatste is een zeer heikel punt voor ons (meststoffen die infiltreren in de waterloop
!!!). De linkeroever is door de jaren heen opgehoogd door ruiming. De oever is terug te verlagen.
Mogelijk is het
ruimingsslib wel verontreinigd.

oosgbp_20210220_001 1
50°53'27,998
11
5°30105,265
11
Rentfortstraat Bilzen, tegenover Rentfortmolen, links naast de Demer het
gebied in wandelen.
De akker komt hier duidelijk te kort tegen de Demer
oosgbp_20210220_001 2
oosgbp_20210220_001
3
50°53 '36,038
11
5°29150,047
11
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Overstrort van pompstation op foto 0013.
oosgbp_20210220_001 4
oosgbp_20210220_001 5
50°53'33,455
11
5°29150,260
11
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Zicht op uitloop van de Pepelbeek in de Demer, en de kunstmatig gebouwde waterval, die vismigratie onmogelijk
maakt.
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Achter de oude Slagmolen, aan de spurkerweg
(50°53'15,34111NB -
5°3 0'43,4 0611OL)
bevindt zich nog een dergelijke waterv al, die best door hermeandering buiten gebruik gesteld zou worden.

Algemenevaststellingen

Pepelbeek en Rooierbeek
Kruidruiming te voorzien vanaf de spoorwegzate.

Marebeek
Kruidruiming algemeen+ aanwezigheid van
parelvederkruid.

Heesveldbeek
Kruidruiming te voorzien.

Fotolijst 
Onderstaande foto's worden in dezelfde volgorde weergegeven als  in  bovenstaande  tabe l. Voor de eenvoud
nummeren we de foto's als foto 1, foto 2,...

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Demer Limburg en besproken met de bevoegde
waterbeheerders / administraties.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : FD2NpDSY

Ingediende reacties

Id: 2677

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
In #DuurzaamKermt nemen wij alvast onze verantwoordelijkheid. Meer dan welkom om te komen kijken naar onze
natuurlijke plantenwaterzuivering die wij installeerden in #RootsOfHeaven.

Overweging

Het bekkensecretariaat is zeker geïnteresseerd in uw aanbod om kennis te maken met DuurzaamKermt  en uw
natuurlijke plantenwaterzuivering die U installeerde in #RootsOfHeaven. U mag altijd contact opnemen
via secretariaat_demer@vmm.be

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : gAComWpv

Ingediende reacties

Id: 2673

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
De verontrustende trend van droogte uit zich ook in mijn lokale omgeving. Lokale beken en poelen staan ongewoon 
lang droog. De Gerlabeek, een zijtak van Demer 1, is daarvan één van de vele voorbeelden. Deze staat 
tegenwoordig droog van mei tot maart en bevloeit normaal een uitgestrekt natuurgebied in beheer van Orchis. Ook 
de Winterbeek (zijtak Mombeek) ondergaat hetzelfde lot.
Door de droogte van afgelopen zomer is er een toeloop ontstaan op grondwaterwinningen. Doordat de 
bevoegdheden zo versnipperd zijn, faalt het grondwaterbeleid. Ogenschijnlijk is er op lokaal niveau zelfs geen 
beleid. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het verlenen van veel van deze vergunningen, maar beschikken niet 
over voldoende of gekwalificeerd personeel. De beslissingen over het verlenen van deze vergunningen zijn vaak 
ook politiek of persoonlijk gemotiveerd. Beleidsmakers zwaaien op lokaal niveau met cliché-verantwoordingen en 
lang gedateerde argumentaties. Dit maakt dat het totale vergunde maximale jaardebiet in mijn gemeente in amper 6 
maanden bijna verdubbelde. Het in verschillende decennia opgebouwde debiet van ongeveer 150.000 m³ ging in 
een half jaar tijd naar ongeveer 270.000 m³. En dat terwijl de grondwaterindicator in Hoeselt op een historisch laag 
punt staat. Van deze trend hebben we jammer genoeg nog niet het einde gezien. De oorzaak van de drooglegging 
van bovenstaande beken hoeven we dus niet ver te zoeken.
Het verplicht aan te vragen advies van het de Vlaamse Milieumaatschappij is niet bindend, maakt vaak weinig 
indruk en wordt vaak in de wind geslagen. Soms vergeet men zelfs het aan te vragen. Zij hebben geen bevoegdheid 
tot handhaving.
Op gemeentelijk vlak bestaat zo goed als nergens een grondwaterbeleid, laat staan handhaving. De Vlaamse 
Overheid en haar instanties laat de lokale besturen hierover volledig in het ongewisse. Ook de nieuwe gelanceerde 
visie heeft hier geen oog voor en is alles behalve ambitieus.
In mijn gemeente kon ik na een zeer korte zoektocht 2 onvergunde, grote grondwaterwinningen terugvinden. Dit 
werd gemeld aan VMM en gemeentelijke diensten. Door het ontbreken van een gemeentelijk beleid, gaan deze 
malafide exploitanten, die jaren lang onvergund en onvergoed grondwater oppompen, vrijuit. Na het aanvragen van 
een nieuwe vergunning worden deze exploitanten niet gesanctioneerd door bijkomende voorwaarden of een lager 
debiet, integendeel, ze krijgen een versoepeling en een groter debiet dan voorheen. Achterstallige toelagen worden 
niet teruggevorderd. Dit is niet bepaald motiverend voor exploitanten. Waarom nog de moeite doen om te 
vergunnen, toelage te betalen, zich te houden aan opgelegde debieten,… als er toch geen sancties maar zelfs 
beloningen volgen. Dit is een groot hiaat, waar niet aan geraakt wordt in de nieuwe visie.
Dit heeft het lugubere gevolg dat er -door de vele onvergunde grondwaterwinningen- totaal geen zicht is op het 
werkelijke opgepompte debiet van grondwater en er dus nieuwe vergunningen worden verleend op basis van grof 
onderschatte cijfers en een onvolledige kijk op het effect.
In de SGBP Visie Grondwater lees ik o.a.:
Het is onhaalbaar en wellicht ook niet te onderbouwen om  voor  elke  grondwaterwinning  (bv. 
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Overweging

Uw opmerkingen over de problematiek van de verdroging van onze waterlopen en valleien zijn terecht. Dit ligt
echter niet (enkel) aan de toegenomen grondwaterwinningen in uw regio, maar ook aan het gebrek aan infiltratie,
drainages, vroegere rechttrekkingen van beken, ... .
Wij geven uw aandachtspunt inzake de grondwaterwinningen mee aan het beleid.
Voor wat de specifieke problematiek van Gerlabeek en Winterbeek (Mombeek) betreft nemen we uw
aandachtspunt mee op in onze integrale projecten in die regio's.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : gFYUBCsx

Ingediende reacties

Id: 1633

Problematische lozingen in natuurgebied 
In het Demerbekken komen nog talloze problematische overstorten of lozingen van afvalwater in natuurgebied
voor. Op volgende locaties zou hiertegen actie ondernomen moeten worden:
1. In het natuurreservaat de Sluisbemden van Natuurpunt situeert er zich het probleem dat bij hevige regenval de
riolering regelmatig  overstroomt.  Het gaat hier niet om een gepland overstort. Het water spuit gewoon uit de
rioleringsdeksels. De specifieke locatie is gelegen tussen de Sluisbemden en het toeristisch fietspad;
2. In de vallei van de Herk (in het deel van de vallei dat in beheer is bij Natuurpunt) komen er 3 illegale lozingen
voor. Ook in de Sint-Annabeek (Borgloon) wordt op diverse locaties water geloosd in natuurgebied. Dit met of
zonder medeweten van het stadsbestuur. We klagen hierbij o.a. ook de handhaving aan. Zowel VMM, de Provincie
Limburg  als het  stadsbestuur  zijn diverse malen  hiervan in  kennis gesteld zonder dat we hierop een reactie
kregen;
3. In het natuurreservaat Wijvenheide (het deel in beheer bij Natuurpunt) komen nog lozingen van
zuiveringsstations van Konings en Aquafin voor;
4. Romershovendorp kent nog diverse lozingen in natuurgebied;
5. Waarschijnlijk zorgen een aantal {illegale) vakantiewoningen nog voor lozingen in de Zutendaalbeek;
6. Vallei grote beek te Leopoldsburg.

1. Ten zuiden van de bivakstraat bevindt zich een lozingspunt dat al meer dan 50 jaar onophoudelijk ongezuiverd
afvalwater van militaire en deels gemeentelijke wooneenheden loost in de grote beek. Al 25 jaar maakt Natuurpunt
dit kenbaar via de milieuraad  van Leopoldsburg  en tot  op heden werd er niets ondernomen om dit probleem op te
lossen.
   2, Ten Westen van Leopoldsburg centrum, in de craenenhoefstraat is er een overstort voorzien dat enkel het
afvalwater van Leopoldsburg centrum opvangt. Dit overstort is voorzien van een rietveld met slibopvang. Dit
opvangbekken is met de beste bedoelingen opgebouwd maar het onderhoud laat te wensen over. Momenteel heeft
het afvalwater een eigen bedding in dit slib gemaakt en vind er eigenlijk geen slibopvang meer plaats, dit bekken zit
overvol.

3. In de hoekstraat en grootdonckstraat te Heppen zijn momenteel nog sloten die hun afvalwater ongezuiverd in
de beken laten lopen, hier is niets voorzien om bv via een kleinschalige waterzuivering te werken.

4. Ten Westen van Heppen centrum in  de laerstraat bevindt zich het overstort van Heppen dorp, dit is een zwaar
vervuild overstort dat zijn afvalwater zonder slibopvang in de scheutenbeek loost. Oevers en naastliggende
percelen liggen vol afval afkomstig  uit  dit  overstort.  Er werd in het verleden al eens contact  gezocht  met 
aquafin  over dit  probleem maar tot op heden werd er niets ondernomen.

5. Langs de grote beek te Beverlo aan de oosthamse steenweg is er eveneens een overstort dat in het verleden
regelmatig voor overlast zorgde, momenteel is er nog weinig burgerlijke controle waardoor er weinig gegevens
doorkomen over de werking ervan.
7. Vallei van de kleine beek of de vroegere genemeerbeek.

1. In de genemeerstraat is er nergens riolering, de lintbebouwing zorgt voor een sterke vervuiling van deze
waterloop.

2. Ter hoogte van de koolmijnlaan en de twaalfmeilaan te Zuiden van Beverlo, is er eveneens een overstort dat
al meer dan 50 jaar al zijn afvalwater loost in het natuurgebied 'de ulfort' en via een sloot die in de kleine beek
vloeit. Hier is tot op heden nooit moeite gedaan om dit zeer natuur belastende probleem te verhelpen.

3. In de zuidstraat ter hoogte van de beemdstraat is er eveneens een overstort dat in dezelfde sloot uitkomt en
dus mee verantwoordelijk is voor een zeer zware vervuiling.

Overweging

Uw opmerkingen inzake problematische lozingen in natuurgebieden worden doorgegeven aan de rioolbeheerders
en meegenomen in de verschillende integrale projecten.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : gFYUBCsx

Ingediende reacties

Id: 1634

Kansen voor herinrichting van te diepe beken 
Op diverse locaties binnen het Demerbekken komen nog zeer diepe beken voor die ecologisch minder waard zijn
dan minder diepe beken. Op volgende locaties vinden wij dat een verontdieping aan de orde is: 
1. De Demer in het gebied de Sluisbemden
2. Sint-Annabeek (te Jesseren, Borgloon) en de Herk in het gebied Helshoven Meersbeemden van Natuurpunt.
Op deze locaties zou men de dijken opnieuw moeten afgraven. Dit kan door het uitvoeren van de inrichtingswerken
die VLM plant. Ook hermeandering van de Sint-Annabeek moet overwogen worden;
3. Een specifieke locatie waar een te diepe beek ligt is: Borgloon, Afd. 3, Sectie B, 710a en 809a;
4. natuurkundig gezien over een groot deel van de winterbeek. voorheen nodig om afvoercapaciteit te vergroten
en overstromingsgevaar huizen te beperken. Met de aangelegde overstromingszone zien wij een mogelijkheid om
de beken te verontdiepen:

1. Hl H2 H4 H6, Boomgaard & picknickbank, HOESELT, 1 afd., B587M
2. H3 , Reeënveldje beek, HOESELT, 1 afd., B589W
3. H7, Kleinbeekwei 2 sporenweg, HOESELT, 1 afd. , D538A
4.010, Nieuw Reeënbosje, HOESELT, 1 afd., D574A
5. S1 S2 S4 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. D548B 53 Ronde wei HOESELT 1 afd. D546C
6. Overstromings zone Hoeselt 3e afdeling 710C, 737M, 737P en Ten X

5. De wilderbeek in het Munsterbos is volledig rechtgetrokken. Hermeandering is hier aan de orde. Hetzelfde
geldt voor de Elsterbeek;
6. Motmolen te Bilzen: De Nieuwzouw ligt er veel te diep. Specifiek:  perceel  A176a. Een oplossing zou zijn
om minder diep of niet te ruimen. Ook hermeandering van de Nieuwzouw vanaf Alden Biesen tot aan de Demer
behoort tot de oplossingsmogelijkheden
7. Vallei van de grote beek.

1. Vanaf de bandstraat/ Beverlostraat te Beverlo/ Leopoldsburg is de grote beek op vele plaatsen uitgediept en
recht getrokken ten dienste van landbouw- en  woonactiviteiten. De enorme  lintbebouwing  die zelfs  tot  op de dag
van heden plaatsvinden  op grondgebied  Leopoldsburg  zijn hier mede  verantwoordelijk voor.  Van enige
beleidsverandering is in Leopoldsburg  nog totaal geen sprake.  Vanaf de spoorweg  Hasselt/  Mol is de grote beek
zo sterk uitgediept dat enorme verdrogingseffecten hebben plaatsgevonden in de nabij gelegen percelen. Hoe
verder men naar het Westen gaat richting Albertkanaal hoe erger dat dit fenomeen zich heeft afgespeeld. Vanaf de
Oosthamsestweg te Beverlo is een groot deel gewoon rechtgetrokken en tot enkele meters diep uitgegraven.
8. De scheutenbeek te Heppen.

1. Door de afsluiting van de bron komt er bijna geen natuurlijk water meer in deze beek, enkel bij hevige
regenval stroomt er nog water door de beek. De natuurlijkheid is door de lintbebouwing zwaar verstoort met
verdroging tot gevolg.
9. Vallei van de kleine- of genemeerbeek.

1. De bron van deze beek is gelegen in een bosgebied dat door verdroging bijna geen water meer genereert.
Vanaf de stalsesteenweg is de beek overal rechtgetrokken en uitgediept en heeft het er meer weg van een open
riool, de woningen langs deze straat lozen in deze beek. Vanaf de genemeerstraat komt deze beek in een
mijnverzakkingsgebied terecht waardoor er wel voldoende watertoevoer is. Maar vanaf de spoorweg Hasselt- Mol is
ook deze beek rechtgetrokken en uitgediept door de vele woningen in deze omgeving.
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Overweging

Uw opmerkingen inzake de herinrichting van te diepe beken worden doorgegeven aan de waterbeheerders en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : gFYUBCsx

Ingediende reacties

Id: 1635

Oplossingen om De Grote Beek, de Scheutenbeek en de Kleine- of Genemeerbeek te verontdiepen zijn er zeker.
We denken aan de volgende: 
1. Op sommige plaatsen in de grote en kleine beek zijn er mogelijkheden maar dit dient te worden onderzocht. Er
zijn plaatsen waar er geen bebouwing is en waar kansen zijn om te vernatten. De grootste opportuniteit zou wel
eens de omgeving kunnen zijn van de grote beek in de zone ten Westen van de spoorweg Hasselt - Mol ter hoogte
van de reservorenstraat te Beverlo.
2. Een tweede gebied zou de 'ulfort ' te Beverlo kunnen zijn maar dan moet het probleem van de twee
lozingspunten aldaar worden opgelost.

Hermeandering zou zeker ook een oplossing kunnen zijn.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project 'De 3 Beken'.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : gFYUBCsx

Ingediende reacties

Id: 1636

Bijsturing op vlak van onderhoudsbeheer door Wateringen 
Op een aantal locaties in het Demerbekken  is het  beheer  door de Wateringen suboptimaal om ecologisch
kwalitatief te noemen. Op volgende locaties is een bijsturing nodig:

1. Verschillende waterlopen (oa een aftakking van de Demer)  zijn niet opgenomen  in de Atlas van Waterlopen
en worden  momenteel  niet onderhouden,  zodat er  heel wat achterstallig onderhoud is en deze stilaan dicht
groeit.
2. De watering de Herk is een kampioen ivm de zware ruimingen aan cat 3 beken , recentelijk voorbeeld is de
vernietiging van gracht H in de meersbeemden waar op 500 m een oude haag volledig is gerooid op onze
eigendommen
3. Voor het gebied Wijvenheide: Er is nood aan een plan datweergeeft waar, door wie en wanneer
werkzaamheden aan de beken en aanvoergrachten uitgevoerd worden;
4. De Wilderbeek ( 3 m ) diep;
5. Leopoldsburg:  Op verschillende  plaatsen werden  in  het  verleden beekbegeleidende bossen gekapt om
beken beter te kunnen ruimen. Dit zijn zulke kleine waterlopen die eigenlijk geen ruiming  nodig  hebben.  Maar
vanuit de provincie Limburg komt toch de opdracht  om d.eze te  ruimen. Ditbeheerzoubeter niet meer worden
uitgevoerd;
6. Perceel natuurgebied Motmolen Bilzen: Al 76a
7. Diverse locaties in Hoeselt:

a. Hl H2 H4 H6 Boomgaard & picknickbank HOESELT 1 afd. B587M
b. H3 Reeënveldje beek HOESELT 1 afd. B589W H7 Kleinbeekwei 2 sporenweg HOESELT 1 afd. D538A
c. 010 Nieuw Reeënbosje HOESELT 1 afd. D574A
d. 51 52 54 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. DS48B S3 Ronde wei HOESELT 1 afd. D546C

Overstromings zone Hoeselt 3e afdeling 710C, 737M, 737P en T en X
8. Minder frequent beheer is aan de orde op bovenstaande locaties in Hoeselt. Wij
stellen ons de vraag of smalle meanders met een kraan bereden moeten worden. Op dergelijke eilandjes zou
hogere oeverbegroeiing mogen komen. Wij stellen ons tevens vragen bij de noodzaak van bepaalde ingrepen voor
de provincie.

Overweging

Uw opmerkingen inzake het onderhoudsbeheer van de wateringen worden doorgegeven aan de wateringen en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : gFYUBCsx

Ingediende reacties

Id: 1637

Verbetering van de handhaving binnen natuurgebied
Handhaving is één van de belangrijkste maatregelen om ervoor te zorgen dat wetgeving nageleefd wordt. De
afgelopen jaren zijn er op diverse locaties in het Demerbekken problemen geweest met allerhande illegale acties.
Een overzicht van de locaties waar er acties ondernomen zouden moeten worden:
1. Zutedaalbeek vanaf het fietspad tot aan de boswachterswoning . De landbouwer bemest te veel, en ook tot
tegen de beek. Over het algemeen worden weilanden aan waterlopen in Bilzen te frequent bemest met behulp van
drijfmest;
2. Landerijen :Op den heiligen geestberg;
3. Over de volledige lengte van de Sint-Annabeek zou er meer toezicht mogen zijn op het oeverbeheer,
bemestingspraktijken, etc.
Onderstaande kaarten geven de verschillende locaties die aangehaald worden overzichtelijk weer

Overweging

Uw opmerkingen worden doorgegeven aan de bevoegde administraties

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : gFYUBCsx

Ingediende reacties

Id: 1638

Enkele specifieke bemerkingen rond de Demervallei op grondgebied  Bilzen 

Foto
NB
OL
Plaats
Omschrijving
oosgbp_20210221_000 1
50°53 '59,248
Il
5°27'57,527
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer.
Uitloop van de riool
????
oosgbp_20210221_000 2
50°53'58,407
Il
s·2s'o1,737
Il
Molenstraat Bilzen,
aan de brug over de Demer.
Diepte van de Demer
t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_0003
oosgbp_20210221_000 4
so0 53'54,900
Il
5°28113,749
Il
Molenstraat Bilzen , aan de brug over de Demer , het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
De diepte van de Deme r, en de Nieuwe Winterbeek t.o.v. het maaiveld is hier± 3M . Opmerk ing: Het zou mooi zij
n mocht de oude Winterbeek terug kunnen
stro men. In de winter staat hier op sommige plaatsen water in.
Weliswaar stilst aand.

In de zomer staat deze beek droog.
oosgbp_20210221_000 5
50°53'54,376
Il
5•2s·11,G21
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
Duidelijk zicht op de diepte van de Demer
t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_000 6
50°53'52,403
Il
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5°28'17,273
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
Duidelijk zicht op de diepte van de nieuwe Winterbeek t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_000 7
50°54'03,693
Il
5°27'30,905
Il
Molenstraat richting Pruinveld, vlak voor het waterzuiveringstattion
, rechts het gebied in.
Overstort van het waterzuiveringsstatio n verbonden met de Demer.
oosgbp_20210220_000
8
50°53'34,674
Il
5°29'50,549
Il
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen,
langs de Demer.
Oranje rioolbuis ???
oosgbp_20210220_000 9
oosgbp_20210220_001 0
50°53'30,069
Il
5°30108,703
Il
Rentfortstraat Bilzen, tegenover Rentfortmolen, links naast de Demer het gebied in wandelen.
De diepte van het Echelwater t.o.v. het maaiveld is hier duidelijk zichtbaar, alsook dat het akker veel te dicht tot
tegen het Echelwater komt. Dit laatste is een zeer heikel punt voor ons (meststoffen die infiltreren in de waterloop
!!!). De linkeroever is door de jaren heen opgehoogd door ruiming. De oever is terug te verlagen.
Mogelijk is het
ruimingsslib wel verontreinigd.

oosgbp_20210220_001 1
50°53'27,998
Il
5°30'05,265
Il
Rentfortstraat Bilzen, tegenover Rentfortmolen, links naast de Demer het
gebied in wandelen.
De akker komt hier duidelijk te kort tegen de Demer
oosgbp_20210220_001 2
oosgbp_20210220_001
3
50°53'36,038
11
5°29150,047
Il
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Overstrort van pompstation op foto 0013.
oosgbp_20210220_001
4
oosgbp_20210220_001
5
50°53'33,455
11
5°29'50,260
Il
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Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Zicht op uitloop van de Pepelbeek in de Demer, en de kunstmatig gebouwde waterval, die vismigratie onmogelijk
maakt.
Achter de oude Slagmolen, aan de spurkerweg (S0°53'15,341"NB - S0   30'43,406"OL}
bevindt zich nog een dergelijke waterval, die best door hermeandering buiten gebruik gesteld zou
worden.

Algemene vast st ellin gen

Pepelbeek en Rooierbèek
Kruidruiming te
voorzien vanaf de spoorwegzate.

Marebeek
Kruidruiming algemeen+ aanwezigheid van
parelvederkruid.

Heesveldbeek
Kruidruiming te
voorzien.

Fotolijst 
Onderstaande foto's worden in dezelfde volgorde weergegeven als in bovenstaande tabel. Voor de eenvoud
nummeren we de foto's als foto 1, foto 2,...

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Demer Limburg en besproken met de bevoegde
waterbeheerders / administraties.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : Ghi7D7Io

Ingediende reacties

Id: 1568

Globale aandachtspunten
Nood aan een formulering van een lange termijnvisie rond waterbeheer in het stroomgebied
Maximale bescherming van de aanwezige veenlaag en koolstofrijke bodems in alle gewestplanbestemmingen
(grootste veenvallei van Limburg)
Aanduiden van zones waar herstel en opstart van actieve veenvorming mogelijk is
Maximaal streven naar een grondwaterpeil ifv natuurwaarden binnen de afgebakende beschermingszones
(VEN/SBZ-H/SBZ-V)
Meerwaarde van ecosysteemdiensten (waterbuffering en retentie/ waterzuivering/ CO2 captatie/ biodiversiteit/
positief effect op gezondheid/ toerisme en recreatie/ etc.) vs landbouw/hobbyweiden/weekendverblijve
Aangepast landbouwbeleid (mogelijkheden creëren voor paludicultuur/geen akkerbewerkingen in de vallei
(overstromingsgevoelige gebieden)/ handhaving op mestverbod langs waterlopen/ toelaten van verhoogde
grondwaterstanden/ BO’s voor verhoogde waterstanden, CO2 captatie, …/ verminderde mestgift in zowel
infiltratiegebied als de vallei/ …
Nood aan ecohydrologische studie op schaal van het stroomgebied
Verdere implementatie van de Kaderrichtlijn Water (sterk gericht op zowel oppervlaktewater als grondwater)
Nood aan een wettelijk kader voor waterbeheerders om te kunnen streven naar een natuurlijkere waterhuishouding:
Nastreven van maximale infiltratie en berging ipv afvoer
Natuurlijke laagten, geulen en bodems (bv veen) zorgen voor diffuse afvoer van water => is een beeklichaam
wettelijk gezien nodig om afvoer van water te voorzien?
Maximaal streven naar een grondwaterpeil ifv natuurwaarden binnen de afgebakende beschermingszones
(VEN/SBZ-H/SBZ-V)
Maximale inzet om het rioleringsnet uit te breiden
Maximale inzet om huizen aan te koppelen aan het rioleringsnet
Sanering van grachten die momenteel een open riool zijn nadat de oorzaak opgelost is (lees riolering aanleggen)
Uitrollen van een meetnetwerk om de ideale (grond)waterstanden te kunnen bepalen
Kritische kijk naar het gunnen van grondwaterwinningen en de cumulatieve impact hiervan mee inrekening nemen.
Waar mogelijk streven naar diffuse doorstroomsystemen
Verondiepen van grachten en beken ifv het behalen van de ideale (grond)waterstand
Hermeandering niet enkel ifv het behalen van een betere structuur van de waterloop => hermeandering mag geen
negatief effect hebben op de omliggende grondwatertafels

Overweging

Wij nemen uw algemene aandachtspunten mee in de verdere uitwerking van onze integrale projecten

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : Ghi7D7Io

Ingediende reacties

Id: 1569

Rioleringen
Zelemsebaan Meldert en Heesstraat Zelem
Geen riolering aanwezig
Overstort langs de Zelemsebaan in Meldert
Al het huishoudelijk afvalwater passeert via grachten door erkend natuurreservaat in VEN gebied en SBZ-V
Infiltratie van huishoudelijk afvalwater in het grondwater
Geen mogelijkheid tot hydrologisch herstel van veenlagen en grondwaterafhankelijke habitats door vervuild
oppervlakte water
Oude Schansstraat Zelem
Riolering aanwezig, maar huizen niet aangesloten
Impact op erkend natuurreservaat gelegen in VEN, SBZ-H en SBZ-V
Geen mogelijkheid tot hydrologisch herstel van veenlagen en grondwaterafhankelijke habitats
=> Versnelde aanpak van aanleg rioleringsnetwerk en toezicht op aansluiting van huishoudens

=> Sanering afvoergrachten en verondieping van deze tot op ecologisch aanvaardbaar niveau

Overweging

Wij nemen uw aandachtspunten mee in ons integraal project

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : Ghi7D7Io

Ingediende reacties

Id: 1570

Hydrografisch net in ecologisch beschermde zones
Hedendaags ligt de gehele benedenstroom van de Vallei van de Zwarte beek in Europese beschermd gebied (SBZ-
V of SBZ-H) en gedeeltelijke in het VEN. In deze zones is het behoud en uitbreiden van natuurwaarden de primaire
functie.
In de jaren ’50 – ’60 zijn de dimensies van de grachten vergroot en het hydrografisch net sterk uitgebreid ten
voordele van de landbouw. De ontwatering van de vallei is nefast voor het hedendaagse natuurbehoud en de
aanwezige natuurwaarden.
Het grootste aandeel van de aanwezige natuurwaarden in de vallei zijn grondwatergebonden habitattypes/regionaal
belangrijke biotopen en soorten gebonden aan deze habitats. Deze natuurwaarden staan momenteel sterk onder
druk door de sterke ontwatering.

=> Afstemmen van hydrologisch gewenste situatie op gewenste natuurdoelen binnen beschermingszones.
Natuurbeheerplannen kunnen hierin de leidraad vormen ondersteund door ecohydrologische studie en wetgeving
rond VEN/SBZ
=> Aangepaste ruimingen ifv ecologisch belang binnen beschermingszone => beheermaatregelen analoog met
droogtestudie uitgevoerd door provincie Limburg: peilgericht waterbeheer, nulbeheer, maaien ipv ruimen, lagere
maaifrequentie, blokmaaien, meanderend maaien, enkel taludmaaien ipv bodemkruidmaaien, …
=> Verondiepen grachten (grachtenstelsel in en rond SBZ-H deelgebied de Leunen, grachtenstelsel in Lobosweide,
Bakelsbeek, Goerebeek in SBZ-H en SBZ-V, Vloedgracht in Langebeemden-Meldert
=> Streven naar een diffuus doorstroomsysteem in de Leunen en de aanliggende zone ten noorden van de
spoorlijn
=> Streven naar een diffuus doorstroomsysteem te Bakel/Lobos waarbij enkel de Zwarte beek als watervoerend
oppervlaktewater lichaam kan fungeren.
=> Herstel van oude meanders in de Zwarte beek in de zone Bakel – Lobos. Deze zijn nog goed te zien op DHMV
en op luchtfoto’s van WOII. Voorwaarden dat dit gepaard gaat met verondieping en zonder hoogwatergeulen. Maw
de hermeandering moet een meerwaarde zijn voor de gehele vallei en niet enkel een structuurelement zijn voor de
waterloop
=> Mogelijkheden bekijken voor de verondieping van de Zwarte beek dmv inbrengen van structuren
(boomstammen, wortels, etc) en toepassen van zandsuppletie.
=> Verwijderen van oeverwallen/dijken langs de Zwarte beek (zone Bakel/Lobos) zodat een hogere connectiviteit
ontstaat tussen de vallei en de waterloop. Belangrijk hierbij is dat de waterkwaliteit in de waterloop verder verbeterd
en de grondwaterstand in de omliggende graslanden/moerassen sterk verhoogd (negatief effect van overstroming
met voedselrijk oppervlaktewater is lager wanneer de bodem verzadigd is met grondwater)
=> Waar mogelijk natuurlijke processen toelaten: omgevallen bomen laten liggen, beveractiviteit in de mate van het
mogelijke dogen, …

Overweging

Wij nemen uw opmerkingen mee in het integraal project Zwarte Beek. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : Ghi7D7Io

Ingediende reacties

Id: 1571

Overige
Cumulatieve impact van grondwaterwinningen bekijken en minimaal een beperking in tijd en volume opleggen
Werken op omvorming van naaldhoutbestanden te Hees en Groten dorst naar inheems loofhout of open
natuurdoelstellingen (heide, heischraal grasland) om infiltratie van regenwater te bevorderen en evapotranspiratie
te verkleinen.
Captatieverbod uit Zwarte beek voor bepaalde teelten
Aanpak van puntvervuilingen: oud gemeentestort (de kuilkens Lange beemden – Meldert), oude stortplaats van
ijzermarchand (Bakel)

Overweging

Wij nemen uw aandachtspunten mee waar mogelijk in integraal project Zwarte Beek en/of geven ze door aan het
beleidsniveau.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : GLBOLZHq

Ingediende reacties

Id: 2675

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
De verontrustende trend van droogte uit zich ook in onze lokale omgeving. Lokale beken en poelen staan ongewoon 
lang droog. De Gerlabeek, een zijtak van Demer 1, is daarvan één van de vele voorbeelden. Deze staat 
tegenwoordig droog van mei tot maart en bevloeit normaal een uitgestrekt natuurgebied in beheer van Orchis. Ook 
de Winterbeek (zijtak Mombeek) ondergaat hetzelfde lot.
Door de droogte van afgelopen zomer is er een toeloop ontstaan op grondwaterwinningen. Doordat de 
bevoegdheden zo versnipperd zijn, faalt het grondwaterbeleid. Ogenschijnlijk is er op lokaal niveau zelfs geen 
beleid. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het verlenen van veel van deze vergunningen, maar beschikken niet 
over voldoende of gekwalificeerd personeel. De beslissingen over het verlenen van deze vergunningen zijn vaak 
ook politiek of persoonlijk gemotiveerd. Beleidsmakers zwaaien op lokaal niveau met cliché-verantwoordingen en 
lang gedateerde argumentaties. Dit maakt dat het totale vergunde maximale jaardebiet in mijn gemeente in amper 6 
maanden bijna verdubbelde. Het in verschillende decennia opgebouwde debiet van ongeveer 150.000 m³ ging in 
een half jaar tijd naar ongeveer 270.000 m³. En dat terwijl de grondwaterindicator in Hoeselt op een historisch laag 
punt staat. Van deze trend hebben we jammer genoeg nog niet het einde gezien. De oorzaak van de drooglegging 
van bovenstaande beken hoeven we dus niet ver te zoeken.
Het verplicht aan te vragen advies van het de Vlaamse Milieumaatschappij is niet bindend, maakt vaak weinig 
indruk en wordt vaak in de wind geslagen. Soms vergeet men zelfs het aan te vragen. Zij hebben geen bevoegdheid 
tot handhaving.
Op gemeentelijk vlak bestaat zo goed als nergens een grondwaterbeleid, laat staan handhaving. De Vlaamse 
Overheid en haar instanties laat de lokale besturen hierover volledig in het ongewisse. Ook de nieuwe gelanceerde 
visie heeft hier geen oog voor en is alles behalve ambitieus.
In mijn gemeente konden we na een zeer korte zoektocht 2 onvergunde, grote grondwaterwinningen terugvinden. 
Dit werd gemeld aan VMM en gemeentelijke diensten. Door het ontbreken van een gemeentelijk beleid, gaan deze 
malafide exploitanten, die jaren lang onvergund en onvergoed grondwater oppompen, vrijuit. Na het aanvragen van 
een nieuwe vergunning worden deze exploitanten niet gesanctioneerd door bijkomende voorwaarden of een lager 
debiet, integendeel, ze krijgen een versoepeling en een groter debiet dan voorheen. Achterstallige toelagen worden 
niet teruggevorderd. Dit is niet bepaald motiverend voor exploitanten. Waarom nog de moeite doen om te 
vergunnen, toelage te betalen, zich te houden aan opgelegde debieten,… als er toch geen sancties maar zelfs 
beloningen volgen. Dit is een groot hiaat, waar niet aan geraakt wordt in de nieuwe visie.
Dit heeft het lugubere gevolg dat er -door de vele onvergunde grondwaterwinningen- totaal geen zicht is op het 
werkelijke opgepompte debiet van grondwater en er dus nieuwe vergunningen worden verleend op basis van grof 
onderschatte cijfers en een onvolledige kijk op het effect.
In de SGBP Visie Grondwater lezen we o.a.:
Het is onhaalbaar en wellicht ook niet te onderbouwen om  voor  elke  grondwaterwinning  (bv. 

Page 55 of 146



Overweging

Wij geven uw aandachtspunt inzake de grondwaterwinningen mee aan het beleid.
Voor wat de specifieke problematiek van Gerlabeek en Winterbeek (Mombeek) betreft, nemen we uw 
aandachtspunt mee op in onze integrale projecten in die regio's.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Wij geven uw aandachtspunt inzake de grondwaterwinningen mee aan het beleid.
Voor wat de specifieke problematiek van Gerlabeek en Winterbeek (Mombeek) betreft nemen we uw
aandachtspunt mee op in onze integrale projecten in die regio's.

Code van de indiener : LmeXWMmz

Ingediende reacties

Id: 2745

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
De watering Velpedal moet stoppen met het ruimen en uitdiepen van de Velpe in vochtige gebieden en op plaatsen
waar waterberging op de omliggende gronden mogelijk is. De oevers van de Velpe moeten terug afgeschuind
worden en de snelle waterafvoer moet stopgezet worden.

Overweging

In het kader van het integraal project Velpe zijn we in gesprek met de watering om de waterloop terug natuurlijker te
maken en het beheer daar ook aan aan te passen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : N98uMZ5l

Ingediende reacties

Id: 1639

Problematische lozingen in natuurgebied

In het Demerbekken komen nog talloze problematische overstorten of lozingen van afvalwater in natuurgebied
voor. Op volgende locaties zou hiertegen actie ondernomen moeten worden:

1. In het natuurreservaat de Sluisbemden van Natuurpunt situeert er zich het probleem dat bij hevige regenval
de riolering regelmatig  overstroomt.  Het gaat hier niet om een gepland overstort. Het water spuit gewoon uit de
rioleringsdeksels. De specifieke locatie is gelegen tussen de Sluisbemden en het toeristisch fietspad;
2. In de vallei van de Herk (in het deel van de vallei dat in beheer is bij Natuurpunt)
komen er 3 illegale lozingen voor. Ook in de Sint-Annabeek (Borgloon) wordt op diverse locaties water geloosd in
natuurgebied. Dit met of zonder medeweten van het stadsbestuur. We klagen hierbij o.a. ook de handhaving aan.
Zowel VMM, de Provincie Limburg als het stadsbes tuur  zijn diverse  malen hiervan in  kennis gesteld zonder dat
we hierop een reactie kregen;
3. In het natuurreservaat Wijvenheide (het deel in beheer bij Natuurpunt) komen nog lozingen van
zuiveringsstations van Konings en Aquafin voor;
4. Romershovendorp kent nog diverse lozingen in natuurgebied;
5. Waarschijnlijk zorgen een aantal (illegale) vakantiewoningen nog voor lozingen  in de Zutendaalbeek;
6. Vallei grote beek te Leopoldsburg.

1. Ten zuiden van de bivakstraat bevindt zich een lozingspunt dat al meer dan 50 jaar onophoudelijk
ongezuiverd afvalwater van militaire en deels gemeentelijke wooneenheden loost in de grote beek. Al 25 jaar maakt
Natuurpunt dit  kenbaar via de milieuraad van Leopoldsburg  en tot  op heden werd er niets ondernomen om dit
probleem op te lossen.
   2, Ten Westen  van  Leopoldsburg  centrum, in de craenenhoefstraat is er een overstort voorzien dat enkel het
afvalwater van Leopoldsburg centrum opvangt. Dit overstort is voorzien van een rietveld met slibopvang. Dit
opvangbekken is met de beste bedoelingen opgebouwd maar het onderhoud laat tewensenover.Momenteel heeft
het afvalwater een eigen bedding in dit slib gemaakt en vind er eigenlijk geen slibopvangmeer plaats, dit bekken zit
overvol.

3. Inde hoekstraat en grootdonckstraat te Heppen zijn momenteel nog slot en die hun afvalwater ongezuiverd in
de beken laten lopen, hier is niets voorzien om bv via een kleinschalige waterzuivering te werken.

4. Ten Westen van Heppen centrum in de laerstraat bevindt zich het overstort van Heppen dorp, dit is een zwaar
vervuild overstort dat zijn afvalwater zonder slibopvang in de scheutenbeek loost. Oevers en naast liggende
percelen liggen vol afval afkomstig uit dit overst ort . Er werd in het  verleden al eens contact gezocht  met  aquafin
over dit  probleem maar tot op heden werd er niets ondernomen.

5. Langs de grote beek te Beverlo aan de oosthamse steenweg is er eveneens een overstort dat in het verleden
regelmatig voor overlast zorgde, momenteel is er nog weinig burgerlijke controle waardoor er weinig gegevens
doorkomen over de werking ervan.
7. Vallei van de kleine beek of de vroegere genemeerbeek.

1. In de genemeerstraat is er nergens riolering, de lintbebouwing zorgt voor een sterke vervuiling van deze
waterloop.

2. Ter hoogte van de koolmijnlaan en de twaalfmeilaan te Zuiden van Beverlo, is er eveneens een overstort dat al
meer dan 50 jaar al zijn afvalwater loost in het natuurgebied 'de ulfor t' en via een sloot die in de kleine beek vloeit.
Hier is tot op heden nooit moeite gedaan om dit zeer natuur belastende probleem te verhelpen.

3. In de zuidstraat ter hoogte van de beemdstraat is er eveneens een overstort dat in dezelfde sloot uitkomt en
dus mee verantwoordelijk is voor een zeer zware vervuiling.

Overweging

Uw opmerkingen inzake problematische lozingen in natuurgebieden worden doorgegeven aan de rioolbeheerders
en meegenomen in de verschillende integrale projecten.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : N98uMZ5l

Ingediende reacties

Id: 1640

Kansen voor herinrichting van te diepe beken 
Op diverse locaties binnen het Demerbekken komen nog zeer diepe beken voor die ecologisch minder waard zijn
dan minder diepe beken. Op volgende locaties vinden wij dat een verontdieping aan de orde is: 
1. De Demer in het gebied de Sluisbemden
2. Sint-Annabeek (te Jesseren, Borgloon) en de Herk in het gebied Helshoven Meersbeemden van Natuurpunt.
Op deze locaties zou men de dijken opnieuw moeten afgraven. Dit kan door het uitvoeren van de inrichtingswerken
die VLM plant. Ook hermeandering van de Sint-Annabeek moet overwogen worden;
3. Een specifieke locatie waar een te diepe beek ligt is: Borgloon, Afd. 3, Sectie B, 710a en 809a;
4. natuurkundig gezien over een groot deel van de winterbeek . voorheen nodig om afvoercapaciteit te vergroten
en overstromingsgevaar huizen te beperken. Met de aangelegde overstromingszone zien wij een mogelij kheid om
de beken te verontd iepen:

1. Hl H2 H4 H6, Boomgaard & picknickbank, HOESELT, 1 afd., B587M
2. H3, Reeënveldje beek, HOESELT, 1 afd., B589W
3. H7, Kleinbeekwei 2 sporenweg, HOESELT, 1 afd. , D538A
4.010, Nieuw Reeënbosje, HOESELT, 1 afd., D574A
5. Sl S2 S4 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. D548B S3 Ronde wei HOESELT 1 afd. D546C
6. Overstromings zone Hoeselt 3e afdeling 710C, 737M, 737P en Ten X

5. De wilderbeek in het Munsterbos is volledig rechtgetrokken. Hermeandering is hier aan de orde. Hetzelfde
geldt voor de Elsterbeek;
6. Motmolen te Bilzen: De Nieuwzouw ligt er veel te diep. Specifiek: perceel A176a. Een oplossing zou zijn
om minder diep of niet te ruimen. Ook hermeandering van de Nieuwzouw vanaf Alden Biesen tot aan de Demer
behoort tot de oplossingsmogelijkheden
7. Vallei van de grote beek.

1. Vanaf de bandstraat/ Beverlostraat te Beverlo/ Leopoldsburg is de grote beek op vele plaatsen uitgediept en
recht getrokken ten dienste van landbouw- en woonactiviteiten. De enorme lintbebouwing die zelfs tot op de dag
van heden plaatsvinden op grondgebied Leopoldsburg zijn hier mede verantwoordelijk voor. Van enige
beleidsverandering is in Leopoldsburg  nog totaal geen sprake.  Vanaf de spoorweg  Hasselt/ Mol is de grote beek
zo sterk uitgediept dat enorme verdrogingseffecten hebben plaatsgevonden in de nabij gelegen percelen. Hoe
verder men naar het Westen gaat richting Albertkanaal hoe erger dat dit fenomeen zich heeft afgespeeld. Vanaf de
Oosthamsestweg te Beverlo is een groot deel gewoon rechtgetrokken en tot enkele meters diep uitgegraven.
8. De scheutenbeek te Heppen.

1. Door de afsluiting van de bron komt er bijna geen natuurlijk water meer in deze beek, enkel bij hevige regenval
stroomt er nog water door de beek. De natuurlijkheid is door de lint bebouwing zwaar verstoort  met  verdroging tot
gevolg.
9. Vallei van de kleine- of genemeerbeek.

1. De bron van deze beek is gelegen in een bosgebied dat door verdroging bijna geen water meer  genereert.
Vanaf de stalsesteenweg is de beek overal rechtgetrokken en uitgediept en heeft het  er  meer  weg van  een open
riool, de woningen langs deze straat lozen in deze beek. Vanaf de genemeerstraat komt deze beek in een mij
nverzak kingsgebied terecht waardoor er wel voldoende watertoevoer is. Maar vanaf de spoorweg Hasselt- Mol is
ook deze beek rechtgetrokken en uitgediept door de vele woningen in deze omgeving.
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Overweging

Uw opmerkingen inzake de herinrichting van te diepe beken worden doorgegeven aan de waterbeheerders en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : N98uMZ5l

Ingediende reacties

Id: 1641

Oplossingen om De Grote Beek, de Scheutenbeek en de Kleine- of Genemeerbeek te verontdiepen zijn er zeker.
We denken aan de volgende: 
1. Op sommige plaatsen in de grote en kleine beek zijn er mogelijkheden  maar dit dient te worden onderzocht.
Er zijn plaatsen waar er geen bebouwing is en waar kansen zijn om te vernatten. De grootste opportuniteit zou wel
eens de omgeving kunnen zijn van de grote beek in de zone ten Westen van de spoorweg Hasselt - Mol ter hoogte
van de reservorenstraat te Beverlo.
2. Een tweede gebied zou de 'ulfort ' te Beverlo kunnen zijn maar dan moet het probleem van de twee
lozingspunten aldaar worden opgelost.
Hermeandering zou zeker ook een oplossing kunnen zijn.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project 'De 3 Beken'.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : N98uMZ5l

Ingediende reacties

Id: 1642

Bijsturing op vlak van onderhoudsbeheer door Wateringen 
Op een aantal locaties in het Demerbekken is het beheer door de Wateringen suboptim aal om ecologisch
kwalitatief te noemen. Op volgende locaties is een bijsturing nodig: 
1. Verschillende waterlopen (oa een aftakking van de Demer) zijn niet opgenomen  in de Atlas van Waterlopen en
worden  momenteel  niet onderhouden,  zodat er heel wat achterstal lig onderhoud is en deze stilaan dicht groeit.
2. De watering de Herk is een kampioen ivm de zware ruimingen aan cat 3 beken , recentelijk voorbeeld is de
vernietiging van gracht H in de meersbeemden waar op 500 m een oude haag volledig is gerooid op onze
eigendommen
3. Voor het gebied Wijvenheide: Er is nood aan een plan dat weergeeft waar, door wie en wanneer
werkzaamheden aan de beken en aanvoergrachten uitgevoerd worden;
4. De Wilderbeek ( 3 m ) diep;
5. Leopoldsburg:  Op verschillende  plaatsen werden in  het  verleden beekbegeleidende bossen gekapt om
beken beter te kunnen ruimen. Dit zijn zulke kleine waterlopen die eigenlijk geen ruim ing nodig hebben. Maar
vanuit de
provincie Limburg komt toch de opdracht om deze te ruim en. Dit beheer zou beter niet meer worden uitgevoerd ;
6. Perceel natuurgebied Motmolen Bilzen: Al 76a
7. Diverse locaties in Hoeselt:

a. Hl H2 H4 H6 Boomgaard & picknickbank HOESELT 1 afd. B587M
b. H3 Reeënveldje beek HOESELT 1 afd. B589W H7 Kleinbeekwei 2 sporenweg HOESELT 1 afd. D538A
c. 010 Nieuw Reeënbosje HOESELT 1 afd. D574A
d. S1 S2 S4 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. D5488 S3 Ronde wei HOESELT 1 afd . D546C

Overstro ming s zone Hoeselt 3e afdeling 710C, 737M,  737P en T en X
8. Minder frequent beheer is aan de orde op bovenstaande locaties in Hoeselt . Wij st ellen ons de vraag of
smalle meanders met een kraan bereden moeten worden. Op dergelijke eilandjes zou hogere oeverbegroeiing
mogen komen. Wij stellen ons tevens vragen bij de noodzaak van bepaalde ingrepen voor de

Overweging

Uw opmerkingen inzake het onderhoudsbeheer van de wateringen worden doorgegeven aan de wateringen en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : N98uMZ5l

Ingediende reacties

Id: 1643

Verbetering van de handhaving binnen natuurgebied 
Handhaving is één van de belangrij kste maatregelen om ervoor te zorgen dat wetgeving nageleefd wordt. De
afgelopen jaren zijn er op diverse locaties in het Demerbekken problemen geweest met allerhande illegale acties.
Een overzicht van de locaties waar er acties ondernomen zouden moeten worden:
1. Zutedaalbeek vanaf het fietspad tot aan de boswachterswoning . De landbouw er bemest te veel, en ook tot
tegen de beek. Over het algemeen worden weilanden aan waterlopen in Bilzen te frequent bemest met behulp van
drijfmest;
2. Landerijen :Op den heiligen geestberg;
3. Over de volledige lengte van de Sint-Annabeek zou er meer toezicht mogen zijn op het oeverbeheer,
bemestingspraktijken, etc.
Onderstaande kaarten geven de verschillende locaties die aangehaald worden overzichtelijk weer

Overweging

Uw opmerkingen worden doorgegeven aan de bevoegde administraties

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : N98uMZ5l

Ingediende reacties

Id: 1644

Enkele specifieke bemerkingen rond de Demervallei op grondgebied Bilzen 

Foto
NB
OL
Plaats
Omschrijving
oosgbp_20210221_0001
50°53'59,248
Il
5°27'57,527
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer.
Uitloop van de riool
????
oosgbp_20210221_000 2
50°53'58,407
Il
5•2s·o1,737
Il
Molenstraat Bilzen,
aan de brug over de Demer.
Diepte van de Demer
t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_000 3
oosgbp_20210221_000 4
50•53'54,900
Il
5°28'13,749
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
De diept e van de Demer, en de Nieuwe Winterbeek t.o.v. het maaiveld is hier± 3M. Opmerking:Het zou mooi zijn
mocht de oude Winterbeek
terug kunnen stromen. In de winter staat hier op sommige plaatsen water in.
Weliswaar st il staand.

In de zomer staat deze beek droog.
oosgbp_20210221_000 5
50°53'54,376
Il
5°28117,621
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
Duidelijk zicht op de diepte van de Demer
t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_000 6
50°53'52,403
Il
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5°28117,273
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
Duidelijk zicht op de diepte van de nieuwe Winterbeek t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_000 7
50°54'03,693
Il
5°27130,905
Il
Molenstraat richting Pruinveld, vlak voor het waterzuiveringstattion
, rechts het gebied in.
Overstort van het waterzuiveringsstatio n verbonden met de Demer.
oosgbp_20210220_000 8
50°53'34,674
Il
5°29150,549
Il
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfort molen, langs de Demer.
Oranje rioolbuis???
oosgbp_20210220_000 9
oosgbp_20210220_001 0
50°53'30,069
Il
5°30'08,703
Il
Rentfortstraat Bilzen, tegenover
Rentf ortmolen, links naast de Demer het gebied in wandelen.
De diepte van het Echelwater t.o.v. het maaiveld is hier duidelijk zichtbaar, alsook dat het akker veel te dicht tot
tegen het Echelwater komt. Dit laatste is een zeer heikel punt voor ons (meststoffen die infiltreren in de
waterloop!!!). De linkeroever is door de jaren heen opgehoogd door ruiming. De oever is terug te verlagen.
Mogelijk is het
ruimingssli b wel verontreinigd.

oosgbp_20210220_001 1
50°53'27,998
11
5°30105,265
11
Rentfortstraat Bilzen, tegenover Rentfortmolen, links naast de Demer het
gebied in wandelen.
De akker komt hier duidelijk te kort tegen de Demer
oosgbp_20210220_001 2
oosgbp_20210220_001
3
50°53'36,038
11
5°29'50,047
11
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Overstrort van pompstation op foto 0013.
oosgbp_20210220_001 4
oosgbp_20210220_001 5
50•53•33,455
11
5°29150,260
11
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Zicht op  uitloop van de Pepelbeek in de Demer , en de kunstmatig gebouwde waterval, die vismigratie onmogelijk
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maakt.
Achter de oude Slagmolen, aan de spurkerweg (50°53'15,34111NB- 5°30'43,40611OL)
bevindt zich nog een dergelijke waterval, die best door hermeandering buiten gebruik gesteld zou
worden.

Algemenevaststellingen

Pepelbeek en Rooierbeek
Kruidruiming te
voorzien vanaf de spoorwegzate.

Marebeek
Kruidruiming algemeen+ aanwezigheid van
parelvederkruid.

Heesveldbeek
Kruidruiming te
voorzien.

Fotolijst 
Onderstaande foto's worden in dezelfde volgorde weergegeven als in bovenstaande tabel. Voor de eenvoud
nummeren we de foto's als foto 1, foto 2,...

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Demer Limburg en besproken met de bevoegde
waterbeheerders / administraties.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1581

    •  4B_B_0295          Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied in de provincie Vlaams Brabant van de
Melsterbeek, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
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. 
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.
Hemelwaterbuffering
• Zuiverheid van het water, in het kader van hergebruik, is van groot belang
• Probeer het bufferbekken gefaseerd leeg te laten. Te snel zorgt voor erosie van de oevers.
• Het beheer van het bekken is zeer belangrijk om de buffercapaciteit zo groot mogelijk te houden. De
functie moet landbouw zijn.
• Neem ook het economische en logistieke aspect mee in dit verhaal, zodat het wel degelijk haalbaar moet
zijn voor de landbouw om hieruit te beregenen.
• Bij voorkeur niet op gronden in landbouwgebruik.

Overweging

We nemen uw opmerkingen mee in het integraal project. Maatregelen en acties worden steeds uitgevoerd binnen
het geldend wettelijk kader.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1582

    •  4B_I_0006           Uitvoering van de acties binnen Waterlandschap, deelgebied Getes, kaderend in Integraal
Project Getes-Melsterbeek
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.
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). 

Overweging

We nemen uw opmerkingen mee in het integraal project. Maatregelen en acties worden uitgevoerd binnen het geldend wettelijk kader.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 66 of 146



Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1583

    •  4B_I_0008           Uitvoering van de acties binnen Waterlandschap, deelgebied Getes, kaderend in Integraal
Project Getes-Melsterbeek.
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.
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). 

Overweging

We nemen uw opmerkingen mee in het integraal project. Maatregelen en acties worden uitgevoerd binnen het geldend wettelijk kader.
Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie ondernomen wordt om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te
voeren, zal er rekening gehouden worden met de aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal een bepaalde uitvoering het juiste overleg worden met de
betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale
actoren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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    •  4B_I_0010           Milderende ingrepen met betrekking tot bemesting, drainerende maatregelen en beheer in
deelgebiedenv van Munsterbeek, Demer I en Demer II

De maatregelen dienen zich te beperken tot acties op vrijwillige basis. Afstemming met de landbouwsector
is belangrijk.  Richt je aanpak ook op andere sectoren, hecht voldoende aandacht aan optimalisering RWZI’s,
aansluiting IBA’s van woningen, saneringen overstorten...   
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. 

Overweging

We nemen uw opmerkingen mee in het integraal project. Maatregelen en acties worden uitgevoerd binnen het 
geldend wettelijk kader.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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• 6_F_0343 Inrichten van overstromingsgebieden en andere maatregelen tegen wateroverlast op de
Tieltse Motte
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.

Overweging

We nemen uw opmerkingen mee in het integraal project en geven ze door aan de bevoegde administratie(s).
Maatregelen en acties worden steeds uitgevoerd binnen het geldend wettelijk kader. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1586

    •  8B_A_0129          Erosiebestrijding in het afstroomgebieden van de Melsterbeek
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). 

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1587

    •  8B_A_0137          Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Grote Motte
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). 

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1588

    •  8B_A_0141          Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Winge
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). 

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1589

    •  8B_A_0142          Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Begijnebeek
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). 

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1590

• 8B_A_0143          Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop van de
Winge

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). 

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1591

    •  8B_A_0144          Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Vijversloop
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). 

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Ingediende reacties
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• 8B_A_0145          Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Mene en de
Schoorbroekbeek
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). 

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1593

    •  8B_A_0146          Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Genovevabeek; de 's
Hertogengracht en de Grote Gete + Borggracht

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). 

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nP2hQFhI

Ingediende reacties

Id: 1594

    •  8B_A_0148          Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Velpe
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). 

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.
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    •  8B_A_0149          Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Winterbeek en van
de bovenloop van de Demer

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). 

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.
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    •  8B_A_0150          Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de St-Odulphusbeek, de
Dormaalbeek en de Kleine Gete + Vloedgracht

"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). 

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.
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Het bekkenbestuur van het Demerbekken wenst aan te geven dat de effectieve opname van de Integrale projecten
binnen het bekkenspecifieke deel een bijzondere meerwaarde vormt 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 ANB 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 (initiele) 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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Deze actie wordt beschreven in twee delen, nl. het uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen en de realisatie
van de instandhoudingsdoelstellingen in SBZ Jekervallei en bovenloop van de Demervallei.
Wat betreft het eerste deel van het actie: Bij de opmaak van een hydrologisch herstelbeleid dienen de verschillende
oorzaken in beeld worden gebracht en moeten de gevraagde inspanningen van de aanwezige actoren
verhoudingsgewijs in evenwicht zijn. Hierbij dient er ook rekening te worden gehouden met de impact van de
klimaatverandering en het wijzigend neerslagpatroon, zoals vermeld in de blue deal van minister Demir.
In het S-IHD rapport ‘Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’ wordt een aanzet gegeven tot hydrologische
herstelmaatregelen die voor de betrokken habitattypes in het gebied gerealiseerd dienen te worden. Dit gaat
voornamelijk over het herstel van de plaatselijke hydrologie rekening houdend met andere aanwezige functies
binnen en buiten SBZ-gebied en waarbij de lokale ecologische noden en de maatschappelijke randvoorwaarden
worden ingevuld. Boerenbond vraagt de link te leggen met het S-IHD rapport en geen andere of extra maatregelen
op te nemen in het stroomgebiedsprogramma. In de huidige fiche zijn de acties onvoldoende beschreven, heel
breed en niet transparant.
Tevens is het wenselijk om bij de implementatie van de acties te overleggen met de betrokken actoren en te
werken obv vrijwilligheid. Gezien de veelheid aan maatregelen en gebieden lijkt het voor Boerenbond wenselijk een
prioritering van maatregelen uit te werken.
Wat betreft het tweede deel van de actie ‘realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in SBZ Jekervallei en
bovenloop van de Demervallei, vraagt Boerenbond om deze te schrappen of te verduidelijken over welke
grondwaterafhankelijke habitattypes het gaat.
In de actiefiche staat vermeld ‘Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van andere
beschermde gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van grondwater’. Dergelijke actie hoort eerder thuis in de
reeks van “4B_B Herstel en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere bestemde
gebieden”. Het is voor Boerenbond niet duidelijk over welke beschermde gebieden het in deze fiche gaat, vanaf
wanneer een gebied rechtstreeks afhankelijk is van grondwater en hoe de grondwatervoorraden hersteld en
beschermd gaan worden. Gelieve dit te verduidelijken of te schrappen.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project . De actie is inderdaad nog vrij algemeen gesteld en 
dient verder uitgewerkt te worden, uiteraard in lijn met de verplichte wetgeving en regelgeving. Bij de verdere 
uitwerking van de actie wordt de landbouwsector verder betrokken in het kader van het integraal project.
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Deze actie wordt beschreven in twee delen, nl. het uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen en de realisatie
van de instandhoudingsdoelstellingen in SBZ bossen en kalkgraslanden van Haspengouw.
Wat betreft het eerste deel van het actie: Bij de opmaak van een hydrologisch herstelbeleid dienen de verschillende
oorzaken in beeld worden gebracht en moeten de gevraagde inspanningen van de aanwezige actoren
verhoudingsgewijs in evenwicht zijn. Hierbij dient er ook rekening te worden gehouden met de impact van de
klimaatverandering en het wijzigend neerslagpatroon, zoals vermeld in de blue deal van minister Demir.
In het S-IHD rapport ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ wordt een aanzet gegeven tot hydrologische
herstelmaatregelen die voor de betrokken habitattypes in het gebied gerealiseerd dienen te worden. Dit gaat
voornamelijk over het herstel van de plaatselijke hydrologie rekening houdend met andere aanwezige functies
binnen en buiten SBZ-gebied en waarbij de lokale ecologische noden en de maatschappelijke randvoorwaarden
worden ingevuld. Boerenbond vraagt de link te leggen met het S-IHD rapport en geen andere of extra maatregelen
op te nemen in het stroomgebiedsprogramma. In de huidige fiche zijn de acties onvoldoende beschreven, heel
breed en niet transparant.
Tevens is het wenselijk om bij de implementatie van de acties te overleggen met de betrokken actoren en te
werken obv vrijwilligheid. Gezien de veelheid aan maatregelen en gebieden lijkt het voor Boerenbond wenselijk een
prioritering van maatregelen uit te werken.
Wat betreft het tweede deel van de actie ‘realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in SBZ bossen en
kalkgraslanden van Haspengouw’, vraagt Boerenbond om deze te schrappen of te verduidelijken over welke
grondwaterafhankelijke habitattypes het gaat.
In de actiefiche staat vermeld ‘Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van andere
beschermde gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van grondwater’. Dergelijke actie hoort eerder thuis in de
reeks van “4B_B Herstel en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere bestemde
gebieden”. Het is voor Boerenbond niet duidelijk over welke beschermde gebieden het in deze fiche gaat, vanaf
wanneer een gebied rechtstreeks afhankelijk is van grondwater en hoe de grondwatervoorraden hersteld en
beschermd gaan worden. Gelieve dit te verduidelijken of te schrappen.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Herk en Mombeek.  De actie is inderdaad nog vrij
algemeen gesteld en dient verder uitgewerkt te worden, uiteraard in lijn met de geldende wetgeving en regelgeving.
Bij de verdere uitwerking van de actie wordt de landbouwsector verder betrokken in het kader van het integraal
project.
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Deze actie wordt beschreven in twee delen, nl. het uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen en de realisatie
van de instandhoudingsdoelstellingen in SBZ Overgang Kempen - Haspengouw.
Wat betreft het eerste deel van het actie: Bij de opmaak van een hydrologisch herstelbeleid dienen de verschillende
oorzaken in beeld worden gebracht en moeten de gevraagde inspanningen van de aanwezige actoren
verhoudingsgewijs in evenwicht zijn. Hierbij dient er ook rekening te worden gehouden met de impact van de
klimaatverandering en het wijzigend neerslagpatroon, zoals vermeld in de blue deal van minister Demir.
In het S-IHD rapport ‘overgang Kempen-Haspengouw’ wordt een aanzet gegeven tot hydrologische
herstelmaatregelen die voor de betrokken habitattypes in het gebied gerealiseerd dienen te worden. Dit gaat
voornamelijk over het herstel van de plaatselijke hydrologie rekening houdend met andere aanwezige functies
binnen en buiten SBZ-gebied en waarbij de lokale ecologische noden en de maatschappelijke randvoorwaarden
worden ingevuld. Boerenbond vraagt de link te leggen met het S-IHD rapport en geen andere of extra maatregelen
op te nemen in het stroomgebiedsprogramma. In de huidige fiche zijn de acties onvoldoende beschreven, heel
breed en niet transparant.
Tevens is het wenselijk om bij de implementatie van de acties te overleggen met de betrokken actoren en te
werken obv vrijwilligheid. Gezien de veelheid aan maatregelen en gebieden lijkt het voor Boerenbond wenselijk een
prioritering van maatregelen uit te werken.
Wat betreft het tweede deel van de actie ‘realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in SBZ Overgang
Kempen-Haspengouw, vraagt Boerenbond om deze te schrappen of te verduidelijken over welke
grondwaterafhankelijke habitattypes het gaat.
In de actiefiche staat vermeld ‘Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van andere
beschermde gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van grondwater’. Dergelijke actie hoort eerder thuis in de
reeks van “4B_B Herstel en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere bestemde
gebieden”. Het is voor Boerenbond niet duidelijk over welke beschermde gebieden het in deze fiche gaat, vanaf
wanneer een gebied rechtstreeks afhankelijk is van grondwater en hoe de grondwatervoorraden hersteld en
beschermd gaan worden. Gelieve dit te verduidelijken of te schrappen.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project . De actie is inderdaad nog vrij algemeen gesteld en 
dient verder uitgewerkt te worden, uiteraard in lijn met de verplichte wetgeving en regelgeving. Bij de verdere 
uitwerking van de actie wordt de landbouwsector verder betrokken in het kader van het integraal project.
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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.
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 -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 doordachte manier aan te pakken. Water
vast houden en afvoeren dient in evenwicht te zijn en dit kan enkel door een correct 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 weg kan zodat de teelt van de gewassen geen hinder ondervindt. Bovendien dient de hoofdfunctie van het
agrarische gebied behouden te blijven en mag de creatie van extra ruimte voor water geen restricties (naar bemesting,
consequenties GRUP, natuureffecten,…) met zich meebrengen.
Wat betreft de fiche zelf vraagt Boerenbond verduidelijking over 1) de beschermde en waterrijke gebieden (over welke gebieden
gaat dit), 2) de reikwijdte van de vallei (ikv valleiherstel) en 3) de verhouding van het oppervlaktewaterlichaam, SBZ en VEN
gebied (gelieve hierbij ook de andere relevante gebieden binnen het waterlichaam te vermelden).

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt. 
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt 
het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van 
een LIS / LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (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.
De acties hebben in principe betrekking op alle waterlopen van de in de categorie vermelde actie. In eerste instantie 
die segmenten van de waterlopen, die als deelactie in de uitleg van de actiefiche staan vermeld. Maar verder ook 
andere segmenten, die in de loop van de planperiode door de waterbeheerder in de context van het integraal 
project worden toegevoegd.
Alle actoren, ook de landbouwsectore worden in het kader van het integraal project betrokken. Uw opmerkingen
worden in het integraal project meegenomen
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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.
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 -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 doordachte manier aan te pakken. Water vast houden en afvoeren dient in
evenwicht te zijn en dit kan enkel door een correct 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
weg kan zodat de teelt van de gewassen geen hinder ondervindt. Bovendien dient de hoofdfunctie van het
agrarische gebied behouden te blijven en mag de creatie van extra ruimte voor water geen restricties (naar
bemesting, consequenties GRUP, natuureffecten,…) met zich meebrengen.
Wat betreft de fiche zelf vraagt Boerenbond verduidelijking over 1) de beschermde en waterrijke gebieden (over
welke gebieden gaat dit), 2) de reikwijdte van de vallei (ikv valleiherstel) en 3) de verhouding van het
oppervlaktewaterlichaam, SBZ en VEN gebied (gelieve hierbij ook de andere relevante gebieden binnen het
waterlichaam te vermelden). 

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt. 
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt 
het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van 
een LIS / LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (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.
De acties hebben in principe betrekking op alle waterlopen van de in de categorie vermelde actie. In eerste instantie 
die segmenten van de waterlopen, die als deelactie in de uitleg van de actiefiche staan vermeld. Maar verder ook 
andere segmenten, die in de loop van de planperiode door de waterbeheerder in de context van het integraal 
project worden toegevoegd.
Alle actoren, ook de landbouwsectore worden in het kader van het integraal project betrokken. Uw opmerkingen
worden in het integraal project meegenomen

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1464

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.
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 -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 doordachte manier aan te pakken. Water
vast houden en afvoeren dient in evenwicht te zijn en dit kan enkel door een correct 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 weg kan zodat de teelt van de gewassen geen hinder ondervindt. Bovendien dient de hoofdfunctie van het
agrarische gebied behouden te blijven en mag de creatie van extra ruimte voor water geen restricties (naar bemesting,
consequenties GRUP, natuureffecten,…) met zich meebrengen.
Wat betreft de fiche zelf vraagt Boerenbond verduidelijking over 1) de beschermde en waterrijke gebieden (over welke gebieden
gaat dit), 2) de reikwijdte van de vallei (ikv valleiherstel) en 3) de verhouding van het oppervlaktewaterlichaam, SBZ en VEN
gebied (gelieve hierbij ook de andere relevante gebieden binnen het waterlichaam te vermelden).

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt. 
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt 
het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van 
een LIS / LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (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.
De acties hebben in principe betrekking op alle waterlopen van de in de categorie vermelde actie. In eerste instantie 
die segmenten van de waterlopen, die als deelactie in de uitleg van de actiefiche staan vermeld. Maar verder ook 
andere segmenten, die in de loop van de planperiode door de waterbeheerder in de context van het integraal 
project worden toegevoegd.
Alle actoren, ook de landbouwsectore worden in het kader van het integraal project betrokken. Uw opmerkingen
worden in het integraal project meegenomen

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1465

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.
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 -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 doordachte manier aan te pakken. Water
vast houden en afvoeren dient in evenwicht te zijn en dit kan enkel door een correct 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 weg kan zodat de teelt van de gewassen geen hinder ondervindt. Bovendien dient de hoofdfunctie van het
agrarische gebied behouden te blijven en mag de creatie van extra ruimte voor water geen restricties (naar bemesting,
consequenties GRUP, natuureffecten,…) met zich meebrengen.
Wat betreft de fiche zelf vraagt Boerenbond verduidelijking over 1) de beschermde en waterrijke gebieden (over welke gebieden
gaat dit), 2) de reikwijdte van de vallei (ikv valleiherstel) en 3) de verhouding van het oppervlaktewaterlichaam, SBZ en VEN
gebied (gelieve hierbij ook de andere relevante gebieden binnen het waterlichaam te vermelden).

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt. 
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt 
het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van 
een LIS / LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (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.
De acties hebben in principe betrekking op alle waterlopen van de in de categorie vermelde actie. In eerste instantie 
die segmenten van de waterlopen, die als deelactie in de uitleg van de actiefiche staan vermeld. Maar verder ook 
andere segmenten, die in de loop van de planperiode door de waterbeheerder in de context van het integraal 
project worden toegevoegd.
Alle actoren, ook de landbouwsectore worden in het kader van het integraal project betrokken. Uw opmerkingen
worden in het integraal project meegenomen

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1466

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.
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 -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 doordachte manier aan te pakken. Water
vast houden en afvoeren dient in evenwicht te zijn en dit kan enkel door een correct 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 weg kan zodat de teelt van de gewassen geen hinder ondervindt. Bovendien dient de hoofdfunctie van het
agrarische gebied behouden te blijven en mag de creatie van extra ruimte voor water geen restricties (naar bemesting,
consequenties GRUP, natuureffecten,…) met zich meebrengen.
Wat betreft de fiche zelf vraagt Boerenbond verduidelijking over 1) de beschermde en waterrijke gebieden (over welke gebieden
gaat dit), 2) de reikwijdte van de vallei (ikv valleiherstel) en 3) de verhouding van het oppervlaktewaterlichaam, SBZ en VEN
gebied (gelieve hierbij ook de andere relevante gebieden binnen het waterlichaam te vermelden).

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt. 
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt 
het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van 
een LIS / LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (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.
De acties hebben in principe betrekking op alle waterlopen van de in de categorie vermelde actie. In eerste instantie 
die segmenten van de waterlopen, die als deelactie in de uitleg van de actiefiche staan vermeld. Maar verder ook 
andere segmenten, die in de loop van de planperiode door de waterbeheerder in de context van het integraal 
project worden toegevoegd.
Alle actoren, ook de landbouwsectore worden in het kader van het integraal project betrokken. Uw opmerkingen
worden in het integraal project meegenomen

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1467

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.
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 -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 doordachte manier aan te pakken. Water vast houden en afvoeren dient in
evenwicht te zijn en dit kan enkel door een correct 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
weg kan zodat de teelt van de gewassen geen hinder ondervindt. Bovendien dient de hoofdfunctie van het
agrarische gebied behouden te blijven en mag de creatie van extra ruimte voor water geen restricties (naar
bemesting, consequenties GRUP, natuureffecten,…) met zich meebrengen.
Wat betreft de fiche zelf vraagt Boerenbond verduidelijking over 1) de beschermde en waterrijke gebieden (over
welke gebieden gaat dit), 2) de reikwijdte van de vallei (ikv valleiherstel) en 3) de verhouding van het
oppervlaktewaterlichaam, SBZ en VEN gebied (gelieve hierbij ook de andere relevante gebieden binnen het
waterlichaam te vermelden).

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt. 
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt 
het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van 
een LIS / LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (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.
De acties hebben in principe betrekking op alle waterlopen van de in de categorie vermelde actie. In eerste instantie 
die segmenten van de waterlopen, die als deelactie in de uitleg van de actiefiche staan vermeld. Maar verder ook 
andere segmenten, die in de loop van de planperiode door de waterbeheerder in de context van het integraal 
project worden toegevoegd.
Alle actoren, ook de landbouwsectore worden in het kader van het integraal project betrokken. Uw opmerkingen
worden in het integraal project meegenomen

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1468

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.
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 -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 doordachte manier aan te pakken. Water vast houden en afvoeren dient in
evenwicht te zijn en dit kan enkel door een correct 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
weg kan zodat de teelt van de gewassen geen hinder ondervindt. Bovendien dient de hoofdfunctie van het
agrarische gebied behouden te blijven en mag de creatie van extra ruimte voor water geen restricties (naar
bemesting, consequenties GRUP, natuureffecten,…) met zich meebrengen.
Wat betreft de fiche zelf vraagt Boerenbond verduidelijking over 1) de beschermde en waterrijke gebieden (over
welke gebieden gaat dit), 2) de reikwijdte van de vallei (ikv valleiherstel) en 3) de verhouding van het
oppervlaktewaterlichaam, SBZ en VEN gebied (gelieve hierbij ook de andere relevante gebieden binnen het
waterlichaam te vermelden). 

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt. 
Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt 
het ontwerp bijgestuurd. Wanneer negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt de opmaak van 
een LIS / LER overwogen, en wordt een adequaat flankerend beleid uitgewerkt ter compensatie (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.
De acties hebben in principe betrekking op alle waterlopen van de in de categorie vermelde actie. In eerste instantie 
die segmenten van de waterlopen, die als deelactie in de uitleg van de actiefiche staan vermeld. Maar verder ook 
andere segmenten, die in de loop van de planperiode door de waterbeheerder in de context van het integraal 
project worden toegevoegd.
Alle actoren, ook de landbouwsectore worden in het kader van het integraal project betrokken. Uw opmerkingen
worden in het integraal project meegenomen

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1469

Verdroging is momenteel geen criteria binnen de LSVI voor kalktufbronnen. Boerenbond vraagt dan ook om deze
actie te schrappen. In het INBO-rapport rond de regionale staat van instandhouding voor de periode 2013 – 2018
wordt hooguit gevraagd om de ontwatering tegen te gaan. Er wordt niet beschreven over welke oppervlakte het
gaat of op welke manier dit gerealiseerd dient te worden, het is dan ook niet duidelijk wat de basis vormt voor het
advies naar de betrokkenen (zoals vermeld in de fiche). 

Overweging

Het verschil tussen bevorderen van waterconservering en verdroging tegengaan enerzijds en ontwatering 
tegengaan anderzijds is niet erg groot.  Voorbeelden uit het buitenland (in casu Nederland) geven aan dat ruimere 
maatregelen inzake verdroging toch wel hun belang hebben voor tufbronnen. Zie
bijv. https://www.natura2000.nl/sites/default/files/PAS/
Gebiedsanalyses_vigerend/157_Geuldal_gebiedsanalyse_15-12-2017_LB.pdf  In die zin lijkt het aanbevolen om 
deze actie niet te verwijderen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1470

Er dient verduidelijking te komen over de financiële en juridische gevolgen op langere termijn (vb bij het herstel van
valleigraslanden, maatregelen voor een beschermde soort,…) en de instrumenten waarmee de projectpartners de
maatregelen gaan realiseren. Idem aan actie 4B_I_0007. Gelieve één van beide te schrappen. 

Overweging

Actie 4B_B_0334 en 4B_I_0007 zijn inderdaad dezelfde actie en moeten worden samengevoegd onder één van 
beide acties

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Actie 4B_B_0334 en 4B_I_0007 samengevoegen onder één van beide acties.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1471

Deze actie komt deels overeen met 4B_B_0310 (beek – en valleiherstel). Kunnen de verschillen tussen de acties
voldoende geduid worden of eventueel samengevoegd worden? We gaan er momenteel van uit dat de
herstelmaatregelen in deze actie genomen worden op gronden in eigendom of beheer bij de natuursector. Dit dient
verder verduidelijkt te worden in de fiche. Verder dienen aanpassingen aan peilregimes rekening te houden met de
functie van de percelen. In 2017 werd er voor de omgeving van Munsterbos nog een GRUP goedgekeurd waarin
de bestemmingen bevestigd werden. 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 -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 doordachte manier aan te pakken. Water vast houden en afvoeren dient in
evenwicht te zijn en dit kan enkel door een correct 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
weg kan zodat de teelt van de gewassen geen hinder ondervindt. De creatie van extra ruimte voor water mag geen
restricties (naar bemesting, natuureffecten,…) met zich meebrengen.

Om draagvlak te vinden bij de landbouwsector vraagt Boerenbond om ook te werken aan oplossingen om de
overstorten op de waterlopen weg te werken en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren.
Boerenbond wenst betrokken te worden bij de implementatie van de maatregelen voortvloeiend uit de ecohydrologische studie.

Overweging

Beide acties (ecohydrologisch herstel en beekherstel) verschillen in focus (realisatie op gronden van ANB,
natuurpunt versus aan de waterloop) als in actiehouder (ANB... versus waterbeheerder) en dienen dus apart
behouden te worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1472

Deze actie komt overeen met 4A_B_0019 (uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen). Zie ook opmerking en
vraag tot verduidelijking van de gebieden. 

Overweging

Beide acties verschillen in focus (enerzijds de hydrologische maatregelen inzake de concrete projecten, die 
stammen uit het integraal project Herk en Mombeek (met weliswaar ook een link naar het IHD) door de 
waterbeheerders versus ecohydrologische maatregelen (gefocust op gronden van ANB en natuurpunt) in het 
gehele SBZ gebied Haspengouw. Daarom worden beide best behouden.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1473

We gaan er momenteel van uit dat de herstelmaatregelen in deze actie genomen worden op gronden in eigendom
of beheer bij de natuursector. Dit dient verder verduidelijkt te worden in de fiche. Bij de opmaak van een
hydrologisch herstelbeleid dienen de verschillende oorzaken en gevolgen in beeld worden gebracht en moeten de
gevraagde inspanningen van de aanwezige actoren verhoudingsgewijs in evenwicht zijn. Boerenbond vraagt om
hierin betrokken te worden. 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 -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 doordachte manier aan te pakken. Water vast houden en afvoeren dient in evenwicht te zijn en
dit kan enkel door een correct 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 weg kan zodat de
teelt van de gewassen geen hinder ondervindt. De creatie van extra ruimte voor water mag geen restricties (naar
bemesting, natuureffecten,…) met zich meebrengen.
Bovendien kunnen er ook gebiedsgerichte win-wins gerealiseerd worden door in te zetten op peilgestuurde
drainages of drempels in de waterlopen om op deze manier het grondwaterpeil te verhogen, ook dit kan onderdeel
zijn van het gebiedsgericht herstelbeleid. 

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project en doorgegeven aan de actiehouders.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1474

We gaan er momenteel van uit dat de herstelmaatregelen in deze actie genomen worden op gronden in eigendom
of beheer bij de natuursector. Dit dient verder verduidelijkt te worden in de fiche. Bij de opmaak van een
hydrologisch herstelbeleid dienen de verschillende oorzaken en gevolgen in beeld worden gebracht en moeten de
gevraagde inspanningen van de aanwezige actoren verhoudingsgewijs in evenwicht zijn. Boerenbond vraagt om
hierin betrokken te worden. 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 -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 doordachte manier aan te pakken. Water vast houden en afvoeren dient in evenwicht te zijn en
dit kan enkel door een correct 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 weg kan zodat de
teelt van de gewassen geen hinder ondervindt. De creatie van extra ruimte voor water mag geen restricties (naar
bemesting, natuureffecten,…) met zich meebrengen.
Bovendien kunnen er ook gebiedsgerichte win-wins gerealiseerd worden door in te zetten op peilgestuurde
drainages of drempels in de waterlopen om op deze manier het grondwaterpeil te verhogen, ook dit kan onderdeel
zijn van het gebiedsgericht herstelbeleid. 

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project en doorgegeven aan de actiehouders.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1485

Er dient verduidelijking te komen over de financiële en juridische gevolgen op langere termijn (vb bij het herstel van
valleigraslanden, maatregelen voor een beschermde soort,…) en de instrumenten waarmee de projectpartners de
maatregelen gaan realiseren. Idem aan actie 4B_B_0334. Gelieve één van beide te schrappen. 

Overweging

Actie 4B_B_0334 en 4B_I_0007 zijn dezelfde dezelfde actie en moeten worden samengevoegd onder één van
beide acties
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Actie 4B_B_0334 en 4B_I_0007 zijn dezelfde dezelfde actie en moeten worden samengevoegd onder één van
beide acties

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1487

De uitbreiding van het areaal habitatwaardige graslanden (zoals vermeld in de fiche) kan alleen maar voorop
gesteld worden in SBZ- of natuurgebieden in beheer van een natuurpartner en vormt geen doel van de
stroomgebiedsbeheerplannen. De omgeving van het Heiken is in 2017 nog goedgekeurd als (bouwvrij) agrarisch
gebied. Met de realisatie van habitatwaardige graslanden wordt het behoud voorop gesteld en de teeltvrijheid
beperkt. Gelieve deze actie te schrappen. 

Overweging

Deze opmerking wordt gevolgd in de zin dat Heiken in de opsomming van gebieden wordt geschrapt.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Schappen van Heiken in de actiefiche van Actiefiche_4B_I_0010 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1488

We gaan er momenteel van uit dat de herstelmaatregelen in deze actie genomen worden op gronden in eigendom
of beheer bij de natuursector. Dit dient verder verduidelijkt te worden in de fiche. Bij de opmaak van een
hydrologisch herstelbeleid dienen de verschillende oorzaken en gevolgen in beeld worden gebracht en moeten de
gevraagde inspanningen van de aanwezige actoren verhoudingsgewijs in evenwicht zijn. Boerenbond vraagt om
hierin betrokken te worden. 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 -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 doordachte manier aan te pakken. Water vast houden en afvoeren dient in evenwicht te zijn en
dit kan enkel door een correct 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 weg kan zodat de
teelt van de gewassen geen hinder ondervindt. De creatie van extra ruimte voor water mag geen restricties (naar
bemesting, natuureffecten,…) met zich meebrengen.
Bovendien kunnen er ook gebiedsgerichte win-wins gerealiseerd worden door in te zetten op peilgestuurde
drainages of drempels in de waterlopen om op deze manier het grondwaterpeil te verhogen, ook dit kan onderdeel
zijn van het gebiedsgericht herstelbeleid. 

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project en doorgegeven aan de actiehouders.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1489

Deze actie dient verder afgestemd te worden met de acties 4B_B_0335 en 4B_B_0310 die over dezelfde gebieden
gaat. Het herstel van het laagveenlandschap met soortenrijke graslanden (zoals vermeld in de fiche) gaat veel
verder dan hydrologische herstelmaatregelen en kan alleen maar voorop gesteld worden ikv de
instandhoudingsdoelstellingen. Het vormt geen doel van de stroomgebiedsbeheerplannen. Gelieve deze actie dan
ook te schrappen. 
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Overweging

Actie 4B_B_0310 is een aparte actie van structuurherstel van de waterbeheerder op de waterlopen 2de en 3de 
categorie. Actie 4B_B_0335 heeft betrekking op het ruime ecohydrologisch herstel van de Munsterbeekvallei en de 
Demervallei en Demer I op basis van het ecohydrologisch onderzoek, oa in de deelgebieden Munsterbos, 
Krombeekvallei en De Kuil terwijl deze actie betrekking specifiek betrekking heeft op het herstel van laagveen (...) . 
Het zijn wel degelijk drie verschillende acties qua focus en uitvoering. Watergebonden vegetaties, waarvan 
laagveen er zeker één is, vallen ook onder het integraal waterbeleid volgens het decreet integraal waterbeleid en de 
kaderrichtlijn water. De actie wordt daarom beter niet geschrapt.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1490

Graag verduidelijking over de inhoud en gevolgen van deze actie. Een eventueel negatieve impact op de
landbouwsector en maatregelen die verder gaan dan de bestaande wetgeving dienen gecompenseerd te worden
via een flankerend beleid. 

Overweging

In het kader van het integraal project zullen we hier verder uitleg over geven. Het betreft verschillende projecten,
die oa. moeten voorkomen dat sterk vervuild water op zeer gevoelige vegetaties terechtkomt.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1491

Zoals in de fiche ook erkend wordt, zijn er in dit gebied al veel BO’s afgesloten. Het lijkt ons zinvol dat binnen de EU
regelgeving het systeem van BO’s behouden blijft. Vermelding van VEN-gebied in de fiche is hier irrelevant.

Overweging

Verder toepassen van BO's is inderdaad een goede optie, maar hangt uiteraard af van toekomstige regelgeving
terzake.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1492

De erosieproblematiek mag niet volledig op de landbouwsector afgewenteld 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. Boerenbond is dan ook van mening dat erosiemaatregelen,
ook bufferzones, moeten geïmplementeerd worden daar waar ze (het meeste) effect hebben. We vinden het
eveneens belangrijk dat landbouwers in erosiegevoelige gebieden de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen
welke brongerichte en remediërende anti-erosiemaatregelen het best in te passen zijn in hun bedrijfsvoering en
binnen de bestaande wetgeving. Het afsluiten van beheerovereenkomsten in erosiegevoelige gebieden moet
maximaal mogelijk blijven.
Met betrekking tot de opmaak van erosiebestrijdingsplannen door gemeenten merkt Boerenbond op dat het
belangrijk is om, wanneer deze zijn opgemaakt i.s.m. de lokale actoren, hier dan ook uitvoering aan te geven en
niet te wachten met de implementatie ervan tot een volgende overstromingsperiode. Deze
erosiebestrijdingsplannen zijn dikwijls al 5-10 jaar oud. Het beleid, en misschien ook de ruimtelijke context, is
ondertussen geëvolueerd waardoor deze plannen verouderd kunnen zijn. Overleg met de landbouwsector om deze
plannen te actualiseren en vervolgens uit te voeren is noodzakelijk.
Met betrekking tot de voorziene budgetten in de actiefiche merkt Boerenbond op dat het momenteel niet duidelijk is
waar deze aan besteed worden. Zoals eerder ook gezegd, indien er actie ondernomen wordt, wenst de

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1493

De erosieproblematiek mag niet volledig op de landbouwsector afgewenteld 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. Boerenbond is dan ook van mening dat erosiemaatregelen,
ook bufferzones, moeten geïmplementeerd worden daar waar ze (het meeste) effect hebben. We vinden het
eveneens belangrijk dat landbouwers in erosiegevoelige gebieden de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen
welke brongerichte en remediërende anti-erosiemaatregelen het best in te passen zijn in hun bedrijfsvoering en
binnen de bestaande wetgeving. Het afsluiten van beheerovereenkomsten in erosiegevoelige gebieden moet
maximaal mogelijk blijven.
Met betrekking tot de opmaak van erosiebestrijdingsplannen door gemeenten merkt Boerenbond op dat het
belangrijk is om, wanneer deze zijn opgemaakt i.s.m. de lokale actoren, hier dan ook uitvoering aan te geven en
niet te wachten met de implementatie ervan tot een volgende overstromingsperiode. Deze
erosiebestrijdingsplannen zijn dikwijls al 5-10 jaar oud. Het beleid, en misschien ook de ruimtelijke context, is
ondertussen geëvolueerd waardoor deze plannen verouderd kunnen zijn. Overleg met de landbouwsector om deze
plannen te actualiseren en vervolgens uit te voeren is noodzakelijk.
Met betrekking tot de voorziene budgetten in de actiefiche merkt Boerenbond op dat het momenteel niet duidelijk is
waar deze aan besteed worden. Zoals eerder ook gezegd, indien er actie ondernomen wordt, wenst de
landbouwsector in een vroeg stadium betrokken te worden.  

Overweging

Het is correct dat de erosieproblematiek niet enkel op landbouwsector kan afgeschoven worden. Indien er actie
ondernomen worden om erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, zal er rekening gehouden worden met de
aanwezige functies, zoals landbouw, in het gebied en zal voorafgaand aan de uitvoering het nodige overleg
gevoerd worden met de betrokken actoren. Op basis van een nieuw erosiemodel kunnen maatregelen ook gerichter
ingevuld worden, voor zover niet gekend door terreinkennis van de lokale actoren.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oJlBBaPO

Ingediende reacties

Id: 1494

In verschillende fiches wordt verwezen naar beschermde en waterrijke gebieden. Mogelijks wordt hierbij de link
gelegd naar SBZ- en VEN-gebieden, maar dat blijkt niet duidelijk uit de fiches. Indien dit bevestigd wordt dient er
een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen herstelmaatregelen ikv de IHD’s of beek – en valleiherstel wat
veel ruimer gaat dan de IHD’s. Het is in elke fiche onduidelijk wat de impact is van de beschreven maatregel. Vb.
het herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden.
Gaat dit nog over andere gebieden dan SBZ – en VEN -gebieden? Boerenbond vraagt een verduidelijking hierover
en een duidelijke uitsplitsing van de maatregelen.
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Overweging

Wanneer er gesproken wordt van beschermde gebieden, dan heeft dat zowel met natura 2000 als
drinkwatergebieden te maken. Voor waterrijke gebieden wordt ook naar de Ramsar richtlijn gekeken.  

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oqNVW9Z0

Ingediende reacties

Id: 2671

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
In Natuurgebied Kiewit zien we de laatste jaren de effecten van droogte. Beken die steeds langer droog staan,
bomen die afsterven. Bovendien lijdt het natuurgebied onder de overbemesting van de beken die door het gebied
stromen.

Overweging

Uw opmerking dat U in uw Natuurgebied Kiewit de laatste jaren de effecten van droogte ziet is correct. Ook 
bemesting heeft een negatieve invloed op het watersysteem.
Wij proberen in het kader van concrete projecten de volgende jaren deze problematiek mee aan te pakken.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : rmsLRi8M

Ingediende reacties

Id: 2887

Problematische lozingen in natuurgebied
In het Demerbekken komen nog talloze problematische overstorten of lozingen van afvalwater in natuurgebied
voor. Op volgende locaties zou hiertegen actie ondernomen moeten worden:

1. In het natuurreservaat de Sluisbemden van Natuurpunt situeert er zich het probleem dat bij hevige regenval de
riolering regelmatig overstroomt. Het gaat hier niet om een gepland overstort. Het water spuit gewoon uit  de
rioleringsdeksels. De specifieke locatie is gelegen tussen de Sluisbemden en het toeristisch fietspad;
2. In de vallei van de Herk (in het deel van de vallei dat in beheer is bij Natuurpunt) komen er 3 illegale lozingen
voor. Ook in de Sint-Annabeek (Borgloon) wordt op diverse locaties water geloosd in natuurgebied . Dit met of
zonder medeweten van het stadsbestuur. We klagen hierbij o.a. ook de handhaving aan. Zowel VMM, de Provincie
Limburg  als het  stadsbestuur  zijn diverse malen hiervan  in kennis gesteld zonder dat we hierop een reactie
kregen;
3. In het natuurreservaat Wijvenheide (het deel in beheer bij Natuurpunt) komen nog lozingen van
zuiveringsstations van Konings en Aquafin voor;
4. Romershovendorp kent nog diverse lozingen in natuurgebied;
5. Waarschijnlijk zorgen een aantal (illegale) vakantiewoningen nog voor  lozingen  in de Zutendaalbeek;
6. Vallei grote beek te Leopoldsburg.
1. Ten zuiden van de bivakstraat bevindt zich een lozingspunt dat al meer dan 50 jaar onophoudelijk ongezuiverd
afvalwater van militaire en deels gemeentelijke wooneenheden loost in de grote beek. Al 25 jaar maakt Natuurpunt
dit  kenbaar  via de milieuraad van Leopoldsburg  en tot  op heden werd er niets ondernomen om dit probleem op te
lossen.
2, Ten Westen van Leopoldsburg centrum, in de craenenhoefstraat is er een overstort voorzien dat enkel het
afvalwater van Leopoldsburg centrum opvangt. Dit overstort is voorzien van een rietveld met slibopvang. Dit
opvangbekken is met de beste bedoelingen opgebouwd maar het onderhoud laat te wensen over. Momenteel heeft
het afvalwater een eigen bedding in dit slib gemaakt en vind er eigenlijk geen slibopvang meer plaats, dit bekken zit
overvol.
3. In de hoekstraat en grootdonckstraat te Heppen  zijn  momenteel  nog sloten die hun afvalwater ongezuiverd in
de beken laten lopen, hier is niets voorzien om bv via een kleinschalige waterzuivering te werken.
4. Ten Westen van Heppen centrum in de laerstraat bevindt zich  het overstort van Heppen dorp, dit is een zwaar
vervuild overstort dat zijn afvalwater zonder slibopvang in de scheutenbeek loost. Oevers en naastliggende
percelen liggen vol afval afkomstig  uit  dit  overstort.  Er werd in het verleden al eens contact gezocht  met  aquafin
over  dit  probleem maar tot op heden werd er niets ondernomen.
5. Langs de grote beek te Beverlo aan de oosthamse steenweg is er eveneens een overstort dat in het verleden
regelmatig voor overlast zorgde, momenteel is er nog weinig burgerlijke controle waardoor er weinig gegevens
doorkomen over de werking ervan.
7. Vallei van de kleine beek of de vroegere genemeerbeek.
1. In de genemeerstraat is er nergens riolering, de lintbebouwing zorgt voor een sterke vervuiling van deze
waterloop.
2. Ter hoogte van de koolmijnlaan en de twaalfmeilaan te Zuiden van Beverlo, is er eveneens een overstort dat al
meer dan 50 jaar al zijn afvalwater loost in het natuurgebied 'de ulfort' en via een sloot die in de

kleine beek vloeit. Hier is tot op heden nooit moeite gedaan om dit zeer natuur belastende probleem te verhelpen.
3. In de zuidstraat ter hoogte van de beemdstraat is er eveneens een overstort dat in dezelfde sloot uitkomt en dus
mee verantwoordelijk is voor een zeer zware vervuiling.

Overweging

Uw opmerkingen inzake problematische lozingen in natuurgebieden worden doorgegeven aan de rioolbeheerders
en meegenomen in de verschillende integrale projecten.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rmsLRi8M

Ingediende reacties

Id: 2888

Kansen voor herinrichting van te diepe beken

Op diverse locaties binnen het Demerbekken komen nog zeer diepe beken voor die ecologisch minder waard zijn
dan minder diepe beken. Op volgende locaties vinden wij dat een verontdieping aan de orde is:

1. De Demer in het gebied de Sluisbemden
2. Sint-Annabeek (te Jesseren, Borgloon) en de Herk in het gebied Helshoven Meersbeemden van Natuurpunt.
Op deze locaties zou men de dijken opnieuw moeten afgraven. Dit kan door het uitvoeren van de inrichtingswerken
die VLM plant. Ook hermeandering van de Sint-Annabeek moet overwogen worden;
3. Een specifieke locatie waar een te diepe beek ligt is: Borgloon, Afd. 3, Sectie B, 710a en 809a;
4. natuurkundig gezien over een groot deel van de winterbeek. voorheen nodig om afvoercapaciteit te vergroten
en overstromingsgevaar huizen te beperken. Met de aangelegde overstromingszone zien wij een mogelijkheid om
de beken te verontdiepen:

1. Hl  H2 H4 H6, Boomgaard & picknickbank, HOESELT, 1 afd., B587M
2. H3, Reeënveldje beek, HOESELT, 1 afd., B589W
3. H7, Kleinbeekwei 2 sporenweg, HOESELT, 1 afd. , D538A
4.010, Nieuw Reeënbosje, HOESELT, 1 afd., D574A
5. Sl S2 S4 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. D548B S3 Ronde

wei HOESELT 1 afd. D546C
6. Overstromings zone Hoeselt 3e afdeling 710C, 737M, 737P en Ten X

5. De wilderbeek in het Munsterbos is volledig rechtgetrokken. Hermeandering  is hier aan de orde.
Hetzelfde geldt voor de Elsterbeek;

6. Motmolen te Bilzen: De Nieuwzouw ligt er veel te diep. Specifiek: perceel A176a. Een oplossing zou zijn
om minder diep of niet te ruimen. Ook hermeandering van de Nieuwzouw vanaf Alden Biesen tot aan de Demer
behoort tot de oplossingsmogelijkheden
7. Vallei van de grote beek.
1. Vanaf de bandstraat/ Beverlostraat te Beverlo/ Leopoldsburg is de grote beek op vele plaatsen uitgediept en
recht getrokken ten dienste van landbouw- en woonactiviteiten. De enorme lintbebouwing die zelfs tot op de dag
van heden plaatsvinden op grondgebied Leopoldsburg zijn hier mede verantwoordelijk voor.  Van enige
beleidsverandering is in Leopoldsburg nog totaal geen sprake. Vanaf de spoorweg Hasselt/ Mol is de grote beek zo
sterk uitgediept dat enorme verdrogingseffecten hebben plaatsgevonden in de nabij gelegen percelen. Hoe verder
men naar het Westen gaat richting Albertkanaal hoe erger dat dit fenomeen zich heeft afgespeeld. Vanaf de
Oosthamsestweg te Beverlo is een groot deel gewoon rechtgetrokken en tot enkele meters diep uitgegraven.
8. De scheutenbeek te Heppen.
1. Door de afsluiting van de bron komt er bijna geen natuurlijk water meer in deze beek, enkel bij hevige regenval
stroomt er nog water door de beek. De natuurlijkheid is door de lintbebouwing zwaar verstoort met verdroging tot
gevolg.
9. Vallei van de kleine- of genemeerbeek.

1. De bron van deze beek is gelegen in een bosgebied dat door verdroging bijna geen water meer genereert  .
Vanaf de stalsesteenweg is de  beek overal rechtgetrokken en uitgediept  en heeft het  er meer  weg  van  een
open riool, de woningen langs deze straat lozen in deze beek. Vanaf de genemeerstraat komt deze beek in een
mijnverzakkingsgebied terecht waardoor er wel voldoende watertoevoer is. Maar  vanaf de spoorweg Hasselt- Mol
is ook deze beek rechtgetrokken en uitgediept door de vele woningen in deze omgeving.
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Overweging

Uw opmerkingen inzake de herinrichting van te diepe beken worden doorgegeven aan de waterbeheerders en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rmsLRi8M

Ingediende reacties

Id: 2889

Oplossingen om De Grote Beek, de Scheutenbeek en de Kleine- of Genemeerbeek te verontdiepen zijn er zeker.
We denken aan de volgende:

1. Op sommige plaatsen in de grote en kleine beek zijn er mogelijkheden  maar  dit dient te worden onderzocht.
Er zijn plaatsen waar er geen bebouwing is en waar kansen zijn om te vernatten. De grootste opportuniteit zou wel
eens de omgeving kunnen zij n van de grote beek in  de zone  ten  Westen  van  de spoorweg  Hasselt  - Mol ter
hoogte van de reservorenstraat te Beverlo.
2. Een tweede gebied zou de 'ulfort ' te Beverlo kunnen zijn maar dan moet het probleem van de twee
lozingspunten aldaar worden opgelost.

Hermeandering zou zeker ook een oplossing kunnen zijn.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project 'De 3 Beken'.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : rmsLRi8M

Ingediende reacties

Id: 2890

Bijsturing op vlak van onderhoudsbeheer door Wateringen

Op een aantal locaties in het  Demerbekken  is het  beheer door de Wateringen suboptimaal om ecologisch
kwalitatief te noemen. Op volgende locaties is een bijsturing nodig: 
1. Verschillende waterlopen (oa een aftakking van de Demer)  zijn niet opgenomen  in de Atlas van Waterlopen
en worden  momenteel  niet onderhouden,  zodat er heel wat achterstallig onderhoud is en deze stilaan dicht groeit.
2. De watering de Herk is een kampioen ivm de zware ruimingen aan cat 3 beken , recentelijk voorbeeld is de
vernietiging van gracht H in de meersbeemden waar op 500 m een oude haag volledig is gerooid op onze
eigendommen
3. Voor het gebied Wijvenheide: Er is nood aan een plan dat weergeeft waar, door wie en wanneer
werkzaamheden aan de beken en aanvoergrachten uitgevoerd worden;
4. De Wilderbeek ( 3 m ) diep;
5. Leopoldsburg:  Op verschillende  plaatsen werden  in  het  verleden beekbegeleidende bossen gekapt om
beken beter te kunnen ruimen. Dit zijn zulke kleine waterlopen  die eigenlijk  geen ruiming nodig  hebben.  Maar
vanuit de provincie Limburg komt toch de opdracht  om deze  te  ruim en.  Dit  beheer  zou beter niet meer worden
uitgevoerd;
6. Perceel natuurgebied Motmolen Bilzen : Al 76a
7. Diverse locaties in Hoeselt:

a. Hl H2 H4 H6 Boomgaard & picknickbank HOESELT 1 afd. B587M
b. H3 Reeënveldje beek HOESELT 1 afd. B589W H7 Kleinbeekwei 2 sporenweg HOESELT 1 afd. D538A
c. 010NieuwReeënbosjeHOESELT1 af d. D574A
d. Sl S2 S4 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. D548B S3 Ronde wei HOESELT 1 afd . D546C

Overstromings zone Hoeselt  3e afdeling  710C,  737M,  737P en T en X
8. Minder frequent beheer is aan de orde op bovenstaande locaties in Hoeselt. Wij stellen ons de vraag of
smalle meanders met een kraan bereden moeten worden . Op dergelijke eilandjes zou hogere oeverbegroeiing
mogen komen. Wij stellen ons tevens vragen bij de noodzaak van bepaalde ingrepen voor de provincie.

Overweging

Uw opmerkingen inzake het onderhoudsbeheer van de wateringen worden doorgegeven aan de wateringen en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : rmsLRi8M

Ingediende reacties

Id: 2891

Verbetering van de handhaving binnen natuurgebied
 Handhaving is één van de belangrijkste maatregelen om ervoor te zorgen dat wetgeving nageleefd wordt. De
afgelopen jaren zijn er op diverse locaties in het Demerbekken problemen geweest met allerhande illegale acties.
Een overzicht van de locaties waar er acties ondernomen zouden moeten worden: 
1. Zutedaalbeek vanaf het fietspad tot aan de boswachterswoning . De landbouwer bemest te veel, en ook tot
tegen de beek. Over het algemeen worden weilanden aan waterlopen in Bilzen te frequent bemest met behulp van
drijfmest;
2. Landerijen :Op den heiligen geestberg;
3. Over de volledige lengte van de Sint-Annabeek zou er meer toezicht mogen zijn op het oeverbeheer,
bemestingspraktijken, etc.

Onderstaande kaarten geven de verschillende locaties die aangehaald worden overzichtelijk weer

Overweging

Uw opmerkingen worden doorgegeven aan de bevoegde administraties

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : rmsLRi8M

Ingediende reacties

Id: 2892

Enkele specifieke bemerkingen rond de Demervallei op grondgebied Bilzen 

Foto
NB
OL
Plaats
Omschrijving
oosgbp_20210221_0001
50°53'59,248
Il
5°27'57,527
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer.
Uitloop van de riool
????
oosgbp_20210221_000 2
50°53'58,407
Il
5°28'01,737
Il
Molenstraat Bilzen,
aan de brug over de Demer.
Diepte van de Demer
t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_0003
oosgbp_20210221_0004
50°53'54,900
Il
5°28'13,749
Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
De diepte van de Demer, en de Nieuwe Winterbeek t.o.v. het maaiveld is hier± 3M. Opmerking:Het zou mooi zijn
mocht de oude  Winterbeek terug  kunnen stromen. In de winter staat hier op sommige plaatsen water in.
Weliswaar stilstaand.

In de zomer staat deze beek droog.
oosgbp_20210221_000 5
50°53154,376
Il
5°28'17,621
11
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
Duidelijk zicht op de diepte van de Demer
t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_0006
50°53'52,403
11
5°28'17,273
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Il
Molenstraat Bilzen, aan de brug over de Demer, het gebied in wandelen langs de Demer richting de uitloop van de
Winterbeek.
Duidelijk zicht op de diepte van de nieuwe Winterbeek t.o.v. het maaiveld.
oosgbp_20210221_0007
50°54103,693
11
5°27130,905
Il
Molenstraat richting Pruinveld, vlak voor het waterzuiveringstattion
, rechts het gebied in.
Overstort van het waterzuiveringsstatio n verbonden met de Demer.
oosgbp_20210220_0008
50°53134,674
Il
5°29'50,549
11
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Oranje rioolbuis???
oosgbp_20210220_0009
oosgbp_20210220_001
0
50°53'30,069
11
5°30'08,703
Il
Rentfortstraat Bilzen, tegenover Rentfortmolen, links naast de Demer het gebied in wandelen.
De diepte van het Echelwater t.o.v. het maaiveld is hier duidelijk zichtbaar, alsook dat het akker veel te dicht tot
tegen het Echelwater komt. Dit laatste is een zeer heikel punt voor ons (meststoffen die infiltreren in de waterloop
!!!). De linkeroever is door de jaren  heen opgehoogd door ruiming. De oever is terug te verlagen.
Mogelijk is het
ruimingsslib wel verontreinigd.

oosgbp_20210220_001 1
50°53 '27,998
Il
5°30105,265
11
Rentfortstraat Bilzen, tegenover Rentfortmolen, links naast de Demer het
gebied in wandelen.
De akker komt hier duidelijk te kort tegen de Demer
oosgbp_20210220_001 2
oosgbp_20210220_001
3
50°53 '36,038
Il
5°29'50,047
Il
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Overstrort van pompstation op foto 0013.
oosgbp_20210220_001
50°53'33,455
5°29'50,260
Rentfortstraat Bilzen,
Zicht op uitloop van
4
Il
11
achter Rentfortmolen,
de Pepelbeek in de
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oosgbp_20210220_001

langs de Demer.
Demer, en de
5

kunstmatig gebouwde

waterval, die

vismigratie

onmogelijk maakt.

Achter de oude

Slagmolen, aan de

spurkerweg

(S0°53'15,341"NB -

S0   30'43,406"OL)

bevindt zich nog een

dergelijke waterval,
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die best door

hermeanderingbuiten

gebruik gesteld zou

worden.

Algemenevaststellingen

PepelbeekenRooierbeek
Kruidruiming te voorzien vanaf de spoorwegzate.

Marebeek
l<ruidruiming algemeen+ aanwezigheid van
parelvederkruid.

Heesveldbeek
Kruidruiming te voorzien.

Fotolijst 
Onderstaande foto's worden in dezelfde volgorde weergegeven als in bovenstaande tabel. Voor de eenvoud
nummeren we de foto's als foto 1, foto 2,...

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Demer Limburg en besproken met de bevoegde
waterbeheerders / administraties.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rURjC7YD

Ingediende reacties

Id: 1605

De laatste jaren hebben we extreme last van droogte waardoor poelen al vroeg in het jaar droog vallen. Op dit
moment onderzoekt een student van de PXL de evolutie van de waterstanden en grondwaterstanden maar de
laatste jaren is dit dramatisch voor de voortplanting van amfibieën en libellen (oa gevlekte witsnuitlibel).
Kan er onderzocht worden of een verhoging van het bodempeil van de Demer mogelijk is of andere maatregelen
om de grondwaterstand beter passend voor het natuurbeheer te maken?

Overweging

Uw opmerking wordt doorgegeven aan de bevoegde waterbeheerders en meegenomen in het integraal project.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rURjC7YD

Ingediende reacties

Id: 1606

Beheer van de waterlopen in erkend natuurreservaat E-449 

Demervallei tussen Ginderoverstraat en Kiezelstraat te Diepenbeek. De waterlopen in het gebied zijn niet
opgenomen in het beheer van de  waterwegen. waardoor er geen beheer is en de oevers verbossen.  In het gebied
bevindt zich o.a. een vispaaiplaats verbonden met de Demer met steile oevers en bijna stilstaand water waardoor
deze snel dicht groeit en verlandt. Deze wordt niet mee gemaaid met de rest van de Demer. Tevens is er een lokale
afvoergracht die ook als overloop dient voor het overstromingsgebiedje van de Galgebeek. Bij aanvang van onze
concessie voor dit natuurgebiedje werd deze waterloop wel door de Provinciale waterdienst onderhouden. In dat
kader werd zelf een sleutel van de weidepoort bezorgd.  Het beheer hiervan is niet mogelijk zonder specialistisch
materiaal. Graag een opname van dit waterlichaam in regulier onderhoud in afspraak met de lokale Natuurpunt
afdeling.
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Overweging

Uw opmerking inzake het waterlopenbeheer in de Demervallei tussen de Ginderoverstraat en de Kiezelstraat in
Diepenbeek wordt doorgegeven aan de bevoegde waterbeheerders 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rURjC7YD

Ingediende reacties

Id: 1607

Galgebeek, ter hoogte van erkend natuurreservaat E-449
Een gedeelte van het gebied is ingericht als overstromingsgebied om een nabijgelegen woonzone te beschermen.
Dit gebied doet zijn werk zeer goed maar bij extreme regenval komt het water tot over de dijk die met schanskorven
werd aangelegd met daar bovenop aarde. Door de werking die er nu al enkele keren is geweest liggen de
schanskorven bloot en is er gevaar dat deze uit zal spoelen. Bovendien is dat gevaarlijk voor de dieren die hier aan
begrazing doen.

Overweging

Uw opmerking wordt doorgegeven aan de bevoegde waterbeheerders en meegenomen in het integraal project.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rURjC7YD

Ingediende reacties

Id: 1608

Stiemer ter hoogte van erkend natuurreservaat E-004
Verontreinigd water: bij hevige regenval kan het rioolsysteem deze grote hoeveelheid niet aan en treden de
overstorten inwerking. Ook het waterzuiveringsstation kan de toevoer niet aan en ook daar treed het overstort in
werking. Resultaten: ongezuiverd rioolwater komt in de Stiemer terecht en zo in de Demer met piekvervuiling als
resultaat.Bovendien is water aftappen van de  Stiemer voor de voeding van de vijkvers in de MAten daardoor niet
mogelijk
Beide problemen dienen duurzaam opgelost te worden binnen een redelijke termijn
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Overweging

Binnen de werking rond de Stiemer in Genk wordt deze problematiek verder bekeken en worden oplossingen
gezocht en uitgevoerd.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rURjC7YD

Ingediende reacties

Id: 1609

Meander(s): op verschillende plaatsen is er ruimte om de Stiemer te laten meanderen. Dit gebeurt nu al op
beperkte schaal ter hoogte van het Diepenbekerbos, waar door toe doen van een bever enkele bomen in de
Stiemer zijn beland. Door stremming van het water is de oever daar op enkele plaatsen ingesneden. Deze
meandering moet een kans krijgen om zich spontaan verder te ontwikkelen

Overweging

Uw opmerkingen worden doorgegeven aan de waterbeheerders en meegenomen in het integraal project.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rURjC7YD

Ingediende reacties

Id: 1610

Onder het fietspad dat doorheen het erkend natuurgebied De Maten (E-004)gaat, vanaf de Dillekensweierstraat
naar de Diepenbekerbos(straat), ligt een rioolbuis. Deze rioolbuis kan bij hevige regenval het overvloedige water
niet aan. Gevolg de riooldeksels die langs het fietspad liggen worden omhoog getild, soms weggekatapulteerd door
de grote druk van het water. Het verontreinigt rioolwater stroomt dan in de aangrenzende vijvers van het
natuurgebied de Maten met eutrofiëring als gevolg
Deze problematiek dient snel opgelost gezien de ecologsiche schade die telkens wordt aangericht
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Overweging

Uw opmerking wordt doorgegeven aan de rioolbeheerder.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rURjC7YD

Ingediende reacties

Id: 1611

Overstromingen: bij hevige regenval overstroomt de Stiemer ter hoogte van de Grote Augustijnenvijver van het
erkend natuurgebied De Maten (E-004). Daar dit gepaard gaat met overstortwerking van ongezuiverd rioolwater op
Genks grondgebied, heeft dit zeer nadelige gevolgen de overstroomde terreinen en waters van het natuurgebied de
Maten

Overweging

Uw opmerking wordt doorgegeven aan de rioolbeheerder en waterbeheerder en meegenomen in het integraal project.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rURjC7YD

Ingediende reacties

Id: 1612

De Maten, erkend natuurgebied E-004 en omgeving waterzuiveringsstation
Indien het waterzuiveringstation de garantie kan geven dat er elk ogenblik dezelfde goede waterkwaliteit kan
geloosd worden, dan kan dit water dienen om een aantal vijvers tijdens droogte periodes op pijl te houden.
Ook kan er dan gedacht worden aan het herinrichten van de Haagbemden.  Dit zijn weides stroomafwaarts de
waterzuivering grenzend aan de Stiemer. Tesamen met de waterzuiveringsvijvers, kunnen deze percelen dan als
nat dottergrasland of vochtig moerasspirea ruigte met insijpeling ingericht worden zodat er meer voeding van het
grondwater gebeurt

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rURjC7YD

Ingediende reacties

Id: 1613

De Mombeek stroomopwaarts van de Luimertingenstraat  ligt, zelfs  op momenten dat het Schulensmeer wordt
ingeschakeld, nog 2 meter onder maaiveld. De rechttrekkingen in de jaren 1960 en de daaropvolgende grondige
ruimingen zorgden voor hoge oeverwallen en tenslotte de erosie in eigen bedding maken dat de waterloop nu veel
te diep ligt en de vallei hier niet kan ingeschakeld worden als natuurlijke buffer.  Hier moet dringend aan gewerkt
worden om de beekbodem omhoog te brengen, meanders te herstellen, oeverwallen weg te nemen.

Overweging

Wij voorzien  waar mogelijk structuurherstel (ophoging, hermeandering, ...) voor de Mombeek in het kader van
integraal project Herk en Mombeek.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rURjC7YD

Ingediende reacties

Id: 1614

Watering De Herk voert op de kleinere waterkoopjes en grachten routinematig ruimingswerken uit zonder te kijken
naar de noodzaak. Dat betekent dat grachten en beekjes steeds breder en dieper worden, ook al is het enkel een
zogenaamde kruidruiming. Om dit te stoppen en terug te keren naar een beheer op maat moet voor wateringen de
verplichting komen om maatvoerende plannen die de dimensie van de te onderhouden waterlopen weergeven
(diepte, breedte, verval, ...) als basis voor het uit te voeren beheer. Voorafgaand aan beheer in natuurgebied dient
overlegd te worden met de beheerders daarvan en bij de                 uitvoering dient het natuurbeheerplan als basis
voor het onderhoud van e waterlopen gebruikt te worden

Overweging

Uw opmerking wordt meegenomen in het kader van Integraal Project Herk en Mombeek, waarin we overleg tussen
waterbeheerders en natuurverenigingen kunnen organiseren in het kader van het onderhoud.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : tiXIbDgX

Ingediende reacties

Id: 1566

Actiefiche 4B_B_0311.pdf – Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Velpe, waterlopen 2de en 3de

categorie in het kader van integraal project Velpe
Het werkingsgebied van de watering Het Velpedal strekt zich uit over het volledig deelbekken van de Velpe op
grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.  Binnen haar werkingsgebied beheert de watering “Het Velpedal”
zowel de onbevaarbare waterlopen van de 2de als 3de categorie en een zeer uitgebreid netwerk van ecologisch
waardevolle kleinere waterlopen (publieke grachten).
Op voornoemde actiefiche wordt de provincie Vlaams-Brabant vermeld als initiatiefnemer. 
De watering is van oordeel dat de watering “Het Velpedal” dient vermeld te worden als initiatiefnemer.
Graag aanpasssing van de naam van de initiatiefnemer.

Overweging

Deze opmerking is terecht 

Aangezien het werkingsgebied van de watering Het Velpedal zich uitstrekt over het volledig deelbekken van de
Velpe op grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, en de Watering 'Het Velpedal' binnen haar
werkingsgebied of de onbevaarbare waterlopen van de 2de als 3de categorie beheert, samen met een zeer
uitgebreid netwerk van ecologisch waardevolle kleinere waterlopen (publieke grachten), dient de initiatiefnemer
van actie en actiefiche
4B_B_0311 - Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Velpe, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Velpe watergift “Het Velpedal”
te zijn.

Het bekkenbestuur adviseert om de actie en actiefiche 4B_B_0311 aan te passen in de zin dat watering 'Het
Velpedal' wordt vermeld als initiatiefnemer. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

 actiefiche 4B_B_0311 wordt aangepast in de zin dat watering 'Het Velpedal' wordt vermeld als initiatiefnemer. 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : tiXIbDgX

Ingediende reacties

Id: 1567

Het actieprogramma voor de Velpe omvat een aantal gebiedsspecifieke acties.
Volgende projecten zijn in het actieprogramma voor de Velpe niet opgenomen:

1. Het gedeeltelijk verleggen en in open bedding leggen van de onbevaarbare waterloop “Meenselbeek nr.
3.101/II” te Glabbeek, Attenrodestraat (initiatiefnemer watering Het Velpedal);

2. Beekstructuurherstel van de onbevaarbare waterloop Walsbeek en de aanleg van een bufferbekken te
Kortenaken, Kluisdelweg (initiatiefnemer watering Het Velpedal).
Overwelvingen hebben een negatieve impact op zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit: - ze wijzigen de
waterafvoer, reduceren het bergingsvermogen en de infiltratiemogelijkheden in de gracht of de waterloop en zorgen
bij langdurige en of hevige regenval voor opstuwing; - ze verhogen daardoor de kans op overstromingen en
wateroverlast; - ze verminderen aanzienlijk het zelfreinigend vermogen en werken verontreiniging in de hand; - ze
schaden het beheer van de oever- en bodemvegetatie evenals de oevers zelf en bemoeilijken het onderhoud van
de gracht of de waterloop. Een open gracht of waterloop heeft een groter waterbergend vermogen met een
vertraagde afvoer waardoor de kans op wateroverlast verkleint en waardoor het waterinfiltrerend en het
zelfreinigend vermogen vergroot. De gracht of waterloop krijgt een hogere natuurwaarde en meer kansen voor
natuurontwikkeling doordat de structuurkenmerken ervan worden hersteld. Daarom streeft de watering ernaar de
grachten en waterlopen maximaal in open bedding te brengen of te behouden.
Op 4 juni 2020 heeft de watering “Het Velpedal” deze input overgemaakt aan de heer Jan Vanvelk,
bekkencoördinator Demerbekken.
Graag opname van beide projecten in het actieprogramma voor de Velpe.

Overweging

Deze opmerking is terecht.
In het actieprogramma voor de Velpe dienen tevens volgende gebiedsspecifieke acties toegevoegd:

1.  Het gedeeltelijk verleggen en in open ligbed leggen van de onbevaarbare waterloop “Meenselbeek nr. 3.101 / II 
”te Glabbeek, Attenrodestraat (initiatiefnemer watering Het Velpedal);
2. Beekstructuurherstel van de onbevaarbare waterloop Walsbeek en de aanleg van een bufferbekken te 
Kortenaken, Kluisdelweg (initiatiefnemer watering Het Velpedal).

Dit gebeurt door toevoeging in de actiefiche van de acties als deelactie van de actie 4B_B_0311.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

In het actieprogramma voor de Velpe dienen tevens volgende gebiedsspecifieke acties toegevoegd:

1.  Het gedeeltelijk verleggen en in open ligbed leggen van de onbevaarbare waterloop “Meenselbeek nr. 3.101 / II 
”te Glabbeek, Attenrodestraat (initiatiefnemer watering Het Velpedal);
2. Beekstructuurherstel van de onbevaarbare waterloop Walsbeek en de aanleg van een bufferbekken te 
Kortenaken, Kluisdelweg (initiatiefnemer watering Het Velpedal).

Dit gebeurt door toevoeging in de actiefiche van de acties als deelactie van de actie 4B_B_0311.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : wekWRpwl

Ingediende reacties

Id: 1602

P. 9: ‘weiland’ lijkt ons zo beperkt – heel wat grazige vegetaties, zekere die onder natuurbeheer vallen, worden
immers gemaaid en zijn wellicht meegerekend – dus niet eerder grasland? (cf. akkers)

Overweging

Uw voorstel om 'weiland' op p9 te vervangen door grasland is een goede suggestie

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Bij bodemgebruik p9 'weiland' vervangen door 'grasland'

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wekWRpwl

Ingediende reacties

Id: 1603

P. 63: de impact van fluviale overstromingen op de ecosystemen kan vrij klein zijn in oppervlakte maar wel grote
effecten hebben op zeldzame habitats of soorten
o in hoeverre is hier de impact van deze overstromingen meegenomen op belangrijke fauna-elementen (bv. op
grondbroeders, insecten, kleine zoogdieren…).
o daarnaast kunnen zeer voedselarme en zeldzame habitats die binnen bereik vallen van deze fluviale
overstromingen een grote negatieve impact ondergaan (bv. vennen die overstroomd worden met water uit het
brongebied van de Zwarte beek)
- p. 63: dat de Zwarte beek droogviel is ongekend. Nog merkwaardiger is dat bepaalde tussenliggende zones
droogvielen, zonder merkbare oorzaak. Nader onderzoek hiernaar is gewenst.

Overweging

uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wekWRpwl

Ingediende reacties

Id: 1604

P. 82: ‘militair domein van Beverlo’ – in feite spreekt men van ‘Kamp (van) Beverlo’ ofwel van ‘militair domein van
Leopoldsburg’.
- P. 82: 4 van de 5 gemeenten worden vernoemd, Halen (Zelem) niet
- P. 83: consequente aanduidingen van de delen van de waterlopen zijn gewenst. Op p. 82 staat ‘bovenloop
lang door het militair domein’ en hier staat ‘bovenloop van de Zwarte Beek (stroomopwaarts Beringen)’ of een
verschil van nagenoeg 8 km tussen Beringen en het militair domein.
p. 83: mogen in de zone tussen Koersel en het centrum van Beringen de verwachtingen en normen ook niet hoger
gelegd worden (‘een oeverzone’) in het bijzonder omdat dit gebied zowel in uitvoering van vogel- als van
habitatrichtlijn als speciale beschermingszone werd aangeduid en een deel tussen Zwarte en Oude beek zelfs werd
omgezet van ecologisch waardevol agrarisch gebied naar natuurgebied om een mogelijke veroordeling door EHJ te
voorkomen?
- P. 83: we zijn verheugd dat er op de eerste plaats aandacht besteed wordt aan het behoud van de
habitatsoort beekprik. Welke soorten die tot de oorspronkelijke vissoortenpopulatie behoorden, zijn hier nog
wenselijk? Naast beekprik, riviergrondel en bermpje werden al vele decennialang nauwelijks andere soorten
aangetroffen in de bovenstroom. We blijven bevreesd in hoeverre benedenstrooms voorkomende exoten hier een
bedreiging kunnen vormen voor de beekprik?
- P. 85: in hoeverre kan/moet de zijbeek Helderbeek, die hier op nauwelijks 1300 m vandaan ligt, hierbij
betrokken worden? Al in de jaren negentig werden oplossingen aangedragen om het permanente wegpompen van
het grondwater stop te zetten en zinvolle oplossingen te zoeken (vernatting en gebruik voor specifieke doeleinden.
- P. 86: ook vogelrichtlijn naast habitatrichtlijn meenemen
- P. 86: waarom gemeentebestuur van Heusden-Zolder meenemen en niet Hechtel-Eksel en Halen?

Overweging

P. 82: 'militair domein van Beverlo' - in feite spreekt men van 'Kamp (van) Beverlo' ofwel van 'militair domein van Leopoldsburg'.

-  P. 82: 4 van de 5 gemeenten worden vernoemd, Halen (Zelem) niet
-  P. 83: consequente aanduidingen van de delen van de waterlopen zijn gewenst. Op p. 82 staat 'bovenloop lang door het 
militair domein' en hier staat 'bovenloop van de Zwarte Beek (stroomopwaarts Beringen)' of een verschil van nagenoeg 8 km 
tussen Beringen en het militair domein.

p. 83: mogen in de zone tussen Koersel en het centrum van Beringen de verwachtingen en normen ook niet hoger gelegd 
worden in het bijzonder omdat dit gebied in de uitvoering van vogels als van habitatrichtlijn als speciale beschermingszone en 
een werd deel tussen Zwarte en Oude beek zelfs werd voorzien van ecologisch waardevol agrarisch gebied naar 
natuurgebied om een mogelijke veroordeling door EHJ te voorkomen?

-  P. 83: we zijn verheugd dat er op de eerste plaats aandacht wordt besteed aan het behoud van de 
habitatsoort beekprik. Welke soorten die tot de oorspronkelijke vissoortenpopulatie behoorden, zijn hier nog 
wenselijk? Naast beekprik, riviergrondel en bermpje werden al vele decennialang weinig andere soorten 
aangetroffen in de bovenstroom. We blijven bevreesd in hoeverre benedenstrooms staan exoten hier een 
bedreiging kunnen vormen voor de beekprik?
-  P. 85: in hoeverre kan / moet de zijbeek Helderbeek, die hier op nauwelijks 1300 m vandaan ligt, hierbij 
betrokken worden? Al in de jaren negentig werden oplossingen voorgesteld om het permanente 
wegpompen van het grondwater stop te zetten en zinvolle oplossingen te zoeken (vernatting en gebruik voor 
specifieke doeleinden.
-  P. 86: ook vogelrichtlijn naast habitatrichtlijn meenemen
-  P. 86: waarom gemeentebestuur van Heusden-Zolder meenemen en niet Hechtel-Eksel en Halen?
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Bij de visietekst rond de Zwarte Beek wordt het volgende aangepast:
'militair domein van Beverlo' wordt vervangen door 'militair domein van Leopoldsburg'
'Halen' wordt toegevoegd in de beschrijving van de eerste alinea

Aanbeveling(en)

Uw opmerkingen inzake de zone tussen Koersel en centrum Beringen worden meegenomen in het integraal project
Zwarte Beek

Code van de indiener : xWFvDA7r

Ingediende reacties

Id: 2727

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
De gemeente waar ik woon (Kortenaken) is één van de gemeenten in Vlaanderen waar nog steeds 0% van het
afvalwater gezuiverd wordt. Dit is onaanvaardbaar in één van de 5 rijkste regio's ter wereld. De RWZI's voor
Kortenaken worden al vele jaren aangekondigd maar de timing wordt steeds opnieuw opgeschoven. De timing voor
de aanleg van alle waterzuiveringsinfrastructuur in Kortenaken en in héél Vlaanderen moet véél ambitieuzer. Er
moeten ook sluitende garanties opgenomen worden voor de realisatie binnen de vooropgestelde timing. Het niet
halen van de timing moet de absolute uitzondering zijn (nu is dit de regel) en er moeten sancties aan verbonden
zijn. Zo zou bijvoorbeeld, wanneer de gemeente verantwoordelijk is voor de vertraging, de gemeente kunnen
verplicht worden om een groter deel van haar begroting te voorzien voor waterzuiveringsinfrastructuur zodat de
opgelopen achterstand kan ingehaald worden.

Overweging

Voor wat de waterzuivering in Kortenaken betreft is er beterschap in zicht. Uit de informatie van het integraal project
Velpe valt volgende informatie te halen over de twee zuiveringsstations:
 ð   RWZI Kortenaken: discussiepunten rond RUP zijn afgerond; half 2021 zou RUP moeten goedgekeurd zijn;
nadien verdere uitwerking en bouwaanvraag; aanbesteding is voorzien eind 2022-2023; vermoedelijk is de RWZI
operationeel eind 2024.
 ð   RWZI Kersbeek-Miskom en aansluitende collectoren: bouw van de RWZI is voorzien vanaf 2021, RWZI is
vermoedelijk operationeel tegen 2022 (zuivering van vuilvracht van 3700 inwoners).

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : xztU0WfK

Ingediende reacties

Id: 1572

Vraag aanpassing iniatiefnemer voor actie 4B_B_0311   in het onderdeel  actieprogramma Velpe
Aangezien het werkingsgebied van de watering Het Velpedal zich uitstrekt over het volledig deelbekken van de 
Velpe op grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant, en de Watering ‘Het Velpedal’ binnen haar 
werkingsgebied zowel de onbevaarbare waterlopen van de 2de als 3de categorie beheert, samen met  een zeer 
uitgebreid netwerk van ecologisch waardevolle kleinere waterlopen (publieke grachten), dient de initiatiefnemer van 
actie en actiefiche
4B_B_0311 – Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Velpe, waterlopen 2de en 3de categorie in het 
kader van integraal project Velpe  watering “Het Velpedal” te zijn.
Het bekkenbestuur adviseert om de actie en actiefiche  4B_B_0311 aan te passen in de zin dat watering ‘Het 
Velpedal’ wordt vermeld als initiatiefnemer.

Overweging

Opmerking is correct

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Actie en actiefiche  4B_B_0311 worden aangepast in de zin dat watering ‘Het Velpedal’ wordt vermeld als
initiatiefnemer.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : xztU0WfK

Ingediende reacties

Id: 1573

Vraag aanpassing tekst in het onderdeel actieprogramma Velpe
In  het actieprogramma voor de Velpe dienen tevens volgende gebiedsspecifieke acties toegevoegd:
1. Het gedeeltelijk verleggen en in open bedding leggen van de onbevaarbare waterloop “Meenselbeek nr.
3.101/II” te Glabbeek, Attenrodestraat (initiatiefnemer watering Het Velpedal);
2. Beekstructuurherstel van de onbevaarbare waterloop Walsbeek en de aanleg van een bufferbekken te
Kortenaken, Kluisdelweg (initiatiefnemer watering Het Velpedal).
Overwelvingen hebben een negatieve impact op zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit: - ze wijzigen de
waterafvoer, reduceren het bergingsvermogen en de infiltratiemogelijkheden in de gracht of de waterloop en zorgen
bij langdurige en of hevige regenval voor opstuwing; - ze verhogen daardoor de kans op overstromingen en
wateroverlast; - ze verminderen aanzienlijk het zelfreinigend vermogen en werken verontreiniging in de hand; - ze
schaden het beheer van de oever- en bodemvegetatie evenals de oevers zelf en bemoeilijken het onderhoud van
de gracht of de waterloop. Een open gracht of waterloop heeft een groter waterbergend vermogen met een
vertraagde afvoer waardoor de kans op wateroverlast verkleint en waardoor het waterinfiltrerend en het
zelfreinigend vermogen vergroot. De gracht of waterloop krijgt een hogere natuurwaarde en meer kansen voor
natuurontwikkeling doordat de structuurkenmerken ervan worden hersteld. Daarom streeft de watering ernaar de
grachten en waterlopen maximaal in open bedding te brengen of te behouden.
Het bekkenbestuur adviseert om beide initiatieven aan het actieprogramma toe te voegen. Dit gebeurt door
toevoeging in de actiefiche van de acties als deelactie van de actie 4B_B_0311.

Overweging

Deze opmerking is terecht.
In het actieprogramma voor de Velpe dienen tevens volgende gebiedsspecifieke acties toegevoegd:
1.  Het gedeeltelijk verleggen en in open ligbed leggen van de onbevaarbare waterloop “Meenselbeek nr. 3.101 / II 
”te Glabbeek, Attenrodestraat (initiatiefnemer drenken Het Velpedal);
2. Beekstructuurherstel van de onbevaarbare waterloop Walsbeek en de aanleg van een bufferbekken te 
Kortenaken, Kluisdelweg (initiatiefnemer watergift Het Velpedal). Overwelvingen hebben een negatieve impact op 
de waterkwaliteit: - ze wijzigen de waterafvoer, verminderen het bergingsvermogen en de infiltratiemogelijkheden in 
de gracht van de waterloop en zorgen bij langdurige en of hevige regenval voor opstuwing; - ze verhogen de kans 
op overstromingen en wateroverlast; - ze verminderen het zelfreinigend vermogen en werken verontreiniging in de 
hand; - ze schaden het beheer van de oever- en bodemvegetatie evenals de oevers zelf en bemoeilijken het 
onderhoud van de gracht van de waterloop. Een open gracht van waterloop heeft een groter waterbergend 
vermogen met een vertraagde afvoer waardoor de kans op wateroverlast verkleint en waardoor het 
waterinfiltrerend en het zelfreinigend vermogen vergroot. De gracht of waterloop krijgt een hogere natuurwaarde en 
meer kansen voor natuurontwikkeling doordat de structuurkenmerken ervan worden aangemerkt. Daarom streeft 
de watering ernaar de grachten en waterlopen maximaal in open beddengoed te brengen of te behouden.
Het bekkenbestuur adviseert om beide initiatieven aan het actieprogramma toe te voegen. Dit gebeurt door 
toevoeging in de actiefiche van de acties als deelactie van de actie 4B_B_0311.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

In het actieprogramma voor de Velpe dienen tevens volgende gebiedsspecifieke acties toegevoegd:
1. Het gedeeltelijk verleggen en in open ligbed leggen van de onbevaarbare waterloop “Meenselbeek nr. 3.101 / II 
”te Glabbeek, Attenrodestraat (initiatiefnemer watering Het Velpedal);
2.Beekstructuurherstel van de onbevaarbare waterloop Walsbeek en de aanleg van een bufferbekken te 
Kortenaken, Kluisdelweg (initiatiefnemer watering Het Velpedal).  Dit gebeurt door toevoeging in de actiefiche van 
de acties als deelactie van de actie 4B_B_0311.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : xztU0WfK

Ingediende reacties

Id: 1574

Vraag aanpassing initiatiefnemer in het onderdeel ‘Melsterbeek’.

Voor wat betreft de acties
 4B_B_0295 (Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied in de provincie Vlaams Brabant van de Melsterbeek, 
waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek/ actiehouder Provincie
Vlaams-Brabant),
4B_B_0296 (Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied in de provincie Limburg van de Melsterbeek,
waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek /actiehouder Provincie
Limburg) en 8B_A_0129 (Erosiebestrijding in het afstroomgebieden van de Melsterbeek/actiehouder: Alle
Gemeenten) suggereert Watering Sint-Truiden om de Watering van Sint-Truiden toe te voegen als initiatiefnemer.

Het bekkenbestuur adviseert om voor de acties 4B_B_0295, 4B_B_0296 en 8B_A_0129 de Watering van Sint-
Truiden toe te voegen als initiatiefnemer.

Overweging

De opmerking is correct.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

voor de acties 4B_B_0295, 4B_B_0296 en 8B_A_0129 wordt de Watering van Sint-Truiden toegevoegd als
initiatiefnemer.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xztU0WfK

Ingediende reacties

Id: 1575

Vraag aanpassing tekst en initiatiefnemer in het onderdeel ‘Actieprogramma Grote Gete’.
Voor wat betreft de actie en
actiefiche 4B_B_0302 (Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Grote Gete, waterlopen 2de en 3de 
categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek) wordt in de naam van de actie ‘Grote Gete’ 
vervangen door ‘Grote Gete en Mene’ en wordt watering ‘De Mene’ toegevoegd als initiatiefnemer.

Het bekkenbestuur adviseert om in onderdeel ‘actieprogramma Grote Gete’ voor de actie en actiefiche 4B_B_0302 
de naam van de actie te wijzigen door toevoeging van ‘en Mene’ en Watering ‘Grote Gete en Watering ‘De Mene’ 
toe te voegen als initiatiefnemer.
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Overweging

De opmerking is correct.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

 in onderdeel ‘actieprogramma Grote Gete’ voor de actie en actiefiche 4B_B_0302 wordt de naam van de actie
gewijzigd door toevoeging van ‘en Mene’ en Watering ‘Grote Gete en worden Watering ‘De Mene’ toegevoegd als
initiatiefnemer.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xztU0WfK

Ingediende reacties

Id: 1576

Vraag aanpassing initiatiefnemer in Actieplan ‘Gete I’.

Voor wat betreft de actie en actiefiche  4B_B_0324  (Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete I, 
waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek) wordt Watering ‘Grote Gete’ 
toegevoegd als initiatiefnemer.
Het bekkenbestuur adviseert om in onderdeel ‘actieprogramma Gete I’ voor de actie en actiefiche 4B_B_0324 
Watering ‘Grote Gete’ toe te voegen als initiatiefnemer.

Overweging

De opmerking is correct

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

 in onderdeel 'actieprogramma Gete I' wordt voor de actie en actiefiche 4B_B_0324 Watering 'Grote Gete'
toegevoegd als initiatiefnemer.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : xztU0WfK

Ingediende reacties

Id: 1577

Vraag aanpassing initiatiefnemer in het onderdeel ‘Kleine Gete’.
Voor wat betreft de actie en actiefiche  4B_B_0305  (Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Kleine 
Gete,  waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek)
en 4B_B_0300 (Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Dormaelbeek, 2de en 3de categorie in het 
kader van integraal project Getes-Melsterbeek)  wordt Watering ‘Kleine Gete’ toegevoegd als initiatiefnemer.
Het bekkenbestuur adviseert om in onderdeel ‘actieprogramma Kleine Gete’ voor de actie en actiefiche 4B_B_0305 
en 4B_B_0300 Watering ‘Kleine Gete’ toe te voegen als initiatiefnemer.

Overweging

De opmerking is terecht.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

In onderdeel 'actieprogramma Kleine Gete' wordt voor de actie en actiefiche 4B_B_0305 en 
4B_B_0300  Watering 'Kleine Gete' toegevoegd als initiatiefnemer.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Vraag aanpassing tekst in het onderdelen ‘Actieprogramma ‘Grote Gete’ en ‘Kleine Gete’’.
Voor wat betreft de actiefiches van hieronder vermelde acties wordt onderaan de beschrijving van deze acties 
telkens volgende tekst toegevoegd
: ‘Tot de scope van deze actie horen maatregelen inzake het opheffen van vismigratieknelpunten, verdroging, 
extensivering ruimingsbeheer, koolstofcaptatie, bevordering biodiversiteit, creatie van groenblauwe netwerken, 
oeverzones en natuurlijke waterbergingscapaciteit.’. Het betreft de actiefiches van volgende acties:
<![if !supportLists]>·        <![endif]>actie
4B_B_0302(Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Grote Gete, waterlopen 2de en 3de categorie in 
het kader van integraal project Getes-Melsterbeek)
<![if !supportLists]>·        <![endif]>actie
4B_B_0305(Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Kleine Gete,  waterlopen 2de en 3de categorie 
in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek).
Bij de andere acties rond beek-en valleiherstel (zoals bijv. bij Kleine Gete, Melsterbeek, …) werd deze tekst in de 
beschrijving al opgenomen en dient er geen aanpassing te gebeuren om bijv. maatregelen rond vismigratie onder 
deze acties te laten vallen. Bij deze twee acties werd de zinsnede vergeten, vandaar de aanpassing.
Het bekkenbestuur adviseert om in de actiefiches van de acties 4B_B_0302 en 4B_B_0305 volgende tekst toe te 
voegen op het einde van de beschrijving van de actie : : ‘Tot de scope van deze actie horen maatregelen inzake het 
opheffen van vismigratieknelpunten, verdroging, extensivering ruimingsbeheer, koolstofcaptatie, bevordering 
biodiversiteit, creatie van groenblauwe netwerken, oeverzones en natuurlijke waterbergingscapaciteit.’.

Overweging

De opmerking is terecht:
Vraag aanpassing tekst in het onderdelen ‘Actieprogramma ‘Grote Gete’ en ‘Kleine Gete’’.
Voor wat betreft de actiefiches van hieronder vermelde acties wordt onderaan de beschrijving van deze acties 
telkens volgende tekst toegevoegd
: ‘Tot de scope van deze actie horen maatregelen inzake het opheffen van vismigratieknelpunten, verdroging, 
extensivering ruimingsbeheer, koolstofcaptatie, bevordering biodiversiteit, creatie van groenblauwe netwerken, 
oeverzones en natuurlijke waterbergingscapaciteit.’. Het betreft de actiefiches van volgende acties:
actie 
4B_B_0302(Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Grote Gete, waterlopen 2de en 3de categorie in 
het kader van integraal project Getes-Melsterbeek)
actie 
4B_B_0305(Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Kleine Gete,  waterlopen 2de en 3de categorie 
in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek).
Bij de andere acties rond beek-en valleiherstel (zoals bijv. bij Kleine Gete, Melsterbeek, …) werd deze tekst in de 
beschrijving al opgenomen en dient er geen aanpassing te gebeuren om bijv. maatregelen rond vismigratie onder 
deze acties te laten vallen. Bij deze twee acties werd de zinsnede vergeten, vandaar de aanpassing.
Het bekkenbestuur adviseert om in de actiefiches van de acties 4B_B_0302 en 4B_B_0305 volgende tekst toe te 
voegen op het einde van de beschrijving van de actie : : ‘Tot de scope van deze actie horen maatregelen inzake het 
opheffen van vismigratieknelpunten, verdroging, extensivering ruimingsbeheer, koolstofcaptatie, bevordering 
biodiversiteit, creatie van groenblauwe netwerken, oeverzones en natuurlijke waterbergingscapaciteit.’.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

 in de actiefiches van de acties 4B_B_0302 en 4B_B_0305 wordt volgende tekst toegevoegd op het einde van de
beschrijving van de actie : ‘Tot de scope van deze actie horen maatregelen inzake het opheffen van
vismigratieknelpunten, verdroging, extensivering ruimingsbeheer, koolstofcaptatie, bevordering biodiversiteit,
creatie van groenblauwe netwerken, oeverzones en natuurlijke waterbergingscapaciteit.’.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Id: 1579

Vraag om de nieuwe acties, die werden geïnitieerd, na de goedkeuring van het ontwerp bekkenspecifiek deel 
‘Demerbekken’, maar voor het einde van het openbaar onderzoek, in het kader van de contacten van het 
bekkensecretariaat met de Vlaams Brabantse waterbeheerders, toe te voegen als deelactie onder de algemene 
beek- en valleiherstelacties voor 2de en 3de categorie.
In de loop van de voorbije maanden zaten de waterbeheerders van 2de en 3de categorie voor de de gebieden Velpe, 
Mene en Grote Gete samen ivm met een aantal nieuwe structuurherstelacties. Dit gebeurde na de eerste 
goedkeuring van het ontwerp stroomgebiedbeheerplan door het bekkenbestuur, waardoor deze acties uiteraard niet 
konden worden opgenomen. Aangezien men intussen al verder gevorderd is met het definiëren van deze acties lijkt 
het ons logisch om deze, in het kader van de afhandeling van het openbaar onderzoek, toe te voegen als deelactie 
onder de algemene beek- en valleiherstelacties voor 2de en 3de categorie voor deze gebieden.

Het bekkenbestuur adviseert om de nieuwe acties, die werden geïnitieerd, na de goedkeuring van het ontwerp 
bekkenspecifiek deel ‘Demerbekken’, maar voor het einde van het openbaar onderzoek, in het kader van de 
contacten van het bekkensecretariaat met de Vlaams Brabantse waterbeheerders, toe te voegen als deelactie 
onder de algemene beek- en valleiherstelacties voor 2de en 3de categorie.
Door nieuwe acties in het kader van de bekkenstructuren voorafgaand met alle betrokken partners en adviserende 
instanties te bespreken,  kan een snellere doorstroming achteraf in de omgevingsvergunningsprocedure worden 
bekomen.

Overweging

De opmerking is terecht:
De nieuwe acties, die werden geïnitieerd, na de goedkeuring van het ontwerp bekkenspecifiek deel 'Demerbekken',
maar voor het einde van het openbaar onderzoek, in het kader van de contacten van het bekkensecretariaat met de
Vlaams Brabantse waterbeheerders, worden toegevoegd als deelactie onder de algemene beek- en
valleiherstelacties voor 2de en 3de categorie.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

De nieuwe acties, die werden geïnitieerd, na de goedkeuring van het ontwerp bekkenspecifiek deel 'Demerbekken',
maar voor het einde van het openbaar onderzoek, in het kader van de contacten van het bekkensecretariaat met de
Vlaams Brabantse waterbeheerders, worden toegevoegd als deelactie onder de algemene beek- en
valleiherstelacties voor 2de en 3de categorie.
In de Actiefiche 4B_B_0302 mag in de beschrijving van de acties worden toegevoegd:

• Dit betreft onderandere deelacties als (1) herwaardering Mene in bedrijventerrein Grijpenveld Tienen,
(2)structuurherstel en tegengaan verdroging in het Wissenbos in de vallei van de Grote Gete in Tienen, (3)
structuurherstel en tegengaan verdroging in de vallei van de Grote Gete in Linter en Zoutleeuw
In de Actiefiche Actiefiche 4B_B_0311 mag in de beschrijving van de acties de eerste zin (Deze actie omvat
ondermeer de deelprojecten (1) het oplossen van de vismigratieknelpunten op de Velpe 2de categorie,,
(2)structuurherstel waterlopen en aanpassing ruimingsbeheer 2e en 3e categoriezin) worden vervangen door
volgende zin

• Deze actie omvat ondermeer de deelprojecten (1) het oplossen van de vismigratieknelpunten op de Velpe
2de categorie, (2) tegengaan verdroging in SBZ gebied zuurbemde in Glabbeek, (3) structuurherste Paddepoel in
Glabbeek en Tienen, (4) structuurherstel en tegengaan verdroging in de vallei van de Velpe en
Eksterbeemdenbeek in Tienen, (5) tegengaan verdroging natuurgebied in Tienen en Boutersem (Velpe,
Malendriesbeek, Breisembeek), (6) tegengaan verdroging natuurgebied Snoekengracht in Boutersem (Velpe en
Vondelbeek), (7) tegengaan verdroging molensteen in Bierbeek, (8) ander structuurherstel waterlopen en
aanpassing ruimingsbeheer 2e en 3e categorie
In de actiefiche 4B_B_0300 mag in de beschrijving van de acties worden toegevoegd:

• Dit betreft onderandere de deelactie rond de visdoorgang van Pritsaer en structuurherstel in Attenhoven
(Landen)

Aanbeveling(en)

Nvt
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Ik wil volgende probleemsituaties over lozing van huishoudelijk afvalwater in natuurgebieden in het Demerbekken 
(deel Demer VI) oplijsten. Ik vraag om deze problemen daadwerkelijk en ten gronde aan te pakken. Deze lozingen 
verhinderen het halen van de natuurdoelstellingen in de natuurgebieden én de kwaliteitsdoelstellingen van de 
Demer en haar zijlopen.

Op grondgebied van de stad Scherpenheuvel-Zichem:

- Vervuiling gracht door huishoudelijk afvalwater in natuurgebied Molenstedebroek (SBZ-gebied, Natuurgebied op 
gewestplan): Wijnputhol/Gracht Wijnputhol-Kranenburgstraat Zichem; vervuiling zichtbaar t.h.v. perceel met 
kadastraal nummer: Capakey: 24129C0475/02B000
- Vervuiling gracht door huishoudelijk afvalwater in natuurgebied Demerbroeken (SBZ-gebied, reservaat op 
gewestplan): Elzenstraat Averbode, vervuiling zichtbaar t.hv. perceel met kadastraal nummer: Capakey: 
24005C0406/00A000
- Vervuiling Grote Leigracht door huishoudelijk afvalwater in natuurgebied Demerbroeken
(SBZ-gebied, reservaat op gewestplan): Beemdenstraat Zichem, vervuiling zichtbaar t.h.v. perceel met kadastraal 
nummer: Capakey: 24129A0138/00E000

Op grondgebied van de gemeente Tielt-Winge: talrijke grachten vervuild met huishoudelijk afvalwater lopen het 
natuurgebied “Walenbos” in Tielt-Winge (SBZ-gebied; natuurgebied op gewestplan). Waterloop De Motte loopt door 
het Walenbos. Het gaat o.a. over de huizen aan de Sint-Annastraat en de Walenbosstraat.

Op grondgebied van de stad Aarschot: lozing van afvalwater in een gracht in de buurt van de Mechelbaan/Bloemse 
Hoeve in Aarschot: loopt het natuurgebied “Meetshoven” in (natuurgebied op gewestplan): vervuiling zichtbaar t.h.v. 
perceel met kadastraal nummer: capakey:

Overweging

We nemen uw opmerkingen mee in het kader van het integraal project en kaarten ze aan bij de rioolbeheerders 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)
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Problematische lozingen in natuurgebied 
In het Demerbekken komen nog talloze problematische overstorten of lozingen van afvalwater in natuurgebied
voor. Op volgende locaties zou hiertegen actie ondernomen moeten worden: 
1. In het natuurreservaat de Sluisbemden van Natuurpunt situeert er zich het probleem dat bij hevige regenval de
riolering regelmatig overstroomt. Het gaat hier niet om een gepland overstort. Het water spuit gewoon uit de
rioleringsdeksels. De specifieke locatie is gelegen tussen de Sluisbemden en het toeristisch fietspad;
2. In de vallei van de Herk (in het deel van de vallei dat in beheer is bij Natuurpunt) komen er 3 illegale lozingen
voor. Ook in de Sint-Annabeek (Borgloon) wordt op diverse locaties water geloosd in natuurgebied. Dit met of
zonder medeweten van het stadsbestuur. We klagen hierbij o.a. ook de handhaving aan. Zowel VMM, de Provincie
Limburg als het stadsbestuur zijn diverse malen hiervan in kennis gesteld zonder dat we hierop een reactie kregen;
3. In het natuurreservaat Wijvenheide (het deel in beheer bij Natuurpunt) komen nog lozingen van
zuiveringsstations van Konings en Aquafin voor;
4. Romershovendorp kent nog diverse lozingen in natuurgebied;
5. Waarschijnlijk zorgen een aantal (illegale) vakantiewoningen nog voor lozingen in de Zutendaalbeek;
6. Vallei grote beek te Leopoldsburg.
1. Ten zuiden van de bivakstraat bevindt zich een lozingspunt dat al meer dan 50 jaar onophoudelijk ongezuiverd
afvalwater van militaire en deels gemeentelijke wooneenheden loost in de grote beek. Al 25 jaar maakt Natuurpunt
dit kenbaar via de milieuraad van Leopoldsburg en tot op heden werd er niets ondernomen om dit probleem op te
lossen.
2, Ten Westen van Leopoldsburg centrum, in de craenenhoefstraat is er een overstort voorzien dat enkel het
afvalwater van Leopoldsburg centrum opvangt. Dit overstort is voorzien van een rietveld met slibopvang. Dit
opvangbekken is met de beste bedoelingen opgebouwd maar het onderhoud laat te wensen over. Momenteel heeft
het afvalwater een eigen bedding in dit slib gemaakt en vind er eigenlijk geen slibopvang meer plaats, dit bekken zit
overvol.
3. In de hoekstraat en grootdonckstraat te Heppen zijn momenteel nog sloten die hun afvalwater ongezuiverd in de
beken laten lopen, hier is niets voorzien om bv via een kleinschalige waterzuivering te werken.
4. Ten Westen van Heppen centrum in de laerstraat bevindt zich het overstort van Heppen dorp, dit is een zwaar
vervuild overstort dat zijn afvalwater zonder slibopvang in de scheutenbeek loost. Oevers en naastliggende
percelen liggen vol afval afkomstig uit dit overstort. Er werd in het verleden al eens contact gezocht met aquafin
over dit probleem maar tot op heden werd er niets ondernomen.
5. Langs de grote beek te Beverlo aan de oosthamse steenweg is er eveneens een overstort dat in het verleden
regelmatig voor overlast zorgde, momenteel is er nog weinig burgerlijke controle waardoor er weinig gegevens
doorkomen over de werking ervan.
7. Vallei van de kleine beek of de vroegere genemeerbeek.
1. In de genemeerstraat is er nergens riolering, de lintbebouwing zorgt voor een sterke vervuiling van deze
waterloop.
2. Ter hoogte van de koolmijnlaan en de twaalfmeilaan te Zuiden van Beverlo, is er eveneens een overstort dat al
meer dan 50 jaar al zijn afvalwater loost in het natuurgebied 'de ulfort' en via een sloot die in de kleine beek vloeit.
Hier is tot op heden nooit moeite gedaan om dit zeer natuur belastende probleem te verhelpen.
3. In de zuidstraat ter hoogte van de beemdstraat is er eveneens een overstort dat in dezelfde sloot uitkomt en dus
mee verantwoordelijk is voor een zeer zware vervuiling.

Overweging

Uw opmerkingen inzake problematische lozingen in natuurgebieden worden doorgegeven aan de rioolbeheerders
en meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Kansen voor herinrichting van te diepe beken 
Op diverse locaties binnen het Demerbekken komen nog zeer diepe beken voor die ecologisch minder waard zijn
dan minder diepe beken. Op volgende locaties vinden wij dat een verontdieping aan de orde is: 
1. De Demer in het gebied de Sluisbemden
2. Sint-Annabeek (te Jesseren, Borgloon) en de Herk in het gebied
Helshoven-Meersbeemden van Natuurpunt. Op deze locaties zou men de dijken opnieuw moeten afgraven. Dit kan
door het uitvoeren van de inrichtingswerken die VLM plant. Ook hermeandering van de Sint-Annabeek moet
overwogen worden;
3. Een specifieke locatie waar een te diepe beek ligt is: Borgloon, Afd. 3, Sectie B, 710a en 809a;
4. natuurkundig gezien over een groot deel van de winterbeek. voorheen nodig om afvoercapaciteit te vergroten
en overstromingsgevaar huizen te beperken. Met de aangelegde overstromingszone zien wij een mogelijkheid om
de beken te verontdiepen:
1. H1 H2 H4 H6, Boomgaard & picknickbank, HOESELT, 1 afd., B587M
2. H3 , Reeënveldje beek, HOESELT, 1 afd., B589W
3. H7, Kleinbeekwei 2 sporenweg, HOESELT, 1 afd. , D538A 4.O10, Nieuw Reeënbosje, HOESELT, 1 afd., D574A
5. S1 S2 S4 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. D548B S3 Ronde wei HOESELT 1 afd. D546C
6. Overstromings zone Hoeselt 3e afdeling 710C, 737M, 737P en T en X
5. De wilderbeek in het Munsterbos is volledig rechtgetrokken. Hermeandering is hier aan de orde. Hetzelfde
geldt voor de Elsterbeek;
6. Motmolen te Bilzen: De Nieuwzouw ligt er veel te diep. Specifiek: perceel A176a. Een oplossing zou zijn om
minder diep of niet te ruimen. Ook hermeandering van de Nieuwzouw vanaf Alden Biesen tot aan de Demer
behoort tot de oplossingsmogelijkheden
7. Vallei van de grote beek.
1. Vanaf de bandstraat/ Beverlostraat te Beverlo/ Leopoldsburg is de grote beek op vele plaatsen uitgediept en
recht getrokken ten dienste van landbouw- en woonactiviteiten. De enorme lintbebouwing die zelfs tot op de dag
van heden plaatsvinden op grondgebied Leopoldsburg zijn hier mede verantwoordelijk voor. Van enige
beleidsverandering is in Leopoldsburg nog totaal geen sprake. Vanaf de spoorweg Hasselt/ Mol is de grote beek zo
sterk uitgediept dat enorme verdrogingseffecten hebben plaatsgevonden in de nabij gelegen percelen. Hoe verder
men naar het Westen gaat richting Albertkanaal hoe erger dat dit fenomeen zich heeft afgespeeld. Vanaf de
Oosthamsestweg te Beverlo is een groot deel gewoon rechtgetrokken en tot enkele meters diep uitgegraven.
8. De scheutenbeek te Heppen.
1. Door de afsluiting van de bron komt er bijna geen natuurlijk water meer in deze beek, enkel bij hevige regenval
stroomt er nog water door de beek. De natuurlijkheid is door de lintbebouwing zwaar verstoort met verdroging tot
gevolg.
9. Vallei van de kleine- of genemeerbeek.
1. De bron van deze beek is gelegen in een bosgebied dat door verdroging bijna geen water meer genereert.
Vanaf de stalsesteenweg is de beek overal rechtgetrokken en uitgediept en heeft het er meer weg van een open
riool, de woningen langs deze straat lozen in deze beek. Vanaf de genemeerstraat komt deze beek in een
mijnverzakkingsgebied terecht waardoor er wel voldoende watertoevoer is. Maar vanaf de spoorweg Hasselt- Mol is
ook deze beek rechtgetrokken en uitgediept door de vele woningen in deze omgeving.

Overweging

Uw opmerkingen inzake de herinrichting van te diepe beken worden doorgegeven aan de waterbeheerders en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.
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Oplossingen om De Grote Beek, de Scheutenbeek en de Kleine- of Genemeerbeek te verontdiepen zijn er zeker.
We denken aan de volgende: 
1. Op sommige plaatsen in de grote en kleine beek zijn er mogelijkheden maar dit dient te worden onderzocht. Er
zijn plaatsen waar er geen bebouwing is en waar kansen zijn om te vernatten. De grootste opportuniteit zou wel
eens de omgeving kunnen zijn van de grote beek in de zone ten Westen van de spoorweg Hasselt - Mol ter hoogte
van de reservorenstraat te Beverlo.
2. Een tweede gebied zou de 'ulfort ' te Beverlo kunnen zijn maar dan moet het probleem van de twee
lozingspunten aldaar worden opgelost.
Hermeandering zou zeker ook een oplossing kunnen zijn.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in integraal project 'De 3 Beken'.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Bijsturing op vlak van onderhoudsbeheer door Wateringen 
Op een aantal locaties in het Demerbekken is het beheer door de Wateringen suboptimaal om ecologisch
kwalitatief te noemen. Op volgende locaties is een bijsturing nodig: 
1. Verschillende waterlopen (oa een aftakking van de Demer) zijn niet opgenomen in de Atlas van Waterlopen en
worden momenteel niet onderhouden, zodat er heel wat achterstallig onderhoud is en deze stilaan dicht groeit.
2. De watering de Herk is een kampioen ivm de zware ruimingen aan cat 3 beken , recentelijk voorbeeld is de
vernietiging van gracht H in de meersbeemden waar op 500 m een oude haag volledig is gerooid op onze
eigendommen
3. Voor het gebied Wijvenheide: Er is nood aan een plan dat weergeeft waar, door wie en wanneer
werkzaamheden aan de beken en aanvoergrachten uitgevoerd worden;
4. De Wilderbeek ( 3 m ) diep;
5. Leopoldsburg: Op verschillende plaatsen werden in het verleden beekbegeleidende bossen gekapt om beken
beter te kunnen ruimen. Dit zijn zulke kleine waterlopen die eigenlijk geen ruiming nodig hebben. Maar vanuit de
provincie Limburg komt toch de opdracht om deze te ruimen. Dit beheer zou beter niet meer worden uitgevoerd;
6. Perceel natuurgebied Motmolen Bilzen: A176a
7. Diverse locaties in Hoeselt:
a. H1 H2 H4 H6 Boomgaard & picknickbank HOESELT 1 afd. B587M
b. H3 Reeënveldje beek HOESELT 1 afd. B589W H7 Kleinbeekwei 2 sporenweg HOESELT 1 afd. D538A
c. O10 Nieuw Reeënbosje HOESELT 1 afd. D574A
d. S1 S2 S4 Knotwilgenwei & ruigte beek HOESELT 1 afd. D548B S3 Ronde wei HOESELT 1 afd. D546C
Overstromings zone Hoeselt 3e afdeling 710C, 737M, 737P en T en X
8. Minder frequent beheer is aan de orde op bovenstaande locaties in Hoeselt. Wij stellen ons de vraag of smalle
meanders met een kraan bereden moeten worden. Op dergelijke eilandjes zou hogere oeverbegroeiing mogen
komen. Wij stellen ons tevens vragen bij de noodzaak van bepaalde ingrepen voor de provincie.

Overweging

Uw opmerkingen inzake het onderhoudsbeheer van de wateringen worden doorgegeven aan de wateringen en
meegenomen in de verschillende integrale projecten.

Voorstel tot aanpassing
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Verbetering van de handhaving binnen natuurgebied 
Handhaving is één van de belangrijkste maatregelen om ervoor te zorgen dat wetgeving nageleefd wordt. De
afgelopen jaren zijn er op diverse locaties in het Demerbekken problemen geweest met allerhande illegale acties.
Een overzicht van de locaties waar er acties ondernomen zouden moeten worden: 
1. Zutedaalbeek vanaf het fietspad tot aan de boswachterswoning . De landbouwer bemest te veel, en ook tot
tegen de beek. Over het algemeen worden weilanden aan waterlopen in Bilzen te frequent bemest met behulp van
drijfmest;
2. Landerijen :Op den heiligen geestberg;
3. Over de volledige lengte van de Sint-Annabeek zou er meer toezicht mogen zijn op het oeverbeheer,
bemestingspraktijken, etc.

Onderstaande kaarten geven de verschillende locaties die aangehaald worden overzichtelijk weer

Overweging

Uw opmerkingen worden doorgegeven aan de bevoegde administraties

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1650

Enkele specifieke bemerkingen rond de Demervallei op grondgebied Bilzen
Foto
NB
OL
Plaats
Omschrijving
oosgbp_2021022
50°53'59,2
5°27'57,5
Molenstraat Bilzen, aan
Uitloop van de riool ????
1_0001
48"
27"
de brug over de Demer.

oosgbp_2021022
50°53'58,4
5°28'01,7
Molenstraat Bilzen, aan
Diepte van de Demer t.o.v. het
1_0002
07"
37"
de brug over de Demer.
maaiveld.
oosgbp_2021022
50°53'54,9
5°28'13,7
Molenstraat Bilzen, aan
De diepte van de Demer, en de
1_0003
00"
49"
de brug over de Demer,
Nieuwe Winterbeek t.o.v. het
oosgbp_2021022

het gebied in wandelen
maaiveld is hier ± 3M.
1_0004

langs de Demer
Opmerking: Het zou mooi zijn

richting de uitloop van
mocht de oude Winterbeek
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de Winterbeek.
terug kunnen stromen. In de

winter staat hier op sommige

plaatsen water in. Weliswaar

stilstaand. In de zomer staat

deze beek droog.
oosgbp_2021022
50°53'54,3
5°28'17,6
Molenstraat Bilzen, aan
Duidelijk zicht op de diepte van
1_0005
76"
21"
de brug over de Demer,
de Demer t.o.v. het maaiveld.

het gebied in wandelen

langs de Demer

richting de uitloop van

de Winterbeek.

oosgbp_2021022
50°53'52,4
5°28'17,2
Molenstraat Bilzen, aan
Duidelijk zicht op de diepte van
1_0006
03"
73"
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de brug over de Demer,
de nieuwe Winterbeek t.o.v. het

het gebied in wandelen
maaiveld.

langs de Demer

richting de uitloop van

de Winterbeek.

oosgbp_2021022
50°54'03,6
5°27'30,9
Molenstraat richting
Overstort van het
1_0007
93"
05"
Pruinveld, vlak voor het
waterzuiveringsstation

waterzuiveringstattion,
verbonden met de Demer.

rechts het gebied in.

oosgbp_2021022
50°53'34,6
5°29'50,5
Rentfortstraat Bilzen,
Oranje rioolbuis ???
0_0008
74"
49"
achter Rentfortmolen,

langs de Demer.

oosgbp_2021022
50°53'30,0
5°30'08,7
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Rentfortstraat Bilzen,
De diepte van het Echelwater
0_0009
69"
03"
tegenover
t.o.v. het maaiveld is hier
oosgbp_2021022

Rentfortmolen, links
duidelijk zichtbaar, alsook dat
0_0010

naast de Demer het
het akker veel te dicht tot tegen

gebied in wandelen.
het Echelwater komt. Dit laatste

is een zeer heikel punt voor ons

(meststoffen die infiltreren in de

waterloop !!!). De linkeroever is

door de jaren heen opgehoogd

door ruiming. De oever is terug te verlagen. Mogelijk is het
ruimingsslib wel verontreinigd.
oosgbp_20210220_0011
50°53'27,9
98"
5°30'05,2
65"
Rentfortstraat Bilzen, tegenover Rentfortmolen, links naast de Demer het
gebied in wandelen.
De akker komt hier duidelijk te kort tegen de Demer
oosgbp_20210220_0012
oosgbp_2021022
0_0013

Page 138 of 146



50°53'36,0
38"
5°29'50,0
47"
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Overstrort van pompstation op foto 0013.
oosgbp_20210220_0014
oosgbp_20210220_0015
50°53'33,4
55"
5°29'50,2
60"
Rentfortstraat Bilzen, achter Rentfortmolen, langs de Demer.
Zicht op uitloop van de Pepelbeek in de Demer, en de kunstmatig gebouwde waterval, die vismigratie onmogelijk
maakt. Achter de oude Slagmolen, aan de spurkerweg (50°53'15,341"NB -
5°30'43,406"OL) bevindt zich nog een dergelijke waterval, die best door hermeandering buiten
gebruik gesteld zou worden.

Algemene
vaststellingen

Pepelbeek en
Rooierbeek
Kruidruiming te voorzien vanaf
de spoorwegzate.

Marebeek
Kruidruiming algemeen +
aanwezigheid van parelvederkruid.

Heesveldbeek
Kruidruiming te voorzien.

Fotolijst 
Onderstaande foto’s worden in dezelfde volgorde weergegeven als in bovenstaande tabel. Voor de eenvoud
nummeren we de foto’s als foto 1, foto 2,...

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Demer Limburg en besproken met de bevoegde
waterbeheerders / administraties.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1651

Specifieke actiepunten Afdeling Lummen, Middenloop Zwarte Beek
We stellen extra gebiedsgerichte acties voor die SGBP zou moeten inkapselen: 
- Categorie 2 Halbeek, Laarbeek, Vloedgracht: verontdiepen over de ganse lengte om grondwater op te
houden.
- Categorie 1 Zwarte Beek: meer waterbergend werken met verhoogde minimum waterpeilen,
hermeanderingsprojecten met aandacht voor een natuurlijk meanderend vermogen
- Niet-gecategoriseerde waterlopen: maximaal verontdiepen van waterlopen gelegen in natuurgebied
- Bescherming van veenbodem en kwelgevoede vegetaties
- In kaart brengen van waterkwaliteit in de waterlopen, hiertoe behoren ook de drempelwaardes van
vegetatietypes voorzien in het Natuurbeheerplan Vallei van de Zwarte Beek
- Lokale greppels en grachten in beheer gemeentes
- Beschermingsstatus opnemen: VEN, Natuurgebied gewestplan, SBZ, erkend natuurreservaat.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het intregraal project Zwarte Beek. We zullen in het kader van het
integraal project bekijken of en hoe we deze extra acties vorm kunnen geven.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1652

Specifieke actiepunten Afdeling Beringen, Bovenstroom Zwarte Beek 
- Men spreekt over de groenblauwe linten van waterlopen en oevers die belangrijke natuurverbindingen
vormen maar dit kunnen eigenlijk robuuste natuureenheden zijn (GEN)
- Vaak foutief gebruik van termen als weilanden (traditioneel waren dit hooilanden), benamingen van de
deelgebieden,
- Zone tussen Nieuwen Dijk en centrum Beringen. Ten noorden van de Oude Beek is dit Natuurgebied, ten
zuiden actieve landbouw: er dient een oplossing gezocht voor het gebruik van de zone waarvan het agrarisch
gebied werd omgezet in natuurgebied. Anders werd Europa maar wat wijs gemaakt en was het alleen maar een
verbetering op papier.
- Waterkwantiteit: in hoeverre kan/moet de zijbeek Helderbeek hierbij betrokken worden? Al in de jaren
negentig werden oplossingen aangedragen om het permanente wegpompen van het grondwater via deels
ecologische herstelmaatregelen en deels gebruik ervan als industrieel water op te lossen?
- Bij maatregleen ter bevordering van de biodiversiteit ook vermelden dat het om Vogelrichtlijngebied gaat

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het intregraal project Zwarte Beek

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1653

Specifieke actiepunten Natuurpunt-Afdeling Hechtel-Eksel, Brongebied Zwarte Beek 
“Het oorsprongsgebied van de Zwarte Beek is momenteel een sterk bemest en intensief akkerbouwgebied. Dit
zorgt voor een ongewenste aanvoer van nutriënten (via oppervlaktewater en grondwater) naar de bovenloop van de
Zwarte Beek (en Dommel) en de watergebonden natuurwaarden in het stroomafwaarts aansluitend
natuurgebied/militair domein. Door middel van oeverstroken langs de waterlopen en grachten, maar ook door een
grondige evaluatie en controle op het bemestingsbeleid kan de nutriëntenimpact te worden geminimaliseerd. “ 
Het is wel erg optimistische gesteld dat oeverzones en strenge controles zullen volstaan. Weet niet goed hoe we dit
nog kunnen aanscherpen… 
Aanvulling: problematiek overbemesting Brongebied, korte, middellange en lange-termijnseffecten in kaart te
brengen. Invloed van vermesting op kwelgevoede vegetaties verderop in de vallei.

Overweging

Uw opmerkingen worden meegenomen in het intregraal project Zwarte Beek. De problematiek is inderdaad niet
makkelijk op te lossen.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1654

Overige 
-Cumulatieve impact van grondwaterwinningen bekijken en minimaal een beperking in tijd en volume opleggen
-Werken op omvorming van naaldhoutbestanden te Hees en Groten dorst naar inheems loofhout of open
natuurdoelstellingen (heide, heischraal grasland) om infiltratie van regenwater te bevorderen en evapotranspiratie
te verkleinen.
-Captatieverbod uit Zwarte beek voor bepaalde teelten
-Aanpak van puntvervuilingen: oud gemeentestort (de kuilkens Lange beemden – Meldert), oude stortplaats van
ijzermarchand (Bakel)

Overweging

Wij nemen uw aandachtspunten mee waar mogelijk in integraal project Zwarte Beek en/of geven ze door aan het
beleidsniveau.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1655

Hydrografisch net in ecologisch beschermde zones 
Hedendaags ligt de gehele benedenstroom van de Vallei van de Zwarte beek in Europese beschermd gebied (SBZ-
V of SBZ-H) en gedeeltelijke in het VEN. In deze zones is het behoud en uitbreiden van natuurwaarden de primaire
functie. 
In de jaren ’50 – ’60 zijn de dimensies van de grachten vergroot en het hydrografisch net sterk uitgebreid ten
voordele van de landbouw. De ontwatering van de vallei is nefast voor het hedendaagse natuurbehoud en de
aanwezige natuurwaarden. 
Het grootste aandeel van de aanwezige natuurwaarden in de vallei zijn grondwatergebonden habitattypes/regionaal
belangrijke biotopen en soorten gebonden aan deze habitats. Deze natuurwaarden staan momenteel sterk onder
druk door de sterke ontwatering.

=> Afstemmen van hydrologisch gewenste situatie op gewenste natuurdoelen binnen beschermingszones.
Natuurbeheerplannen kunnen hierin de leidraad vormen ondersteund door ecohydrologische studie en wetgeving
rond VEN/SBZ 
=> Aangepaste ruimingen ifv ecologisch belang binnen beschermingszone => beheermaatregelen analoog met
droogtestudie uitgevoerd door provincie Limburg: peilgericht waterbeheer, nulbeheer, maaien ipv ruimen, lagere
maaifrequentie, blokmaaien, meanderend maaien, enkel taludmaaien ipv bodemkruidmaaien, … 
=> Verondiepen grachten (grachtenstelsel in en rond SBZ-H deelgebied de Leunen, grachtenstelsel in Lobosweide,
Bakelsbeek, Goerebeek in SBZ-H en SBZ-V, Vloedgracht in Langebeemden-Meldert 
=> Streven naar een diffuus doorstroomsysteem in de Leunen en de aanliggende zone ten noorden van de
spoorlijn 
=> Streven naar een diffuus doorstroomsysteem te Bakel/Lobos waarbij enkel de Zwarte beek als watervoerend
oppervlaktewater lichaam kan fungeren.
=> Herstel van oude meanders in de Zwarte beek in de zone Bakel – Lobos. Deze zijn nog goed te zien op DHMV
en op luchtfoto’s van WOII. Voorwaarden dat dit gepaard gaat met verondieping en zonder hoogwatergeulen. Maw
de hermeandering moet een meerwaarde zijn voor de gehele vallei en niet enkel een structuurelement zijn voor de
waterloop 
=> Mogelijkheden bekijken voor de verondieping van de Zwarte beek dmv inbrengen van structuren
(boomstammen, wortels, etc) en toepassen van zandsuppletie. 
=> Verwijderen van oeverwallen/dijken langs de Zwarte beek (zone Bakel/Lobos) zodat een hogere connectiviteit
ontstaat tussen de vallei en de waterloop. Belangrijk hierbij is dat de waterkwaliteit in de waterloop verder verbeterd
en de grondwaterstand in de omliggende graslanden/moerassen sterk verhoogd (negatief effect van overstroming
met voedselrijk oppervlaktewater is lager wanneer de bodem verzadigd is met grondwater) 
=> Waar mogelijk natuurlijke processen toelaten: omgevallen bomen laten liggen, beveractiviteit in de mate van het
mogelijke dogen, …

Overweging

Wij nemen uw opmerkingen mee in het integraal project Zwarte Beek. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 143 of 146



Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1656

Specifieke actiepunten Natuurpunt-Afdeling Zelem, Benedenstroom Zwarte Beek 
Rioleringen 
- Zelemsebaan Meldert en Heesstraat Zelem
o Geen riolering aanwezig
o Overstort langs de Zelemsebaan in Meldert
o Al het huishoudelijk afvalwater passeert via grachten door erkend natuurreservaat in VEN gebied en SBZ-V
o Infiltratie van huishoudelijk afvalwater in het grondwater
o Geen mogelijkheid tot hydrologisch herstel van veenlagen en grondwaterafhankelijke habitats door vervuild
oppervlakte water
- Oude Schansstraat Zelem
o Riolering aanwezig, maar huizen niet aangesloten
o Impact op erkend natuurreservaat gelegen in VEN, SBZ-H en SBZ-V
o Geen mogelijkheid tot hydrologisch herstel van veenlagen en grondwaterafhankelijke habitats

=> Versnelde aanpak van aanleg rioleringsnetwerk en toezicht op aansluiting van huishoudens 
=> Sanering afvoergrachten en verondieping van deze tot op ecologisch aanvaardbaar niveau

Overweging

Wij nemen uw aandachtspunten mee in ons integraal project

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1657

Stroomgebiedsbeheerplan Zwarte Beek (gebundelde opmerkingen vanuit Natuurpunt-Afdeling Hechtel-Eksel,
Beringen, Lummen en Zelem en Interreg Care Peat). 
Globale aandachtspunten 
- Nood aan een formulering van een lange termijnvisie rond waterbeheer in het stroomgebied
o Maximale bescherming van de aanwezige veenlaag en koolstofrijke bodems in alle gewestplanbestemmingen
(grootste veenvallei van Limburg)
o Aanduiden van zones waar herstel en opstart van actieve veenvorming mogelijk is
o Maximaal streven naar een grondwaterpeil ifv natuurwaarden binnen de afgebakende beschermingszones
(VEN/SBZ-H/SBZ-V)
o Meerwaarde van ecosysteemdiensten (waterbuffering en retentie/ waterzuivering/ CO2 captatie/ biodiversiteit/
positief effect op gezondheid/ toerisme en recreatie/ etc.) vs landbouw/hobbyweiden/weekendverblijven
o Aangepast landbouwbeleid (mogelijkheden creëren voor paludicultuur/geen akkerbewerkingen in de vallei
(overstromingsgevoelige gebieden)/ handhaving op mestverbod langs waterlopen/ toelaten van verhoogde
grondwaterstanden/ BO’s voor verhoogde waterstanden, CO2 captatie, …/ verminderde mestgift in zowel
infiltratiegebied als de vallei/ …
- Nood aan ecohydrologische studie op schaal van het stroomgebied
- Verdere implementatie van de Kaderrichtlijn Water (sterk gericht op zowel oppervlaktewater als grondwater)
- Nood aan een wettelijk kader voor waterbeheerders om te kunnen streven naar een natuurlijkere
waterhuishouding:
o Nastreven van maximale infiltratie en berging ipv afvoer
o Natuurlijke laagten, geulen en bodems (bv veen) zorgen voor diffuse afvoer van water => is een beeklichaam
wettelijk gezien nodig om afvoer van water te voorzien?
o Maximaal streven naar een grondwaterpeil ifv natuurwaarden binnen de afgebakende beschermingszones
(VEN/SBZ-H/SBZ-V)
- Maximale inzet om het rioleringsnet uit te breiden
- Maximale inzet om huizen aan te koppelen aan het rioleringsnet
- Sanering van grachten die momenteel een open riool zijn nadat de oorzaak opgelost is (lees riolering
aanleggen)
- Uitrollen van een meetnetwerk om de ideale (grond)waterstanden te kunnen bepalen
- Kritische kijk naar het gunnen van grondwaterwinningen en de cumulatieve impact hiervan mee inrekening
nemen.
- Waar mogelijk streven naar diffuse doorstroomsystemen
- Verondiepen van grachten en beken ifv het behalen van de ideale (grond)waterstand
- Hermeandering niet enkel ifv het behalen van een betere structuur van de waterloop => hermeandering mag
geen negatief effect hebben op de omliggende grondwatertafels

Overweging

Wij nemen uw algemene aandachtspunten mee in de verdere uitwerking van onze integrale projecten

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ZzQUmZhq

Ingediende reacties

Id: 2794

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Specifiek voor Genk vraag ik dat er haast gemaakt wordt van de problematiek van de riooloverstorten op de
Stiemerbeekvallei omdat deze beek (met periodieke slechte waterkwaliteit) het Europese Habitatgebied de Maten
van kwaliteitsvol water moet voorzien. Algemeen wordt er een lagere grondwaterstand vastgesteld hetgeen de
kwantiteit kwelwater in de beekvalleien niet ten goede komt en het noodzakelijke debiet van oa Schabeek en
Zusterkloosterbeek in het gedrang brengt. Teveel verharding en snelle regenwaterafvoer gecombineerd met
(grootschalig industrieel of vaak illegaal) oppompen van grondwater zijn de boosdoeners en dienen aangepakt.

Overweging

Inzake de overstortproblematiek van de Stiemerbeek en de waterkwaliteit voor De Maten zijn verschillende acties
voorzien in dit plan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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