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4B_A_0016

Actueel houden en implementeren van de
Herstellen en beschermen van de
Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Vlaamse
brondossiers voor het in het
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van
2021
Milieumaatschappij (VMM)
Bovenscheldebekken gelegen kwetsbare
drinkwaterbeschermingszones
oppervlaktewaterwinningen

2019

Doorlopend

Doorlopend

4B_B_0236

Verbetering van structuurkwaliteit en
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's
en de GET/GEP KRLW door het afstemmen Herstellen en beschermen van de
Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Vlaamse
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van
van het waterlopenbeheer en door
2021
Milieumaatschappij (VMM)
andere beschermde gebieden
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare
waterlopen (Vlaamse OWL) in het
Bovenscheldebekken

2019

Doorlopend

In uitvoering

4B_B_0263

Bevorderen van waterconservering of
tegengaan van verdroging in drinkwateren/of beschermde gebieden in het
Bovenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de
Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Agentschap voor
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van
2021
Natuur en Bos (ANB)
andere beschermde gebieden

2019

In uitvoering

In uitvoering

Herstellen en beschermen van de
Bovenscheldebekken 2016Alle waterbeheerders
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van
2021
andere beschermde gebieden

2019

Nog niet
opgestart

Voorbereidend
e fase

Herstellen en beschermen van de
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van
andere beschermde gebieden

Bovenscheldebekken 2016Alle Gemeenten
2021

2019

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

4B_B_0273

4B_D_0125

Afstemmen van het waterbeheer voor alle
waterlichamen (behorend tot een
beschermd gebied) op de
instandhoudingsdoelstellingen in het
Bovenscheldebekken
Anti-erosie maatregelen in het
Bovenscheldebekken thv
waterloopgerelateerde erosieknelpunten
in beschermde gebieden, onder meer
BE2300007

Doorlopend

In uitvoering

4B_D_0213

Analyse van de waterkwaliteit van alle
waterlopen in beschermd gebied om deze Herstellen en beschermen van de
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van
te verbeteren en af te stemmen op de
andere beschermde gebieden
instandhoudingsdoelstellingen in het
Bovenscheldebekken

Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Agentschap voor
2021
Natuur en Bos (ANB)

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

4B_E_0304

Analyse van de hydromorfologische
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering Prioritair aanpakken van het structuurherstel
Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Agentschap voor
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde
van het meest gepaste structuurherstel
2021
Natuur en Bos (ANB)
gebieden
voor de waterlopen in het
Bovenscheldebekken

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

5B_E_0037

Studies en onderzoeksopdrachten rond
Optimaliseren van waterhuishouding in het
Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning
2021
stroomgebied van de Wallebeek (2de cat.)
van het waterbeheer en -beleid

2019

Voorbereiden Voorbereidend
In uitvoering
de fase
e fase

5B_E_0038

Studie rond overstromingsproblematiek
Zwalm: via GIS-oefening onderzoeken
welke zones in aanmerking komen voor
opwaartse buffering en welke waterlopen
geschikt zijn voor plaatsen
knijpconstructies

Studies en onderzoeksopdrachten rond
Bovenscheldebekken 2016- Bekkensecretariaat
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning
2021
Bovenscheldebekken
van het waterbeheer en -beleid

2019

Geschrapt /
Geschrapt /
stopgezet /
Voorbereiden
stopgezet / niet
niet meer
de fase
meer relevant
relevant

5B_E_0039

Studie rond overstromingsproblematiek
Maarkebeek: via GIS-oefening
Studies en onderzoeksopdrachten rond
onderzoeken welke zones in aanmerking
Bovenscheldebekken 2016- Bekkensecretariaat
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning
komen voor opwaartse buffering en welke
2021
Bovenscheldebekken
van het waterbeheer en -beleid
waterlopen geschikt zijn voor plaatsen
knijpconstructies

2019

In uitvoering

2019

Voorbereiden Voorbereidend Voorbereidend
de fase
e fase
e fase

2019

Voorbereiden Voorbereidend
In uitvoering
de fase
e fase

Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Vlaamse
2021
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Nog niet
opgestart

Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
2021

2019

Voorbereiden Voorbereidend
In uitvoering
de fase
e fase

Water bergen

Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
2021

2019

Voorbereiden Voorbereidend
In uitvoering
de fase
e fase

Water bergen

Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
2021

2019

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Water bergen

Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Vlaamse
2021
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Nog niet
opgestart

Geschrapt /
stopgezet / niet
meer relevant

2019

In uitvoering

In uitvoering

2019

Voorbereiden Voorbereidend Voorbereidend
de fase
e fase
e fase

5B_G_0004

6_F_0107

Vlaamse overheid : Vlaamse
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië
De grensoverschrijdende kwantitatieve
Bovenscheldebekken 2016- Milieumaatschappij (VMM),
i.v.m.kwantitatief waterbeheer voor de
problematiek van de waterverdeling oplossen 2021
Bekkensecretariaat
Spierebeken
Bovenscheldebekken
Bouwen van een gecontroleerd
Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
Water bergen
overstromingsgebied (GOG) op de
2021
Maarkebeek thv Borgtmolen

6_F_0112

Uitbreiden van een bestaand GOG
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) op
de Peerdestokbeek

6_F_0113

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd
OverstromingsGebied) op de Maarkebeek Water bergen
ter hoogte van Maarke-Kerkem

6_F_0149

6_F_0150

6_F_0195

Bouwen van een gecontroleerd
overstromingsgebied (GOG) op de
Maarkebeek thv Kasteelmolen
Bouwen van een gecontroleerd
overstromingsgebied (GOG) op de
Verrebeek
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd
OverstromingsGebied) op de Zwalm te
Michelbeke ter hoogte van de
Boembekemolen

Water bergen

Vlaamse overheid : Vlaamse
Bovenscheldebekken 2016- Milieumaatschappij (VMM),
2021
Bekkensecretariaat
Bovenscheldebekken
Bovenscheldebekken 2016- Bekkensecretariaat
2021
Bovenscheldebekken

In uitvoering

In uitvoering

Voorbereidend
e fase

Uitgevoerd

6_F_0286

Opvolging Riviercontract Maarkebeek.

Water bergen

6_F_0299

Opvolging participatietraject Zwalm
(Riviercontract Zwalm)

Water bergen

6_H_0014

Onderzoek naar realisatie van
beschermingsdijken langs de Zwalmbeek
met maximale behoud van
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water

Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Vlaamse
2021
Milieumaatschappij (VMM)

2019

In uitvoering

In uitvoering

Uitgevoerd

6_H_0015

Onderzoek naar realisatie van
beschermingsdijken langs de Zwalm met
maximale behoud van bergingscapaciteit
valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water

Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Vlaamse
2021
Milieumaatschappij (VMM)

2019

In uitvoering

In uitvoering

Uitgevoerd

6_H_0016

Onderzoek naar realisatie van
beschermingsdijken langs de
Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Peerdestokbeek met maximale behoud van
bergingscapaciteit valleigebied

Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Vlaamse
2021
Milieumaatschappij (VMM)

2019

In uitvoering

In uitvoering

Uitgevoerd

In uitvoering
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6_I_0021

Aanpassen/vergroten van duiker te
Nederbrakel i.f.v. afvoercapaciteit op de
Molenbeek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren

Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Vlaamse
2021
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Nog niet
opgestart

6_I_0069

Uitvoering van het Stuwprogramma
Bovenschelde

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren

Vlaamse overheid : De Vlaamse
Bovenscheldebekken 2016Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen
2021
en Zeekanaal NV)

2019

In uitvoering

6_N_0024

Doorvertaling van resultaten van de
modelleringsstudie van de MolenbeekStudies en onderzoeksopdrachten rond
Ronse naar inrichting van een aantal
overstromingen ter ondersteuning van het
overstromingsgebieden op de
waterbeheer en -beleid
zijwaterlopen van de Molenbeek-Ronse en
Molenbeek-Ronse zelf

Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
2021

2019

Voorbereiden Voorbereidend
In uitvoering
de fase
e fase

7B_I_0046

Verdere uitbouw van de
bovengemeentelijke
saneringsinfrastructuur in het
Bovenscheldebekken

Verdere uitbouw van de
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als
individuele zuivering)

Vlaamse overheid : Vlaamse
Bovenscheldebekken 2016Milieumaatschappij (VMM),
2021
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

7B_I_0047

Verdere uitbouw van de gemeentelijke
saneringsinfrastructuur in het
Bovenscheldebekken

Verdere uitbouw van de
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als
individuele zuivering)

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid :
Bovenscheldebekken 2016Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),
2021
Alle rioolbeheerders

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

7B_I_0048

Verdere uitbouw van de
Uitbouw van de individuele zuivering in het
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als
Bovenscheldebekken - deel 2 (tegen 2021)
individuele zuivering)

Bovenscheldebekken 2016- Alle Gemeenten, Andere
2021
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

7B_I_0071

Uitbouw van de individuele zuivering in het Verdere uitbouw van de
bekken van de Bovenschelde - deel 1
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als
individuele zuivering)
(tegen 2017)

Bovenscheldebekken 2016- Alle Gemeenten, Andere
2021
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

7B_I_0080

Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1
voor het bekken van de Bovenschelde

Verdere uitbouw van de
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als
individuele zuivering)

Alle Gemeenten, Andere
Bovenscheldebekken 2016- initiatiefnemer, Vlaamse overheid :
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),
2021
Alle rioolbeheerders

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

7B_I_0091

Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2
voor het bekken van de Bovenschelde

Verdere uitbouw van de
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als
individuele zuivering)

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid :
Bovenscheldebekken 2016Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),
2021
Alle rioolbeheerders

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid :
Bovenscheldebekken 2016Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),
2021
Alle rioolbeheerders

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

Vlaamse overheid : Vlaamse
Bovenscheldebekken 2016Milieumaatschappij (VMM),
2021
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

2019

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

2019

Voorbereiden Voorbereidend Voorbereidend
de fase
e fase
e fase

2019

Voorbereiden Voorbereidend Voorbereidend
de fase
e fase
e fase

7B_J_0034

7B_J_0035

7B_M_0014

7B_M_0015

7B_M_0016

Verdere optimalisatie van de
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke
saneringsinfrastructuur en verhogen van
saneringsinfrastructuur in het
zuiveringsrendement van de
Bovenscheldebekken
rioolwaterzuiveringsinstallaties
Verdere optimalisatie van de
Verdere optimalisatie van de
saneringsinfrastructuur en verhogen van
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur
zuiveringsrendement van de
in het Bovenscheldebekken
rioolwaterzuiveringsinstallaties
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië
Grensoverschrijdend integraal kwalitatief
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de
oppervlaktewaterbeheer
Spierebeken
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de
Zwalm
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de
Maarkebeek

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief
oppervlaktewaterbeheer
Grensoverschrijdend integraal kwalitatief
oppervlaktewaterbeheer

Vlaamse overheid : Vlaamse
Bovenscheldebekken 2016- Milieumaatschappij (VMM),
2021
Bekkensecretariaat
Bovenscheldebekken
Provincie Oost-Vlaanderen,
Bovenscheldebekken 2016Bekkensecretariaat
2021
Bovenscheldebekken
Provincie Oost-Vlaanderen,
Bovenscheldebekken 2016Bekkensecretariaat
2021
Bovenscheldebekken

Uitgevoerd

7B_M_0017

Grensoverschrijdend overleg met Wallonië
Grensoverschrijdend integraal kwalitatief
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de
oppervlaktewaterbeheer
Molenbeek-Ronse en Rone

Provincie Oost-Vlaanderen,
Bovenscheldebekken 2016Bekkensecretariaat
2021
Bovenscheldebekken

2019

Voorbereiden Voorbereidend Voorbereidend
de fase
e fase
e fase

8A_C_0379

Wegwerken van het vismigratieknelpunt
5003-050 op de Maarkebeek 2de cat.

Herstel van vrije vismigratie door het
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
2021

2019

Voorbereiden Voorbereidend Voorbereidend
de fase
e fase
e fase

8A_C_0384

Wegwerken van het vismigratieknelpunt
5003-100 op de Maarkebeek 2de cat.

Herstel van vrije vismigratie door het
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
2021

2019

Voorbereiden Voorbereidend Voorbereidend
de fase
e fase
e fase

8A_C_0484

Wegwerken van vismigratieknelpunten Bovenscheldebekken - Kerkhove
visnevengeul

Herstel van vrije vismigratie door het
wegwerken van vismigratieknelpunten

Vlaamse overheid : De Vlaamse
Bovenscheldebekken 2016Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen
2021
en Zeekanaal NV)

2019

In uitvoering

8A_C_0528

Wegwerken van het vismigratieknelpunt
5003-040 op de Maarkebeek 2de cat.

Herstel van vrije vismigratie door het
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
2021

2019

Voorbereiden Voorbereidend Voorbereidend
de fase
e fase
e fase

8A_C_0581

Sanering vismigratieknelpunten en herstel Herstel van vrije vismigratie door het
structuurkwaliteit op Zwalm 1° cat
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Vlaamse
2021
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Voorbereiden Voorbereidend
de fase
e fase

8A_D_0050

Onderzoek naar de mogelijkheden om de
kwaliteit van het oppervlaktewater te
verbeteren, door het vermijden van
inspoeling van vervuild en/of nutriëntenrijk
Oevers geïntegreerd beheren
water, sediment en
gewasbeschermingsmiddelen in
Pauwelsbeek thv te realiseren GOG
Pauwelsbeek

Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse
Bovenscheldebekken 2016overheid : Vlaamse
2021
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Nog niet
opgestart

Nog niet
opgestart

Nog niet
opgestart

8A_D_0051

Onderzoek naar mogelijkheden om de
kwaliteit van het oppervlaktewater te
verbeteren, door het vermijden van
inspoeling van vervuild en/of nutriëntenrijk Oevers geïntegreerd beheren
water, sediment en
gewasbeschermingsmiddelen in de
Pauwelsbeek thv bovenloop Pauwelsbeek

Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
2021

2019

Nog niet
opgestart

Nog niet
opgestart

Nog niet
opgestart

8A_D_0052

Onderzoek naar mogelijkheden om de
kwaliteit van het oppervlaktewater te
verbeteren, door het vermijden van
inspoeling van vervuild en/of nutriëntenrijk Oevers geïntegreerd beheren
water, sediment en
gewasbeschermingsmiddelen in de
Pauwelsbeek thv Leideveld

Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse
Bovenscheldebekken 2016overheid : Vlaamse
2021
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Nog niet
opgestart

Nog niet
opgestart

Nog niet
opgestart

Uitgevoerd

Uitgevoerd
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8A_D_0054

Onderzoek naar mogelijkheden om de
kwaliteit van het oppervlaktewater te
verbeteren, door het vermijden van
inspoeling van vervuild en/of nutriëntenrijk Oevers geïntegreerd beheren
water, sediment en
gewasbeschermingsmiddelen in de
Maarkebeek (2de cat.) thv Ladeuzemolen

Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
2021

2019

Nog niet
opgestart

Nog niet
opgestart

Nog niet
opgestart

8A_D_0055

Onderzoek naar mogelijkheden om de
kwaliteit van het oppervlaktewater te
verbeteren, door het vermijden van
inspoeling van vervuild en/of nutriëntenrijk Oevers geïntegreerd beheren
water, sediment en
gewasbeschermingsmiddelen in de
Maarkebeek (2de cat.) thv Borgtmolen

Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
2021

2019

Nog niet
opgestart

Nog niet
opgestart

Nog niet
opgestart

8A_E_0214

Plaatsen van stuwen i.k.v. actief peilbeheer Realiseren van structuurherstel (ifv
en hengelrecreatie op de Moerbeekhydromorfologische
ontwikkelingsmogelijkheden)
Coupure (OS 246)

Bovenscheldebekken 2016Provincie Oost-Vlaanderen
2021

2019

Tijdelijk
stilgelegd

Tijdelijk
stilgelegd

Tijdelijk
stilgelegd

8A_E_0236

Verbetering van de structuurkwaliteit en
de natuurlijke waterhuishouding ifv
GET/GEP KRLW door het afstemmen van
het waterlopenbeheer en door
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare
waterlopen (Vlaamse OWL) in het
Bovenscheldebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv
hydromorfologische
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Vlaamse
2021
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Doorlopend

8B_A_0030

Opmaak van een dynamische lijst van
(prioritaire) waterloopgerelateerde
erosieknelpunten in het
Bovenscheldebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de
waterlopen

Bovenscheldebekken 2016- Bekkensecretariaat
2021
Bovenscheldebekken

2019

Doorlopend

Doorlopend

Geschrapt /
stopgezet /
niet meer
relevant

8B_A_0049

Opvolging van oplossingsscenario's voor
waterloopgerelateerde erosieknelpunten Tegengaan van sedimentinbreng in de
in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen waterlopen
(in het Bovenscheldebekken)

Bovenscheldebekken 2016- Bekkensecretariaat
2021
Bovenscheldebekken

2019

Nog niet
opgestart

Geschrapt /
Geschrapt /
stopgezet /
stopgezet / niet
niet meer
meer relevant
relevant

8B_A_0069

Jaarlijks opvolgen van aanbevelingen rond
Tegengaan van sedimentinbreng in de
erosie en sedimenttransport erosiedag 13
waterlopen
november 2009 te Etikhove Maarkedal

Bovenscheldebekken 2016- Bekkensecretariaat
2021
Bovenscheldebekken

2019

Doorlopend

Geschrapt /
Geschrapt /
stopgezet /
stopgezet / niet
niet meer
meer relevant
relevant

8B_A_0083

Anti-erosie maatregelen in het
Bovenscheldebekken thv
Tegengaan van sedimentinbreng in de
waterloopgerelateerde erosieknelpunten
waterlopen
buiten beschermde gebieden, onder meer
thv afstroomgebieden van de Spierebeken

Bovenscheldebekken 2016Alle Gemeenten
2021

2019

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

8B_A_0084

Anti-erosie maatregelen in het
Bovenscheldebekken thv
waterloopgerelateerde erosieknelpunten Tegengaan van sedimentinbreng in de
buiten beschermde gebieden, onder meer waterlopen
thv afstroomgebieden van de
Nederaalbeek en de Pauwelsbeek

Bovenscheldebekken 2016Alle Gemeenten
2021

2019

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

2019

Doorlopend

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de
waterlopen (veiligheidsredenen) en
Bovenscheldebekken 2016- Vlaamse overheid : Vlaamse
verzekeren van de transportfunctie van de
2021
Milieumaatschappij (VMM)
bevaarbare waterlopen en kanalen door
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en
baggerwerken

8B_B_0037

Uitvoering van sedimentruimingen op de
onbevaarbare waterlopen van de 1ste
categorie in Bovenscheldebekken

9_C_0046

Organiseren & coördineren gebiedsgericht
overleg voor afstemming & win-wins
tussen de acties binnen en tussen de
Organiseren en coördineren van
verschillende maatregelengroepen en om gebiedsgericht overleg in het kader van
verder acties/projecten te stimuleren in
integrale projecten
het kader van het integraal project Zwalm
(AG)

Bovenscheldebekken 2016- Bekkensecretariaat
2021
Bovenscheldebekken

2019

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

9_C_0047

Organiseren & coördineren gebiedsgericht
overleg voor afstemming & win-wins
tussen de acties binnen en tussen de
Organiseren en coördineren van
verschillende maatregelengroepen en om gebiedsgericht overleg in het kader van
verder acties/projecten te stimuleren in
integrale projecten
het kader van het integraal project
Maarkebeek (AG)

Bovenscheldebekken 2016- Bekkensecretariaat
2021
Bovenscheldebekken

2019

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

