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Actienummer

svz acties

Actietitel

Maatregel

Planonderdeel

IJzerbekken

Initiatiefnemers

WUP-jaar

Svz 2019

Planning 2020

Planning 2021

4B_A_0017

Actueel houden en implementeren van
brondossiers ter ondersteuning van het
gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid Herstellen en beschermen van de
voor kwetsbare
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van IJzerbekken 2016-2021
oppervlaktewaterwinningen voor de
drinkwaterbeschermingszones
drinkwaterproductie gelegen in het bekken
van de IJzer

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

4B_B_0022

Afstemmen van het waterbeheer voor
waterlichaam IJzer havengeul (behorend
Herstellen en beschermen van de
tot beschermd gebied IJzermonding
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van IJzerbekken 2016-2021
BE2500001) op de
andere beschermde gebieden
instandhoudingsdoelstellingen van het
IJzer-estuarium ten behoeve van het
herstel van een natuurlijke sedimentbalans

Vlaamse overheid : Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust
(MDK), Vlaamse overheid :
Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB)

2019

In uitvoering

Uitgevoerd

Uitgevoerd

4B_B_0234

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

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Doorlopend

In uitvoering

4B_B_0245

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

Provincie West-Vlaanderen

2019

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Vlaamse overheid : Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB)

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

4B_B_0266

4B_B_0277

Bevorderen van waterconservering of
tegengaan van verdroging in drinkwateren/of beschermd gebieden in het
IJzerbekken
Afstemmen van het waterbeheer voor alle
waterlichamen (behorend tot een
beschermd gebied) op de
instandhoudingsdoelstellingen in het
IJzerbekken

Herstellen en beschermen van de
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van IJzerbekken 2016-2021
andere beschermde gebieden
Herstellen en beschermen van de
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van IJzerbekken 2016-2021
andere beschermde gebieden

Alle waterbeheerders

2019

Doorlopend

Doorlopend

Geschrapt /
stopgezet /
niet meer
relevant

4B_D_0209

Anti-erosie maatregelen in het IJzerbekken
Herstellen en beschermen van de
thv waterloopgerelateerde
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van
erosieknelpunten in beschermd gebied de
andere beschermde gebieden
Blankaart

IJzerbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Gemeente:
Diksmuide, Gemeente: Houthulst

2019

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

4B_D_0217

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
instandshoudingsdoelstellingen in het
IJzerbekken

IJzerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB)

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

4B_E_0287

Structuurherstel op Stenensluisvaart en
Houtensluisvaart

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Voorbereiden Voorbereidend
de fase
e fase

4B_E_0308

Analyse van de hydromorfologische
Prioritair aanpakken van het structuurherstel
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde IJzerbekken 2016-2021
van het meest gepaste structuurherstel
gebieden
voor de waterlopen in het IJzerbekken

Vlaamse overheid : Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB)

2019

In uitvoering

6_F_0114

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd
OverstromingsGebied) op de
Kemmelbeek/Klijtebeek ter hoogte van
Vlamertinge

Water bergen

IJzerbekken 2016-2021

Provincie West-Vlaanderen

2019

Voorbereiden Voorbereidend Voorbereidend
de fase
e fase
e fase

6_F_0272

Verhoging bergingscapaciteit
Moerdijkvaart te Gistel (fase 2 en 3)

Water bergen

IJzerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Voorbereiden Voorbereidend
de fase
e fase

6_F_0276

Gefaseerde uitvoering van verbreding
Grote Beverdijkvaart (incl. aanleg
natuurvriendelijke oevers)

Water bergen

IJzerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Nog niet
opgestart

6_F_0277

Realisatie extra buffer Gauwelozekreek
stroomafwaarts Blauwe sluis.

Water bergen

IJzerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Nog niet
opgestart

6_F_0287

Ruimen van de Dikkebusvijver in Ieper

Water bergen

IJzerbekken 2016-2021

Provincie West-Vlaanderen

2019

In uitvoering

Uitgevoerd

6_F_0291

Realisatie van een GOG (gecontroleerd
overstromingsgebied) op de Koebeek in
Torhout

Water bergen

IJzerbekken 2016-2021

Provincie West-Vlaanderen

2019

Voorbereiden
In uitvoering
de fase

In uitvoering

6_F_0292

Realisatie van een GOG (gecontroleerd
overstromingsgebied) op de Kwakkelbeek
in Lichtervelde

Water bergen

IJzerbekken 2016-2021

Provincie West-Vlaanderen

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

6_G_0013

Stormvloedkering in de havengeul van
Nieuwpoort

Beschermen van kust en overgangswater

IJzerbekken 2016-2021

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

6_G_0014

Harde beschermingsmaatregelen om
bresvorming te voorkomen in Raversijde en Beschermen van kust en overgangswater
Mariakerke

IJzerbekken 2016-2021

2019

Voorbereiden
In uitvoering
de fase

In uitvoering

6_G_0015

Harde beschermingsmaatregelen tegen
hevige storm thv het Casino te
Middelkerke

IJzerbekken 2016-2021

Gemeente: Middelkerke, Vlaamse
overheid : Agentschap Maritieme
Dienstverlening en Kust (MDK)

2019

Voorbereiden Voorbereidend
In uitvoering
de fase
e fase

6_H_0031

Realisatie van beschermingsdijken langs de
Handzamevaart met maximale behoud van Beschermen tegen niet tij-gebonden water
bergingscapaciteit valleigebied

IJzerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Voorbereiden Voorbereidend
de fase
e fase

6_H_0035

Plaatselijke bedijkingswerken Heidebeek.

IJzerbekken 2016-2021

2019

Nog niet
opgestart

6_I_0072

Pompstation op de Speievaart naar Kanaal
Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren IJzerbekken 2016-2021
Duinkerke-Veurne

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)
Provincie West-Vlaanderen

2019

In uitvoering

6_I_0077

Bouw van een pompstation ter beveiliging
Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren IJzerbekken 2016-2021
van de dorpskern van Snaaskerke/Gistel

Provincie West-Vlaanderen

2019

Uitgevoerd

Prioritair aanpakken van het structuurherstel
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde IJzerbekken 2016-2021
gebieden

Beschermen van kust en overgangswater

Beschermen tegen niet tij-gebonden water

Vlaamse overheid : Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust
(MDK)
Vlaamse overheid : Agentschap
Maritieme Dienstverlening en Kust
(MDK)

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering
Uitgevoerd
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7B_B_0009

7B_B_0011

svz acties
Preventieve maatregelen om
verontreiniging ten gevolge calamiteiten
landbouwactiviteiten te voorkomen op de
Poperingevaart
Preventieve maatregelen om
verontreiniging ten gevolge calamiteiten
landbouwactiviteiten te voorkomen in het
IJzerbekken

Het terugdringen van de verontreiniging van
oppervlaktewater door calamiteiten

Het terugdringen van de verontreiniging van
oppervlaktewater door calamiteiten

IJzerbekken

IJzerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM),
Gemeente: Poperinge

2019

Doorlopend

Doorlopend

IJzerbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid :
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

2019

Doorlopend

Doorlopend

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

7B_D_0036

Begeleiden en opvolgen
bemestingsadviezen in het bekken van de
Poperingevaart

Het terugdringen van diffuse verontreiniging
van oppervlaktewater met nutriënten door de IJzerbekken 2016-2021
land- en tuinbouwsector

Bekkensecretariaat IJzerbekken

2019

Doorlopend

Doorlopend

7B_D_0039

Begeleiden en opvolgen
bemestingsadviezen in het bekken van de
Martjesvaart

Het terugdringen van diffuse verontreiniging
van oppervlaktewater met nutriënten door de IJzerbekken 2016-2021
land- en tuinbouwsector

Bekkensecretariaat IJzerbekken

2019

Doorlopend

Doorlopend

7B_D_0041

Begeleiden en opvolgen
bemestingsadviezen in het bekken van de
Blankaart

Het terugdringen van diffuse verontreiniging
van oppervlaktewater met nutriënten door de IJzerbekken 2016-2021
land- en tuinbouwsector

Bekkensecretariaat IJzerbekken

2019

Doorlopend

Doorlopend

7B_I_0028

Verdere uitbouw van de
bovengemeentelijke
saneringsinfrastructuur in IJzerbekken

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

IJzerbekken 2016-2021

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

2019

In uitvoering

7B_I_0029

Verdere uitbouw van de gemeentelijke
saneringsinfrastructuur in IJzerbekken

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

IJzerbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid :
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),
Alle rioolbeheerders

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

7B_I_0030

Uitbouw van de individuele zuivering in
IJzerbekken - deel 2 (tegen 2021)

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

IJzerbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid :
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),
Alle rioolbeheerders

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

7B_I_0074

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

IJzerbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Andere
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

7B_I_0084

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

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

IJzerbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Andere
initiatiefnemer, Vlaamse overheid :
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),
Alle rioolbeheerders

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

7B_I_0095

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

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

IJzerbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid :
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),
Alle rioolbeheerders

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

IJzerbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid :
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),
Alle rioolbeheerders

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

IJzerbekken 2016-2021

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

2019

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

IJzerbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Alle rioolbeheerders

2019

Doorlopend

Doorlopend

7B_J_0018

7B_J_0019

7B_J_0050

Verdere optimalisatie van de
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur en verhogen van
saneringsinfrastructuur in IJzerbekken
zuiveringsrendement van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties
Verdere optimalisatie van de
Verdere optimalisatie van de
saneringsinfrastructuur en verhogen van
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur
zuiveringsrendement van de
in IJzerbekken
rioolwaterzuiveringsinstallaties
Verdere optimalisatie van de
Prioritaire aanpak van de overstortwerking saneringsinfrastructuur en verhogen van
van rioleringen naar zee te Nieuwpoort
zuiveringsrendement van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties

7B_M_0011

Grensoverschrijdend overleg met Frankrijk
Grensoverschrijdend integraal kwalitatief
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de
oppervlaktewaterbeheer
Vleterbeek

IJzerbekken 2016-2021

Bekkensecretariaat IJzerbekken

2019

Doorlopend

Doorlopend

7B_M_0013

Grensoverschrijdend overleg met Frankrijk
Grensoverschrijdend integraal kwalitatief
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de
oppervlaktewaterbeheer
Heidebeek

IJzerbekken 2016-2021

Bekkensecretariaat IJzerbekken

2019

Doorlopend

Doorlopend

8A_C_0560

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

IJzerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

2019

In uitvoering

In uitvoering

8A_E_0114

Realiseren van structuurherstel (ifv
Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs
hydromorfologische
Koolhofvaart
ontwikkelingsmogelijkheden)

IJzerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Voorbereiden Voorbereidend
de fase
e fase

8A_E_0234

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
IJzerbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv
hydromorfologische
ontwikkelingsmogelijkheden)

IJzerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Doorlopend

8A_E_0245

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 (Lokale OWL) in het
IJzerbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv
hydromorfologische
ontwikkelingsmogelijkheden)

IJzerbekken 2016-2021

Provincie West-Vlaanderen

2019

Doorlopend

Doorlopend

8B_A_0001

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

Tegengaan van sedimentinbreng in de
waterlopen

IJzerbekken 2016-2021

Bekkensecretariaat IJzerbekken

2019

In uitvoering

Uitgevoerd

8B_A_0003

Overleg en samenwerking rond uitwerken
van oplossingsscenario's voor
Tegengaan van sedimentinbreng in de
waterloopgerelateerde erosieknelpunten
waterlopen
in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen
(in het IJzerbekken)

8B_A_0004

Overleg en samenwerking met
Tegengaan van sedimentinbreng in de
erosiecoördinatoren en bedrijfsplanners in
waterlopen
het IJzerbekken

IJzerbekken 2016-2021

Bekkensecretariaat IJzerbekken

2019

8B_A_0076

Anti-erosie maatregelen in het IJzerbekken
thv waterloopgerelateerde
Tegengaan van sedimentinbreng in de
erosieknelpunten buiten beschermde
waterlopen
gebieden, onder meer thv afstroomgebied
van de Martjesvaart

IJzerbekken 2016-2021

Alle Gemeenten

2019

IJzerbekken 2016-2021

Bekkensecretariaat IJzerbekken

2019

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

Doorlopend

Doorlopend

Geschrapt /
stopgezet /
niet meer
relevant

Doorlopend

Doorlopend

Geschrapt /
stopgezet /
niet meer
relevant

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend
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8B_A_0077

svz acties

Anti-erosie maatregelen in het IJzerbekken
thv waterloopgerelateerde
Tegengaan van sedimentinbreng in de
erosieknelpunten buiten beschermde
waterlopen
gebieden, onder meer thv
afstroomgebieden van de Poperingevaart
en de Kemmelbeek

IJzerbekken 2016-2021

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de
waterlopen (veiligheidsredenen) en
verzekeren van de transportfunctie van de
IJzerbekken 2016-2021
bevaarbare waterlopen en kanalen door
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en
baggerwerken

8B_B_0035

Uitvoering van sedimentruimingen op de
onbevaarbare waterlopen van de 1ste
categorie in IJzerbekken.

9_C_0042

Organiseren & coördineren van
gebiedsgericht overleg voor het
Organiseren en coördineren van
afstroomgebied van de aandachtsgebieden gebiedsgericht overleg in het kader van
integrale projecten
Blankaart, Grote kemmelbeek en
Poperingevaart in het Ijzerbekken

IJzerbekken 2016-2021

IJzerbekken

Alle Gemeenten

2019

Doorlopend

Vlaamse overheid : Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Doorlopend

Bekkensecretariaat IJzerbekken

2019

In uitvoering

Doorlopend

Doorlopend

In uitvoering

Geschrapt /
stopgezet /
niet meer
relevant

