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Inleiding 

Het overwegingsdocument bij het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken is opgesteld naar 
aanleiding van het openbaar onderzoek van en de adviesronde over de ontwerp Stroomgebiedbe-
heerplannen Schelde en Maas 2016-2021.  

Het overwegingsdocument bevat het standpunt van de algemene bekkenvergadering van het De-
merbekken (ABV) over de tijdens het openbaar onderzoek en adviesronde ingediende opmerkingen 
en adviezen bij het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken.  

Het overwegingsdocument werd voorbereid door het bekkensecretariaat van het Demerbekken, 
besproken op het bekkenbureau van 8 mei 2015 en ten slotte aan de algemene bekkenvergadering 
voor goedkeuring voorgelegd op 21 mei 2015. 

Volgende informatie is opgenomen in het overwegingsdocument: 

- Hoofdstuk 1 gaat in op de manier waarop het openbaar onderzoek over de stroomgebied-
beheerplannen verliep; 

- Hoofdstuk 2 schetst op hoofdlijnen hoeveel en welke adviezen en opmerkingen er werden 
inge-diend mbt het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken; 

- Hoofdstuk 3 geeft aan op welke manier het openbaar onderzoek werd verwerkt en wat er in 
de bekkenspecifieke deel  Demerbekken werd aangepast; 

- Hoofdstuk 4 bevat praktische informatie over waar en hoe een bezwaarindiener de verwer-
king van zijn of haar opmerking kan terugvinden. 

- De bijlage bevat de fiches per deelopmerking met de overwegingen, dit zijn de antwoorden 
bij de ingediende opmerkingen en adviezen, en geeft aan tot welke aanpassingen van het 
bekkenspecifieke deel en/of tot welke aanbevelingen de opmerkingen en adviezen geleid 
hebben. 

 

De overwegingsdocumenten bij de Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 kan u 
hier raadplegen. 
  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/overleg
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/overleg
http://www.volvanwater.be/overwegingsdocumenten
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1 Hoe verliep het openbaar onderzoek 

1.1 Juridisch kader 

De Europese kaderrichtlijn Water (2000) die ernaar streeft de Europese wateren terug in een goede 
toestand te brengen, verplicht de lidstaten om elke zes jaar stroomgebiedbeheerplannen op te ma-
ken per stroomgebieddistrict. Daarnaast verplicht de Europese Overstromingsrichtlijn (2007) de 
lidstaten om overstromingsrisicobeheerplannen op te maken met maatregelen die overstromingsrisi-
co’s beperken en de bevolking, economische activiteiten, ecosystemen en het cultureel erfgoed 
beschermen. Beide Europese richtlijnen werden omgezet in het decreet Integraal Waterbeleid. 
Vlaanderen opteerde er voor om geen afzonderlijke overstromingsrisicobeheerplannen te maken en 
heeft deze geïntegreerd in de stroomgebiedbeheerplannen. Sinds de wijzigingen van 19 juli 2013 
aan het decreet Integraal Waterbeleid worden de stroomgebiedbeheerplannen ook aangevuld met 
bekkenspecifieke delen en grondwatersysteemspecifieke delen. De bekkenspecifieke delen vervan-
gen de huidige bekkenbeheerplannen en deelbekkenbeheerplannen. 

Vlaanderen maakt stroomgebiedbeheerplannen op voor de Vlaamse delen van de internationale 
stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. De stroomgebiedbeheerplannen voor de 
periode 2016-2021 bouwen verder op de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen en de bek-
kenbeheerplannen en breiden de scope uit naar aspecten van de Overstromingsrichtlijn. De tweede 
generatie stroomgebiedbeheerplannen (incl. overstromingsriscicobeheerplannen) zijn voorbereid 
tegen eind 2015. Deze plannen bestaan uit verschillende planonderdelen (zie Figuur 1), waaronder 
het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken. 

 

Figuur 1: De verschillende planonderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 

Overeenkomstig het decreet Integraal Waterbeleid werden de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen, 
en dus ook het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken, aan het publiek en voor advies voor-
gelegd. Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 kon elke burger, organisatie of bedrijf de ontwerpen 
van de plannen inkijken via de website www.volvanwater.be en er op reageren. Er werd ook advies 
gevraagd aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de Sociaal-Economische Raad van Vlaan-
deren, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en de bekkenstructuren. 

Het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 
werd georganiseerd door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). De CIW staat o.a. 
in voor de ambtelijke voorbereiding van de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen en voor de 
coördinatie en afstemming tussen de verschillende actoren van het waterbeleid. De CIW is ook de 
bevoegde autoriteit in Vlaanderen voor de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstro-
mingsrichtlijn. Meer informatie over de CIW en over het integraal waterbeleid lees je via 
www.integraalwaterbeleid.be.  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/regelgeving/decreet-integraal-waterbeleid/GecoordTekst_DecreetIWB_versie2013-10-11.pdf/view
http://www.volvanwater.be/
http://www.integraalwaterbeleid.be/
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Na afloop van het openbaar onderzoek onderzocht het bekkenbestuur de opmerkingen en adviezen 
op het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken, verwerkte ze in voorliggend overwegingsdo-
cument en nam ze in aanmerking bij de verdere voorbereiding van het bekkenspecifieke deel voor 
het Demerbekken (Algemene Bekkenvergadering van21 mei 2015. 

De Vlaamse Regering stelt het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde, waarvan het bekkenspe-
cifieke deel voor het Demerbekken onderdeel van uitmaakt, ten laatste op 22 december 2015 defini-
tief vast. Van dan af zal het plan te raadplegen zijn via www.demer.be. 

1.2 Voorwerp 

Volgende documenten waren het voorwerp van het openbaar onderzoek van de 2
de

 generatie 
stroomgebiedbeheerplannen. 

 

1.3 Informatieverstrekking 

Campagne vol van water 

Het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 verliep volledig digitaal via 
de website www.volvanwater.be. De ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen waren er te 
consulteren en men kon er meer informatie vinden over de plannen en over de mogelijkheden om 
erop te reageren. 

http://www.demer.be/
http://www.volvanwater.be/
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Alle plandelen van de stroomgebiedbeheerplannen waren op www.volvanwater.be raadpleegbaar 
alsook de kadasterplannen van de overstromingsgebieden die worden afgebakend en achter-
grondinformatie bij de plannen. 

Er werd ook informatie aangeboden via 2 geoloketten. Via het geoloket “stroomgebiedbeheerplan-
nen” kon men naar de verschillende oppervlaktewaterlichamen navigeren waar specifieke informatie 
kon worden opgevraagd en werden de geplande acties gevisualiseerd. Via het geoloket “zonering” 
vond men (alle informatie over) de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. 

Ook informatie over inspraakvergaderingen die tijdens het openbaar onderzoek op verschillende 
plaatsen in Vlaanderen georganiseerd werden, was te vinden op www.volvanwater.be. 

Digitaal inspraakformulier 

Via een digitaal inspraakformulier kon men op de website www.volvanwater.be op een eenvoudige 
manier een reactie indienen.  

Opmerkingen konden ook schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepe-
nen of rechtstreeks bij de CIW. 

Bekendmaking 

Het openbaar onderzoek werd bekendgemaakt via aankondigingen in de pers, de gemeentelijke 
informatiebladen, diverse websites en nieuwsbrieven enz. In de informatiezuilen van bibliotheken en 
openbare gebouwen was de wegwijsfolder over het openbaar onderzoek beschikbaar.  

De Colleges van Burgemeesters en Schepenen werden aangeschreven met informatie over de ver-
plichtingen van de gemeente over de terinzagelegging en met de vraag om het openbaar onderzoek 
bij de inwoners bekend te maken. De adviesraden werden aangeschreven in functie van de advies-
vraag. Ook de aangrenzende regio’s en gewesten werden op de hoogte gebracht van het openbaar 
onderzoek. 

http://www.volvanwater.be/
http://www.volvanwater.be/
http://www.volvanwater.be/
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Overlegmomenten met adviesraden 
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Op 28 mei 2014 organiseerde de CIW een toelichting over de stroomgebiedbeheerplannen Schel-
de en Maas 2016-2021 voor de leden van de Minaraad, de SERV en de SALV. De adviesraden 
werden er geïnformeerd over de stroomgebiedbeheerplannen: de opbouw en focus van de verschil-
lende plandelen, de integratie van de overstromingsrisicobeheerplannen, de scenario-analyses en 
disproportionaliteitsanalyse en praktische aspecten van het openbaar onderzoek. 

Naar aanleiding van de adviesvraag ikv het openbaar onderzoek van de stroomgebied-
beheerplannen werd op vraag van de Minaraad op 23 oktober 2014 een hoorzitting georgani-
seerd. De bespreking had in grote lijnen betrekking op de gegevens gegevens mbt toestandsbeoor-
deling en de druk en impactanalyse, de resultaten in speerpuntgebieden 2009-2015, de impact van 
specifiek verontreinigende stoffen op het bereiken van de goede toestand, de hydromorfologische 
toestand van sterk veranderde waterlichamen, de grondwatersysteemspecifieke delen, het maatre-
gelenprogramma en de financiële aspecten van de plannen. 

Op bekkenniveau waren de 11 bekkenraden (actief) betrokken bij de opmaak van de bekkenspeci-
fieke delen.  

Informatievergaderingen 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
organiseerden eind september en begin oktober 2014 vijf informatiedagen over de ontwerpen van 
de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. De CIW gaf er samen met de bekkensecre-
tariaten en VMM duiding bij de verschillende plandelen van de stroomgebiedbeheerplannen. De 

toelichtingen over de alge-
mene aspecten van de 

stroomgebiedbeheerplan-
nen, de bekkenspecifieke 
delen en de grondwatersys-
teemspecifieke delen richt-
ten zich naar de leden van 
de bekkenstructuren en 
iedereen die betrokken is bij 
de uitvoering van de 

stroomgebiedbeheerplan-
nen, de toelichtingen over 
de herziene zoneringsplan-
nen en gebiedsdekkende 
uitvoeringsplannen waren 
vooral bedoeld voor de ge-
meenten en rioolbeheerders. 

 

Het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken werd samen met de bekkenspecifieke delen voor 
Dijle-Zennebekken toegelicht op de informatievergadering die georganiseerd werd in Leuven op 6 
oktober 2014. Op deze infodag werden 122 deelnemers verwelkomd.  
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Een tweede infodag werd, samen met het Maasbekken georganiseerd in Hasselt, op 30 september 
2014, en trok 98 deelnemers. 

 

 

Figuur 2: Verdeling type deelnemers   
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2 Wat zijn de opmerkingen en adviezen 

2.1 Indieners 

Naast de bekkenraad die advies uitbracht bij het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken, 
hebben 13 organisaties en 5 particulieren een bezwaar ingediend over het bekkenspecifieke 
deel voor het Demerbekken.  

Alle organisaties hebben gebruik gemaakt van het digitale inspraakformulier, met uitzondering van 
de provincie Vlaams-Brabant en VOKA die hun bezwaarschrift via brief en/of mail hebben ingediend 
bij de CIW.  

Tabel 1:  Overzicht van de verschillende organisaties en (lokale) besturen die een bezwaar hebben ingediend bij 
het bekkenspecfieke deel voor het Demerbekken 

 

TYPE 

INDIENER 
BOERENORGANISATIE # DEELOPMN 

Midden-
veld  

Boerenbond  

Limburgse Milieukoepel vzw 

Natuurpunt beheer vzw 

Natuurpunt Limburg vzw 

Regionaal Landschap Noord-Hageland 

Stedelijke adviesraad voor Leefmilieu Beringen 
 

15  

17 

1 

2 

21 

 

PROV Provincie Vlaams-Brabant 
 

7 

RIOOLB De Watergroep (Stad Aarschot) 
 

2 

GEM 

gemeente Rotselaar 

Gemeentebestuur 

Interleuven 
 

2 

2 

1 

2.2 Bezwaarschriften 
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Een opmerking wordt via een bezwaar(schrift) door burgers, gemeentebesturen, administraties… via 
de gemeente of rechtstreeks bij de CIW ingediend. Een advies is een (consensus)tekst of commen-
taar die door reen adviesraad is ingediend. 

In totaal werden mbt het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken 18 opmerkingen en advie-
zen ingediend. De ontvangen adviezen en opmerkingen bestaan telkens uit meerdere deelopmer-
kingen en deeladviezen. In totaal werden de adviezen en opmerkingen opgesplitst in 70 deelopmer-
kingen en deeladviezen. 

 

 

Figuur 3:  Verdeling deelopmerkingen en adviezen per hoofdstuk van het bekkenspecifieke deel  

De meeste (deel)opmerkingen hebben betrekking op de gebiedsspecifieke visie.Ook bij actiepro-
gramma zijn verschillende opmerkingen geformuleerd. De overige (deel)opmerkingen vertoonden 
een grote thematische variatie.  

 

2.2.1 Advies bekkenraad 

(code URnI8EGF) 

 

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de bekkenraad advies geeft over het bekkenspecifie-
ke deel (art. 29). De bekkenraad van het Demerbekken bracht op 18/09/2014 advies uit over het 
bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken. 

Het advies van de bekkenraad bevatte 16 deeladviezen bij het bekkenspecifieke deel van het De-
merbekken),waaronder volgende opmerkingen:. 
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De Bekkenraad vroeg meer aandacht voor de problematiek van de overstorten, waarbij gevraagd 
werd om te focussen op de speerpunt- en aandachtsgebieden en het zoeken naar goedkopere, 
maar even effectieve alternatieven voor de huidige overstortprojecten (nu dikwijls met grote beton-
constructies). 

De Bekkenraad vroeg om Demer VI en VII ook als aandachtsgebied aan te duiden, gezien het feit 
dat hier een zeer belangrijk project zich ontrolt in het kader van Sigma Demer. 

De bekkenraad vroeg om de acties inzake waterzuivering (riolering, GUPs, RWZI’s) meer te diffe-
rentieren en te prioriteren ten voordele van de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden. 

De Bekkenraad vroeg om meer rekening te houden met de problematiek van de mijnverzakkingsge-
bieden. 

Volgens de Bekkenraad van het Demerbekken moet alle regelgeving effectief worden waargemaakt. 
Zo zijn er in het huidige plan geen oeverzoneprojecten geselecteerd omdat er eerst een  uitvoe-
ringsbesluit terzake moet komen: zonder uitvoeringsbesluit heeft het concept van oeverzonepro-
jecten geen zin. Voor de speerrpuntgebieden en aandachtsgebieden wordt voldoende prioritering 
van acties, inspanningen en middelen ten voordele van deze gebieden gevraagd. 

2.2.2 Opmerkingen 

Het merendeel van de ingediende (deel)opmerkingen bij het bekkenspecifieke deel voor het Demer-
bekken heeft betrekking op de gebiedsspecifieke visie,  het actieprogramma.en de afbakening van 
overstromingsgebieden. 

45 % van de (deel)opmerkingen had betrekking op het hoofdstuk “gebiedsspecifieke visie”. Hierbij 
werden allerlei praktische aanvullingen en suggesties voor meerdere deelgebieden gedaan. Specie-
fiek voor de deelgebieden van SIGMA Demer en voor het gebied van de Wijers werd gevraagd om 
hier ook een statuut van aandachtsgebied voor te voorzien. Er werd een grotere aandacht voor 
mijnverzakkingsgebieden en voor de overstortproblematiek gevraagd, evenals een grotere aandacht 
voor win-win met het IHD proces.Voor de oeverzoneprojecten werd gevraagd om duidelijkere regel-
geving uit te vaardigen.  

Om de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden waar te kunnen maken, werd gevraagd om vol-
doende gegevens en voldoende, 'getrapte' prioritering te voorzien voor deze gebieden (hoogste 
prioriteit voor speerpuntgebieden, daarna voor aandachtsgebieden, daarna voor de andere gebie-
den). Eveneens werd gevraagd voor voldoende mankracht bij de waterbeheerders voor structuur-
herstelprojecten en bij de bekkens voor het organiseren van overleg om speerpuntgebieden en aan-
dachtsgebieden waar te maken.  

De (deel)opmerkingen bij het actieprogramma hebben voornamelijk betrekking op de bevoegdheden 
van de actiehouders, de vismigratieknelpunten en de maatregelen inzake overstromingen. 

De meeste andere  opmerkingen zijn vragen om tekstgedeeltes toe te voegen, aan te passen of 
vragen naar verduidelijking 
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Figuur 4:  Verdeling deelopmerkingen per type indiener 

 

Het merendeel van de opmerkingen werd aangebracht door het middenveld of door instanties die 
het eveneens in de praktijk het middenveld vertegenwoordigen (milieuraad, regionaal landschap).. 
Tot slot zijn er nog enkele opmerkingen binnengekomen van de verschillende overheden (provincie, 
gemeenten, administraties). 

Boerenbond en Limburgse milieukoepel leverden de meeste opmerkingen.Hierin werden uiteraard 
de gekende algemene bedenkingen van beide sectoren aangebracht. Daarnaast werden ook veel 
opbouwende opmerkingen gegeven, die verder van pas kunnen komen bij het verder traject van de 
speerpunt- en aandachtsgebieden via de integrale projecten. 

De Milieuraad van Beringen gaf een hoop praktische informatie en opmerkingen over het gebied van 
de Zwarte Beek, Natuurpunt Beheer over de Mombeek.  Regionale landschappen en gemeenten 
deden een pleidooi voor de erkenning van het Sigma Demergebiede als aandachtsgebied. 

Het aantal opmerkingen ingediend door particulieren is beperkt  en heeft betrekking op de afbake-
ning van overstromingsgebieden. 
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6% 
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16% 
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Overheid 
2% 
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3 Van ontwerp naar definitief ontwerp BSD 

3.1 Hoe verliep de verwerking van het openbaar onderzoek 

De verwerking van het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 
2016-2021 verliep binnen de structuren van de CIW en binnen de bekkenoverlegstructuren. De ver-
werking verliep volledig digitaal in een daartoe specifiek ontworpen beheertool. 

3.1.1 Inhoudelijke verwerking 

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 
stroomgebiedbeheerplannen. In geval een plandeel gewijzigd wordt, is een voorstel tot wijziging 
geformuleerd. Indien relevant is ook een aanbeveling opgenomen. 

Voor iedere deelopmerking is een “fiche” (zie Schema 1) beschikbaar waarin alle informatie van de 
verwerking van het openbaar onderzoek is opgenomen. 

 

Code van de indiener : (= code digitaal inspraakformulier) 

Ingediende reactie 

= ingediende deelopmerking of -advies 

Overweging 

=  het antwoord bij de deelopmerking of -advies 

Voorstel tot aanpassing 

= indien een wijziging wordt doorgevoerd naar aanleiding van de reactie, wordt de tekstwijziging weergegeven 

Aanbeveling(en) 

= indien een aanbeveling wordt geformuleerd naar aanleiding van de reactie is de aanbeveling vermeld 

Schema 1: inhoud “fiche” met verwerking deelopmerking 
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3.1.2 Bespreking bekkenstructuren 

De verwerking van de deelopmerkingen en –adviezen bij het bekkenspecifieke deel voor het De-
merbekken werd voorbereid door het bekkensecretariaat Demerbekken mede op basis van input 
door de CIW werkgroepen en volgens onderstaand traject. 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 2: Traject verwerking openbaar onderzoek bekkenspecifieke deel  Demerbekken 

  

Bekkensecretariaat 

voorbereiding 

Ambtelijk Bekkenoverleg (26/03/2015) 

bespreking van het bekkenspecifiek deel voor het 
Demerbekken,  met opmerkingen vanuit de 
verschillende sectoren / administraties. 

 

Bekkenbureau (8/05/2015) 

goedkeuring van het bekkenspecifieke deel voor 
het Demerbekken, rekening houdend met het 
advies  van de  bekkenraad en de resultaten van 
het openbaar onderzoek 

Algemene bekkenvergadering (21/05/2015) 

goedkeuring van het bekkenspecifieke deel voor het 
xxbekken, rekening houdend met het advies  van de 
bekkenraad  en de resultaten van het openbaar onderzoek 

Afstemming verwerking openbaar onderzoek van de 11 bekkens 

CIW WG Bekkenwerking (26/05/2015) 

Afstemming verwerking openbaar onderzoek alle plandelen van de   
stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 

CIW 2 juli 2015 

voorbereidende fase van de verwerking  
= opmerkingen/adviezen opdelen en toekennen voor inhoudelijke verwerking 

(CIWsecr, secr. CIW WG KRLW, VMM-AELT) 

input CIW 
WGn 
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3.2 Wat werd er aangepast 

3.2.1 Naar aanleiding van opmerkingen bij het bekkenspecifieke deel  Demerbek-
ken 

Verschillende deelopmerkingen en -adviezen (28) gemaakt bij het bekkenspecifieke deel voor het 
Demerbekken leiden tot een aanpassing van dit plandeel. Veelal gaat het aanpassingen of nuance-
ring van de tekst. Enkele acties werden gewijzigd (andere initiatiefnemer, verduidelijking, …) of ge-
schrapt. De gebieden Demer VI en Demer VII, behorend tot SIGMA Demer, werden toegevoegd als 
aandachtsgebied.  

3.2.2 Naar aanleiding van opmerkingen bij de andere bekkenspecifieke delen 

Daarnaast werd het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken ook nog aangepast nav opmer-
kingen die werden gemaakt bij de andere bekkenspecifieke delen. Het gaat om: 

- Tabel 3 werd aangepast (opname niet-geklasseerde waterlopen).  

- Tabel 14: onderschrift werd aangevuld met ‘enkel de waterafhankelijke habitats en soorten 
waarvoor het SBZ-gebied werd aangemeld bij Europa, worden weergegeven’. 

- Tekst in hoofdstuk 2.1.3 Druk en Impact (o.m. ifv verduidelijken dat ook de emissie van ove-
rige polluenten zoals PAK’s moet terug gedrongen worden) werd aangepast.  

- Doorheen het document werd waar nodig de waterloopcategorie aangepast ten gevolge van 
de interne staatshervorming D 63.  

- Hoofdstuk 2.1.4: Correcte verwijzingen naar de kaarten op www.waterinfo.be werden aan-
gebracht. 

- Correcte link naar figuur 2 werd gelegd (Bevolkingsdichtheid (in inwoners/km²) en aantal 
personen per huishouden per bekken in SGD Schelde voor 2012). 

- Tekst 'connectiviteit' werd vervangen door 'continuïteit': (regel 937 en regel 948).  

- In de kaartenatlas BSD werden op de kaarten de juiste codes van beschermde gebieden uit 
de tabellen toegevoegd, overeenkomstig de kaarten in de kaartenatlas op stroomgebiedni-
veau.  

- Waar van toepassing werden de actiefiches uitgebreid met een verwijzing naar besliste ac-
ties (acties uit vorige plannen): 

3.2.3 Naar aanleiding van opmerkingen bij de Beheerplannen Vlaams deel interna-
tionale stroomgebieddistricten Schelde en Maas en het Maatregelenpro-
gramma 

Daarnaast werd het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken ook nog aangepast nav opmer-
kingen die werden gemaakt bij de Beheerplannen Vlaams deel internationaal stroomgebieddistricten 
Schelde en Maas en het Maatregelenprogramma. 

3.2.3.1 KEUZE SCENARIO EN AANPASSINGEN IKV GEWIJZIGDE BUDGETTAIRE CONTEXT 

Herzien ontwerplijst speerpuntgebieden/aandachtsgebieden 
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Voor het herzien van de ontwerplijst speerpuntgebieden/aandachtsgebieden (SPG/AG) werd reke-
ning gehouden met : 

- de meest actuele monitoringresultaten, de bijhorende toestandsbeoordeling en de nog te 
realiseren verbetering;  

- de hiertoe in het maatregelenprogramma gedefinieerde acties en maatregelen en de hier-
mee verbonden meerkost; 

- de mate van overlap met beschermde gebieden en 

- de visie van experten. 

Dit heeft geleid tot het herdefiniëren van 1 SPG tot AG (Winge) en 2 bijkomende AG (Sigma-
waterlichamen Demer VI en VII (zie 3.2.1). 

Keuze scenario en bijsturing maatregelenprogramma 

Op basis van de reacties uit het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen, de re-
sultaten van de disproportionaliteitsanalyse en rekening houdend met de budgettaire context werd 
voor de definitieve stroomgebiedbeheerplannen gekozen voor een scenario ‘speerpuntgebieden en 
aandachtsgebieden en klasse I-acties voor grondwater’ (SPG+AG). In dit scenario wordt voor wat 
de oppervlaktewaterlichaamspecifieke acties betreft, de nadruk gelegd op uitvoering van acties in de 
speerpuntgebieden en de aandachtsgebieden. Voor grondwater omvat dit scenario alle resterende 
klasse I-acties.  

Dit scenario werd op een aantal punten aangepast t.o.v. het scenario SPG+AG dat in openbaar 
onderzoek lag, o.a. om rekening te houden met de reacties uit het openbaar onderzoek en om de 
budgettaire meerkost verder te drukken, m.n.: 

- Het aantal speerpuntgebieden werd verminderd van 21 naar 17 (zie ook vorige paragraaf);; 

- Het aantal aandachtsgebieden neemt toe van 46 naar 56 (4 die voorheen speerpuntgebied 
waren en 6 bijkomende Sigmagebieden) (zie ook vorige paragraaf); 

- Voor oppervlaktewater worden de acties in de aandachtsgebieden die een budgettaire 
meerkost met zich meebrengen doorgeschoven naar de volgende planperiode en ze maken 
bijgevolg geen deel meer uit van voorliggend maatregelenprogramma; 

- Voor grondwater worden de generieke acties die een budgettaire meerkost met zich mee-
brengen die niet gedekt kan worden door de meeropbrengsten van de bijgestuurde grond-
waterheffing, verschoven naar de volgende planperiode; 

- Een aantal acties (o.a. m.b.t. waterbodemsanering – zie ook verder) werd geschrapt en voor 
een aantal acties werd de budgettaire meerkost verder  gereduceerd; 

- De acties m.b.t. nutriënten vanuit de landbouw werden in overeenstemming gebracht met 
het intussen goedgekeurde MAP5 (zie ook verder); 

- Een aantal nieuwe – hoofdzakelijk generieke – acties werd aan het maatregelenprogramma 
toegevoegd met het oog op het versterken van het maatregelenprogramma, m.n. op het 
vlak van kosteneffectiviteit. 

Bovenstaande heeft voornamelijk tot aanpassingen en actualisaties in de (deel)hoofdstukken ge-
biedsspecifieke visie, actieprogramma en afwijkingen van het bekkenspecifieke deel geleid. 

3.2.3.2 AANPASSINGEN KARAKTERISERING/DOELSTELLINGEN 

Om de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen te actualiseren tot zijn definitieve versie, werden een 
aantal aanpassingen doorgevoerd op het vlak van karakterisering en doelstellingen oppervlaktewa-
ter. Een aantal van deze aanpassingen vloeiden voort uit het nieuwe rapporteringsrichtsnoer van de 
EU Commissie en de opmerkingen die de EU Commissie maakte tijdens het bilateraal overleg begin 
2014. 
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Type kleine beek 

Het type kleine beek (Bk), dat voor de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verder werd ingedeeld 
in de subtypes kleine beek zand (BkZ) en kleine beek leem (BkL) worden niet meer verder inge-
deeld. Beide subtypes worden dus opnieuw samengevoegd tot één enkel type, kleine beek (Bk). Dit 
heeft geen invloed op doelstellingen of monitoringsresultaten omdat het vereiste studiewerk om de 
differentiëring in doelstellingen uit te werken, nog niet gestart was en de doelstellingen voor beide 
subtypes dus nog identiek waren. Het type kleine beek Kempen (BkK) blijft een apart type zoals 
voorheen. 

Beoordeling fytoplankton 

De methodiek voor fytoplankton in rivieren op basis van chlorofyl a die werd toegepast in de ontwerp 
stroomgebiedbeheerplannen gaf slechts onderscheid in de klassen “goed” en “slecht”. Bovendien 
bleek het eindoordeel onrealistisch vaak negatief uit te vallen. Daarom werd een nieuwe, meer rea-
listische aanpak uitgewerkt voor rivieren, gebaseerd op worst case van de Nederlandse klassen-
grenzen voor het zomergemiddelde (GM - MO - OS-klassengrenzen van resp. 60, 120 en 240 µg/l 
voor brakke polderwaterlopen en 23, 46 en 92 µg chl a /l voor andere riviertypes) en een maximum-
norm van 200 µg chl a/ l, met een realistischer klassenindeling als resultaat: van de 85 Vlaamse 
rivier-waterlichamen waarvoor fytoplankton een relevant kwaliteitselement is, scoren er 35 zeer 
goed, 11 goed, 16 matig, 19 ontoereikend en 4 slecht.  

Monitoringsresultaten 

Op basis van boven vermelde aanpassingen en bijkomende gegevens werden de monitoringsresul-
taten voor de definitieve stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. 

 

Bovenstaande heeft voornamelijk tot verschillende aanpassingen en actualisaties in de 
(deel)hoofdstukken karakterisering, doelstellingen en monitoring en vooruitgang van het bekkenspe-
cifieke deel geleid. 

3.2.3.3 ACTUALISATIES M.B.T. ACTIES WATERBODEMONDERZOEKEN EN -SANERINGEN 

Vanwege de huidige budgettaire context was het noodzakelijk om de meerkost voor de acties mbt 
waterbodems die zijn opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen substantieel te doen dalen. 
Enkel de waterbodemonderzoeken en de -saneringen die op de door de CIW goedgekeurde lijst van 
15 prioritair te onderzoeken waterbodems staan (CIW, 09/10/2009), werden in eerste instantie 
weerhouden en er werd rekening gehouden met de in de periode 2009-2015 reeds doorgevoerde 
waterbodemonderzoeken. De onderzoeken en saneringen voor deze 15 meest prioritaire waterbo-
dems werden vervolgens nog verder geprioriteerd op basis van hun ligging (al dan niet in een 
speerpuntgebied of aandachtsgebied), de perspectieven voor gedeeltelijke recuperatie van de sane-
ringskosten (cfr. art. 69 van het Bodemdecreet, ingevoegd via wijziging van 28 maart 2014) en (voor 
zover mogelijk) de verwachte effecten van de sanering op de kwaliteit(sbeoordeling) van de betref-
fende waterlichamen.  

De onderzoeks- en saneringsacties die niet weerhouden werden in het voorgestelde scenario van 
het actie- en maatregelenprogramma, komen op de indicatieve actielijst te staan. In een aantal van 
deze acties werden aanpassingen doorgevoerd ingevolge wijzigingen van waterloopbeheerder 
(D63). 

Bovenstaande heeft voornamelijk tot een aantal aanpassingen en actualisaties in het 
(deel)hoofdstuk actieprogramma van het bekkenspecifieke deel geleid. 

3.2.3.4 AANPASSINGEN M.B.T. EROSIE GERELATEERDE ACTIES 

Er wordt meer ingezet op een versterking van en synergie met het landbouwbeleid, o.m. MAP 5, het 
verscherpt erosiebeleid, de vergroening van de bedrijfstoeslag i.h.k.v. PDPO en het nieuwe Ge-
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meenschappelijk Landbouwbeleid en de mogelijkheid tot bufferstroken langs waterlopen. Een aantal 
acties inzake erosie werden daarom geherformuleerd teneinde deze in lijn te brengen met het ver-
strengd erosiebeleid t.e.m. 2018.  

3.2.3.5 AANPASSINGEN IKV AFSTEMMING MAP 5 

De acties uit het recente 5de Mestactieplan (MAP5), gericht op het beperken van de verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten, vormen onderdeel van het Maatregelenprogramma bij de 
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas om overlappende planning en regelgeving te 
vermijden. MAP5 bouwt verder op de krijtlijnen die in MAP 3 en MAP 4 uitgetekend zijn: bemes-
tingsnormen, uitrijperiodes en de reductie van fosfor in veevoeder.  

De aanpassing van de stikstofbemestingsnormen omvat de verplichte overgang naar van totale 
bemestingsnormen naar het systeem gebaseerd op werkzame stikstof. De bemestingsnormen fosfor 
worden afhankelijk gemaakt van de bodemanalyses op het perceel. In sommige gevallen betekent 
dit een verstrenging van de norm, in andere gevallen een versoepeling. 

MAP5 voegt specifiek een doorgedreven gebiedsgerichte en bedrijfsmatige aanpak toe, gericht op 
het behalen van de vooropgestelde MAP4-waterkwaliteitsdoelstellingen voor oppervlakte- en 
grondwater Op basis van enerzijds de resultaten van de meetnetten grondwater en oppervlaktewa-
ter, vertaald in “focusgebieden”, en anderzijds de nitraatresidumetingen, zullen “focusbedrijven” 
aangeduid worden. Deze focusbedrijven krijgen op hun areaal bijkomende maatregelen opgelegd, 
zowel inzake mestgebruik als inzake opvolging en controle. 

In kader van de gebiedsgerichte en bedrijfsmatige aanpak zal de controle van het nutriëntenma-
nagement door land- en tuinbouwers evolueren van eerder administratieve controles naar meer 
terreingerichte controles. 

Tijdens de looptijd van MAP5 wordt ook de verdere integratie van de Nitraatrichtlijn en de kaderricht-
lijn Water uitgewerkt, ter voorbereiding van MAP6. Dit betreft in het bijzonder de “GAP analyse” en 
de uitbouw van het modelleringsinstrumentarium. Tegelijkertijd wordt ook het algemeen onderbou-
wend onderzoek verdergezet; waaronder ook de werking van het onderzoeksplatform duurzame 
bemesting. 

Bovenstaande heeft voornamelijk tot een aantal aanpassingen en actualisaties in het Maatregelen-
programma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas geleid. 
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4 Waar vindt u de verwerking van uw ad-
vies of opmerking terug 

 Er werden bezwaarschriften ontvangen van adviesraden, gemeentebesturen, administraties, belan-
genorganisaties, burgers, … Alle ingediende bezwaarschriften kregen bij de verwerking van het 
openbaar onderzoek een code toegekend. 

Indien u via het digitaal inspraakformulier op de website www.volvanwater.be een reactie indiende, 
kan u de verwerking van uw advies of opmerking terugvinden aan de hand van de code die u heeft 
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 schepe-
nen of rechtstreeks bij de CIW, kan u contact opnemen met het CIW-secretariaat (053 - 72 65 07) 
die u de code zal bezorgen waarmee uw bezwaarschrift werd behandeld. 

De verwerking van het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen is opgenomen in 
verschillende overwegingsdocumenten. Via dit overzicht kan u opzoeken in welk(e) overwegingsdo-
cument(en) uw bezwaarschrift werd behandeld. 

 
  

http://www.volvanwater.be/
mailto:CIW-sec@vmm.be
mailto:CIW-sec@vmm.be
http://www.volvanwater.be/documenten/overzicht-behandeling-bezwaarschriften-oo-sgbp-2de-generatie-2016-2021/at_download/file
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Bijlage: Fiches 

 

 

 

 



Demerbekken

Code van de indiener : 2Summj5M

Ingediende reacties

Id: 8440

(Bekkevoort)
De afbakening van het GOG mag de exploitatie van het bedrijventerrein Assent niet in het gedrang brengen. Het
bedrijventerrein is stedenbouwkundig vergund en de afbakening van het GOG is hieraan ondergeschikt. De
afbakening is op basis van de hoogtelijnen en weerspiegelt niet altijd de toestand op het terrein.
  

Overweging

 
 De afbakening is inderdaad gebeurd op basis van de hoogtelijnen en dient verder verfijnd te worde. De delen van
percelen die binnen het bedrijventerrein Assent en het GOG liggen zijn hieraan te wijten.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

 
 Aanpassing mogelijk na terreinopmeting en desgevallende lokale indijking
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3539

Voor actie 5A-A en 5A-C is het zeer zinvol om de volgende studies, met aanbevelingen voor een efficiënter gebruik
van bemalings(grond)water, terug te bestuderen.  Specifiek voor Beringen(-Heusden) is het natuurgebied
Hokselaar/Voort nader onderzocht en zijn er suggesties gegeven om met een ander bemalingssysteem een win-
win te creëren tussen kostenbesparing en natuurontwikkeling.
oEnvico (1999), Natuurbehoud- en ontwikkeling in het westelijk mijnverzakkingsgebied in relatie tot de bemaling en
waterwinning – Inventarisatie – Perceel 2, in opdracht van AMINAL afdeling Natuur, Mechelen, 22 p.
oEnvico (1999), Natuurbehoud- en ontwikkeling in het westelijk mijnverzakkingsgebied in relatie tot de bemaling en
waterwinning – Grondwatermodel – Tussentijds rapport, in opdracht van AMINAL afdeling Natuur, Mechelen, 17 p.
oEnvico (2001), Natuurbehoud- en ontwikkeling in het westelijk mijnverzakkingsgebied in relatie tot de bemaling en
waterwinning, Eindrapport, in opdracht van AMINAL afdeling Natuur, Mechelen, 64 p.
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Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerking.  Uiteraard is de noodzaak van blijvend
oppompen van water in mijnverzakkingsgebied een problematiek die per locatie een verschillende oplossing kan
krijgen. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De opmerking (noodzaak blijvend oppompen mijnverzakkingswater in Hokselaar) wordt verder opgenomen in het
kader van het Integraal Project Zwarte Beek.
 

Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3540

Er is soms enige onduidelijkheid over het gebruik van de naam: Zwarte beek, Zwartebeek, Zwarte beek
(Willebroek), Zwarte beek (Scherpenheuvel-Zichem). Niet altijd kon met stellige zekerheid onderscheid gemaakt
worden op welke beek die naam sloeg.
  

Overweging

Deze opmerking wordt meegenomen. In geval van verwarring wordt de VHA code of de betrokken gemeente
vermeld.
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Het document wordt gescreend en waar relevant wordt de aanpassing doorgevoerd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3541

Het is belangrijk om ook voldoende aandacht te besteden aan (het brongebied van) de Oude beek (Hogenbosvliet),
een van de zijbeken van de Zwarte beek in de omgeving van ’t Fonteintje te Koersel. Het heeft geen zin om de
Zwarte Beek als speerpuntgebied aan te duiden als er met een zijbeek, die op nauwelijks 100 meter er van ligt,
geen rekening wordt gehouden. De impact van deze zijbeek op het waardevolle boven- en middenloopsysteem van
de Zwarte beek is zeer groot, met name op het zeer waardevol veengebied en op de watergebonden
vegetatietypen en soorten in uitvoering van de vogel- en habitatrichtlijn. Bovendien speelt die beek een cruciale rol
in de waterhuishouding omdat ze in het diepste deel van het dal ligt.
  

Overweging

 
De Algemene Bekkenvergadering neemt deze opmerking mee. De aanduiding van een speerpuntgebied betreft niet
enkel de hoofdwaterloop, maar het volledige afstroomgebied. In die zin  maakt elke zijbeek van de Zwarte Beek (en
ook de hele vallei van Zwarte Beek en zijbeken) integraal deel uit van het speerpuntgebied.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3542

In maatregel 8 A A Hydromorfologie, Behoud en herstel van de natuurlijke waterflora en –fauna, worden acties
voorzien i.v.m. uitvoering van bestrijdingsprogramma’s. Dit soort acties zouden ook moeten worden opgenomen in
het Bekkenspecifieke deel.
  

Overweging

Bestrijdingsprogramma's van exoten worden in de mate van het mogelijke, en waar het efficiënt is, uitgevoerd door
de waterbeheerders. De programmatie van deze exotenbestrijding wordt door elke waterbeheerder zelf gepland en
opgevolgd.
 
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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1492: De waterbodemkwaliteit wordt geëvalueerd volgens de triadekwaliteitsbeoordeling (chemische,
ecotoxicologische en biologische testen). Voor de periode 2008-2012 werden in het Demerbekken 39 waterbodems
bemeten. Het grootste deel van deze (bemeten) waterbodems in het Demerbekken is 'verontreinigd' of 'licht
verontreinigd' . Enkel de waterbodem van de Zwarte Beek (zowel benedenloop als bovenloop) en van het
Schulensmeer is niet verontreinigd.
Het is opmerkelijk hoe vaak de aanwezigheid van DDT of zijn afbraakstoffen werd vastgesteld. Naast DDT werden
nog andere bestrijdingmiddelen zoals Endosulfan nog steeds waargenomen. In de tabel staat vermeld:
ZWARTEBEEK 2 PCB, DDD – we vermoeden dat het hier niet om de Zwarte Beek te Koersel gaat.
Toch werd in een zijbeek (de Oude Beek) in de negentiger jaren DDT vastgesteld in de waterbodem. Daarvan
wordt hier geen melding (meer) gemaakt. Is dat opgelost, wordt er geen rekening gehouden met oude gegevens, of
wordt er geen rekening gehouden met de Oude Beek?
Welke acties naar verdere monitoring van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen zullen er genomen worden?
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerking.  De gegevens zijn afkomstig van enkele
momentopnames op de hoofdwaterloop (data na 2000).  De waterbodemkwaliteit en aanvoer van
bestrijdingsmiddelen kunnen als thema worden meegenomen in integraal project Zwarte Beek.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerking.  De gegevens zijn afkomstig van enkele
momentopnames op de hoofdwaterloop (data na 2000).  De waterbodemkwaliteit en aanvoer van
bestrijdingsmiddelen kunnen als thema worden meegenomen in integraal project Zwarte Beek.
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2262: Stroomafwaarts Koersel neemt de landbouwinvloed toe en door lozingen van huishoudelijk afvalwater ter
hoogte van Beringen verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Ook de structuur- en habitatkwaliteit van de
beekvallei neemt snel af. Voor dit traject is de hoofddoelstelling het beperken van de impact op de waterkwaliteit.
Daarnaast dient in de mate van het mogelijke de beekvallei als ecologisch verbindingsgebied te fungeren tussen
natuurkernen stroomop- en stroomafwaarts. Beperkte groene ruimten langs de Zwarte Beek in het stadscentrum
van Beringen kan een meerwaarde betekenen.
Voor alle duidelijkheid dient hier gesteld dat het hier niet stroomafwaarts Koersel betreft. De zeer grote impact van
land- en tuinbouw (blauwbessen) is al duidelijk aanwezig stroomopwaarts van de Nieuwendijk (ten noorden van het
dorp).
Stroomafwaarts van de Nieuwendijk is de negatieve impact nog veel groter. De zeer diep uitgegraven Oude Beek
en het zeer intensief landgebruik hebben een zeer grote negatieve impact op de vallei die deel uitmaakt van de
speciale beschermingszones in uitvoering van de Europese vogel- en habitatrichtlijn. Alleen in het gedeelte tussen
Zwarte Beek en Oude Beek, dat de bestemming natuurgebied heeft, wordt het beheer steeds meer afgestemd op
ecologische doelstellingen dankzij het verwerven en beheren van heel wat gronden door Natuurpunt. Hetzelfde
geldt voor het deelgebied Stalse Molen. Maar door het overige beheer van het gebied zijn de mogelijkheden hier
erg beperkt.
Er is ook sprake van een beperkte groene ruimte langs de Zwarte Beek in het stadscentrum van Beringen. Is dit
een aanbeveling voor bijkomend groen? De Zwarte Beek loopt er reeds geruime tijd deels in buizen. Het noordelijk
tracé (de Kleine Beek) raakt ook steeds meer geïsoleerd. Momenteel worden trouwens de laatste twee open
ruimten tussen beide beken ingevuld: enerzijds voor een nieuwe verkaveling nabij de spoorlijn, anderzijds voor een
nieuwe scholencampus.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt nota van deze opmerkingen. De visietekst wordt gedeeltelijk aangepast.
 
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Hoofdstuk 4 visie, regel 2262: Stroomafwaarts Koersel neemt de landbouwinvloed toe en door lozingen van
huishoudelijk afvalwater ter hoogte van Beringen verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Ook de structuur- en
habitatkwaliteit van de beekvallei neemt snel af. Voor dit traject is de hoofddoelstelling het beperken van de impact
op de waterkwaliteit. Daarnaast dient in de mate van het mogelijke de beekvallei als ecologisch verbindingsgebied
te fungeren tussen natuurkernen stroomop- en stroomafwaarts. Beperkte groene ruimten langs de Zwarte Beek in
het stadscentrum van Beringen kan een meerwaarde betekenen.
wordt aangepast als volgt:
Vanaf het gebied stroomopwaarts het militair domein neemt de landbouwinvloed toe en door lozingen van
huishoudelijk afvalwater ter hoogte van Beringen verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Ook de structuur- en
habitatkwaliteit van de beekvallei neemt snel af. Een aangepast beekbeheer zou hier in de toekomst verbetering
moeten kunnen brengen. Voor dit traject is de hoofddoelstelling het beperken van de impact op de waterkwaliteit.
Daarnaast dient in de mate van het mogelijke de beekvallei als ecologisch verbindingsgebied te fungeren tussen
natuurkernen stroomop- en stroomafwaarts. Groene ruimten langs de Zwarte Beek in het stadscentrum van
Beringen kunnen een meerwaarde betekenen, maar zijn door de bestaande inbuizingen en de beperkte
beschikbare ruimte niet makkelijk haalbaar.
.
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Aanbeveling(en)

 
 

Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3545

2239: De Zwarte Beek heeft zowel fysisch-chemisch als biologisch een relatief goede score. Erosie speelt hier
geen belangrijke rol, wel een zeer speficieke situatie van de instroom van nutriënten via bemesting in een intensief
landbouwgebied in het brongebied.
Weliswaar geeft de erna volgende specificatie een goed beeld, maar toch willen we even wijzen op de aangehaalde
opmerkingen bij 1430 en de vraag stellen waarom de score nu “relatief goed” is. Moet men daarbij trouwens geen
onderscheid maken tussen de deelgebieden?
We stellen vast dat de vegetatie op de oevers die onderhevig zijn aan overstromingen in het militair domein en in
mindere mate in het natuurreservaat, duidelijk gewijzigd is in de richting van ruderale en stikstofminnende
vegetaties.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van de opmerking.
De vermelding 'relatief goede score' geeft aan dat de waterkwaliteit van de Zwarte Beek 'relatief goed' scoort tov de
meeste andere waterlopen in het Demerbekken. De juiste scores verschillen per parameter. Op basis van de
huidige metingen voldoet de Zwarte Beek nog niet aan de criteria van 'goede toestand', zoals door Europa
gevraagd.  De aanduiding als speerpuntgebied geeft wel de intentie weer om deze goede toestand tegen 2021 te
bereiken. Het officieel meetpunt, waar de goede toestand moet worden geconstateerd is het meetpunt aan de
benedenloop van de Zwarte Beek.  Uiteraard is het de bedoeling om over een zo groot mogelijk deel van het
afstroomgebied van de Zwarte Beek een goede waterkwaliteit te behalen. Ingrepen in de bovenloop en op zijlopen
hebben zowieso een effect op de kwaliteit verder stroomafwaarts. 
De vervuiling vanuit huishoudens en landbouw in de bovenloop zorgt daar voor een slechtere waterkwaliteit,
waardoor overstromingen inderdaad negatieve gevolgen resorteren voor de vegetatie.  In het kader van integraal
project Zwarte Beek wordt deze problematiek verder bekeken en aangepakt.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Hoofstuk 4, visie, regel 2239:De Zwarte Beek heeft zowel fysisch-chemisch als biologisch een relatief goede score.
Erosie speelt hier geen belangrijke rol, wel een zeer speficieke situatie van de instroom van nutriënten via
bemesting in een intensief landbouwgebied in het brongebied.
vervangen door
De Zwarte Beek heeft zowel fysisch-chemisch als biologisch, in vergelijking met andere waterlopen een relatief
goede score. Erosie speelt hier geen belangrijke rol, wel een zeer speficieke situatie van de instroom van nutriënten
via bemesting in een intensief landbouwgebied in het brongebied.
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Aanbeveling(en)

Bijzondere aandacht voor de problematiek van de vervuiling vanuit huishoudens en landbouw in de bovenloop,
die zorgt voor een slechtere waterkwaliteit, waardoor overstromingen inderdaad negatieve gevolgen resorteren
voor de vegetatie.  In het kader van integraal project Zwarte Beek wordt deze problematiek verder bekeken en
aangepakt.
 

Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3546

2242: De fysico-chemie dient verder nog te verbeteren door een verdere zuivering van het huishoudelijk afvalwater
in het centrum van Beringen in terecht komt en het aanpakken van het vermeld specifiek probleem van
nutriënteninstroom.
Ofwel is er iets weggevallen in deze zin, ofwel werd iets niet verwijderd.
Spreekt men hier over het continue lozen van huishoudelijk afvalwater of gaat het hier om het mogelijk risico door
overslag bij een overvolle riolering? Dit blijkt niet geheel duidelijk te zijn na info bij de stadsdiensten van Beringen. 
Gaat het hier om een deel afvalwater van het centrum van Beringen dat nog niet op de riolering aangesloten is en
nu nog steeds rechtstreeks en ongezuiverd in de waterlopen terechtkomt?
Een duidelijk stappenplan met het stadsbestuur dient opgemaakt
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van de  opmerking.
De opmerking over de verdere zuivering van huishoudelijk afwalwater heeft zowel  betrekking op de nog
ontbrekende aanluiting van inwoners op de riolering als op de verdere optimalisering van de bestaande riolering en
afkoppeling van regenwater. Specifieke knelpunten kunnen worden meegenomen in het integraal project Zwarte
Beek. 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Hoofdstuk 4, visie, regel 2242-2243: Schrapping van 'in terecht komt'
 
 

Aanbeveling(en)

De opmerking over de verdere zuivering van huishoudelijk afwalwater heeft zowel  betrekking op de nog
ontbrekende aanluiting van inwoners op de riolering als op de verdere optimalisering van de bestaande riolering en
afkoppeling van regenwater. Specifieke knelpunten kunnen worden meegenomen in het integraal project Zwarte
Beek. 
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Actie 7B_D_002: Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutriënten vanuit de land- en tuinbouwsector terug
te dringen in het brongebied van de Zwarte Beek (stroomopwaarts militair domein).
Waarom blijft dat beperkt tot dit deelgebied? Minstens het brongebied van de Oude beek (Hogenbosvliet) ter
hoogte van het Fonteintje meenemen.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met de opmerking en breidt de actie uit.
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Hoofdstuk 5 actieprogramma,blz 162, actie 7B_D_002: Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutriënten
vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het brongebied van de Zwarte Beek (stroomopwaarts militair
domein).
wordt aangevuld op het einde van de zin met  'en het brongebied van de Oude beek (Hogenbosvliet) ter hoogte van
het Fonteintje'.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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1370: De meeste waterlopen in het Demerbekken (circa 85%) hebben voor de periode 2010-2012 een slechte of
ontoereikende ecologische toestand of potentieel. Momenteel haalt in het Demerbekken nog geen enkel
waterlichaam de goede ecologische toestand/potentieel. De Vlaamse waterlichamen van Zwartwater, Zwarte Beek
en Demer V hebben, samen met enkele lokale waterlichamen (o.a. Munsterbeek (L1) en Zwarte Beek (L1)) een
matige ecologische toestand/potentieel.
1390: Voor de macro-invertebratenscoren Munsterbeek, Demer I, Zwartwater en het Vinne, samen met enkele
lokale waterlichamen goed. Daarentegen scoort 80% matig of ontoereikendvolgens de beoordeling in de periode
2010-2012.
1400: Voor de macrofytenscoort enkel Demer II goed (zie Kaartenatlas, kaart 23). Ongeveer33% van de
waterlichamen scoort matig (o.a. Munsterbeek, Winge, Velpe, Demer I, III, IV, V, VI). De overige waterlichamen
scoren ontoereikend tot slecht. De laatste metingen van het visbestand tonen aan dat 4 waterlopen een goede
visindex hebben (zie Kaartenatlas, kaart 23: Demer I, Mombeek, Dormaalbeek, Zwarte Beek (L1)).
1430: De fysisch-chemische kwaliteitselementen zijn ondersteunend aan de biologische kwaliteitselementen.
Ongeveer 75% van de waterlopen in het Demerbekken hebben fysisch-chemisch een ontoereikende of slechte
waterkwaliteit. De Vlaamse waterlichamen Munsterbeek, Demer I, Mangelbeek en Zwarte Beek en vele hierop
aansluitende lokale waterlichamen 1e orde benaderen het best een goede fysisch-chemische waterkwaliteit.
De belangrijkste fysisch-chemische knelpuntparameters in het oppervlaktewater zijn de nutriënten. Slechts enkele
waterlopen in het Kempische deel van het Demerbekken hebben aanvaardbare concentraties aan totaal stikstof in
het oppervlaktewater (bv. Winterbeek, Helderbeek, Zwarte Beek, Zutendaalbeek). Voor totaal fosfor scoort zelfs
geen enkele waterloop goed. 
Bij een voorgaande studie tot aanpak van het Demerbekken staat in het Onderzoek naar de verspreiding en de
typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest – Demerbekken Ministerie Vlaamse
Gemeenschap, 1993) vermeld:

    •  op p. 28: In de zandstreek moet vooral de aandacht gevestigd worden op de zeer waardevolle structuur van de
Zwarte beek stroomopwaarts Beringen, voor de kruising van de Oude en de Zwarte beek.
    •  op p. 33: De Zwarte beek en de Kleine beek te Koersel hebben nog wel een goede tot zeer goede
waterkwaliteit.
    •  op p. 38: Door de geringe toevoer van voedselrijk en vervuild water is de waterkwaliteit nog zeer goed... De
Zwarte beek en zijn beekvallei verdienen dan ook de hoogste vorm van bescherming… Enkel wanneer de
beekvallei volledige bescherming geniet, kan deze voor Vlaanderen unieke beek voor de toekomst gevrijwaard
blijven.
    •  op p. 48: De bovenloop van de Zwarte beek krijgt de hoogste prioriteit. Zowel de waterkwaliteit als de
beekstructuur zijn hier bijzonder waardevol... Er dient echter naar gestreefd te worden ook de rest van de beek te
vrijwaren van ingrepen van welke aard ook die invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit of de structuur van de
waterloop. … het is evenwel belangrijk dat de waterkwaliteit van de beken die middelmatig tot goed is niet slechter
wordt. Dit geldt eveneens voor de structuurkenmerken. Ingrepen die de waterkwaliteit of de beekstructuur
aantasten moeten dan ook zoveel mogelijk vermeden worden.
We stellen vast dat die bovenloop volgens dit Bekkenspecifiek deel duidelijk slechter scoort. Is de huidige evaluatie
het gevolg van verder doorgedreven onderzoek of zijn de negatieve impacten intussen toegenomen? In dat laatste
geval is het duidelijk dat de bevoegde overheden de doelstellingen om prioriteit te geven aan deze bovenloop
onvoldoende hebben nageleefd. Wij vinden echter dat de structuur van de Zwarte Beek en in haar bovenstroomse
deel ook dat van de Oude Beek intussen nog verbeterd is. Wij menen echter wat de waterkwaliteit betreft dit niet
het geval is.
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Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van de opmerkingen.
De evaluatie in dit plan heeft betrekking op de globale waterkwaliteit van het Vlaamse waterlichaam
(stroomafwaarts Beringen) en het lokaal waterlichaam eerste orde (stroomopwaarts Beringen).  Een vergelijking
met de gegevens van de aangehaalde studie is hierbij niet gemaakt. In het kader van het integraal project 'Zwarte
Beek' kan onderzocht worden in hoeverre de waterkwaliteit en structuurkwaliteit in het bovenstrooms gedeelte is
geevolueerd en welke conclusies hier aan moeten verbonden worden.
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

In het kader van het integraal project 'Zwarte Beek wordt onderzocht in hoeverre de waterkwaliteit en
structuurkwaliteit in het bovenstrooms gedeelte is geevolueerd en welke conclusies hier aan moeten verbonden
worden.
 

Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3549

1810: Afspraken met waterbeheerders rond een meer ecologisch beheer en ruiming van de waterloop (waar
wenselijk en mogelijk) kunnen een meerwaarde voor de waterloop en financieel een besparing opleveren.
Kan dat niet dwingender opgelegd worden voor de waardevolste beken? Is dit nog steeds op basis van de
‘vrijwilligheid’ van een lokale watering? Het is te betreuren dat het beleid (de toezichthoudende en financierende
instanties, zoals provinciebestuur en de stad Beringen) geen verdere eisen durft/kan stellen. In het kader van het
IHD-proces zijn deze overheden immers ‘erkend’ als ‘sterkste schouders’ die de zwaarste lasten moeten gaan
dragen.  Ze hebben hierin een voorbeeldfunctie maar lijken die niet op te nemen.  In Koersel ligt de vallei van de
Zwarte Beek grotendeels in een IHD-gebied.  Wordt de watering zelf in dit geval (als ze het beleid niet overdraagt
aan de provincie) ook beschouwd als een sterke schouder? Of weer net niet?
  

Overweging

Een nieuwe code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen is in voorbereiding. Hierin zijn duidelijke
regels voorzien wat onder normaal onderhoud valt en niet.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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1880: De laatste reeks van signaalgebieden in het Demerbekken waarvoor een nieuwe functionele invulling zinvol
lijkt wordt geselecteerd voor verder onderzoek.
Er zijn binnen Beringen volgens het Geoloket Signaalgebieden een aantal zones aangeduid in het stadium “nog
niet behandeld”. In het rapport wordt hierover niet verder gesproken. De aangeduide zones lijken weinig realistisch
te zijn. Tenminste zou de fase van onderzoek moeten worden opgenomen in het rapport.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerking.   Eind 2014 werd door de Algemene
Bekkenvergadering een nieuwe lijst van signaalgebieden goedgekeurd, die de vorige lijst en zoekzones vervangt.
Vroegere zoekzones, die niet in de nieuwe lijst voorkomen vervallen hierdoor.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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2570: Overstromingsgebieden kunnen van nature water bergen of kunnen ingeschakeld worden door de
waterbeheerders om een waterbergende functie te vervullen. Het actief inschakelen van overstromingsgebieden
kan op verschillende manieren gebeuren.
Hierbij leggen we de link met2247: De waterberging beoogt in de bovenlopen een optimale sponswerking van de
natuurkernen.
 
 
-          Beide kunnen wellicht in combinatie voorkomen. In hoeverre wordt onderstaand initiatief als een positieve
maatregel beschouwd en zo ja, dient dan aan een dergelijke aanpak niet meer aandacht geschonken te worden?
We vinden met name dat ook kleine, doelgerichte ingrepen hierbij een belangrijke rol kunnen spelen en dat het niet
alleen om grote ingerichte overstromingsgebieden dient te gaan. Daarom willen we even aanhalen hoe lokale
vrijwilligers (1) in het verleden te werk zijn gegaan en tot welk resultaat dit geleid heeft. We maken daarbij
onderscheid tussen de initiatieven op het hoge en die op het lage deel.
1.      De initiatieven op het hoge
 
In het midden van de zeventiger jaren werden op het militair domein van Leopoldsburg diepe sloten gegraven om
enkele deelgebieden met een totale oppervlakte van zowat  250 ha (2) beter geschikt te maken voor militaire
oefeningen.  De lokale vrijwilligers drongen toen bij de militaire overheid aan om de ontwateringswerken stop te
zetten, wat ook gebeurde. Ze kregen zelfs de toestemming om een aantal sloten opnieuw te dichten (zie foto’s 1, 2
en 3). De langste en diepste ontwateringssloot werd door de militaire overheid zelf opnieuw gedicht. Later werden
door het Agentschap voor Natuur en Bos stelselmatig de gewenste streefpeilen verder aangepast en de laatste
sloten gedicht.
 
 
Foto’s 1 en 2: medio jaren zeventig werd een zeer diepe sloot getrokken om het (hoog)veengebied van Katers
Delle te ontwateren. Grote hoeveelheden water werden naar Oude en Zwarte Beek afgevoerd. De sloot werd door
de militaire overheid deels opnieuw dicht gegooid. De militaire overheid gaf daarnaast aan de lokale vrijwilligers de
toestemming om het water beter vast te houden in het gebied.
 
 
 
Foto 3: ook andere  ontwateringssloten op het militaire domein, o.m. in de deelgebieden van ’t Fonteintje en de
Panoramaduinen, werden door vrijwilligers van Natuurpunt opnieuw gedicht.
 
Een aantal drooggelegde vennen en vijvers bevatten anno 2015 opnieuw water. Hetzelfde is het geval voor heel
wat natte depressies in het gebied (zie foto’s  4 en 5). Het gehele militair domein is in natte periodes doorspekt met
duizenden kleine plasjes of grotere watercomplexen. Het regenwater wordt er slechts zeer geleidelijk afgevoerd of
verdampt er in warme periodes.
 
 
Foto 4 (RLLK) - luchtfoto van het deelgebied Achter de Witte Bergen. Niet alleen de 4 vennen zijn intussen opnieuw
gevuld met (regen)water maar geheel het open heidegebied is bij hoge regenval bedekt met duizenden plasjes die
het water een tijd vasthouden.
 
 
 
Foto 5: luchtopname van het grensgebied tussen de Hogenbos en de Hoeverheide nabij het Bosven en de bron
van de Hogenbosvliet (Oude Beek), deel uitmakend van NATURA 2000. Naastliggende percelen worden op totaal
verschillende manieren beheerd. Alle depressies op het militair domein bevatten water. Zelfs op de paden zijn
tientallen plasjes merkbaar. De kleine zone aan de linkerzijde heeft een bestemming als natuurgebied maar is nog
in agrarisch gebruik. Daar wordt zoveel mogelijk water zo snel mogelijk afgevoerd. De percelen worden bovendien
met sproei- en meststoffen behandeld. Het water stroomt er af naar de lager liggende reservaatspercelen waar het
beekwater verrijkt en vervuild wordt. Maar ook de reservaatspercelen, die geregeld overstromen, worden daardoor
beïnvloed. Dergelijke kleine entiteit kan een belangrijke negatieve impact hebben op een groot deel van dit
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beeksysteem.
 
In het deelgebied Koerselse Heide, eigendom van de stad Beringen, werden vrij recent oude bestaande
overloopjes van vijvers uitgediept om het wandelcomfort te verbeteren. Een duidelijke verdroging van dit gebied
was zeker lokaal waarneembaar. Wij menen dat de stedelijke overheid ook hieromtrent haar verantwoordelijkheid
op zich moet nemen en zich niet mag laten leiden door het kortzichtig optreden van enkelingen. Het kan toch niet
dat het (tijdelijk) voorkomen van enkele plasjes op wandelpaden aanleiding geeft tot het nemen van drastische
maatregelen met een negatieve impact op waterberging, natuur en landschap.
 
2.      De initiatieven in het beekdal
 
In het bovenstroomse deel van de Zwarte Beek werden medio jaren zeventig plannen gemaakt om de Oude Beek
in noordoostelijke richting te verleggen om er een grote moerassige zone (Overslag en Kouwert) te ontwateren.
Daarvoor zou de Oude Beek  verlengd worden tot aan de grens met Hechtel en zou de reeds bestaande beek
aanzienlijk verbreed en uitgediept worden.  Lokaal zouden Zwarte Beek en Oude Beek ook rechtgetrokken worden
(zie foto 6). In een latere fase werden ook plannen opgemaakt om een nieuwe parallelbeek te graven, ten zuiden
van de Oude Beek om het gebied verder stroomafwaarts beter te kunnen ontwateren.
 
 
 
 
Foto 6: krantenbericht op sinterklaasdag 1975 dat de grootse werken aan de beken aankondigde en aanleiding gaf
tot hevige reacties bij natuurliefhebbers.
Bedoeling van dit alles was om op de valleiflank in de nabijheid van ’t Fonteintje een vakantiedorp en een zone met
weekendhuisjes uit te bouwen en om het overige deel van de vallei beter geschikt te maken voor landbouw.
 
De lokale vrijwilligers hebben zich hiertegen verzet omdat anders een uniek veenpakket, dat op sommige plaatsen
tot meer dan 5 meter dikte reikt, zou verloren gaan en omdat bovendien zeer waardevolle fauna- en floraelementen
uit de vallei zouden verdwijnen. Bovendien vreesden ze dat door het rechttrekken en uitdiepen van de beken
stroomafwaarts ernstige problemen zouden ontstaan. Kortom, wat nu nat was zou droog worden, wat droog was
nat! Maar het zou ecologisch enorme nadelige gevolgen hebben.
 
Daarom werd er actie gevoerd. Uiteindelijk werden de plannen niet weerhouden.
Maar tegen de gemaakte afspraken in (“een verantwoorde beekruiming”) groef de bevoegde watering de Oude
Beek veel dieper uit (zie foto’s 7 en 8). Aanpalende eigenaars diepten bovendien vaak ook de aanwezige slootjes
uit of legden nieuwe aan. Al vrij snel werd de impact duidelijk. Na enkele jaren begon de vegetatie stilaan te
wijzigen. Bovendien werd steeds meer water steeds maar sneller afgevoerd. Er dienden stuwen gebouwd om de
stroomsnelheid af te remmen en de afgekalfde oevers dienden met kunstmaterialen hersteld.
 
    
Foto’s 7 en 8: tegen de gemaakte afspraken in werd de Oude Beek veel dieper “geruimd dan afgesproken.
Verdroging, verruiging, afkalving van de oevers, toename van piekdebieten… waren het gevolg.
 
De lokale vrijwilligers startten samen met Natuurpunt een financiële campagne om er gronden te kunnen
verwerven.  Steeds meer “waterzieke” gronden werden opgekocht en de aanwezige ontwateringssloten werden
geleidelijk opgevuld.
Intussen konden intensieve werken aan de beken (meestal) voorkomen worden. De te diep uitgegraven Oude Beek
werd bovendien over een lengte van zowat 1 km met het veraard veen, dat bij de uitdieping op de oevers gestort
was, deels weer opgevuld (zie foto’s  9 en 10) . 
 
Foto’s 9 en 10: de te diep gegraven Oude Beek werd met het uitgegraven veen terug opgevuld. De ruderale
vegetaties met akkerdistel en grote brandnetel verdwenen, kleine zeggengemeenschappen konden zich opnieuw
ontwikkelen.
 
Bijna 40 jaar later heeft veruit het grootste deel van het veengebied in de vallei van de Zwarte Beek te Koersel het
statuut van erkend natuurreservaat. Natuurpunt tracht er in uitvoering van de Europese vogel- en habitatrichtlijn met
de steun van de Vlaamse Overheid de natuurwaarden in stand te houden of te herstellen. Op het militaire domein
doen het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt dit eveneens, met medewerking van de militaire overheid.
Het gebied speelt intussen een zeer belangrijke rol in het kwantitatief waterbeheer. Bestaande kronkels of
meanders werden behouden of zelfs hersteld zodat het water minder snel afgevoerd wordt. De sponsfunctie van
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het veen is intussen ook (deels) hersteld. Het veenpakket, dat op veel plaatsen meters dik is, houdt permanent
water vast en geeft het slechts geleidelijk af. Bij veel regenval worden de slenken met water gevuld en bij
piekdebieten kunnen Oude Beek en Zwarte Beek overstromen zonder enige overlast (3). Overal ontstaan plassen
in de vallei die het water slechts zeer geleidelijk weer afvoeren. De waterhoeveelheid die verder stroomafwaarts
vloeit wordt op een natuurlijke wijze gestuurd.  In het valleigebied tussen Hechtel en de Nieuwendijk te Koersel
vervult een gebied met een dik veenpakket over een lengte van zowat 10 km een belangrijke sponsfunctie en door
haar specifieke structuur (duidelijk dal met zeer veel slenken) kan het daarnaast  ook nog heel wat water tijdelijk
stockeren (zie foto’s 11 t.e.m. 17).
 
Hoe anders had het kunnen zijn als vrijwilligers zich al die jaren niet verzet hadden tegen alle aanwezige plannen
en initiatieven?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: De overstroomde gebieden in het gebied van de Katers (Spiekelspade) geven
geleidelijk het overstromingswater terug aan de Zwarte Beek. Zo worden de piekdebieten in belangrijke
mate afgevlakt. Maar door verrijking en vervuiling van het beekwater in het brongebied
worden steeds meer storingsindicatoren aangetroffen.
 
 
 
Foto 12 (RLLK) – luchtopname van het deelgebied Overslag te Koersel. In natte periodes wordt hier ontzettend veel
water vastgehouden.
 
 
 
Foto 13 (RLLK).  Deel van het gebied De Overslag. De voormalige turfkuilen, beddenstructuren
van voormalige weterbeemden en depressies in het reservaat houden zeer veel water vast.
 
 
 
Foto 14 (RLLK). Close-up van De Overslag.
 
 
Foto ‘s 15 en 16: in de populieraanplantingen die werden aangekocht door Natuurpunt werden de
ontwateringssloten gedicht. Zo kon er opnieuw veel water worden vastgehouden en ontwikkelden er zich natuurlijke
vegetaties met vaak zeldzame planten- en diersoorten.
 
 
 
Foto 17: bij veel neerslag treedt de Oude Beek buiten haar oevers en het water verspreidt zich in de ontelbare
slenken in het natuurgebied.
 
 
 
Foto 18: slechts bij het maaien wordt vaak duidelijk hoeveel water er in de vegetatie in het reservaat aanwezig is.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(1): de lokale vrijwilligers verenigden zich in milieugroep Bero en vormden later een lokale afdeling van Natuurpunt
(Beringen).
(2) De aangeduide oppervlakten zijn slechts benaderend.
(3): Er dient wel op gewezen dat op twee locaties de impact van vervuild/verrijkt water op de vegetatie merkbaar is.
In het gebied van de Katers (Spiekelspade) wordt steeds meer vervuild water aangevoerd vanuit het brongebied via
de Zwarte Beek, die daar buiten haar oevers treedt en een negatieve impact heeft op de zeer zeldzame en
absoluut te beschermen vegetatietypes. Ook in het brongebied van de Oude Beek of Hogenbosvliet in het gebied
van de Overslag/Hogenbos vindt verrijking met overstromingswater plaats vanuit de landbouw, waardoor de
noodzakelijk te beschermen vegetatietypes negatief beïnvloed worden.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering erkent de belangrijke rol die vrijwilligers, organisaties en administraties in de loop
van de voorbije tientallen jaren vervuld hebben bij het voorkomen van ingrepen, die zeer slecht zouden geweest
zijn voor het watersysteem van de Zwarte Beek en bij het vanuit integraal waterbeleid voorbeeldig beheer dat het
watersysteem intact houdt, waterpieken afremt en afvlakt, verdroging tegengaat en tevens zorgt voor een grote
ecologische meerwaarde van het gebied. De vallei van de Zwarte Beek wordt zelfs internationaal beschouwd als
één van de meest intacte beekvalleisystemen van West-Europa. Zonder de inspanningen, geleverd door de
vrijwilligers in de voorbije jaren, zou dit niet het geval geweest zijn.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3552

2247: De waterberging beoogt in de bovenlopen een optimale sponswerking van de natuurkernen
Zie opmerking bij 2570.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerking.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3553

2252: In het oorsprongsgebied van de Zwarte Beek is het belangrijkste knelpunt de intensieve akkerbouw en een
aantal woningen die nog niet op het rioleringsstelsel zijn aangesloten. Deze oefenen een significante invloed uit op
de kwetsbare natuur in het stroomafwaarts aansluitend militair domein van Leopoldsburg.
En – zij het in mindere mate - ook op het natuurreservaat, maar ook op het beekleven zelf.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met deze opmerking. Een aanpassing van de tekst in het plan
wordt gemaakt.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

In hoofdstuk 4, wordt het gedeelte vanaf regel 2252  'In het oorsprongsgebied van de Zwarte Beek is het
belangrijkste knelpunt de intensieve akkerbouw en een aantal woningen die nog niet op het rioleringsstelsel zijn
aangesloten. Deze oefenen een significante invloed uit op de kwetsbare natuur in het stroomafwaarts aansluitend
militair domein van Leopoldsburg'
alsvolgt aangepast:
In het oorsprongsgebied van de Zwarte Beek is het belangrijkste knelpunt de intensieve akkerbouw en een aantal
woningen die nog niet op het rioleringsstelsel zijn aangesloten. Deze oefenen een significante invloed uit op de
kwetsbare natuur in het stroomafwaarts aansluitend militair domein van Leopoldsburg en hebben ook een
negatieve invloed op het leven in de waterloop zelf en op het militair domein aansluitend natuurgebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3554

2232: Speerpuntgebied Zwarte Beek
Om de goede chemische en biologische toestand te behalen in speerpuntgebied Zwarte Beek wordt ingezet op een
verdere sanering van de puntbronnen, een aanpak van de diffuse verontreiniging, een verbetering van de
structuurkwaliteit van de waterlopen en ecologisch herstel. In de valleien van het afstroomgebied van de Zwarte
Beek wordt verder gezocht naar voldoende ‘ruimte voor water’, een realiseren van de
instandhoudingsdoelstellingen en win-wins tussen water, natuur, landbouw en zachte recreatie.
Zeer positieve en gunstige initiatieven, maar gelieve rekening te houden met onze suggesties. Ook zal er voor de
win-winsituaties prioritair aandacht moeten besteed worden aan de ecologische impact in de waardevolste en
kwetsbaarste gebieden.
Als de Zwarte Beek als speerpunt wordt opgenomen zou op zijn minst meer aandacht moeten besteed worden aan
de bestaande knelpunten :

    •  vismigratieknelpunten: op de Zwarte Beek zijn er sinds 1997 negen knelpunten beschreven die nog steeds niet
opgelost zijn of waarvoor een aanzet tot oplossing is. (Een tiende “stuw Bervoets”, is in 2014 geactualiseerd als
knelpunt en zal worden opgelost na meandering van de Zwarte Beek.)
    •  zuivering van huishoudelijk afvalwater: er zijn in Beringen 107 projecten omschreven. Het is onduidelijk of na
realisatie van deze projecten een volledige afkoppeling/zuivering wordt gerealiseerd. In het overzicht ontbreekt een
koppeling met het waterlichaam waarop een milieu-impact te verwachten valt. Projecten met impact op de Zwarte
Beek hebben een hoge milieu-impactfactor. Dit heeft echter niet tot gevolg dat deze projecten een hoge prioriteit
kregen. Bij een geplande uitvoering tegen 2021 zullen de doelstellingen in 2021 niet gehaald worden. Het is
onduidelijk in hoeverre projecten met impact op speerpuntgebieden en op minder dan 250 m van IHD-gebied na
2021 kunnen ingepland worden.  Volgens het Stroomgebiedbeheerplan zou dit niet kunnen (punt 65).
    •  zie ook de hiervoor gegeven opmerking i.v.m. de watering en ‘sterke schouders’ van gemeente en provincie.
  

Overweging

Het plan wordt aangepast.
De milieuimpact factor is één van de gehanteerde parameters bij de prioritering van de GUP's. De definitieve
prioritering kan meegenomen worden in het gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal Project Zwarte
Beek.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Hoofdstuk 4, regel 2232: Speerpuntgebied Zwarte Beek
Om de goede chemische en biologische toestand te behalen in speerpuntgebied Zwarte Beek wordt ingezet op een
verdere sanering van de puntbronnen, een aanpak van de diffuse verontreiniging, een verbetering van de
structuurkwaliteit van de waterlopen en ecologisch herstel. In de valleien van het afstroomgebied van de Zwarte
Beek wordt verder gezocht naar voldoende ‘ruimte voor water’, een realiseren van de
instandhoudingsdoelstellingen en win-wins tussen water, natuur, landbouw en zachte recreatie.
wordt veranderd in:
 
 
 
Om de goede chemische en biologische toestand te behalen in speerpuntgebied Zwarte Beek wordt ingezet op een
verdere sanering van de puntbronnen, een aanpak van de diffuse verontreiniging, een verbetering van de
structuurkwaliteit van de waterlopen, het opheffen van vismigratieknelpunten en ecologisch herstel. In de valleien
van het afstroomgebied van de Zwarte Beek wordt verder gezocht naar voldoende ‘ruimte voor water’, een
realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen en win-wins tussen water, natuur, landbouw en zachte recreatie.
 
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3555

470: hoewel hier wordt aangehaald dat slechts de meest gekende voorbeelden worden aangegeven willen we er
voor alle zekerheid op wijzen dat ook een klein deel van de vallei van de Zwarte Beek te Koersel als landschap
beschermd werd. Want dit wordt in meerdere documenten wel eens vergeten.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met de opmerking, maar aangezien in de tekst slechts een aantal
gekende voorbeelden worden vermeld, leidt deze opmerking niet tot een aanpassing.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3556

930: In een groot aantal waterlopen is de natuurlijke dynamiek weggevallen of wordt een intensief onderhoud
gevoerd. Hoewel dood hout, sedimentbanken en waterplanten (deelscore bedding) bijdragen aan de
structuurkwaliteit van de waterloop, dienen deze regelmatig geruimd te worden omwille van het intensieve
landgebruik in de vallei.
Dit wordt te absoluut gesteld. Eerder iets als: “dient nagegaan te worden in hoeverre deze verbetering van de
structuurkwaliteit ondergeschikt wordt gemaakt aan andere belangen”. Zo wordt de Zwarte Beek over een afstand
van zowat 6 km al meer dan 20 jaar niet meer geruimd. Daar heeft zich tussen de passage op militair domein en de
Hemelbrug in die tijd nog geen enkel knelpunt gesteld. Door de ligging van de beek in het militair domein of in het
natuurreservaat is er na al die jaren nog steeds geen behoefte aan beekruimingen.
  

Overweging

De Algemen Bekkenvergadering gaat akkoord met deze opmerking en past het plan aan.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Hoofdstuk 2, karakterisering, r.930: In een groot aantal waterlopen is de natuurlijke dynamiek weggevallen of wordt
een intensief onderhoud gevoerd. Hoewel dood hout, sedimentbanken en waterplanten (deelscore bedding)
bijdragen aan de structuurkwaliteit van de waterloop, dienen deze regelmatig geruimd te worden omwille van het
intensieve landgebruik in de vallei.
wordt veranderd in
 In een groot aantal waterlopen is de natuurlijke dynamiek weggevallen of wordt een intensief onderhoud gevoerd.
Hoewel dood hout, sedimentbanken en waterplanten (deelscore bedding) bijdragen aan de structuurkwaliteit van de
waterloop, dienen deze regelmatig geruimd te worden, afhankelijk van het landgebruik in de vallei.
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 3557

1002
Men kan zich de vraag stellen in hoeverre dergelijke oppompingen eeuwigdurend moeten zijn. Voor het gebied
Hokselaar in het beekdal van de Helderbeek te Koersel en Heusden werden vroeger afspraken gemaakt over het
verminderen van de oppompingen omdat er allerhande voordelen aan verbonden waren. De wateroverlast is er
omwille van de aanwezigheid van een centrale kom minimaal en de impact ervan blijft wellicht beperkt tot het
 natuurgebied. Hoewel het Hof van Beroep te Antwerpen de eigenaar veroordeelde voor het graven van steeds
meer en diepere sloten en daarbij herstelmaatregelen vorderde, minder wateronttrekking het ecologisch herstel in
het natuurgebied zou bevorderen, de vermindering van het oppompen financieel interessant zou zijn enbovendien
een deel van het aanwezige oppervlaktewater nog zou kunnen hergebruikt worden, werden de hierna aangegeven
voorstellen nooit uitgevoerd. In hoeverre is dit opnieuw bespreekbaar?
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Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerking. Uiteraard is de noodzaak van blijvend
oppompen van water in mijnverzakkingsgebied een problematiek die per locatie een verschillende oplossing kan
krijgen. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De problematiek  of er blijvend mijnverzakkingswater dient opgepompt te worden in Hokselaar te bespreken wordt
verder onderzocht in het kader van het integraal project Zwarte Beek.
 

Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 5847

Dit advies werd uitgebracht door de stedelijke adviesraad voor Leefmilieu Beringen.  Het is dus perfect mogelijk dat
er adviezen/opmerkingen gemaakt zijn die 'ingaan' tegen het advies van de stad Beringen zelf.  Afstemming over
het geformuleerde advies heeft immers niet plaatsgevonden. 
De bezwaren zijn ingediend door de voorzitter van de milieuraad - Paula Ulenaers - en niet door de milieudienst
zelf.
 
  

Overweging

Van deze info is akte genomen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 4LVtr4l2

Ingediende reacties

Id: 5851

Indien de foto' horende bij de vorige opmerking niet doorgegeven worden via deze webtool, willen we ze altijd per
mail bezorgen aan de Demerbekkencoördinator. 
Vermits het advies geschreven werd door verschillende 'lezers' is het niet altijd duidelijk of het gaat om het visie-
gedeelte, dan wel om 'andere'.  Daarom dat de nummers wel van belang zijn. 
 
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerking.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9m5wMaob

Ingediende reacties

Id: 3558

•de Sigma Demervallei, gelegen in cluster I Demervallei (Demer VI (VL05_103) & Demer VII (VL05_104)), als
aandachtsgebied op te nemen. Het project voldoet aan de definitie van aandachtsgebied. Het integraal karakter en
de dynamiek om acties uit te voeren, komt duidelijk naar voren uit de beschrijving van de vallei aan de hand van de
drie linten (groen-blauw, oranje en dynamisch lint). Het hanteren van een ecosysteemvisie en het oog op een
multifunctioneel gebruik van de vallei combineert verschillende doelstellingen van een welbepaalde actie.
  

Overweging

De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) worden aangeduid als aandachtsgebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Toevoegen nieuwe aandachtsgebieden in figuur 26 (p 107) en in tabel 29 (p 108).
Toevoegen in visie, onder 'I Demervallei':  De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) zijn
aangeduid als aandachtsgebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9m5wMaob

Ingediende reacties

Id: 3560

de Sigma Demervallei, gelegen in cluster I Demervallei (Demer VI (VL05_103) & Demer VII (VL05_104)), als
aandachtsgebied op te nemen. Het project voldoet aan de definitie van aandachtsgebied. Het integraal karakter en
de dynamiek om acties uit te voeren, komt duidelijk naar voren uit de beschrijving van de vallei aan de hand van de
drie linten (groen-blauw, oranje en dynamisch lint). Het hanteren van een ecosysteemvisie en het oog op een
multifunctioneel gebruik van de vallei combineert verschillende doelstellingen van een welbepaalde actie. 
  

Overweging

De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) worden aangeduid als aandachtsgebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Toevoegen nieuwe aandachtsgebieden in figuur 26 (p 107) en in tabel 29 (p 108).
Toevoegen in visie, onder 'I Demervallei':  De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) zijn
aangeduid als aandachtsgebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : AQHa2k5X

Ingediende reacties

Id: 1181

Het stroomgebiedbeheerplan vertrekt vanuit een benadering van speerpunt- en aandachtsgebieden. Wij kunnen
akkoord gaan met deze benadering, die focust op realisaties in daartoe aangeduide gebieden. De specifieke keuze
van de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden, zoals vermeld in het maatregelenprogramma kan worden
bijgetreden, maar door het methodologisch focussen op grotere waterlopen, vallen een aantal gebieden, die toch
verdere investeringen in het integraal waterbeleid verdienen, buiten de boot, ondanks hun ecologisch belang (SBZ
gebied) en ondanks het feit dat in deze gebieden een sterke lokale dynamiek aanwezig is om acties uit te voeren,
die in aanzienlijke mate bijdragen aan een verbetering van de toestand. (definitie ‘aandachtsgebied’, blz 9 in het
maatregelenprogramma). Het betreft hier het volgende gebied:
 

    •  De Wijers  (Demerbekken)
 
 
 
In het bekkenspecifiek deel voor het Demerbekken staat onder G ‘De Wijers’ aangeduid (blz. 116-117, regel  2374
tot 3439). Het integraal project ‘De Wijers’ wordt gekoppeld  aan de bestaande initiatieven (strategisch project
Wijers (VLM)/ landinrichting Stiemerbeek (VLM)). In de tekst van de bekkenspecifieke visie wordt de nodige
aandacht aan het gebied geschonken, maar doordat de waarde van het gebied voornamelijk bestaat uit stilstaande
waterlichamen (‘vijvergebied’ Midden Limburg) en kleinere waterlopen, brengt de koppeling met de
aandachtsgebieden Mangelbeek en Demer II (waarin de Stiemerbeek uitkomt) geen zekerheid dat de nodige
investeringen inzake integraal waterbeleid, zeker wat de ecologische aspecten en de waterkwaliteit betreft,
voldoende gewaarborgd gaan zijn onder de benadering speerpuntgebieden-aandachtsgebieden. Met name de
stilstaande waterlichamen (vijvers) en een aantal zijbeken (Roosterbeek, Slangenbeek, …), die verderop in de
Demer uitkomen (Demer na Demer II,  die niet is aangeduid als speerpunt- of aandachtsgebied) dreigen hier uit de
boot te vallen, indien een investeringsbeleid zich enkel strikt op speerpunt- en aandachtsgebieden zou richten.
 
Algemeen kan gezegd worden dat de stilstaande waterlichamen onderbelicht zijn in het stroomgebiedbeheerplan,
terwijl bijv. het vijvercomplex van de Wijers en ook andere gebieden als ‘het Vinne’, ‘De Maten’, ‘ Schulensbroek’
gekende hotspots zijn van biodiversiteit binnen Europa.  Voor deze gebieden (nu te eutrofe systemen) moet ook de
nodige prioriteit  inzake waterkwaliteit worden gegeven in het stroomgebiedbeheerplan, los van de aanduiding van
speerpuntgebieden en aandachtsgebieden, die methodologisch immers enkel betrekking heeft op de
oppervlaktewaterlichamen en niet op de stilstaande waterlichamen.
 
 
 
Om die redenen zouden wij willen vragen om te overwegen om het gebied ‘De Wijers’ eveneens als
aandachtsgebied aan te duiden, hetzij hen een apart statuut te geven in het stroomgebiedbeheerplan (kleinere
waterlopen & stilstaande waterlichamen, die omwille van hun ecologisch belang en de lokale dynamiek prioriteit
dienen te krijgen, vergelijkbaar met de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden).
 
  

Overweging

De aanduiding van SPG en AG gebeurde op niveau van het stroomgebieddistrict voor de Vlaamse waterlichamen.
Lokale waterlichamen kunnen hierbij mede bepalend zijn voor de prioritering, doch werden niet afzonderlijk in
beschouwing genomen. Ten behoeve van de planperiode 2022-2027 zal onderzocht worden of ook voor de lokale
waterlichamen en stilstaande wateren op bekkenniveau een gebiedsgerichte prioritering uitgewerkt kan worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Ten behoeve van de planperiode 2022-2027 zal onderzocht worden of ook voor de lokale waterlichamen en
stilstaande wateren op bekkenniveau een gebiedsgerichte prioritering uitgewerkt kan worden.
 

Code van de indiener : D4QnMoSy

Ingediende reacties

Id: 3229

P.104, paragraaf 1820: Naast een slechte waterkwaliteit zijn de belangrijkste knelpunten voor biologische
kwaliteitsindices de versnippering van de waterlopen, de verarmde structuurkwaliteit en het toenemend aantal
exoten. Het halen van de doelstellingen is dus afhankelijk van zowel de fysisch-chemische waterkwaliteit als de
structuurkwaliteit van de waterloop. Als streefbeeld worden waterlopen met een hoge structuurvariatie, een hoog
zelfreinigend vermogen, een natuurlijke biodiversiteit en een natuurlijk patroon in de waterhuishouding maximaal
nagestreefd. Hoewel bijna iedere waterloop in het Demerbekken trajecten kent waar de structuur dient te
verbeteren vormen de Natura 2000 gebieden de belangrijkste aandachtzones voor structuurherstel omwille van de
afstemming met de instandhoudingsdoelstellingen en de hoogste potentie naar herstel. Ecologische
herstelmaatregelen en maatregelen in de strijd tegen wateroverlast en erosie worden zoveel mogelijk
gecombineerd uitgevoerd. 
P.104, paragraaf 1860: …Afstromend regenwater dient te worden tegengehouden, infiltratie van regenwater dient
prioritair nagestreefd te worden. Een herstel van de natuurlijke waterhuishouding maakt de valleien tot
klimaatbuffers in natte én droge tijden. Het vasthouden van water in de bodem vlakt niet enkel de piekdebieten af
bij hevige neerslag, maar zorgt ook - door de sponswerking van de bodem - voor een gewenst hoger debiet in tijden
van droogte. 
P.106, paragraaf 1940: …De werking van de integrale projecten en de andere projectstructuren, relevant voor het
integraal waterbeleid (Sigma Demervallei en De Wijers) is één van de belangrijke criteria, gebruikt voor de indeling
in clusters voor gebiedsgericht overleg van het bekken. 
En de aanduiding van Sigma Demervallei als prioritair project binnen het Demerbekken, zoals beschreven opp.
118-119, paragraaf 2490-2510
 
Vragen wij om Sigma Demervallei, gelegen in cluster I Demervallei (Demer VI (VL05_103) & Demer VII
(VL05_104)), als aandachtsgebied op te nemen. Enerzijds voldoet het project aan de definitie van
aandachtsgebied, zoals hierboven werd aangehaald. Het integraal karakter en de dynamiek om acties uit te voeren,
komt duidelijk naar voren uit de beschrijving van de vallei aan de hand van de drie linten (groen-blauw, oranje en
dynamisch lint). Het hanteren van een ecosysteemvisie en het oog op een multifunctioneel gebruik van de vallei
combineert verschillende doelstellingen van een welbepaalde actie.
Anderzijds geeft het project ook perfect invulling aan de methodiek rond integraal waterbeheer die beschreven is
doorheen het stroomgebiedsbeheersplan en het bekkenspecifieke deel Demerbekken. Het project komt duidelijk
tegemoet aan de beschreven knelpunten (wateroverlast en verdroging, herstel van watergeboden natuur…) en
biedt een efficiënte methodiek om verschillende doelstellingen te bundelen binnen het project.  
Daarnaast zitten er ook nog een aantal lokale initiatieven in de pijplijn, die aansluiten bij de ontwikkelingen in de
vallei. Deze kunnen enkel gerealiseerd worden, complementair aan de vorderingen binnen het project Demer.  
  

Overweging

De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) worden aangeduid als aandachtsgebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Toevoegen nieuwe aandachtsgebieden in figuur 26 (p 107) en in tabel 29 (p 108).
Toevoegen in visie, onder 'I Demervallei':  De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) zijn
aangeduid als aandachtsgebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Ingediende reacties

Id: 4887

In combinatie met volgende elementen inzake integraal waterbeheer, zoals opgenomen in het Bekkenspecifieke
deel Demerbekken van het stroomgebiedsbeheersplan van de Schelde:
 
P.10, paragraaf 260: De zware bedijking langs de Demer beïnvloedt eveneens in belangrijke mate het hydraulische
regime. Het betreft vooral het tracé tussen Werchter en Aarschot. Door de bedijking kan het waterpeil bij hoge
afvoer vrij hoog stijgen zonder dat de Demer buiten haar oevers treedt. Als gevolg van de terugstuwing van de
hoge waterpeilen in de Demer naar de zijlopen toe, kunnen deze zijwaterlopen hun water niet meer kwijt aan de
Demer. Daardoor worden deze opgestuwd en veroorzaken ze overstromingen.
 
P.10, paragraaf 270: … De natuurlijke bergingscapaciteit van de valleien zou echter nog sterker kunnen worden
aangesproken.
 
P.40; paragraaf 880: Naast waterkwaliteit en –kwantiteit zijn ook structuurkenmerken sterk bepalend voor de
biotoopkwaliteit. Deze structuurkenmerken omvatten allerlei fysische eigenschappen van de oppervlaktewateren
zoals meandering, aanwezigheid van holle en bolle oevers, verval, aard van het sediment, afwisseling van diepten
en ondiepten (stroomkuilenpatroon), natuurlijke overgang van water naar land (oever), vegetatie op oevers en in
waterloop,… . De aanwezigheid van vegetatie in de waterloop is enerzijds afhankelijk van de waterkwaliteit en het
stromingspatroon, maar beïnvloedt anderzijds ook in belangrijke mate de habitatkwaliteit van de waterloop. Een
goede structuurkwaliteit verhoogt het zelfzuiverend vermogen en komt dus ook de waterkwaliteit ten goede.
 
P.43, paragraaf 940: …Het wegwerken van de resterende knelpunten, in samenhang met het ecologisch herstel
van waterlopen en valleigebieden, kan als prioritair beschouwd worden.
 
P.44, paragraaf 990: …Ook de drainerende werking van de waterlopen als gevolg van ruimingen door de
waterbeheerders of in functie van intensieve land- en tuinbouw kan lokaal de waterhuishouding veranderen. Dit kan
in valleigebieden zorgen voor verdroging, verruiging en verlies van biodiversiteit. Voornamelijk ter hoogte van
natuurgebieden gelegen in valleigebieden die gericht zijn op natte natuurwaarden kan verdroging lokaal aanleiding
geven tot problemen.
 
P.47, paragraaf 1050: … In overstromingsgevoelige woon- of industriegebieden waar het risico op wateroverlast té
hoog is kan een herbestemming nodig zijn, elders kunnen voorschriften via de watertoets volstaan.
 
P.93, paragraaf 1610: Uit de tabellen blijkt dat de economische gevolgschade en het aantal potentieel getroffen
mensen ten gevolge van overstromingen met grote, middelgrote en kleine kans ernstig tot kritisch is. Vooral het
aantal potentieel getroffen mensen bij middelgrote kans draagt sterk bij tot het totale overstromingsrisico. Dit
betekent dat de toestand, indien mogelijk, moet verbeterd worden aan de hand van kostenefficiënte acties met
bijzondere aandacht voor het verminderen van het aantal potentieel getroffen mensen bij overstromingen met
middelgrote kans.
 
P.96, paragraaf 1660: …Het infiltreren en vasthouden van water in de bodem vlakt piekdebieten af bij hevige
neerslag, en zorgt daarnaast door de sponswerking van de bodem ook voor een hoger debiet in droogteperioden.
Zo maakt een herstel van de natuurlijke waterhuishouding de valleien tot klimaatbuffers. Vertraagd afvoeren van
water, door het uitvoeren van beekherstelprojecten en een aangepast ruimingsbeheer, het verminderen van het
drainerend effect door o.a. het verondiepen van beken en rivieren dragen ook bij tot minder dramatische
piekmomenten bij overstromingen. Het behoud van de open ruimtes, ‘ruimte voor water’ en het vrijwaren van
overstromingsgevoelige zones voor bebouwing zijn hier primordiaal.
  

Overweging

De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) worden aangeduid als aandachtsgebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Toevoegen nieuwe aandachtsgebieden in figuur 26 (p 107) en in tabel 29 (p 108).
Toevoegen in visie, onder 'I Demervallei':  De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) zijn
aangeduid als aandachtsgebied.
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : DlDsGPM8

Ingediende reacties

Id: 5292

De focus op speerpunt- en aandachtsgebieden mag er niet toe leiden dat basisinvesteringen buiten
speerpuntgebied of aandachtsgebied, niet meer kunnen plaatsvinden.  De algemene bekkenvergadering wijst
enerzijds op het verder inhalen van de historische achterstand inzake rioleringsinfrastructuur in het zuiden van het
Demerbekken en anderzijds op de noodzaak van erosiebestrijding en het bestrijden van wateroverlast ook buiten
speerpunt- en aandachtsgebied. Investeringen in zuiveringsinfrastructuur dienen ook projecten van het
geïntegreerd gebiedsgericht beleid te ondersteunen, zoals in het gebied van Getes en Melsterbeek en aan de
benedenloop van de Demer. De acties inzake waterveiligheid en natuurlijkheid, voorzien in het kader van Sigma-
Demer / ‘ontwikkelingsplan Demer’, op Demer VI en Demer VII, moeten prioritair worden uitgevoerd. Ook acties
voor de realisatie van doelstellingen voor beschermde gebieden (rubrieken 3.1.7 en 3.1.8 van het SGBP) moeten
mogelijk blijven.
  

Overweging

De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) worden aangeduid als aandachtsgebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Toevoegen nieuwe aandachtsgebieden in figuur 26 (p 107) en in tabel 29 (p 108).
Toevoegen in visie, onder 'I Demervallei':  De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) zijn
aangeduid als aandachtsgebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Op basis van de definitie van de aandachtsgebieden, zoals vermeld in p 9, paragraaf 180 van het
maatregelenprogramma – SGBP Schelde en Maas:
Naast speerpuntgebieden werden ook aandachtsgebieden aangeduid. Dat zijn waterlichamen waar ofwel in een
latere fase (tegen 2027) de goede toestand haalbaar geacht wordt of waar een sterke lokale dynamiek aanwezig is
om acties uit te voeren die in aanzienlijke mate bijdragen aan een verbetering van de toestand,
In combinatie met volgende elementen inzake integraal waterbeheer, zoals opgenomen in het Bekkenspecifieke
deel Demerbekken van het stroomgebiedsbeheersplan van de Schelde:
P.10, paragraaf 260: De zware bedijking langs de Demer beïnvloedt eveneens in belangrijke mate het hydraulische
regime. Het betreft vooral het tracé tussen Werchter en Aarschot. Door de bedijking kan het waterpeil bij hoge
afvoer vrij hoog stijgen zonder dat de Demer buiten haar oevers treedt. Als gevolg van de terugstuwing van de
hoge waterpeilen in de Demer naar de zijlopen toe, kunnen deze zijwaterlopen hun water niet meer kwijt aan de
Demer. Daardoor worden deze opgestuwd en veroorzaken ze overstromingen.
P.10, paragraaf 270: … De natuurlijke bergingscapaciteit van de valleien zou echter nog sterker kunnen worden
aangesproken.
P.40; paragraaf 880: Naast waterkwaliteit en –kwantiteit zijn ook structuurkenmerken sterk bepalend voor de
biotoopkwaliteit. Deze structuurkenmerken omvatten allerlei fysische eigenschappen van de oppervlaktewateren
zoals meandering, aanwezigheid van holle en bolle oevers, verval, aard van het sediment, afwisseling van diepten
en ondiepten (stroomkuilenpatroon), natuurlijke overgang van water naar land (oever), vegetatie op oevers en in
waterloop,… . De aanwezigheid van vegetatie in de waterloop is enerzijds afhankelijk van de waterkwaliteit en het
stromingspatroon, maar beïnvloedt anderzijds ook in belangrijke mate de habitatkwaliteit van de waterloop. Een
goede structuurkwaliteit verhoogt het zelfzuiverend vermogen en komt dus ook de waterkwaliteit ten goede.
P.43, paragraaf 940: …Het wegwerken van de resterende knelpunten, in samenhang met het ecologisch herstel
van waterlopen en valleigebieden, kan als prioritair beschouwd worden.
P.44, paragraaf 990: …Ook de drainerende werking van de waterlopen als gevolg van ruimingen door de
waterbeheerders of in functie van intensieve land- en tuinbouw kan lokaal de waterhuishouding veranderen. Dit kan
in valleigebieden zorgen voor verdroging, verruiging en verlies van biodiversiteit. Voornamelijk ter hoogte van
natuurgebieden gelegen in valleigebieden die gericht zijn op natte natuurwaarden kan verdroging lokaal aanleiding
geven tot problemen.
P.47, paragraaf 1050: … In overstromingsgevoelige woon- of industriegebieden waar het risico op wateroverlast té
hoog is kan een herbestemming nodig zijn, elders kunnen voorschriften via de watertoets volstaan.
P.93, paragraaf 1610: Uit de tabellen blijkt dat de economische gevolgschade en het aantal potentieel getroffen
mensen ten gevolge van overstromingen met grote, middelgrote en kleine kans ernstig tot kritisch is. Vooral het
aantal potentieel getroffen mensen bij middelgrote kans draagt sterk bij tot het totale overstromingsrisico. Dit
betekent dat de toestand, indien mogelijk, moet verbeterd worden aan de hand van kostenefficiënte acties met
bijzondere aandacht voor het verminderen van het aantal potentieel getroffen mensen bij overstromingen met
middelgrote kans.
P.96, paragraaf 1660: …Het infiltreren en vasthouden van water in de bodem vlakt piekdebieten af bij hevige
neerslag, en zorgt daarnaast door de sponswerking van de bodem ook voor een hoger debiet in droogteperioden.
Zo maakt een herstel van de natuurlijke waterhuishouding de valleien tot klimaatbuffers. Vertraagd afvoeren van
water, door het uitvoeren van beekherstelprojecten en een aangepast ruimingsbeheer, het verminderen van het
drainerend effect door o.a. het verondiepen van beken en rivieren dragen ook bij tot minder dramatische
piekmomenten bij overstromingen. Het behoud van de open ruimtes, ‘ruimte voor water’ en het vrijwaren van
overstromingsgevoelige zones voor bebouwing zijn hier primordiaal.
P.104, paragraaf 1820: Naast een slechte waterkwaliteit zijn de belangrijkste knelpunten voor biologische
kwaliteitsindices de versnippering van de waterlopen, de verarmde structuurkwaliteit en het toenemend aantal
exoten. Het halen van de doelstellingen is dus afhankelijk van zowel de fysisch-chemische waterkwaliteit als de
structuurkwaliteit van de waterloop. Als streefbeeld worden waterlopen met een hoge structuurvariatie, een hoog
zelfreinigend vermogen, een natuurlijke biodiversiteit en een natuurlijk patroon in de waterhuishouding maximaal
nagestreefd. Hoewel bijna iedere waterloop in het Demerbekken trajecten kent waar de structuur dient te
verbeteren vormen de Natura 2000 gebieden de belangrijkste aandachtzones voor structuurherstel omwille van de
afstemming met de instandhoudingsdoelstellingen en de hoogste potentie naar herstel. Ecologische
herstelmaatregelen en maatregelen in de strijd tegen wateroverlast en erosie worden zoveel mogelijk
gecombineerd uitgevoerd.
P.104, paragraaf 1860: …Afstromend regenwater dient te worden tegengehouden, infiltratie van regenwater dient
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prioritair nagestreefd te worden. Een herstel van de natuurlijke waterhuishouding maakt de valleien tot
klimaatbuffers in natte én droge tijden. Het vasthouden van water in de bodem vlakt niet enkel de piekdebieten af
bij hevige neerslag, maar zorgt ook - door de sponswerking van de bodem - voor een gewenst hoger debiet in tijden
van droogte.
P.106, paragraaf 1940: …De werking van de integrale projecten en de andere projectstructuren, relevant voor het
integraal waterbeleid (Sigma Demervallei en De Wijers) is één van de belangrijke criteria, gebruikt voor de indeling
in clusters voor gebiedsgericht overleg van het bekken.
En de aanduiding van Sigma Demervallei als prioritair project binnen het Demerbekken, zoals beschreven opp.
118-119, paragraaf 2490-2510,
Vragen wij om Sigma Demervallei, gelegen in cluster I Demervallei (Demer VI (VL05_103) & Demer VII
(VL05_104)), als aandachtsgebied op te nemen. Enerzijds voldoet het project aan de definitie van
aandachtsgebied, zoals hierboven werd aangehaald. Het integraal karakter en de dynamiek om acties uit te voeren,
komt duidelijk naar voren uit de beschrijving van de vallei aan de hand van de drie linten (groen-blauw, oranje en
dynamisch lint). Het hanteren van een ecosysteemvisie en het oog op een multifunctioneel gebruik van de vallei
combineert verschillende doelstellingen van een welbepaalde actie binnen het project.
Anderzijds geeft het project ook perfect invulling aan de methodiek rond integraal waterbeheer die beschreven is
doorheen het stroomgebiedsbeheersplan en het bekkenspecifieke deel Demerbekken. Het project komt duidelijk
tegemoet aan de beschreven knelpunten (wateroverlast en verdroging, herstel van watergeboden natuur…) en
biedt een efficiënte methodiek om verschillende doelstellingen te bundelen binnen het project. 
Daarnaast zitten er ook nog een aantal lokale initiatieven in de pijplijn, die aansluiten bij de ontwikkelingen in de
vallei. Deze kunnen enkel gerealiseerd worden, complementair aan de vorderingen binnen het project Demer.  
  

Overweging

De waterlichamen Demer VI (VL05_103) en Demer VII (VL05_104) worden aangeduid als aandachtsgebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Toevoegen nieuwe aandachtsgebieden in figuur 26 (p 107) en in tabel 29 (p 108).
Toevoegen in visie, onder 'I Demervallei':  De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) zijn
aangeduid als aandachtsgebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Ingediende reacties

Id: 3255

Op basis van de definitie van de aandachtsgebieden, zoals vermeld in p 9, paragraaf 180 van het
maatregelenprogramma – SGBP Schelde en Maas:
Naast speerpuntgebieden werden ook aandachtsgebieden aangeduid. Dat zijn waterlichamen waar ofwel in een
latere fase (tegen 2027) de goede toestand haalbaar geacht wordt of waar een sterke lokale dynamiek aanwezig is
om acties uit te voeren die in aanzienlijke mate bijdragen aan een verbetering van de toestand,
In combinatie met volgende elementen inzake integraal waterbeheer, zoals opgenomen in het Bekkenspecifieke
deel Demerbekken van het stroomgebiedsbeheersplan van de Schelde:
P.10, paragraaf 260: De zware bedijking langs de Demer beïnvloedt eveneens in belangrijke mate het hydraulische
regime. Het betreft vooral het tracé tussen Werchter en Aarschot. Door de bedijking kan het waterpeil bij hoge
afvoer vrij hoog stijgen zonder dat de Demer buiten haar oevers treedt. Als gevolg van de terugstuwing van de
hoge waterpeilen in de Demer naar de zijlopen toe, kunnen deze zijwaterlopen hun water niet meer kwijt aan de
Demer. Daardoor worden deze opgestuwd en veroorzaken ze overstromingen.
P.10, paragraaf 270: … De natuurlijke bergingscapaciteit van de valleien zou echter nog sterker kunnen worden
aangesproken.
P.40; paragraaf 880: Naast waterkwaliteit en –kwantiteit zijn ook structuurkenmerken sterk bepalend voor de
biotoopkwaliteit. Deze structuurkenmerken omvatten allerlei fysische eigenschappen van de oppervlaktewateren
zoals meandering, aanwezigheid van holle en bolle oevers, verval, aard van het sediment, afwisseling van diepten
en ondiepten (stroomkuilenpatroon), natuurlijke overgang van water naar land (oever), vegetatie op oevers en in
waterloop,… . De aanwezigheid van vegetatie in de waterloop is enerzijds afhankelijk van de waterkwaliteit en het
stromingspatroon, maar beïnvloedt anderzijds ook in belangrijke mate de habitatkwaliteit van de waterloop. Een
goede structuurkwaliteit verhoogt het zelfzuiverend vermogen en komt dus ook de waterkwaliteit ten goede.
P.43, paragraaf 940: …Het wegwerken van de resterende knelpunten, in samenhang met het ecologisch herstel
van waterlopen en valleigebieden, kan als prioritair beschouwd worden.
P.44, paragraaf 990: …Ook de drainerende werking van de waterlopen als gevolg van ruimingen door de
waterbeheerders of in functie van intensieve land- en tuinbouw kan lokaal de waterhuishouding veranderen. Dit kan
in valleigebieden zorgen voor verdroging, verruiging en verlies van biodiversiteit. Voornamelijk ter hoogte van
natuurgebieden gelegen in valleigebieden die gericht zijn op natte natuurwaarden kan verdroging lokaal aanleiding
geven tot problemen.
P.47, paragraaf 1050: … In overstromingsgevoelige woon- of industriegebieden waar het risico op wateroverlast té
hoog is kan een herbestemming nodig zijn, elders kunnen voorschriften via de watertoets volstaan.
P.93, paragraaf 1610: Uit de tabellen blijkt dat de economische gevolgschade en het aantal potentieel getroffen
mensen ten gevolge van overstromingen met grote, middelgrote en kleine kans ernstig tot kritisch is. Vooral het
aantal potentieel getroffen mensen bij middelgrote kans draagt sterk bij tot het totale overstromingsrisico. Dit
betekent dat de toestand, indien mogelijk, moet verbeterd worden aan de hand van kostenefficiënte acties met
bijzondere aandacht voor het verminderen van het aantal potentieel getroffen mensen bij overstromingen met
middelgrote kans.
P.96, paragraaf 1660: …Het infiltreren en vasthouden van water in de bodem vlakt piekdebieten af bij hevige
neerslag, en zorgt daarnaast door de sponswerking van de bodem ook voor een hoger debiet in droogteperioden.
Zo maakt een herstel van de natuurlijke waterhuishouding de valleien tot klimaatbuffers. Vertraagd afvoeren van
water, door het uitvoeren van beekherstelprojecten en een aangepast ruimingsbeheer, het verminderen van het
drainerend effect door o.a. het verondiepen van beken en rivieren dragen ook bij tot minder dramatische
piekmomenten bij overstromingen. Het behoud van de open ruimtes, ‘ruimte voor water’ en het vrijwaren van
overstromingsgevoelige zones voor bebouwing zijn hier primordiaal.
P.104, paragraaf 1820: Naast een slechte waterkwaliteit zijn de belangrijkste knelpunten voor biologische
kwaliteitsindices de versnippering van de waterlopen, de verarmde structuurkwaliteit en het toenemend aantal
exoten. Het halen van de doelstellingen is dus afhankelijk van zowel de fysisch-chemische waterkwaliteit als de
structuurkwaliteit van de waterloop. Als streefbeeld worden waterlopen met een hoge structuurvariatie, een hoog
zelfreinigend vermogen, een natuurlijke biodiversiteit en een natuurlijk patroon in de waterhuishouding maximaal
nagestreefd. Hoewel bijna iedere waterloop in het Demerbekken trajecten kent waar de structuur dient te
verbeteren vormen de Natura 2000 gebieden de belangrijkste aandachtzones voor structuurherstel omwille van de
afstemming met de instandhoudingsdoelstellingen en de hoogste potentie naar herstel. Ecologische
herstelmaatregelen en maatregelen in de strijd tegen wateroverlast en erosie worden zoveel mogelijk
gecombineerd uitgevoerd.
P.104, paragraaf 1860: …Afstromend regenwater dient te worden tegengehouden, infiltratie van regenwater dient
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prioritair nagestreefd te worden. Een herstel van de natuurlijke waterhuishouding maakt de valleien tot
klimaatbuffers in natte én droge tijden. Het vasthouden van water in de bodem vlakt niet enkel de piekdebieten af
bij hevige neerslag, maar zorgt ook - door de sponswerking van de bodem - voor een gewenst hoger debiet in tijden
van droogte.
P.106, paragraaf 1940: …De werking van de integrale projecten en de andere projectstructuren, relevant voor het
integraal waterbeleid (Sigma Demervallei en De Wijers) is één van de belangrijke criteria, gebruikt voor de indeling
in clusters voor gebiedsgericht overleg van het bekken.
En de aanduiding van Sigma Demervallei als prioritair project binnen het Demerbekken, zoals beschreven opp.
118-119, paragraaf 2490-2510,
Vragen wij om Sigma Demervallei, gelegen in cluster I Demervallei (Demer VI (VL05_103) & Demer VII
(VL05_104)), als aandachtsgebied op te nemen. Enerzijds voldoet het project aan de definitie van
aandachtsgebied, zoals hierboven werd aangehaald. Het integraal karakter en de dynamiek om acties uit te voeren,
komt duidelijk naar voren uit de beschrijving van de vallei aan de hand van de drie linten (groen-blauw, oranje en
dynamisch lint). Het hanteren van een ecosysteemvisie en het oog op een multifunctioneel gebruik van de vallei
combineert verschillende doelstellingen van een welbepaalde actie binnen het project.
Anderzijds geeft het project ook perfect invulling aan de methodiek rond integraal waterbeheer die beschreven is
doorheen het stroomgebiedsbeheersplan en het bekkenspecifieke deel Demerbekken. Het project komt duidelijk
tegemoet aan de beschreven knelpunten (wateroverlast en verdroging, herstel van watergeboden natuur…) en
biedt een efficiënte methodiek om verschillende doelstellingen te bundelen binnen het project. 
Daarnaast zitten er ook nog een aantal lokale initiatieven in de pijplijn, die aansluiten bij de ontwikkelingen in de
vallei. Deze kunnen enkel gerealiseerd worden, complementair aan de vorderingen binnen het project Demer.  
  

Overweging

De waterlichamen Demer VI (VL05_103) en Demer VII (VL05_104) worden aangeduid als aandachtsgebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Toevoegen nieuwe aandachtsgebieden in figuur 26 (p 107) en in tabel 29 (p 108).
Toevoegen in visie, onder 'I Demervallei':  De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) zijn
aangeduid als aandachtsgebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3501

Er dient meer aandacht gegeven te worden voor de problematiek van de overstorten. De leden van de bekkenraad
zijn er zich van bewust dat het opheffen van overstorten een kostelijke zaak is, maar wijst toch op de negatieve
invloed van deze overstorten op de biologische kwaliteit van de waterlopen. Een focus op de speerpunt- en
aandachtsgebieden (hier zeker de overstortproblematiek oplossen) en het zoeken naar goedkopere, maar even
effectieve alternatieven voor de huidige overstortprojecten (nu dikwijls met grote betonconstructies) is aangewezen.
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Overweging

De code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen voorziet in een
aanpak voor de sanering van de overstorten. (zie actie 4B_D_221) Een eerste stap in deze aanpak is om voor de
verschillende trajecten te bekijken of de optimalisatie van de overstort een effectieve maatregel is en of deze
kosteneffeciënt kan worden uitgevoerd. Op deze manier kan er over gewaakt worden dat enkel kosteneffectieve
maatregelen worden uitgevoerd.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3502

De acties rond waterzuivering moeten afgestemd worden op de waterkwaliteitsdoelstellingen (drinkwater, viswater,
zwemwater, schelpwater, basiskwaliteit water).
  

Overweging

De ecologische afweging die binnen de prioritering van de GUP-projecten is gebeurd, is gebaseerd op de milieu-
impacttoetskaart. Deze kaart is opgebouwd uit 5 impactthema's. Binnen het impactthema 'water voor de mens'
werd rekening gehouden met beschermingzones drinkwaterwingebieden, beschermingszones rond grondwater en
oppervlaktewateren met kwaliteitsdoelstellingen drinkwater, zwemwater, viswater. De afstemming zit dus vervat in
de ecologische afweging, die evenwel ruimer is.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3503

Het Vinne en Schulensmeer staan aangeduid als waterlopen waarbij uitstel gevraagd wordt omwille van
‘disproportionele kosten’: beide zijn stilstaande waterlichamen en zouden ook als een soort ‘speerpuntgebied’
kunnen worden aangeduid. Een verdere uitleg in het document zou hier welkom zijn.
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Overweging

Voor meren wordt een gebiedsspecifieke doelstelling afgebakend, waarbij telkens ook oog is voor het uitwerken
van acties ter remediëring van bepaalde knelpunten. Tegen die achtergrond vormen meren eerder een buitenbeetje
op generieke maatregelen. In die zin zijn meren dan ook nergens aangeduid als speerpuntgebieden in de
stroomgebiedbeheerplannen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3504

Vraag om DemerVI en VII als aandachtsgebied aan te duiden, gezien het feit dat hier een zeer belangrijk project
zich ontrolt in het kader van Sigma Demer, dat zeker niet mag sneuvelen, mocht men acties buiten
speerpuntgebied en aandachtsgebied schrappen. Het Sigma project in dit gebied is overigens zeer belangrijk in het
kader van de instandhoudingsdoelstellingen en inzake waterveiligheid.
  

Overweging

De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) worden aangeduid als aandachtsgebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Toevoegen nieuwe aandachtsgebieden in figuur 26 (p 107) en in tabel 29 (p 108).
Toevoegen in visie, onder 'I Demervallei':  De waterlichamen Demer VI (VL05_103), Demer VII (VL05_104) zijn
aangeduid als aandachtsgebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3505

De acties inzake waterzuivering (riolering, GUPs, RWZI’s) zijn te weinig gedifferentieerd (nu gewoon één actie over
heel het bekken).. Een duidelijkeprioritering ten voordelen van de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden.is
aangewezen
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Overweging

De acties inzake waterzuivering werden voor wat betreft deze die vervat zitten in de bekkenspecifieke delen (dus
per bekken) wel degelijk opgedeeld. Er werd enerzijds een onderscheid gemaakt tussen verdere uitbouw en
optimalisatie, anderzijds tussen het bovengemeentelijke en het gemeentelijke karakter van de projecten voor
opgedragen projecten (beslist beleid). Verder werd er voor de acties die gerelateerd zijn aan beslist beleid en
wettelijk kader ihkv het GUP een onderscheid gemaakt tussen rioleringsprojecten en IBA-projecten en bijhorende
timing. Aangezien de initiatie van de opgedragen projecten (en daarmee gerelateerde projecten) reeds gebeurde
vooraleer speerpunt- en aandachtsgebieden werden afgebakend, er een gemiddelde doorlooptijd van 6 jaar is voor
rioleringsprojecten biedt het dan ook geen voordeel om deze verder op te delen. Naar opvolging van de uitvoering
van de acties kan er een grotere aandacht gaan naar de projecten gelegen in speerpunt- en aandachtsgebieden.
De verdere prioritering van de uitbouw zit vervat in de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, acties en teksten
binnen de Vlaamse delen van de stroomgebiedbeheerplannen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3506

Er dient een betere afstemming te gebeuren tussen de acties op de verschillende beleidsniveaus. Dit kan o.a.
gebeuren via de bekkenwerking (zowel het basisoverleg als het gebiedsgericht overleg).
  

Overweging

Bij de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen werd de afstemming tussen de acties op de verschillende
niveaus en met andere beleidsdomeinen maximaal bewaakt. De bij het waterbeleid betrokken beleidsdomeinen
maakten deel uit van de besprekingen in het kader van de voorbereiding van het actie- en maatregelenprogramma
van de stroomgebiedbeheerplannen, dit zowel op het niveau van de voorbereiding van de beheerplannen Vlaams
deel Schelde en Vlaams deel Maas als binnen de overlegstructuren op bekkenniveau.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3507

Er dient meer aandacht te zijn voor de mogelijke win-win’s tussen het waterverhaal en de IHDs, Ruimtelijke
Ordeningsprocessen, landbouwbeleid, … . Een sterkere samenwerking tussen de processen van de
speerpuntgebiedwerking en de IHD werking is aangewezen, zonder dat dit inhoudt dat hierdoor de SBZ
doelstellingen zouden worden uitbreid.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met deze opmerking.
Het bekkensecretariaat neemt, waar relevant, deel aan overlegmomenten in het kader van de IHD's, ruimtelijke
ordeningsprocessen, landbouwbeleid, ...  en zoekt zelf en via de vertegenwoordigers van de betreffende sectoren
in de bekkenstructuren naar de nodige win-wins.
In het kader van de IHD doelstellingen worden, binnen de bekkenstructuren en meer bepaald in het kader van het
gebiedsgericht overleg in het kader van de speerpuntgebieden, aandachtsgebieden en de integrale projecten, door
het bekkensecretariaat specifieke overlegmomenten georganiseerd inzake de aspecten van de verschillende
aspecten van het integraal waterbeleid (waterkwaliteit, waterkwantiteit).
Ook in de verdere werking van de integrale projecten (speerpuntgebieden, aandachtsgebieden), wordt zoveel
mogelijk naar win-wins en het bereiken van meerdere doelstellingen gestreefd.
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3508

Er dient meer rekening gehouden te worden met de problematiek van de mijnverzakkingsgebieden
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat ermee akoord dat er voldoende rekening gehouden te worden met de
problematiek van de mijnverzakkingsgebieden, een problematiek die heel specfiek speelt in het Demerbekken.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

In hoofdstuk 4 (visie) wordt na regel 1910 toegevoegd:
Bij het uitwerken en uitvoeren van projecten inzake waterkwantiteit, signaalgebieden, ... wordt rekening gehouden
met de problematiek van de mijnverzakkingsgebieden in het Demerbekken.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3509

bij hermeandering moet wel opgelet worden dat er geen disproportionele kosten veroorzaakt worden voor de
landbouw: aankopen heeft hierbij voorkeur op het puur opleggen van nieuwe verplichtingen.
  

Overweging

Wanneer dergelijke projecten worden opgestart, wordt steeds bekeken hoe de socio-economische impact zo
minimaal mogelijk gehouden wordt en welke instrumenten het best worden ingezet. Dit gebeurt steeds in overleg
met de betrokkenen. Ook in het verleden werden dergelijke projecten volgens deze werkwijze gerealiseerd.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3510

dienen zeker alle acties rond waterkwaliteit en structuurkwaliteit in speerpuntgebied en aandachtsgebied (in
getrapte volgorde) voorkeur te krijgen.
  

Overweging

De doelstelling is om in speerpuntgebieden en aandachtsgebieden prioritair de goede toestand te behalen.
Hiervoor zal zoveel als mogelijk is ingezet worden op acties rond waterkwaliteit en structuurkwaliteit.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3511

moet gekeken worden in hoeverre subsidiëring van gemeenten vanuit Vlaanderen niet meer gericht kan worden
naar gemeenten in speerpuntgebied en aandachtsgebied (getrapt systeem): dat betekent dat gemeenten in
speerpuntgebied meer middelen krijgen inzake subsidiëring van gemeentelijke riolering, erosiebestrijding, … dan
gemeenten die daar buiten vallen.
  

Overweging

Het is de bedoeling om de eventuele ligging in speerpunt- en of aandachtsgebied als een bijkomend
selectiecriterium mee op te nemen bij de opmaak van toekomstige investeringsprogramma’s. De bestaande criteria
blijven evenwel behouden.
Uiteraard is het aangewezen om een koppeling te maken tussen de opgedragen investeringsprogramma’s en de
gemeentelijke meerjarenbegroting in het kader van de Beleids- en BeheerCyclus (BBC). Dit zal vooral in de BBC
voor de periode 2018-2024 tot uiting moeten komen.
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Het is aangewezen om een koppeling te maken tussen de opgedragen investeringsprogramma’s en de
gemeentelijke meerjarenbegroting in het kader van de Beleids- en BeheerCyclus (BBC). Dit zal vooral in de BBC
voor de periode 2018-2024 tot uiting moeten komen.
 

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3512

er worden speerpuntgebieden en aandachtsgebieden aangeduid, zonder voldoende prioritering van acties,
inspanningen en middelen ten voordele van deze gebieden.
  

Overweging

De opbouw van de scenario's is zo dat in speerpunt- en aandachtsgebieden systematisch meer inspanningen
geleverd zullen worden dan in de overige gebieden. Daarnaast wordt een voorkeursscenario nog geoptimaliseerd
om nog meer kosteneffectieve acties in dit scenario voor de speerpunt- en aandachtsgebieden op te nemen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3514

er zijn geen oeverzoneprojecten geselecteerd omdat er eerst een uitvoeringsbesluit terzake moet komen: zonder
uitvoeringsbesluit heeft het concept van oeverzoneprojecten geen zin.De regelgeving inzake oeverzoneprojecten
moet daarom verder worden verduidelijkt door een uitvoeringsbesluit in het kader van het decreet integraal
waterbeleid.
  

Overweging

Dit klopt. De opmaak van zo'n uitvoeringsbesluit staat op het programma van de CIW voor 2015.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3515

moeten voor de projecten inzake structuurkwaliteit voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om deze ook
effectief binnen de voorziene periode (voor 2021 !) te kunnen realiseren.
  

Overweging

Bij het opstellen van de actielijsten is aan de initiatiefnemers gevraagd om een raming te maken van de
beschikbare middelen en de nodige meervragen om de acties uit te voeren. De nodige middelen zouden dus
voorzien moeten worden met de gepresenteerde meervraag voor een bepaald scenario.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : URnl8EGF

Ingediende reacties

Id: 3518

moeten de bekkensecretariaten voldoende mogelijkheden qua tijd en personeelsinzet krijgen om het overleg rond
de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden te organiseren.
  

Overweging

Het overleg dat de bekkensecretariaten organiseren ikv de uitvoering van acties gelegen in speerpunt- en
aandachtsgebieden maakt integraal deel uit van de bekkenwerking.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3690

Voor het Demerbekken werden vijf speerpuntgebieden aangeduid: Munsterbeek, Demer I, Mombeek, Winge,
Zwartebeek (regel 1990).  
Voor de Vlaamse Openbare Waterlichamen in deze gebieden wordt het halen van de goede toestand in 2021
vooropgesteld mits gerichte inspanningen.  
Voor de planperiode werden zes aandachtsgebieden aangeduid. Voor deze gebieden wordt de goede toestand
tegen 2027 vooropgesteld: de Velpe, Herk, Begijnenbeek, Demer II, Mangelbeek, De Hulpe-Zwart Water.  
Zowel de speerpuntgebieden als de aandachtsgebieden zijn afgebakend op basis van de haalbaarheid van de
“goede toestand”. Voor speerpuntgebieden wordt de goede toestand haalbaar geacht tegen 2021, voor
aandachtsgebieden is dat tegen 2027. 
De gekozen gebieden bestrijken een groot deel van het Demerbekken en we gaan er van uit dat de uitgevoerde
maatregelen in deze gebieden ook een positieve weerslag hebben op  andere waterlichamen, vooral
stroomafwaarts en dat de maatregelen bovenstrooms ook positieve weerslag hebben benedenstrooms. 
Daarnaast echter vinden we dat de gebieden die niet opgenomen zijn, kwalitatief niet mogen verslechteren in de
voorziene periode. 
Daarnaast geldt dat plannen en projecten van andere overheden of administraties, die uitgevoerd worden zowel in
de afgebakende gebieden als daarbuiten, niet mogen leiden tot een verslechtering van de toestand. Zowel
overheden als administraties moeten dus met het aspect “water” rekening houden.
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Overweging

Speerpuntgebieden zijn die gebieden waar de goede toestand in 2021 haalbaar geacht wordt. De waterlichamen
waarvoor de goede toestand in een latere fase haalbaar geacht wordt, rekening houdend met de huidige toestand,
de noodzakelijke acties voor het verbeteren van de toestand en de technische haalbaarheid van de tijdige
uitvoering alsook de gerelateerde investeringskost, de mate van overlap met beschermde gebieden en de lokale
dynamiek werden aangeduid als aandachtsgebied. Voor de overige waterlichamen is het doelbereik nog verder af
en wordt vooral een algemene kwaliteitsverbetering op basis van de uitvoering van het generiek beleid nagestreefd.
De keuze om prioritair in te zetten op speerpuntgebieden en aandachtsgebieden is reeds gemaakt in het
regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering en wordt niet meer in vraag gesteld. De selectie van deze
gebieden is in eerste instantie gestoeld op een objectief onderzoek naar waar de doelstellingen in het waterbeleid
(een goede ecologische toestand) op afzienbare termijn haalbaar lijken. In de gebieden waar daarvoor voldoende
perspectieven bestaan,  kan met een relatief beperkte bijkomende inspanning reeds invulling gegeven worden aan
deze doelstellingen.
Dit wil echter niet zeggen dat buiten deze gebieden geen inspanningen meer worden geleverd. De reguliere
beleidsprocessen en investeringsprogramma’s lopen door en blijven ook onverminderd inzetten op de andere
gebieden waar nog grote verbetering nodig is.
Bovendien worden in de definitieve SGBP minder speerpuntgebieden en meer aandachtsgebieden aangeduid wat
het mogelijk maakt de extra inspanningen die voor deze gebieden nodig worden geacht (en het budget dat
daarvoor nodig is) beter in de tijd te spreiden. Voor de extra maatregelen in speerpunt- en aandachtsgebieden zal
via geïntegreerde gebiedsgerichte projecten worden gezocht naar mogelijkheden om via een grotere synergie
tussen voorgestelde acties op een zo kosteneffectief mogelijk manier de beoogde kwaliteitsverbetering te
realiseren. De koppeling met Europees vastgelegd natuurdoelstellingen maakt het verantwoord en efficiënt om in
die gebieden extra inspanningen te leveren, zo kan in die gebieden met één inspanning aan verschillende
doelstellingen invulling gegeven worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3692

Aangezien ook in deze vallei erosie en afstroming van nutriënten zeer belangrijke problemen vormen, is het
noodzakelijk dat ook hier erosiewerende maatregelen genomen worden. Ook de realisatie van oeverstroken is
belangrijk en zinvol. Bij het beoogde afstemmen van het overstromingsbeheer op de gewenste natuurdoeltypen uit
de instandhoudingsdoelstellingen vinden we dit uitgangspunt te beperkt: ook in de Wingervallei komen
natuurgebieden voor die inzake leefgebied en/of inzake het voorkomen van fauna en/of flora niet zijn afgebakend
als Speciale Beschermingszone (SBZ), maar die toch op Vlaams niveau zeer belangrijk kunnen zijn. Ook deze
elementen moeten voldoende beschermd worden. Voor dit speerpuntgebied voorziet het plan eveneens de
beperking van de druk op het watersysteem niet te verhogen door verdere verharding. Dit zal dus ook moeten
gebeuren buiten de overstromingsgebieden, hetgeen dan opgenomen zou moeten worden in individuele bouw- en
milieuvergunningen. Dit zal niet eenvoudig zijn. Misschien is het meer aangewezen om met andere overheden te
werken aan afkoppelingssystemen en maatregelen die insijpelen van zuiver regenwater bevorderen zoals aanleg
van grachten, wadi’s opvangbekkens… als positief neveneffect zal dit ook tot gevolg hebben dat de Winge zelf en
een aantal grachten minder zullen overstromen. Hierdoor zal het verontreinigd water minder overstromen. 
Belangrijk inzake de verbetering van de waterkwaliteit is natuurlijk de uitbouw van de RWZI’s en de aankoppeling
van de rioleringen hierop. Ook de beperking van de overstorten, onder meer door scheiding van de waterstromen. 
Voor de Winge geldt overduidelijk dat, meer nog dan in andere valleien, men de problemen integraal moet oplijsten
en de maatregelen op mekaar moet afstemmen. Hierdoor kunnen gunstige maatregelen ook oplossingen bieden
voor andere problemen.
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Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met deze opmerkingen. De opmerkingen worden meegenomen in
de verdere uitwerking van het Integraal Project  rond het speerpuntgebied van de Winge.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3694

De Demer tussen de monding van de Stiemer (universitaire campus Diepenbeek) en de monding van de
Mangelbeek (Linkhout-Lummen) vormt inderdaad in menige opzichten een probleem. Om een aantal problemen
(deels) op te lossen, vooral inzake piekdebietafvoer, is het noodzakelijk dat het debiet van een aantal zijbeken
wordt beperkt (Mangelbeek, Roosterbeek, Stiemer, Miezerikbeek) door ondermeer ver doorgedrongen
afkoppelingsbeleid en het inrichten van overstromingsgebieden voor zuiver water. 
Voor het structuurherstel blijft Hasselt natuurlijk een groot probleem, en niet alleen voor het structuurherstel van de
Demer. Ook hier is het belangrijk te vermelden dat zowel de doortocht van de Demer in Hasselt als delen van
beken die uitmonden in de Demer door de provincie zijn aangemeld als natuurverbindingsgebieden.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerkingen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3697

De bodemsanering in de Hulpe, voorzien vanaf 2014, zal natuurlijk een belangrijk element zijn in het beleid van
deze waterloop en ook stroomafwaarts in de Demer. We gaan er van uit dat deze sanering op een correcte wijze
wordt uitgevoerd en door de overheid volwaardig wordt opgevolgd. De sanering mag echter geen aanleiding geven
tot onaanvaardbare verdieping en/of kanalisering van de waterloop. We gaan er van uit dat de milieuvergunningen
van april 2008 van de Bestendige Deputatie, in beroep behandeld door de minister op 10/12/2008, strikt worden
uitgevoerd en volwaardig worden opgevolgd. 
Aangezien in het verleden zeer zware negatieve effecten zijn opgetreden in de valleien van onder meer de Hulpe
en de Demer, en er waardevolle natuur ontwikkeld kan worden is het zinvol en aangewezen om, na de voorziene
sanering van de waterbodems, een natuurontwikkelingsproject in de gesaneerde valleien uit te voeren.
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Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerkingen. De opmerkingen worden meegenomen in
het kader van het integraal project 'De 3 beken'. Bij de uitwerking van het bodemsaneringsproject werd voor de
nodige afstemming gezocht met de natuurdoelstellingen in het gebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De opmerkingen worden meegenomen in het kader van het integraal project 'De 3 beken'. Bij de uitwerking van het
bodemsaneringsproject werd voor de nodige afstemming gezocht met de natuurdoelstellingen in het gebied.
 

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3698

De kernen van beide gebieden worden gevormd door een kunstmatig wachtbekken, voorheen waren dit natuurlijke
overstromingsgebieden. Ook momenteel overstromen grote delen van deze globale depressie op een meer
natuurlijke wijze. Dit systeem moet alleszins behouden en verbeterd worden. Om de kwaliteit in de wachtbekkens te
verbeteren kan het aangewezen zijn om niet alleen bij zeer hoge waterstand in de aanvoerende waterlopen, maar
ook bij mindere aanvoer, een doorstroming van de bekkens zelf te behouden. Ook zou de waterstand in de
bekkens, zeker in het voorjaar, voldoende hoog gehouden moeten worden, zodat zeker een aantal plas-dras
situaties ontwikkeld kunnen worden. Dit bevordert zowel de kwaliteit van de vegetaties als de mogelijkheden voor
broedvogels en vormt geen probleem voor de capaciteit van de bekkens. De vijzels die gebruikt worden vormen
inderdaad niet alleen een probleem voor de vismigratie, maar bij werking ervan worden veel vissen gedood. Ofwel
dient een ander systeem te worden gebruikt, ofwel moet het onmogelijk worden gemaakt dat vissen hierin terecht
komen.
We gaan ervan uit dat het integraal project Schulensbroek verder wordt uitgevoerd zodat hier een belangrijk gebied
blijft behouden zowel voor waterbeheer als voor ecologie.
In dit verband dienen we ook de aandacht te vestigen op het gegeven dat ook grote delen van de Demervalleii
(buiten het binnenbekken) natuurreservaat zijn en planologisch zijn omgezet in natuurgebied, wat de uitvoering van
een natuurinrichtingsproject kan vereenvoudigen. Dit kan dan weer gebruikt worden met maatregelen in Webbekom
waardoor een vrij groot aaneengesloten gebied wordt gerealiseerd, dat zowel de waterhuishouding als de ecologie
verbetert.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerkingen.  Bij het beheer en de verdere inrichting van
de wachtbekkens dient ten volle rekening te houden met de aanwezige natuurdoelstellingen.  Dit is zo voorzien in
het SBBP.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Het bekkensecretariaat neemt deze opmerkingen verder op in het kader van het integraal project Schulensbroek
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Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3700

De uitvoering van het project Sigma Demer, tussen Diest en Werchter, vormt in feite een project dat omwille van de
grootschaligheid en de impact op de omgeving los staat van de uitvoering van de speerpuntprojecten en de
aandachtsgebieden. Dit project zou alleszins, gelet op het uitgevoerd voorbereidend werk, uitgevoerd moeten
kunnen worden voor 2021. We gaan er van uit dat de sanering van de Hulpe in dezelfde termijn zal worden
uitgevoerd. 
De opmaak van een RUP om de nieuwe bodembestemmingen vast te leggen is natuurlijk aangewezen, maar kan
op relatief korte termijn gerealiseerd worden. Bij de opmaak hiervan zou men dan bepaalde zeer
overstromingsgevoelige gebieden, gelegen nabij de Demer, en op te nemen binnen het project zelf, kunnen
omzetten van landbouwbestemming naar natuurbestemming. Hierbij kan onder meer rekening gehouden worden
met de globale verdeelsleutel die is vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) van 1997 tussen
landbouw, bos en natuur en tot op heden niet is gerealiseerd.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerkingen en vraagt aan het bekkensecretariaat deze
opmerkingen op te nemen in het kader van het integraal project 'Sigma Demer'.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Het bekkensecretariaat neemt deze opmerkingen verder mee in het kader van het integraal project 'Sigma Demer'.
 

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3702

Een belangrijk negatief aspect van de waterkwaliteit is ongetwijfeld de lozingen aan de RWZI’s, maar ook de
overstorten op de waterlopen hebben een zeer negatieve invloed op de waterlopen. Inzake de lozingen van
bedrijven op de Laambeek is het aangewezen dat men niet alleen de lozingen opvolgt, maar dat de overheid
maatregelen oplegt om ofwel te lozen op de riolering, ofwel de bedrijven verplicht tot individuele zuivering. Telkens
natuurlijk met afkoppeling van het regenwater
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering is het eens met het belang dat gehecht wordt aan de RWZI lozingen en
overstorten. Het opvolgen van waterkwaliteit en lozingen gebeurt door de Vlaams MilieuMaatschappij.  De
vergunningsverlenende instanties leggen eventuele maatregelen op bij het verlenen van een vergunning.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

 
 
 

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3703

Structuurherstel in de benedenloop zal zeer moeilijk zijn, omwille van de aanwezigheid van dijken, maar overwogen
kan worden om beperkte maatregelen te nemen, zoals dijken beperkt verplaatsen waardoor meer ruimte vrijkomt
voor de beek zelf. 
De bovenlopen van Mangel- en Laambeek vormen meestal nog een relatief goede structuur maar in de
Mangelbeek zijn een aantal maatregelen genomen ten gevolge van de mijnverzakkingen (Lillo, Zolder). Ook het
nog steeds te drastisch onderhoud van de beek is zeer nefast. Op een aantal plaatsen kan de bedding structureel
verhoogd worden zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor bewoning of infrastructuren. Ter hoogte van
Habitats mag de waterstand merkbaar stijgen, maar men moet wel rekening houden met de aanwezige overstorten
en met het neerslagwater afkomstig van infrastructuren.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerkingen. De opmerkingen worden meegenomen in
het integraal project rond aandachtsgebied Mangelbeek (en/of de gerelateerde integrale projecten 'Schulensbroek'
en 'De Wijers').
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De opmerkingen worden meegenomen in het integraal project rond aandachtsgebied Mangelbeek (en/of de
gerelateerde integrale projecten 'Schulensbroek' en 'De Wijers')
 

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3704

Grote delen van de Mombeek zijn gelegen in landbouwgebied met akkerland en laagstam boomgaarden.
Functionele erosiemaatregelen en oeverstroken zijn hier noodzakelijk. 
De waardevolle natuurgebieden in de vallei hebben een goede waterhuishouding en waterkwaliteit nodig. 
We gaan er van uit dat, eenmaal de zuiveringsstructuur RWZI Jesseren geoptimaliseerd is, men ook het
structuurherstel, samen met de andere maatregelen zoals oeverstroken en erosiemaatregelen, zal uitvoeren. Voor
gebieden waar bijvoorbeeld onderzoek nodige is, zoals Wintershoven, gaan we er van uit dat dit onderzoek relatief
snel kan worden uitgevoerd zodat de resultaten hiervan meegenomen kunnen worden in de uitvoering van de
maatregelen
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Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met deze opmerkingen, die reeds meegenomen zijn in de visie en
het actieplan rond het speerpuntgebied Mombeek in het kader van het integraal project Herk en Mombeek.
Rond het gebied van Wintershoven is de actie intussen al in uitvoering. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

 nvt
 
 

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3705

Het speerpuntgebied Munsterbeek is ook ecologisch een belangrijk gebied. Maatregelen die worden uitgevoerd om
de luchtkwaliteit te verbeteren zouden hier rekening mee kunnen (moeten) houden. In het Ruimtelijk Structuurplan
Limburg is hier een natte natuurverbinding voorzien, tussen de beekvalleien overgang Kempen-Haspengouw en de
Demervallei (verbinding nr. 54). Aangezien het gebied ten zuiden van het Albertkanaal (Haspengouw) vooral in
landbouwgebruik is, is het aangewezen om buffermaatregelen (oeverstroken) te nemen. 
Door de beekstructuur te verbeteren, zoals de doortocht van de Munsterbeek in Munsterbilzen, kunnen ook een
aantal belangrijke vismigratieknelpunten opgelost worden.
Ook dient rekening gehouden te worden met verdrogingseffecten op een aantal beken door de uitgevoerde
verdiepingen. Meestal kunnen deze verdiepingen ongedaan gemaakt worden zonder nefaste gevolgen voor
landbouw of bewoning.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerkingen. De opmerkingen worden meegenomen in
het gebiedsgericht overleg rond speerpuntgebied Munsterbeek in het kader van het op te starten integraal project
'Demer Limburg'. De ruimte voor de verbetering van de beekstructuur in centrum Munsterbilzen is beperkt wegens
overwelving  en krappe ruimte. Oplossingen van vismigratieknelpunten is één van de belangrijkste knelpunten en
wordt door de betrokken waterbeheerders ter harte genomen. In het kader van het integraal project zal de
haalbaarheid voor de oplossing van elk knelpunt worden overlopen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Het bekkensecretariaat neemt de opmerkingen mee in het gebiedsgericht overleg fonr speerpuntgebied
Munsterbeek in het kader van het op te starten integraal project 'Demer Limburg'.
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Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3707

In dit aandachtsgebied zullen nog een groot aantal maatregelen genomen moeten worden 
zoals de realisatie van een volwaardige zuiveringsinfrastructuur. Door de realisatie van de voorziene
structuurverbetering kan ook de wateroverlast (in Diest) beperkt worden. In de vallei zijn inzake waterberging nog
een aantal mogelijkheden. Bij de realisatie van de bergingscapaciteit moet dan wel, net als in al de waterlopen,
rekening gehouden worden met de ecologische waarde en de na te streven doelstellingen inzake de IHD’s en
waardevolle Vlaamse biotopen.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met deze opmerkingen. Bij uitwerking van overstromingsgebieden
probeert de waterbeheerder in de mate van het mogelijke rekening te houden met andere doelstellingen dan
waterberging, zoals ecologische meerwaarde, landschappelijke integratie, ... .
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3710

Ook hier is een globaal RUP of meerdere RUP's (per deelbekken) zinvol. Rekening houdend met de reeds
herbevestigde agrarische gebieden (HAG’s) kunnen in de valleien zelf bestemmingen worden vastgelegd die
volwaardig rekening houden met de noodwendigheden om een volwaardig waterbeheersysteem te realiseren
(waterberging, overstromingsgebieden, oeverzones…). Daarnaast is en blijft het noodzakelijk om op een
volwaardige manier erosie te bestrijden.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerkingen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Ingediende reacties

Id: 3711

Ook in de Velpevallei moeten nog een groot aantal maatregelen genomen worden.
 
Inzake waterzuivering zou men op bepaalde plaatsen in de vallei kunnen werken met kleinschalige
waterzuiveringsinstallaties (IBA’s). Om de kwaliteit van de hele waterloop te verbeteren zijn zowel op de Velpe zelf
als op de zijbeken maatregelen nodig zoals oeverzones en erosiemaatregelen. Door het  typisch reliëf, heuvels tot
50 m boven de vlakke valleien, is de aanleg van een uitgebreid rioleringsnet vaak zeer duur en door de verspreide
bebouwing ook vaak niet rendabel. Kleinschalige zuiveringsinstallaties op niveau van woningen en/of wijken
kunnen mogelijk oplossingen bieden.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerkingen. In het kader van het integraal project Velpe
worden deze suggesties aan de betrokken rioolbeheerders meegedeeld. De keuze om aan te sluiten op de riolering
of een IBA te plaatsen wordt bepaald door de zoneringsplannen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

In het kader van het integraal project Velpe worden deze suggesties aan de betrokken rioolbeheerders
meegedeeld.
 

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3713

Op vlak van kwaliteit is er vooral het probleem van het huishoudelijk afvalwater van Beringen en de
nutriëntenverontreiniging in het brongebied. Het eerste probleem moet opgelost worden door uitbouw van het
RWZI. Het tweede probleem kan en moet opgelost worden door een duidelijke en afdoende sanering van de
bedrijven van xxxx. Deze bedrijven liggen duidelijk aan de basis van de hele problematiek in het brongebied en
strekken zich zelfs uit tot het grondwater en de Bollisserbeek (stroomgebied van de Maas). Er zijn in het recente
verleden voldoende onderzoeken hieromtrent uitgevoerd waaruit blijkt dat deze bedrijven zelfs de IHD van de
SBZ’s zware schade toebrengen. 
Stroomafwaarts Beringen (Meldert en Halen) kan de problematiek, veroorzaakt worden door de landbouw, deels
teruggedrongen worden door een strikte toepassing van de mestregelgeving en het realiseren van voldoende brede
oevers. 
Stroomafwaarts Beringen is door de provincie een natte natuurverbinding voorzien. Afstemming van beide plannen
– realisatie van het speerpuntgebied en de realisatie van de natuurverbinding – is zinvol en aangewezen.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerkingen. De opmerkingen worden meegenomen in
de uitwerking van het integraal project Zwarte Beek.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De opmerkingen worden meegenomen in het integraal project Zwarte Beek.
 

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3714

Stroomopwaarts Bilzen loopt de Demer overwegend door landbouwgebied met veel akkerbouw. 
Stroomafwaarts Bilzen is er meer weiland aanwezig en is het reliëf veel vlakker. 
Dit houdt onder meer in dat we in het gebied stroomopwaarts Bilzen alleszins pleiten voor structurele
erosiewerende maatregelen, gecombineerd met bufferzones langsheen de waterlopen.
Bij het verhogen van het natuurlijk waterbergend vermogen in de valleien moet wel rekening gehouden worden met
de kwaliteit van het water. Water met een slechte chemische en/of biologische toestand veroorzaakt
kwaliteitsverlies van waardevolle flora, zeker in de overstromingsgebieden. Dit moet voorkomen worden.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerkingen. De opmerkingen worden meegenomen in
het kader van het gebiedsgericht overleg inzake speerpuntgebied 'Demer I'  in het integraal project 'Demer
Limburg'.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De opmerkingen worden meegenomen in het kader van het gebiedsgericht overleg inzake het speerpuntgebied
Demer I in het integraal project 'Demer Limburg'.
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Voor het gebied Herk/Mombeek is momenteel een integraal project in uitvoering. Hierbij wordt veel aandacht
besteed aan structuurherstel van de waterlopen en aan het realiseren van de (nieuwe) planologische
bestemmingen in de vallei. We verwachten alleszins dat dit project verder wordt uitgevoerd, ook al is een deel van
het gebied opgenomen als aandachtsgebied en een ander deel als speerpuntgebied. 
Net zoals bij andere beekvalleien is het aangewezen om, mochten er planologische bestemmingswijzigingen
worden doorgevoerd, deze natuurlijk verder mee op te nemen in de uitvoering van het project. Anderzijds kan het,
om een verantwoord beleid te realiseren, zinvol zijn om de bestemming te wijzigen waardoor bepaalde ingrepen
makkelijker (en goedkoper) kunnen worden uitgevoerd. Daarenboven is afstemming van bepaalde ingrepen
aangewezen: zo is het zinvol om eerst te werken aan de kwaliteitsverbetering van de waterlopen, door uitbouw van
de RWZI’s of andere ingrepen, voordat men overstromingsgebieden realiseert. Zeker in gebieden met bijzondere
habitats is dit noodzakelijk om de kwaliteit te kunnen behouden. 
Zeker in de kleine valleien en waterlopen, zoals Kozenbeek en Wijerbeek, is het realiseren van “multifunctionele
bufferstroken” zoals oeverzones zinvol en zou men dus moeten overwegen om deze maatregelen ook effectief te
realiseren. Hierbij kunnen we opmerken dat de Wijerbeek in het ruimtelijk structuurplan van Limburg is omgenomen
als natte natuurverbinding (nr. 72).
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerkingen. De opmerkingen worden meegenomen in
het kader van integraal project Herk en Mombeek. Beide gebieden, speerpunt- en aandachtsgebied, zullen de
komende jaren de nodige aandacht krijgen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De opmerkingen worden meegenomen in het kader van het integraal project Herk en Mombeek
 

Code van de indiener : WQQ1N0Lg

Ingediende reacties

Id: 3717

Vooral in landbouwgebieden die heuvelachtig zijn en/of waar akkerbouw overheersend is, zijn erosie en afspoeling
van de teeltlaag vaak oorzaak van een geheel aan problemen. Verontreiniging in de waterlopen, wateroverlast
stroomafwaarts in woongebieden, slibvorming in de waterlopen zijn vaak het gevolg. Het is dan ook verbazend te
moeten vaststellen dat de erosieproblematiek in een aantal landbouwgebieden zoals in droog Haspengouw en in
het Hageland nog steeds niet volwaardig en integraal wordt aangepakt. Naast overeenkomsten op vrijwillige basis
zouden hier meer stringente maatregelen opgelegd moeten worden. 
In andere gebieden, zoals de Zwarte Beekvallei stroomafwaarts Beringen, stelt zich nog steeds het
bemestingsprobleem. Hier zouden alleszins in de uitvoering van het MAP stringente maatregelen opgelegd moeten
worden zodat er minder insijpeling en doorsijpeling plaatsvindt.
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Overweging

De Algemene Bekkenvergadering is zich bewust van het belang van het aanpakken van de erosieproblematiek en
van de mestproblematiek aan de bovenloop van de Zwarte Beek. Deze aspecten worden reeds in de teksten van
het plan vermeld en vereisen dus geen verdere aanpassing. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : WmzpKAYH

Ingediende reacties

Id: 8437

Identificatienr.: VELP2
Laat de toestand zoals het is.
  

Overweging

De afbakening is een administratief gegeven, op terrein zal met de percelen niks gebeuren. Door de afbakening wordt het mogelijk gemaakt dat
gebruikers een vergoeding kunnen aanvragen voor minopbrengsten en eigenaars kunnen vragen om uitgekocht te worden, dit geheel op
vrijwillige basis

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : WmzpKAYH

Ingediende reacties

Id: 8438

Identificatienr. VELP1
De weide komt niet onder water, toestand laten zoals het is, beken en grachten onderhouden.
  

Overweging

De afbakening is een administratief gegeven, op terrein zal met de percelen niks gebeuren. Door de afbakening wordt het mogelijk gemaakt dat
gebruikers een vergoeding kunnen aanvragen voor minopbrengsten en eigenaars kunnen vragen om uitgekocht te worden, dit geheel op
vrijwillige basis
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : bl4VousR

Ingediende reacties

Id: 71

Onlangs heeft Theuma op haar grondgebied naast de Begijnebeek een overstromingsgebied gerealiseerd.
In het verleden werd met VMM duidelijk gesteld dat de gebouwen van Theuma gedeeltelijk onder water zullen
komen te staan wanneer het overstromingsgebied in werking zal treden zonder extra maatregelen.
VMM heeft een plan om dit probleem op te lossen (terugslagkleppen + pompstation), maar dit is nog niet
gerealiseerd (realisatie 2015-2016).
Theuma vraagt uitdrukkelijk dat het overstromingsgebied, ter hoogte van het bedrijfsterrein van Theuma, NIET in
gebruik wordt genomen alvorens VMM hun project gerealiseerd hebben , waarbij voorkomen wordt dat de
gebouwen onder water komen te staan wanneer overstromingsgebied gebruikt gaat worden.
 
  

Overweging

 
De VMM zal inderdaad de nodige maatregelen voorzien om het de gebouwen van Theuma niet extra te belasten. Zolang de maatregelen niet
genomen werden zal bij vulling er extra aandacht zijn voor de overstromingsproblematiek ter hoogte van het bedrijf. Indien nodig zal de
vullingshoogte beperkt worden.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3561

In het bekkenspecifiek deel zijn er een 15-tal acties omtrent het wegwerken van vismigratieknelpunten. Het
herstellen van vismigratie mag voor ons geen invloed hebben op landbouwpercelen (grondinname,
waterpeilverhogingen, …). De impact op omliggende landbouwgronden is alles behalve duidelijk in het
bekkenspecifiek deel. Alweer wordt hier een carte blanche uitgereikt in het kader van vismigratie en heeft de
landbouwsector geen duidelijk zicht op de impact. Dit is onaanvaardbaar. We vragen dan ook de acties met
betrekking tot vismigratie die invloed hebben op landbouw te schrappen, tot er duidelijkheid is (via een openbaar
onderzoek) over de impact op landbouwgrond.
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Overweging

Bij de sanering van vismigratieknelpunten zijn er veel aandachtspunten (efficiëntie oplossing, integratie in
omgeving, zuinig ruimtegebruik,kostprijs,…). Het is belangrijk dat steeds op maat van het gebied een goede
oplossing uitgewerkt wordt. De concrete uitwerking van de acties gebeurt steeds in overleg met de betrokken
actoren. Een schrapping van de acties is niet wenselijk gezien de juridische verplichtingen om de
vismigratieknelpunten tijdig te saneren.
In de respectievelijke actiefiches zal worden aangevuld : 'De concrete uitwerking van de acties gebeurt steeds in
overleg met de betrokken actoren'
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3562

9_C_020 Organiseren & coördineren gebiedsgericht overleg voor afstemming & win-wins tussen de acties binnen
en tussen de verschillende maatregelengroepen en om verder acties/projecten te stimuleren in het kader van het
integraal project De Wijers (p. 149/220)  
Indien men spreekt van win-wins tussen de acties en sectoren is het wenselijk om de wins voor de landbouwsector
ook op te lijsten. Meestal zijn die maar heel klein, waardoor men niet kan spreken gedragen acties.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van de opmerking.  Elk integraal project is anders, omwille van de
eigenheid van het gebied, waarop het betrekking heeft.  De win-win's verschillen daarom ook van project tot project.
In het geval van het gebied 'De Wijers' zijn er inderdaad minder landbouwbelangen aanwezig, wel bijvoorbeeld
belangen inzake visvangst, zachte recreatie, natuur, waterkwantiteit en waterkwaliteit.  Het is niet steeds mogelijk
om tot een win-win situatie te komen voor alle belangen in een bepaald gebied, maar het is wel mogelijk om ervoor
te zorgen dat de inspanningen voor één bepaald doel / belang ook een positief effect kunnen resulteren voor een
ander doel / belang. Ook in zo een situatie kan men spreken van een win-win. Ook voor de Wijers zijn win-win
situaties te creëren, al zal dit niet noodzakelijk steeds een specifieke win-win inhouden met de landbouwsector
inhouden. De landbouwbelangen in dit gebied zijn inderdaad niet erg groot.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3567

8A_A_046 Structuurherstel en gepast beheer van de Dorpsbronbeek ter bescherming van de 
rivierdonderpadpopulatie in Linter:
Een van de voorgestelde maatregelen hierin is het tegengaan van de sedimentstroom van hoger gelegen akkers. In
het voorjaar van 2014 keurde de Vlaamse Regering echter het besluit goed waardoor de verplichte maatregelen die
landbouwers moeten nemen in het kader van de randvoorwaarden om erosie te voorkomen sterk uitgebreid
werden. 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 worden 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 in de beheerplannen voorgestelde maatregelen moeten rekening houden met en afgewogen worden tov het feit
dat omwille van de nieuwe verplichtingen die opgelegd worden er een positieve evolutie te verwachten is in de
erosieproblematiek. De voorgestelde acties en maatregelen kunnen enkel vrijwillig toegepast worden via
stimulerende instrumenten zoals beheerovereenkomsten. 
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.
  

Overweging

De algemene bekkenvergadering is op de hoogte van de aanpassing van het erosiebesluit en verwacht hierdoor
zeker impact. Het klopt dat er verplichte maatregelen gefaseerd worden ingevoerd en dat dit op teelttechnisch vlak
een belangrijke impact heeft.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 53 of 70



Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3568

Actie 7B_D_002, 7B_E_005, 7B_D_043, 7B_D_044 Verschillende Gebiedsgerichte projecten om verontreiniging
met nutriënten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen. 
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
is  worden afgebakend als focusgebied en in die gebieden gelden strengere maatregelen voor bemesting.  Alle
maatregelen en bemestingsnormen zijn uitgewerkt in het 5de Mestactieprogramma en daaruit voortvloeiende
mestwetgeving.  
Binnen het flankerend beleid van het Mestdecreet is CVBB (“Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding
duurzame bemesting). Het CVBB heeft onder haar takenpakket onder meer het identificeren van de belangrijkste
knelpunten rond slechte MAP-meetpunten. Verder worden er in die regio’s waar de waterkwaliteit onvoldoende
blijkt ook waterkwaliteitsgroepen opgericht onder leiding van het CVBB om gezamenlijk met land- en tuinbouwers
de mogelijke oorzaak te achterhalen en concrete oplossingen uit te werken.
  

Overweging

Doel van gebiedsgerichte projecten is om over diverse overheden heen geintregeerd samen te werken om in
bewust gebied naar oplossingen te zoeken voor aanhoudend knelpunten in de verontreiniging van
oppervlaktewater. Dit alles binnen het bestaande en toekomstige wettelijke kader. Naast het mestbeleid in
uitvoering van de Europese nitraatrichtlijn is er ook de Europese kaderrichtlijnwater, en het Vlaamse decreet
integraal waterbeleid dat ook in landbouwgebied van kracht is en dus de basis is voor het voeren van
gebiedgerichte projecten.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3569

4B_B_085 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in de Winge deel tweede categorie- in
SBZ-gebied BE2400012 
In welke mate is deze actie afgestemd met het managementplan? Hoe kadert dit in een eerste fase van
vrijwilligheid? Deze maatregelen mag géén impact hebben op de omliggende landbouwgronden door het wijzigen
van de grondwatertafel.
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Overweging

De realisatie van de IHD is nu vertaald in de SGBP via geclusterde acties omdat momenteel in de meeste gevallen
nog niet gekend is hoe bepaalde milieudrukken concreet dienen aangepakt te worden. Deze acties zullen verder
geconcretiseerd worden tot acties via de managementplannen. Van zodra concrete uitvoeringsacties gekend zijn,
kunnen deze via de jaarlijkse op te maken wateruitvoeringsprogrammas opgenomen worden in de
bekkenspecifieke delen van het SGBP.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3570

Acties betreffende de oeverzones: 8A_D_024, 8A_D_027 
In deze actie zitten verborgen beperkingen voor landbouw verscholen. Volgens artikel 10 van het decreet Integraal
Waterbeleid gelden er in een oeverzone bepalingen inzake  bemesting, gebruik van pesticiden, grondbewerkingen,
bovengrondse constructies en uitvoering van werken.  
We wensen er op te wijzen dat er om te werken aan de waterkwaliteit nog verder kan ingezet worden op vrijwillige
teelt technische maatregelen (mestinjectie, driftreductie,…) vooraleer het instrument oeverzones, dat een grote
ruimtelijke impact heeft, wordt ingezet. Oeverzones mogen niet generiek en ad hoc afgebakend worden. De
afbakening moet gebeuren vanuit een duidelijke gebiedsgebonden en wetenschappelijk onderbouwde
knelpuntanalyse. Het afbakenen van oeverzones is iets wat een gebiedsgerichte aanpak vereist 
Vooraleer oeverzones afgebakend worden in de volgende plannen, moet er duidelijkheid komen over hoe zo een
oeverzoneproject er precies zal uitzien. Het decreet integraal waterbeleid voorziet dat de Vlaamse Regering
hiervoor verdere regels kan vastleggen die duidelijkheid geven  over het beheer, de financiering en
vergoedingsregelingen. Er moet voor Boerenbond dus eerst een uitvoeringsbesluit goedgekeurd zijn waarin onder
meer bepalingen zijn opgenomen rond inspraakprocedure en overleg en vergoedingssystemen voor getroffen
eigenaars EN gebruikers. Het vergoedingenbesluit in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid voorziet
momenteel immers geen compensatie voor gebruikers wanneer oeverzones worden afgebakend ondanks de
gebruiksbeperkingen die kunnen worden opgelegd.
  

Page 55 of 70



Overweging

Het artikel 9 uit het Decreet werd in 2013 aangepast en vervangen door wat volgt: Als met het oog op de natuurlijke
werking van watersystemen of het natuurbehoud, of de bescherming tegen erosie of inspoeling van sedimenten,
pesticiden of meststoffen, een bredere oeverzone nodig is, wordt die op gemotiveerde wijze afgebakend door de
goedkeuring van een oeverzoneproject in een stroomgebiedbeheerplan, een wateruitvoeringsprogramma of een
beslissing van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor het opstellen en het
goedkeuren van oeverzoneprojecten.
Aangezien er geen oeverzoneprojecten in het stroomgebiedbeheerplan zijn opgenomen, vormt het
stroomgebiedbeheerplan dus geenszins een 'carte blanche'. De bedoeling van de decreetsaanpassing is om
inderdaad een gebiedsgerichte aanpak mogelijk te maken waarbij een oeverzoneproject een middel is om de
vereiste milieukwaliteitsdoelen te behalen maar zeker geen doel op zich. Dit betekent dat er steeds gebiedsgericht
een afweging kan gemaakt worden tussen de verschillende mogelijke oplossingen waaronder bijv. vrijwillige
maatregelen zoals beheerovereenkomsten en teelttechnische maatregelen ten opzichte van de afbakening van een
oeverzone. Indien uiteindelijk -en in overleg met de betrokkenen- voor een oeverzone gekozen wordt, kunnen
eventuele verplichtingen ook op maat van het probleem worden afgesproken wat in de eerste versie van het
Decreet niet mogelijk was.
Vooraleer oeverzoneprojecten afgebakend kunnen worden, zal er eerst nog een uitvoeringsbesluit voor dit
instrument dienen te worden uitgewerkt.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3571

p.173: actie 6_H_027 Realisatie van beschermingsdijken rond woningen Zoutleeuw met maximaal
behoud/optimalisatie van waterbergingscapaciteit valleigebied van de Kleine Gete. 
Indien hier wordt verwezen naar het overstromingsbeheerplan met GOG Zoutleeuw als beleidsoptie heeft de
voorgestelde dijk ter hoogte van Zoutleeuw een grote impact op het aanwezige landbouwbedrijf dat gelegen is aan
de Tiensestraat te Zoutleeuw. Het betreft een rundveebedrijf met 2 jonge landbouwers. De voorgestelde dijk net
achter hun bedrijf zou ervoor zorgen dat hun huiskavel (20ha) veel meer onder water zou staan wat niet enkel een
rechtstreeks gevolg zou hebben op de gronden maar ook op het landbouwbedrijf. Ook op gebied van mestafzet en
huisvesting van runderen heeft dit een groot nadelig effect.  Wij vragen dan ook dit landbouwbedrijf en zijn
huiskavel te vrijwaren van enige maatregelen.
  

Overweging

De realisatie van een beschermingsdijk rond de bewoning heeft geen impact op het overstromingsregime van het
omliggend landbouwgebied. Met de landbouwsector en de gemeente werd de afspraak gemaakt dat ook de
haalbaarheid van maatregelen om frequente overstromingen van intensief landbouwgebied maximaal te
voorkomen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3572

8B_A_092, 4B_D_067, ev… Anti-erosiemaatregelen in het Demerbekken tvh waterloopgerelateerde
erosieknelpunten buiten beschermde gebieden.  
Voor alle acties die anti-erosiemaatregelen beschrijven, moet er rekening gehouden worden met de recente
wijziging in de randvoorwaarden voor erosie. Hier zijn de teeltvoorwaarden al sterk gewijzigd die binnen afzienbare
tijd hun vruchten zullen moeten afwerpen. Landbouwers die op deze of eender welke manier al inspanningen
geleverd hebben om erosiemaatregelen te nemen, moeten bij deze acties ontzien worden.
  

Overweging

Het klopt dat er een belangrijke reductie van de sedimentaanvoer naar de waterlopen verwacht wordt dankzij de
recent goedgekeurde verplichte maatregelen. Voor belangrijke knelpunten zullen bijkomende maatregelen echter
nog steeds nodig blijven. Maatregelen via beheerovereenkomsten worden inderdaad vrijwillig door landbouwers
toegepast. Ook de gemeenten rekenen doorgaans op de vrijwillige medewerking, hoewel ze ook wel de
mogelijkheid hebben om over te gaan tot onteigening.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3574

Aandachtsgebied Herk (p. 112/220) 
Gelieve onder 2160 de zin ‘het verbinden van natuurgebieden’ te schrappen. Dit gaat in tegen het ruimtelijk
structuurplan en gooit alle planning en beleid rond ruimtelijke ordening over boord.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt kennis van deze opmerking. De vemelding ‘het verbinden van
natuurgebieden’ heeft niet de bedoeling om in te gaan tegen de vroegere binnen de ruimtelijke
ordening afgesproken ruimtelijke visie op Haspengouw.  Om verwarring te vermijden wordt de term vervangen door
de term 'natuurverbindingen', die ruimer is en bijvoorbeeld ook kan betrekking hebben op een beheerovereenkomst
door een landbouwer.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Hoofstuk 4, visie, regel 2162: vervangen 'het verbinden van natuurgebieden’ door  'natuurverbindingen'.
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3576

Belangrijkste bronnen (p. 38/220)  
Het gebruik van pesticiden in de landbouw wordt hier heel zwart-wit voorgesteld! Er zijn ook andere gevaarlijke
stoffen uit andere sectoren die een impact hebben op het milieu (bv PAK’s). Hiervan worden de nadelige effecten
niet beschreven. Gelieve alle sectoren correct en gelijkwaardig te behandelen.
  

Overweging

De andere gevaarlijke stoffen uit andere sectoren die een impact hebben op het milieu (bv PAK’s) worden verder
behandeld onder de hoofding 'industrie' (r 845, p 39) en r1472, p 85.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Brugse Polders, Bekken Gentse
kanalen, Benedenscheldebekken, Bovenscheldebekken, Demerbekken, Denderbekken, Dijle- en Zennebekken,
IJzerbekken, Leiebekken, Maasbekken, Netebekken

Uit te voeren wijzigingen:

Aanpassing r 852, p 39 na '…en overige polluenten,
Ook deze stoffen hebben een nadelige invloed op waterorganismen en op de mens. Het blijft daarom belangrijk om
de PAK-emissie terug te dringen.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3580

Beschermde gebieden oppervlaktewater-SBZ (p. 73/220) 
De verschillende doelstellingen (D1-5) zijn niet afgestemd met de overlegplatformen. In de aanwijzingsbesluiten zijn
deze doelstellingen niet opgenomen. Men mag met deze verstrengde normen niet verder gaan de dan Europese
Kaderrichtlijn water. Gelieve dan ook tabel 18 p. 77/220 te schrappen.
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Overweging

De Kaderrichtlijn Water stelt dat er strengere milieudoelstellingen kunnen worden vastgesteld indien nodig voor het
bereiken van de gunstige staat van instandhouding van de Europees beschermde habitats en soorten. Er is op
eenzelfde wijze tewerk gegaan als bij het eerste stroomgebiedbeheerplan met dat verschil dat bij de opmaak van
de tabel voor een 1 op 1 afstemming is gezorgd met de doelen uit de aanwijzingsbesluiten.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3582

Bodemerosie (p. 39/220)  
De aanwezigheid van zware metalen is blijkbaar een natuurlijk verschijnsel (de historische vervuiling is in het
openbaar onderzoek blijkbaar maar bijzaak). Bodemerosie is al een eeuwenoud fenomeen, maar door de
verschillende factoren is de impact hiervan ondertussen groter geworden. De landbouwsector moet door een
recente wetgeving al veel aanpassingen in de teeltplannen maken. Er mogen via de bekkenbeheerplannen geen
bijkomende maatregelen opgelegd worden die een nadelige invloed hebben op de landbouwsector.
  

Overweging

Het klopt dat er een belangrijke reductie van de sedimentaanvoer naar de waterlopen verwacht wordt dankzij de
recent goedgekeurde verplichte maatregelen. Voor belangrijke knelpunten zullen bijkomende maatregelen echter
nog steeds nodig blijven. Maatregelen via beheerovereenkomsten worden inderdaad vrijwillig door landbouwers
aangelegd. Ook de gemeenten rekenen doorgaans op de vrijwillige medewerking, hoewel ze ook wel de
mogelijkheid hebben om over te gaan tot onteigening.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3583

Watergebonden EU habitats- en soorten (p. 61/220 ev) 
Vanaf wanneer spreken we van watergebonden habitats/soorten? Voor habitats zoals 6230, 6410 of 91E0 zijn er
geen vermeldingen van watergebonden noodzaak. Dit document mag geen verdoken manier zijn om alsnog op
verschillende plaatsen habitats – en soorten te realiseren. Het overleg hieromtrent moet verlopen via de
overlegplatformen die dit voorjaar van start zullen gaan.
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Overweging

Watergebonden wil zeggen dat het gebied Europees beschermde habitats of soorten bevat die rechtstreeks of
onrechtstreeks afhankelijk zijn van een aangepast waterbeheer, zoals vb. habitat 91E0 (elzenbroekbos). In dit
stroomgebiedbeheerplan is gezorgd voor een 1 op 1 relatie met het lopende IHD-traject aangezien dit reeds beslist
beleid is. Voor de Europees beschermde habitats en soorten worden geen bijkomende doelen en bijhorende
maatregelen geformuleerd. Er dient wel mee rekening gehouden worden dat de Kaderrichtlijn Water een
basiskwaliteit nastreeft voor alle waterlopen terwijl de Habitatrichtlijn focust op een verhoogde kwaliteit voor een
beperkt aantal soorten en habitats in een reeks afgebakende gebieden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3584

Zwarte beek (p. 114/220) 
Als landbouwsector zijn we geen vragende partij voor oeverstroken. Deze kan en mag dan ook niet fungeren als
ecologische verbindingszone. Het intensieve landbouwgebruik moet niet afgestemd worden op het
overstromingsregime van de Zwarte Beek. Het overstromingsregime kan ook rekening houden met de
aanwezigheid van landbouw.
  

Overweging

Het gaat hier in eerste instantie om een voorstel een oeverstrook aan te leggen om 2 geïsoleerde natuurkernen thv
Meldert met elkaar te verbinden. Wanneer men het voorstel ook wil implementeren, zal dat moeten gebeuren via
lokaal overleg. Een voorwaarde voor succes is een samenwerkingsverband gebaseerd op vrijwilligheid en een
gepaste compensatie.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : evnTYQDZ

Ingediende reacties

Id: 3585

F_004   Bouwen van 4 GOG's (Gecontroleerde OverstromingsGebieden) op de Zevenbronnenbeek en
Dormaalbeek (Molenbeek) 
6_F_068 Bouwen van een overstromingsgebied langs de Gete in het mondingsgebied van de Gete en de
Melsterbeek 
6_F_069 Bouwen van een overstromingsgebied langs de Kleine Gete stroomopwaarts van het mondingsgebied
van de Dormaalbeek 
6_F_070 Bouwen van een overstromingsgebied langs de Grote Gete stroomoopwaarts Drieslinter tussen
Drieslinter en Neerlinter 
6_F_071 Bouwen van een overstromingsgebied langs de Grote Gete stroomopwaarts Neerlinter ter hoogte van de
Late Broeken 
6_F_072 Bouwen van een overstromingsgebied langs de Grote Gete stroomopwaarts Tienen 
6_F_237 Bouwen van een GOG op de Ruelbeek in Geetbets 
6_F_245 Bouwen van een overstromingsgebied langs de Kleine Gete ter hoogte van Orsmaal-Gussenhoven
6_F_104 Bouwen van een overstromingsgebied langs de Kaatsbeek stroomopwaarts natuurwaarden in Pomperik -
Dorpsbeemden.  
Fiche 
6_F_120 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Winge ter hoogte van de Uytemolen
te Wezemaal - Nieuwrode
Fiche 
6_F_122 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Winge ter hoogte van Sint-Pieters-
Rode
6_F_256 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Lossingsbeek (Winge) te Wilsele
en Holsbeek
 
Motivering voor aanleg overstromingsgebieden in de Getevallei is veel te zwak: 
p.119: “De ruimtelijke uitgestrektheid van dit gebied biedt belangrijke kansen in de zoektocht naar mogelijkheden
om de interactie tussen de valleigronden en hun waterlopen te herstellen. De nadruk dient te liggen op het
bevorderen van de natuurlijke overstromingsmogelijkheden van de vallei, met aandacht voor enkele specifieke
zones”
 “Naast de inrichting van overstromingsgebieden moeten de mogelijkheden onderzocht worden om de uitgestrekte
valleigebieden maximaal hun waterbergende en -conserverende functie te laten vervullen. De afbakening van het
'kleinstedelijk gebied Tienen' zette de Grote Gete in de schijnwerpers: via het 'strategisch project Gete' zal
nagegaan worden hoe de Gete in het centrum van Tienen, of in de volledige Getevallei onder de loep kan genomen
worden.
  Waar is de wetenschappelijke onderbouwing van de noodzaak tot aanleg van deze overstromingsgebieden? Een
uitgestrekt gebied (vol met waardevolle landbouwgebieden) verantwoord geen enkele noodzaak tot het aanleggen
van overstromingsgebieden. Het valt op dat er in de Getevallei zéér veel overstromingsgebieden worden
voorgesteld, wat niet kan voor ons. 
Indien in het kader van veiligheidsdoelstellingen duidelijk wordt aangetoond dat er nood is aan meer ruimte voor
water en er effectief actieve overstromingsgebieden moeten ingeschakeld worden, moet het principe van zuinig
ruimtegebruik maximaal gehanteerd worden en gezocht worden naar die gronden waar de impact op de
landbouwsector het laagst is. Daarnaast moet meer gestreefd worden naar win-win situaties. Zo  kan er onderzocht
worden of water niet kan gebufferd worden in een spaarbekken, ipv via de aanleg van overstromingsgebied. Op die
manier kan het water nadien nog hergebruikt worden.
Boerenbond pleit hier voor een degelijk vergoedingssysteem voor ingeschakelde overstromingsgebieden waarbij in
de praktijk invulling gegeven wordt aan het concept van blauwe diensten en vergoedingen voor erfdienstbaarheden.
Wij stellen hier voor 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. 
In de Getevallei is er reeds zeer veel landbouw opgekocht door Natuurpunt (+- 500ha). Daarnaast is er door het
natuurinrichtingsproject van de Grote Getevallei reeds een heel groot natuurgebied ontstaan. Wateropvang dient
maximaal te gebeuren in deze gebieden ten einde niet nóg meer waardevolle landbouwgrond en weides in te
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nemen en de landbouwers hier voldoende landbouwgrond te voorzien. 
In ruilverkaveling Willebringen worden momenteel locaties voor wachtbekkens onderzocht. Het projectgebied van
deze ruilverkaveling komt ook gedeeltelijk op grondgebied van Tienen te liggen. In hoeverre is er afstemming met
de VLM omtrent de aan te leggen wachtbekkens?
  

Overweging

Het  ontwerp van de werken moet inderdaad nog volledig op punt gesteld worden en de nodige inspraakronden
doorlopen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : hfkasUIa

Ingediende reacties

Id: 5369

Binnen het stroomgebiedbeheerplan werd actie 8A_F_002 gedefinieerd: "Afstemmen van de recreatiedruk in de
Demervallei op de draagkracht van het systeem".  De stad is bereid de nodige onderzoeken uit te voeren om deze
afspraak na te komen. De financiële impact van deze actie kan op dit moment echter nog niet worden ingeschat
omdat de nodige acties nog niet kunnen worden bepaald. Hierdoor kan op dit moment geen garantie gegeven
worden dat de nodige aanpassingen binnen de gevraagde termijn kunnen worden uitgevoerd.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering neemt nota van de opmerking van de stad Aarschot. Actie 8A_F_002 is een
algemene actie, zonder specifiek budget, diekadert binnen de werking van het strategisch project Demervallei door
Regionaal Landschap Noord Hageland.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : s5LXYAvo

Ingediende reacties

Id: 3529

Deze opmerkingen gaan over de Mombeek, cluster Herk & Mombeek in het Demerbekken. 
De Mombeek is aangeduid als speerpuntgebied. Langs de Mombeek liggen enkele belangrijke Natura-2000
gebieden, waarvan enkele in beheer bij Natuurpunt. Voor een groot deel van de belangrijke Europese habitats in
deze Natura-2000 gebieden is water zeer belangrijk. Waterkwaliteit en waterhuishouding is daarom ook een
belangrijke factor in het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in deze habitatrichtlijngebieden. 
In het bekkenbeheerplan worden structuurherstel op deze waterlopen aangehaald. Natuurpunt heeft reeds in de
Oude Mombeek ter hoogte van de Mombeek in Hasselt-Alken mee deelgenomen aan een structuurherstelproject,
en ook voor in de toekomst zijn er plannen om deel te nemen aan structuurherstelprojecten. Een belangrijke
randvoorwaarde om te kunnen overgaan tot hermeandering, verhoging van de bedding en structuurherstel is een
goede waterkwaliteit. 
Recent is er weer een belangrijke stap gezet met de opstart van de RWZI Jesseren. Toch blijven er verschillende
knelpunten aanwezig. Omdat prioriteiten en timing niet altijd duidelijk zijn in de verschillende plannen geven we
graag nog enkele zaken mee.
In het kader van waterkwaliteit spelen landbouw en huishoudelijk afvalwater een belangrijke rol in dit
speerpuntgebied. In verband met de invloed van landbouw op de waterkwaliteit lijkt het ons belangrijk dat er verder
wordt ingezet op sensibilisering. Maar daarnaast is het belangrijk dat de geldende verplichtingen ook gehandhaafd
worden. Voor huishoudelijk afvalwater blijven directe lozingspunten vlakbij de natuurgebieden een belangrijk
knelpunt. De gevolgen van deze nabijgelegen lozingspunten zijn het meest zichtbaar en hebben een groot direct
effect op het gebied, maar daarmee willen we zeker niet aangeven dat de andere projecten niet belangrijk zijn
Algemeen aandachtspunten: 

    •  De nagestreefde vegetatietypes in de zeer watergebonden natuurgebieden zijn zeer fosforgevoelig. Op het
verminderen van de input in het beeksysteem en verhogen van de verwijdering van de factor fosfor vanuit RWZI,
huishoudens en landbouw moet extra worden ingezet.
    •  In de plannen wordt aangegeven dat verschillende RWZI’s de VLAREM-doelstellingen niet halen, en dan
voornamelijk op totaal stikstof en totaal fosfor. Dit zijn twee belangrijke parameters van waterkwaliteit die best aan
de normen voldoen vóór dat er wordt overgegaan tot structuurherstel.
    •  De overstorten blijven een bezorgdheid voor ons. Op verschillende plaatsen komen nog overstorten uit in de
beken. Vaak hebben we geen goed zicht op de werking (aantal keer en hoeveelheid), maar op sommige plaatsen
wordt waargenomen dat de overstorten behoorlijk vaak en veel lozingen hebben.
    •  De Mombeek is een speerpuntgebied, de snelle uitvoering van deze projecten is daarom van belang. Er zijn
zowel bovengemeentelijke als gemeentelijke rioleringsprojecten. Het is dan ook belangrijk om hiervoor budgetten te
voorzien voor de projecten en eventueel gemeenten met een beperkte budgettaire ruimte te ondersteunen bij de
uitvoering van deze projecten.
    •  De legende bij het geoloket van de zoneringsplannen/gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geeft prioriteiten
weer inzake de rioleringsprojecten / GUPs. Een aantal belangrijke projecten krijgen weliswaar de prioriteitsklasse 3
of 4, maar zonder de vermelding ‘uitvoering vóór 2021’. Gezien het belang van de waterkwaliteit voor de Natura
2000-gebieden in dit speerpuntgebied en logischerwijs ook gezien het feit dat de goede toestand van het
waterlichaam in dit speerpuntgebied moet behaald zijn in 2021, lijkt het ons logisch om alle GUP-projecten van
prioriteitsklasse 1, 2, 3 of 4 uit te voeren voor 2021. Dezelfde vraag (uitvoering vóór 2021) willen we stellen voor de
projecten, hieronder bij de detailopmerkingen opgesomd (en behorend tot verschillende prioriteitsklassen).
Voorstellen tot aanpassing 

    1.  Voor wat betreft het Bekkenspecifiek Deel van het Demerbekken: visie (regel 2087-2122, p 110-111) 

        •  Toevoeging van volgende tekst onderaan de bespreking van speerpuntgebied Mombeek (regel 2122):
Gezien het ecologisch belang van verschillende Natura 2000-gebieden met watergebonden habitattypes in dit
speerpuntgebied is het belangrijk dat (1) de nodige aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
waterkwaliteit inzake nutriënten, met een bijzondere aandacht voor de factor fosfor, (2) de GUP-projecten, met een
belangrijke invloed op de Mombeek (alle GUP-projecten van prioriteitsklasse 1,2,3 of 4 + GUP-73040-201 –
Kortessem (Zammelen), GUP-73040-104 – Kortessem, GUP-73040-102 – Kortessem, GUP-71022-304 – Hasselt
(Zone Bekstraat – Muntelbeekstraat) en GUP-73001-102 – Alken) prioritair en zeker vóór 2021 worden uitgevoerd,
(3) van de IBA’s Diepenbeek: zone Netelbroekstraat – Houbrichttstraat prioritair en zeker vóór 2021 worden
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uitgevoerd en (4) alle in de actielijst vermelde projecten inzake structuurherstel in het speerpuntgebied prioritair
(vóór 2021) worden uitgevoerd of opgestart.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering onderschrijft mee deze opmerkingen over het speerpuntgebied Mombeek en het
belang van waterkwalitieit en waterhuishouding in dit gebied en meer specifiek in de natura 2000 gebieden in dit
speerpuntgebied.
De opmerkingen worden meegenomen in het kader van het integraal project Herk en Mombeek.
Bij het gebiedsgericht overleg rond speerpuntgebied Mombeek en in het kader van het integraal project Herk en
Mombeek wordt aandacht geschonken aan deze verschillende aspecten. Verder sensibilisering van de
landbouwsector en aandacht voor handhaving waar nodig wordt voorzien.
Bij structuurherstel wordt oa. rekening tgehouden met de bestaande waterkwaliteit en de impact op natuurwaarden
en landgebruik rondom de waterloop.
De Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt de overstortwerking in dit gebied.
UItvoering van rioleringprojecten is oa. afhankelijk van de prioritering en van de beschikbare budgetten.
.
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De vermelde opmerkingen worden meegenomen in het Integraal Project Herk en Mombeek
 

Code van de indiener : tLa0hatJ

Ingediende reacties

Id: 8441

(Diest)
Bij de simulatie van een 100 jarige storm overstroomt een kleine hoek van het perceel en deze heeft men dan als
uiterste lijn aangehouden en recht op recht verbonden bij de afbakening van het GOG.
De contour van het GOG dient gelegd op de rechteroever van de gracht.
  

Overweging

De lijn is getrokken op basis van modellering met een retourperiode T 100, een bui die statistisch dus om de 100 jaar valt. In de simulatie
overstroomt een kleine hoek en deze is als uiterste lijn aangehouden en recht op recht verbonden. Het betreft hier een toestand waarbij de
schuiven op de dijkjes openstaan en niet volledig dicht worden gezet. Het is ook de bedoeling die toestand schuiven open te gebruiken. Het
hoogste peil dat volgens de ordt is 24,20 TAW. De op het terrein laagste opgemeten peil is dorpel paardenstal (25,10 TAW), alle andere peilen
zijn hoger (huis, paardenstal, hondenhok,…). 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

aanpassing mogelijk na terreinopmeting en desgevallend lokale indijking

 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : tbsgzbTl

Ingediende reacties

Id: 8439

Betreft een vijver die ingedijkt is dus vermoedelijk moet de afbakeningslijn GOG de indijking van de vijver volgen
zodat het perceel nagenoeg buiten de afbakening valt.
  

Overweging

Na terreincontrole kan de afbakening desgevallend aangepast worden

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

aanpassing mogelijk na terreinopmeting en desgevallend lokale indijking

 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yWVyzWS2

Ingediende reacties

Id: 2236

In het bijzonder merken we bij de zogeheten 'Bekkenbrede acties' het volgende op:
Nog onder 'Sediment en waterbodems efficiënt aanpakken (incl. erosie)' staan de erosiecoördinatoren in sommige
actieprogramma's (Demerbekken, actie 8B_A_052; Benedenschelde, actie 8B_A_047) vermeld als initiatiefnemer,
in andere als betrokkene.
Erosiebestrijding is een gemeentelijke bevoegdheid in Vlaanderen. De erosiecoördinatoren van de provincie
ondersteunen en sensibiliseren de gemeenten op vele wijzen, maar kunnen nooit in de plaats van de gemeente
treden als initiatiefnemer
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Overweging

De erosiecoördinatoren kunnen inderdaad geen initiatiefnemer zijn. Zij kunnen wel de gemeenten informeren,
stimuleren en begeleiden bij het uitvoeren van gemeentelijke erosiebestrijdingsprojecten. De verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van projecten ligt bij de gemeente. Erosiecoördinatoren worden daarom best aangeduid als
betrokkene, niet als intiatiefnemer. In het bekkenspecifiek deel van het Denderbekken zijn de erosiecoördinatoren
aangeduid als betrokkene, en is er geen verdere actie vereist.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen:

Uit te voeren wijzigingen:

Demerbekken: Hoofdstuk 5, actieprogramma, bekkenbrede acties, blz 141, actie 8B_A_052 : Gemeenten zijn
initiatiefnemer. Erosiecoöridinatoren dienen te worden aangeduid als betrokkene.
Benedenschelde: Hoofdstuk 5, actieprogramma, bekkenbrede acties, blz 136, actie 8B_A_047: Gemeenten zijn
initiatiefnemer. Erosiecoöridinatoren dienen te worden aangeduid als betrokkene.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yWVyzWS2

Ingediende reacties

Id: 2250

De dienst Ruimtelijke Ordening onderzocht in hoeverre de afbakening van de overstromingsgebieden in
overeenstemming is met het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. Een principe voor de gewenste natuurlijke
structuur is dat het netwerk van rivier- en beekvalleien als natuurlijke ruggengraat geldt. De valleien moeten, waar
mogelijk, opnieuw hun oorspronkelijke waterbergende en -afvoerende functie gaan vervullen.
De afbakening van de overstromingsgebieden Reustraat, Neerveldstraat en Zandstraat (in het Demerbekken) past
binnen de gewenste natuurlijke structuur. Dit gebied is tevens aangeduid als natuurverbindingsgebied in de natte
sfeer. De afbakening als overstromingsgebied kan de ontwikkeling van de natuurverbinding ondersteunen. Het
overstromingsgebied grenst aan het stedelijk gebied van Diest.
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met deze opmerking.  De opmerking ondersteunt de uitvoering van
de voorziene actie.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 66 of 70



Code van de indiener : yWVyzWS2

Ingediende reacties

Id: 2254

Algemeen geldt voor de bekkenspecifieke acties dat de provincie enkel als initiatiefnemer beschouwd kan worden
voor die acties die vermeld staan in de meerjarenplanning van de dienst waterlopen, zoals die bij de derde
begrotingswijziging van 2014 door de provincieraad is goedgekeurd. De andere acties moeten geschrapt worden
(tenzij er een andere initiatiefnemer zou zijn, die voor de uitvoering van bepaalde werken machtiging zou vragen
aan de deputatie).
Meer specifiek dienen volgende bekkenspecifieke acties, waar de provincie vermeld staat als initiatiefnemer,
geschrapt te worden omdat de provincie er geen initiatieven heeft gepland:
Demerbekken: actie 6_F_005 (Optimalisatie wachtbekken Schoorbroekbeek) schrappen, de provincie Vlaams-
Brabant heeft hier geen initiatief gepland
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met de schrapping van deze actie.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Hoofdstuk 5, actieprogramma:blz 171: schrappen van actie 6_F_005 (Optimalisatie wachtbekken
Schoorbroekbeek)
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yWVyzWS2

Ingediende reacties

Id: 2262

Voor onderstaande acties zijn de hieronder aangegeven aanpassingen wenselijk:
Demerbekken: actie 4B_E_293 (aanpak, structuurherstel en sanering vismigratie Winge in samenhang met herstel
waterbergingscapaciteit en beschermingsmaatregelen): de watering ‘De Molenbeek’ en de provincie Vlaams-
Brabant moeten vermeld worden als mede-initiatiefnemers, tevens gaat het hier om een besliste actie in plaats van
een bijkomende;
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met deze opmerkingen. De nodige aanpassingen worden gemaakt.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Hoofdstuk 5, actieprogramma, blz 158: actie 4B_E_293 (aanpak, structuurherstel en sanering vismigratie Winge in
samenhang met herstel waterbergingscapaciteit en beschermingsmaatregelen):
- toevoegen van watering ‘De Molenbeek’ en de provincie Vlaams-Brabant als mede-initiatiefnemer
- aanduiden als besliste actie in plaats van bijkomende actie
 
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yWVyzWS2

Ingediende reacties

Id: 2263

Voor onderstaande acties zijn de hieronder aangegeven aanpassingen wenselijk:
Demerbekken: actie 8A_A_046 (structuurherstel en gepast beheer van de Dorpsbronbeek ter beschermling van de
rivierdonderpadpopulatie in Linter): Bekkensecretariaat (als facilitator) en watering ‘De Kleine Gete’
(waterbeheerder) moeten hier als initiatiefnemers vermeld worden, de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente
Linter en het Agentschap voor Natuur en Bos moeten vermeld worden als betrokkenen
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met het voorstel van aanpassing
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Hoofstuk 5, actieprogramma: actie 8A_A_046 (structuurherstel en gepast beheer van de Dorpsbronbeek ter
beschermling van de rivierdonderpadpopulatie in Linter): aanpassen aanduiding initiatiefnemers en betrokkenen
- aanduiden van bekkensecretariaat (facilitator) en watering ‘De Kleine Gete’ (waterbeheerder) als initiatiefnemer
- aanduiden van provincie Vlaams-Brabant, gemeente Linter en Agentschap voor Natuur en Bos als betrokkenen
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : yWVyzWS2

Ingediende reacties

Id: 2264

Voor onderstaande acties zijn de hieronder aangegeven aanpassingen wenselijk:
Demerbekken: actie 8A_C_004 (wegwerken van 4 vismigratieknelpunten voor de Velpe): watering ‘Het Velpedal’ is
hier initiatiefnemer, provincie Vlaams-Brabant moet hier vermeld worden als betrokkene
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Hoofstuk 5, actieprogramma,actie 8A_C_004 (wegwerken van 4 vismigratieknelpunten voor de Velpe): aanpassen
van initiatiefnemers en betrokkenen
-  watering ‘Het Velpedal’ is hier initiatiefnemer
-  provincie Vlaams-Brabant wordt vermeld als betrokkene
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yWVyzWS2

Ingediende reacties

Id: 2265

Voor onderstaande acties zijn de hieronder aangegeven aanpassingen wenselijk:
Demerbekken: actie 6_F_122 (bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Winge ter hoogte van
Sint-Pieters-Rode): watering ‘De Molenbeek’ is initiatiefnemer in plaats van de provincie Vlaams-Brabant, tevens
gaat het hier om een besliste actie in plaats van een bijkomende
  

Overweging

De Algemene Bekkenvergadering gaat akkoord met het voorstel van wijziging
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Demerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Hoofstuk 5, actieprogramma: actie 6_F_122 (bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Winge ter
hoogte van Sint-Pieters-Rode)
-  watering ‘De Molenbeek’ is initiatiefnemer in plaats van de provincie Vlaams-Brabant
- het is een besliste actie, geen bijkomende actie
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yZsTlOPH

Ingediende reacties

Id: 3525

De Wijers is een uniek gebied in Vlaanderen met meer dan 1.000 vijvers, samen goed voor zo’n 700 hectares water
en –riet. De waarden en potenties van dit gebied zijn zeer groot (eco-hydrologisch, cultuur-historisch, recreatief,…),
zo getuigen de verschillende projecten die er lopen op Vlaams niveau (strategisch project, land- en natuurinrichting,
gebiedsgericht project in het kader van de relance van het beleidsplan ruimte,…). Echter, de beoogde waarden in
het gebied kunnen enkel ten volle gerealiseerd worden mits een goede waterkwaliteit. En die ontbreekt vandaag.
Op dit punt wenst Natuurpunt beheer vzw te reageren op het ontwerp SGBP (Demer). Dit plan voorziet niet in de
aanduiding van De Wijers als prioritair actiegebied, noch als gebied op zich, noch via de aanduiding van de
gebieden daarbuiten die bepalend zijn voor de waterkwaliteit binnen De Wijers. Natuurpunt vraagt dan ook om het
gebied De Wijers, alsook het fysisch systeem dat bepalend is voor de waterkwaliteit van het gebied, in het
voorliggend plan aan te duiden als prioritair aandachtsgebied. Dit zou de verschillende Vlaamse projecten die in het
gebied lopen versterken.
  

Overweging

De aanduiding van speerpunt- en aandachtsgebieden gebeurde op niveau van het stroomgebieddistrict voor de
Vlaamse waterlichamen. Lokale waterlichamen kunnen hierbij mede bepalend zijn voor de prioritering, doch werden
niet afzonderlijk in beschouwing genomen. Ten behoeve van de planperiode 2022-2027 zal onderzocht worden of
ook voor de lokale waterlichamen op bekkenniveau een gebiedsgerichte prioritering uitgewerkt kan worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Ten behoeve van de planperiode 2022-2027 zal onderzocht worden of ook voor de lokale waterlichamen op
bekkenniveau een gebiedsgerichte prioritering uitgewerkt kan worden.
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