
Bekkenwerking Bovenscheldebekken
Kobe Brantegem – Planningsverantwoordelijke



Integraal waterbeleid = Europees verhaal

Europese Kaderrichtlijn = doelstelling 2015 (goede ecologische en chemische 

waterkwaliteit) 

Omzetting Vlaams niveau: decreet Integraal Waterbeleid (2003) 
2 stroomgebieden (districten): Schelde en Maas



Integraal waterbeleid => Vlaams niveau



Integraal waterbeleid => bekkenniveau 



Integraal waterbeleid => deelbekkenniveau



Bekkensecretariaat / 
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samenstellingopdrachtstructuur

Bekkenniveau – overzicht bekkenstructuren



Coördineren:  

- samenbrengen van alle actoren (VMM – W&Z – deelbekkens – lokale 
besturen en Vlaamse administraties (R.O., Landbouw, Leefmilieu, …) => kwaliteit, 
kwantiteit, overlast, visbestand, natuur, recreatie, scheepvaart, …

- vaststellen Bekkenbeheerplan (Bovenschelde = 120 acties)

Adviseren: 

- investeringsprogramma’s van verschillende waterbeheerders

- waterzuivering: optimalisatieprogramma VMM/Aquafin

- projecten rond natuur, recreatie, visserij, …

Faciliteren: 

- ontmijnen knelpuntdossiers waterzuivering 

- draagvlak creëren (vb. erosie, kano-kajak, visserij)

Rol bekkenbestuur: coördineren, adviseren en faciliteren
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Sectorale analyse 
(waterketen-12 Sn)

VisieVisie

Acties en maatregelenActies en maatregelen
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Potenties en knelpuntenPotenties en knelpunten

• structuur conform 
Waterbeleidsnota

• BBP = gebiedsgerichte 
vertaling 
Waterbeleidsnota

Planniveau: structuur Bekkenbeheerplan



VisieVisie

FunctietoekenningFunctietoekenning

Planniveau: inhoud Bekkenbeheerplan

• Wateroverlast en watertekort samen aanpakken
• Water voor de mens (scheepvaart – recreatie)
• Waterkwaliteit verder verbeteren
• Duurzaam omgaan met water (grondwatervoorraden)
• Naar een meer geïntegreerd waterbeleid

Eerste aanzet in huidig BBP 
+ 
volgende BBP en DBBP 
verder te uitwerken

Krachtlijnen en 
thema’s uit 
waterbeleidsnota



Acties en maatregelenActies en maatregelen

Planniveau: inhoud Bekkenbeheerplan

2008-2013 
opstarten 
of uitvoeren

• Uitvoeren slibruimingen
• Afstemmen beheer/ruimingsschema’s
• Bestrijden exoten/invasieve plantensoorten
• Water in de stad
• Recreatie (hengelen, fietsen, wandelen)

BVR BVR –– opvolging uitvoering BBPopvolging uitvoering BBP

Ook kunnen acties gewijzigd, geschrapt of toegevoegd 
worden onder voorwaarden:

• Afweging noodzaak vervanging armco-overwelving 
bypass Grote Spierebeek wegens 
instortingsgevaar/roestprobleem (VMM) - 
Haalbaarheidsfase

• Onderzoeken mogelijkheden vergroten 
belevingswaarde Grote Spierebeek centrum Spiere 
tussen kasteel en Spierekanaal (om door van water 
voorzien van de waterloop. (VMM/Spiere-Helkijn) - 
Haalbaarheidsfase



Planniveau: inhoud Deelbekkenbeheerplannen (5)

Acties en maatregelenActies en maatregelen

• De Waterpoort: beveiligen, saneren en ecologisch, 

landschappelijk en recreatief opwaarderen van het 

Spierekanaal, de Spierebeken en hun bovenlopen (provincie 

West-Vlaanderen)

• In Spiere-Helkijn wordt gezorgd voor de aanleg en het 

onderhoud van een route voor langzaam verkeer langs de 

Grote Spierebeek (Spiere-Helkijn, VMM)

• Aanplanting van groen in de beekvallei van de Grote 

Spierebeek ter hoogte van het Nieuw-Centrum (Spiere-Helkijn)

• …..
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