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Overstromingsgebieden
bekkenbeheerplan

 AOG De Zegge: de procedure bij de Raad van State tegen het onteigeningsbesluit loopt. De
grondverwerving in de rest van het gebied loopt verder. Daarbij wordt de keuze voor beide
dijkprofielen besproken. Afhankelijk van de uiteindelijke keuze zal gekeken worden of dit kan
gecombineerd worden met de vraag van de stad Geel i.v.m. recreatie met paarden. Voor camping
Korte Heide en pretpark Bobbejaanland worden oplossingen op maat uitgewerkt via een op te
starten ontwerpend onderzoek (Interreg-project Building with Nature).

loopt

Sigmaplan Nete en
Kleine Nete

 Varenheuvel-Abroek: voor het deel dat in landbouwgebruik blijft, is een inrichtingsnota in het kader
van het decreet landinrichting in opmaak. VLM overlegt met de betrokken landbouwers.

loopt

GraafweideSchupleer

 Voor de opmaak van de inrichtingsnota voor Graafweide-Schupleer onderzoekt het PBC de
mogelijkheden voor een meer geïntegreerde aanpak waarbij niet enkel gezocht wordt naar
maatregelen nodig voor de realisatie van de natuurdoelen, maar ook maatregelen binnen de
geldende randvoorwaarden ter verbetering van de kwaliteiten van het gebied voor landbouw,
erfgoed, landschap, water, toerisme-recreatie … Hiertoe zal een traject opgezet worden om in
overleg met alle actoren de bestemmingen van het voorkeursscenario te vertalen naar een voorstel
van inrichtings- en beheersmaatregelen.

loopt

Intentieverklaring

Kasteelhoeve
Grobbendonk

 Eind juni, begin juli zal Ruimte Vlaanderen een aantal werkateliers organiseren met de betrokken
actoren om de voorgenomen acties uit de intentieverklaring verder te operationaliseren.

PLANNING (enkel richtinggevend !)

volledige nota 2017

loopt
werkateliers eind juni, begin juli 2016

 Kempens Landschap wil een geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan voor het domein van de
kasteelhoeve opstellen. Het PBC onderzoekt de opportuniteit en mogelijkheid om ook voor de
overige onderdelen van het beschermd landschap een beheerplan op te maken.

Vergunningsaanvraag  Het bekkensecretariaat werkt een nota uit met verschillende scenario’s als basis voor de verdere
roeiclub The Oar,
bespreking met alle betrokken partijen. Het bekkensecretariaat organiseert het overleg.
Ranst

Loopt

1

