
 

6 VOORSTEL VAN MAATREGELEN EN 

UITVOERINGSMODALITEITEN 

Dit deel geeft de informatie weer die in het Besluit tot vaststelling van de maatregelen dient te 

worden opgenomen. De uitleg bij elk onderdeel is hoger terug te vinden. 

Opsomming van maatregelen volgens indeling van decreet: 

 

1. Kavelruil uit kracht van wet en herverkaveling 

2. Grondwerken 

3. Waterhuishoudingswerken 

4. Kavelwerken en infrastructuurwerken 

5. Aanpassing wegen en wegenpatroon 

6. Uitbouw natuureducatieve en recreatieve voorzieningen 

7. Tijdelijke beperkingen opleggen aan het genot van onroerende goederen 

8. Erfdienstbaarheden 

 

 VOORSTEL VAN UITVOERINGSMODALITEITEN 

 

 Kavelruil uit kracht van wet en herverkaveling 

− Kavelruil en herverkaveling 

− Vrijwillige pachtruil / pachtopzeg 

 Grondwerken 

− Afgraven  

− Herstellen van historische reliëfelementen 

− Ophogen van landbouwgronden 

− Herstellen van poelen en vennen 

− Herprofileren van vijver-en venoevers 

− Ontslibben van vijvers en vennen (inclusief afvoer slib) 

 

 Waterhuishoudingswerken 

− Aanleg nieuwe en herprofileren van bestaande tracés waterlopen en grachten  

− Dempen van huidige tracés waterlopen en grachten 

− Plaatsen van stuwen 

− Inriching retentie- en bufferbekkens, oa. in de  vallei van de Aa en zijlopen 

− Aanleg van peilgestuurde drainage 

  



 

 Kavelwerken en infrastructuurwerken 

− Plaggen (en begeleidende maatregelen) 

− Chopperen 

− Uitmijnen 

− Bosomvorming 

− Creëren van permanente open plekken binnen bos  

− Rooien van bossen en verbossing 

− Optimalisatie weidevogelgebied - verwijderen opgaande begroeiing  

− Frezen en verwijderen van stronken 

− Klepelen 

− Aanplant houtige gewassen 

− Aanplant of spontane ontwikkeling van bossen 

− Bosrandontwikkeling 

− Exotenbestrijding 

− Aanleg van specifieke soortgerichte infrastructuur 

− Oplossen van vismigratieknelpunten 

− Verwijderen van constructies en infrastructuur 

− Plaatsen van draadafsluiting voor (extensieve) begrazing 

− Kavelverbeteringswerken landbouwgronden 

− Erfbeplanting 

− Gepaste inrichting van erfgoedsites 

 

 Aanpassing van wegen en wegenpatroon 

− Aanleg en heraanleg van recreatieve paden  

− Aanleg en heraanleg van landbouwwegen  

− Aanleg en heraanleg van beheerwegen 

− Inrichting en eenmalig beheer van bermen 

 

 Uitbouw natuureducatieve en recreatieve voorzieningen 

− Plaatsen van infoborden 

− Plaatsen van bewegwijzering 

− Plaatsen vogelkijkwanden -kijkhut 

− Inrichting rustpunten 

− Inrichting toegangspoorten 

− Inrichting zones voor natuur- en landschapsbeleving 

 Tijdelijke beperkingen opleggen aan het genot van onroerende goederen 

 

 Erfdienstbaarheden vestigen of afschaffen 

 


