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Neerbeekvallei Bissegem  –  Herwaarderingsproject

De bestaande beekvalleien geven belangrijke mo-
gelijkheden voor de aanleg van kwalitatief groen.
Zo is het de bedoeling om de Neerbeek als groene
ader door Bissegem te herwaarderen.

Het provinciebestuur van We s t-Vlaanderen en het
stadsbestuur van Kortrijk hebben enige jaren gele-
den overwogen om de Neerbeekvallei te saneren
en als groenzone aan te leggen. Het provinciebe-
stuur had daarvoor een globale studie laten opma-
k e n . De Neerbeek is immers een waterloop van
tweede categorie en valt onder de bevoegdheid van
de provincie We s t-V l a a n d e r e n . Het project werd
bij de uitvoering uiteindelijk beperkt tot de inko-
kering van de beek tussen de Meensesteenweg en
de parking Rietput.

Naar aanleiding van dit eerste dossier was onder
andere het volgende probleem gerezen : de oevers
van de Neerbeek zijn "parkgebied" op het gewest-
p l a n . De verbinding met de Leie loopt echter door
een strook "natuurgebied" langs de Leie. De afde-
ling Natuur van de administratie Milieu-, N a t u u r-,
L a n d- en Waterbeheer (Aminal) en de administra-
tie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monu-
menten en Landschappen (Arohm) maakten be-
zwaar tegen de werken in dit kleine stukje natuur-
gebied en eisten een milieueffectrapport (MER).
Dit vond de Technische Dienst van de provincie al
te gortig en hij schortte het dossier op.

De bovenvermelde studie voorzag onder andere in
de rechttrekking van sommige delen van de Neer-
beek en de aanleg van een dienstweg, die als fiets-
en wandelweg gebruikt kon worden.

De nieuwe visie in verband met het beheer van de
w a t e r l o p e n , waarbij er vaker voor geopteerd wordt
om het natuurlijke verloop van de beek te her-
waarderen en te ondersteunen, heeft tot gevolg dat
de oorspronkelijke studie helemaal herdacht moet
w o r d e n . Misschien is wat aanvankelijk verloren tijd
leek, achteraf gezien een goede zaak.

1. Onder welke voorwaarden kunnen respectieve-
lijk Aminal en Arohm zich akkoord verklaren
om voorgesteld project te laten uitvoeren in het
kader van de nieuwe visie ?

2. Welke middelen vanuit het gewest zijn noodza-
kelijk om betrokken project alsnog te realise-
ren ?

3. Welke middelen worden daarvoor vrijgemaakt
en welke timing wordt gehanteerd voor de reali-
satie ?

N.B. Deze vraag werd eveneens gesteld aan me-
vrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leef-
milieu en Landbouw.

Gecoördineerd antwoord 

1. Volgens de administratie ROHM werden inder-
daad in een samenwerkingsverband tussen het
provinciebestuur van We s t-Vlaanderen en het
stadsbestuur van Kortrijk recent initiatieven ge-
nomen om opnieuw plannen te gaan maken met
het doel de Neerbeekvallei in de doortocht van
B i s s e g e m-dorp te herwaarderen. Volgens het
gewestplan Kortrijk is de bestaande loop van de
beek deels vervat binnen voor bebouwing in
aanmerking komende bestemmingszones ( w o o n-
g e b i e d , gebied voor gemeenschapsvoorzienin-
g e n ) , deels in stroken bestemd als parkgebied
en als natuurgebied.

In tegenstelling tot vroegere plannen die niet
werden gerealiseerd en waarin werd voorzien in
een herkalibrering en gedeeltelijke rechttrek-
king van de beek, hebben voormelde besturen
blijkbaar thans de intentie om de natuurwaar-
den van deze waterloop maximaal te behouden
en waar mogelijk te versterken. Uiteraard zul-
len de vooralsnog niet concreet uitgewerkte
plannen slechts kunnen worden uitgevoerd
nadat hiervoor een stedenbouwkundige vergun-
ning is verleend. Bij de beoordeling van deze
vergunningsaanvraag zal de gemachtigde ste-
denbouwkundige ambtenaar rekening houden
met de geldende bestemmingen van het gewest-
plan en zich laten leiden door het advies van de
afdeling Natuur, dat terzake zal worden inge-
wonnen.

De betrokken inrichting kan volgens A m i n a l
mogelijkerwijze partieel opgenomen worden in
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), v o l g e n s
artikel 20 van het decreet betreffende het na-
tuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 ok-
tober 1997. In het VEN voert de administratieve
overheid een beheer van de waterhuishouding
gericht op de verwezenlijking van een duur-
zaam ecologisch functioneren van een watersys-
teem dat bij de bestaande of beoogde natuur



behoort (art. 18 van hetzelfde decreet). A a n g e-
zien het VEN op heden nog niet afgebakend is,
lijkt het aangewezen hier het voorzorgsbeginsel
te hanteren en geen ingrepen te plannen die
eventueel tegen de bovenvermelde principes in-
gaan.

Daarbij dient ook in overweging genomen te
worden dat aan de Leievallei en de begeleiden-
de beekvalleien in de natuurarme regio Ko r t r i j k
zeer veel aandacht geschonken wordt, onder an-
dere in het afbakeningsproces van het regionaal
stedelijk gebied Kortrijk.

Bovenvermelde overwegingen leiden ertoe dat
de afdeling Natuur zich moeilijk kan vinden in
r e c h t t r e k k i n g e n , inkokeringen en overdadige
aanleg van wegen. Anderzijds dient gesteld te
worden dat, indien de hernieuwde visie leidt tot
een substantiële toename van de natuurwaar-
den in dit gebied, de afdeling Natuur bereid is
constructief mee te werken aan dit project.

Werken aan waterlopen zijn onderworpen aan
de milieueffectrapportageverplichting ten be-
hoeve van de aanvraag van een stedenbouw-
kundige vergunning (besluit Vlaamse regering
van 23 maart 1989) indien ze beschouwd kun-
nen worden als "waterhuishoudingsprojecten
die het waterregime beïnvloeden in één of meer
van de volgende gebieden :

– ofwel een volgens het gewestplan vastgesteld
natuur- en/of reservaatgebied ;

– ofwel een volgens het gewestplan vastgesteld
ecologisch waardevol gebied ;

– ofwel een vogelbeschermingsgebied vastge-
steld in toepassing van de EG-richtlijn
79/409/EEG van 2 april 1979 en/of "Ram-
sar"-gebied".

(EG : Europese Gemeenschap ; Ramsar : T h e
Ramsar Convention on We t l a n d s, Ramsar 1971
–  red.)

De dienstorder 92/45 van 10 maart 1992 verdui-
delijkt de term "waterhuishoudingswerken die
het waterregime beïnvloeden" als werken van
burgerlijke en landelijke bouwkunde welke ver-
anderingen teweegbrengen in de grondwater-
spiegel en/of in het debiet van de waterlopen, o f
wijzigingen kunnen teweegbrengen in de water-
huishouding van het betrokken gebied. A l s
voorbeelden kunnen onder meer de verbreding,
v e r d i e p i n g, s u p p r i m e r i n g, herkalibrering van be-
staande waterlopen, de aanleg van nieuwe wa-

terlopen of de omleiding ervan worden aange-
haald.

Dus : de rechttrekking van de Neerbeek in een
op het gewestplan vastgesteld natuurgebied is
onzes inziens een MER-plichtige activiteit.

Op de eigenlijke vraag kan echter niet geant-
woord worden vooraleer een basisconcept van
het nieuwe project werd opgesteld en bespro-
ken met de verschillende betrokken administra-
ties en afdelingen. Alles hangt immers af van de
meerwaarden die een project wil realiseren en
de randvoorwaarden van de bestaande toestand
die moeten worden gerespecteerd uit het oog-
punt van de geplande ingrepen.

2 en 3. Arohm heeft geen (financiële) middelen ter
ondersteuning van projecten die  hoofdzakelijk
de bescherming en/of de versterking van na-
tuurgebieden tot doel hebben.

Deze vraag kan door Aminal niet beantwoord
worden vooraleer er zicht is op wat kan gereali-
seerd worden.


