Oppervlakkige ruimingswerken aan de waterlopen
van tweede categorie in het Zennebekken – deel
Noord
PLANNING
In de periode van 1 december 2018 tot 31 maart 2019 voert de provincie oppervlakkige
ruimingswerken uit aan de waterlopen van tweede categorie in het Zennebekken – Deel Noord.
Deze werken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval,
afbraakmateriaal, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de
waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken.
De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.
Het gaat hierbij om volgende waterlopen of waterloopvakken:











Asse: Amelvonnesbeek nr. 1.048, Kleine Zandbeek nr. 1.056, Maalbeek nr. 1.044;
Grimbergen: Tangebeek nr. 1.006 (met uitzondering van het ingebuisd gedeelte tussen de
Luypaertstraat en de Humbeeksesteenweg), Bergmansbeek nr. 1.057, Maalbeek nr. 1.044,
Amelvonnesbeek nr. 1.048, Leestbeek nr. 1.052, Kelkebeek nr. 1.045, Driesbosbeek nr. 1.036,
Aabeek nr. 1.002, Laarbeek nr. 1.004; Sasbeek nr. 1.035; Meiskensbeek nr. 1.037;
Bruinborrebeek nr. 1.046;
Kapelle-op-den-Bos: Driesbosbeek nr. 1.036, Sasbeek nr. 1.035, Aabeek nr. 1.002,
Laarbeek nr. 1.004, Oxdonckbeek nr. 1.003;
Meise: Maalbeek nr. 1.044, Amelvonnesbeek nr. 1.048, Kaarlijbeek (Lievenherebeek)
nr. 1.049;
Merchtem: Amelvonnesbeek nr. 1.048, Molenbeek van Hamelgem nr. 1.050; Beek nr. 1.051;
Vilvoorde: Tangebeek nr. 1.006;
Wemmel: Maalbeek nr. 1.044, Amelvonnesbeek nr. 1.048, Leestbeek nr. 1.052, Moorbeek nr.
1.053;
Zaventem: Kleine Maalbeek nr. 1.062 stroomopwaarts van de Mechelsesteenweg, Kleine Beek
nr. 1.061 tot de overwelving van de Imbroekstraat, Ontlastingsbeek nr.1.060;
Zemst: Aabeek nr. 1.002, Laarbeek nr. 1.004 met uitsluiting van het Kolinentbos,
Leibeek nr. 1.003, Leibeek nr. 1.042, Kesterbeek nr. 1.039, Landgracht nr.1.047, Beek
nr. 1.005, Molenbeek nr. 1.040 stroomafwaarts van de Hoogstraat, Kleemspoelbeek
nr. 1.041, Driebeek nr. 1.043.

De leidend ambtenaar is ing. Jos Dammans (tel. 02 456 07 20).
Hendrik Vanstechelman – deskundige waterlopen - zal de werken opvolgen. Eventuele klachten
en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken worden zo snel mogelijk aan hem gemeld,
telefonisch op het nummer 02 456 07 28 of via waterwerken@vlaamsbrabant.be.
De firma A. Cocquyt, Toleindestraat 115 te 9080 Lochristi, zal deze werken uitvoeren. Wij
herinneren u aan artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 dat
bepaalt dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief
het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van
het bestuur.
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