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Riviercontract van de Heulebeek

» Het participatietraject ‘Samen naar een Riviercontract voor de vallei van de 
Heulebeek’ ging officieel van start op 6 februari 2020.

» Initiatief:   VMM + lokale en regionale partners:
Komen tot gezond en klimaat robuust watersysteem in het afstroomgebied van de Heulebeek

» Hoe  in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke

» het overstromingsrisico verminderen

» de waterkwaliteit verbeteren

» de waterschaarste in de Heulebeek beperken in droge periodes 



Soorten waterlopen

Heulebeek



Heulebeek

Beheer onbevaarbare waterlopen:
CAT 1 – VMM
CAT 2 – Provincie
CAT 3 - Gemeente

CAT 1 - VMM

CAT 2 - PROVINCIE

ACTIE 3 Openleggen beek thv kerk

ACTIE 12

Inrichting Ledegemse Meersen

ACTIE 15 Aanleggen van een dijk in Ledegem



Resultaat in concrete actiepunten 

- Actie 3: Het openleggen van ingekokerde trajecten van de Heulebeek rond 
Ledegem kerk. 
De gemeente Ledegem engageert er zich toe het ontwerpvoorstel voor openlegging van de waterloop terug te 
koppelen met de betrokken bewoners.

- Actie 12: De inrichting van de Ledegemse Meersen.
De gemeente engageert er zich toe het nodige te doen om bij te dragen aan de sanering van het lozingspunt 
dat afvalwater loost op een open waterloop (WL.28.12.) doorheen het meersengebied, zodat bij opening van 
het meersengebied voor recreanten de sanering een feit is.

- Actie 15: Aanleggen van een dijk in Ledegem. 
De VMM heeft de plannen van de noodzakelijke bedijkingswerken reeds opgemaakt. Omgevingsvergunning op 
Vlaamse niveau is nog lopende. Gronden verwerven.

o.a. :



Openleggen ingekokerde beek thv Kerk 

Ledegem

ACTIE 3
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Openleggen ingekokerde beek thv Kerk 

Ledegem

ACTIE 3



Openleggen ingekokerde beek thv Kerk 

Ledegem

ACTIE 3

Sint-Petruskerk

Heulebeek



Openleggen ingekokerde beek thv Kerk 

Ledegem
Optie 1: 

de U van de betonnen koker laten zitten

• Voordeel:

– Minder nutsleidingen verleggen, elektriciteitskast kan blijven

• Nadeel:

– het blijft een ‘betonnen bak’

Optie 2: 

Talud van 6/4

• Voordeel:
– Meer ruimte voor water/ groener

• Nadeel:
– Kopmuur thv de Menenstraat opschuiven tot voor de elektriciteitskast, 

waardoor we minder open profiel hebben

– Streng Ø300 ligt dicht bij het open profiel

ACTIE 3
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Inrichting Ledegemse Meersen
Het woord meers (vroeger: meersch) of mars betekent 'moeras' of 'drassig land’.

Een meers duidt op laaggelegen, natte grond, die alleen geschikt was als weide- of hooiland, meestal begroeid met houtige in plaats van (in een moeras) kruidachtige 

plantensoorten. Het woord meers is ontleend aan het Latijnse mariscum 'moeras, drassig land’

ACTIE 12

Bermen Heulebeek wegnemen 

= de beek kan opnieuw op natuurlijke wijze in de meersen overstromen

= overstromingen van de dorpskern van Ledegem voorkomen (stroomafwaarts gelegen tov de meersen)

Meerwaarde in:
Waterbeheersing
Strijd tegen droogte (waterinfiltratie/ voeden grondwatertafel)
Sanering afvalwaterlozingspunt door gemeente

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moeras


Inrichting Ledegemse Meersen
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Inrichting Ledegemse Meersen
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Inrichting Ledegemse Meersen

ACTIE 12

PAPESTRAAT

KERK
(hoofdtoegang)

Hondenlosloopweide 
van 2.800 m²

Hof Ter Emstrode

Sanering gemeente via lokale 
waterzuiveringsinstallatie 



Inrichting Ledegemse Meersen

ACTIE 12



Inrichting Ledegemse Meersen

ACTIE 12

Vlonderpad



Inrichting Ledegemse Meersen

ACTIE 12

Halfverharding paden



Inrichting Ledegemse Meersen

ACTIE 12

Overstort



Aanleggen van een dijk in Ledegem

• Wijk Hemelhoek: 
op heden bedreigd door wateroverlast bij extreme 

neerslag

• Bescherming 
= aanleggen van een bedijking rondom de wijk

ACTIE 15



Aanleggen van een dijk in Ledegem

ACTIE 15



Aanleggen van een dijk in Ledegem

ACTIE 15

Ontworpen profiel snede A-A’



Aanleggen van een dijk in Ledegem

ACTIE 15

Ontworpen profiel snede B-B’



Aanleggen van een dijk in Ledegem

ACTIE 15

Ontworpen profiel snede C-C’


