
Projectinformatie BLUE DEAL sporen en priotiaire werkpunten 

  
          

SPOOR 1 - Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving                 
  

SPOOR 2  - Circulair watergebruik als regel          
  

SPOOR 3 - Landbouw en natuur als deel van de oplossing 
Spoor 4 - Particulieren sensibiliseren en 

stimuleren om te ontharden 

SPOOR 5 - Verhogen van de bevoorra-

dingszekerheid 

SPOOR 6 - Samen 

investeren in inno-

vatie om ons water-

systeem slimmer, 

robuuster en duur-

zamer te maken 

Projecttitel 

(links naar meer informatie) 
Projectomschrijving (bondig) Initiatiefnemer(s)/partner(s) 

 Kostprijs  

Subsidiekanaal 
Voorziene start Looptijd 

1.1 - Naar een 

“integrale water en 

droogtetoets” 

1.10 - Een efficiënte 

inzet van middelen 

via een vereenvou-

digd waterlandschap 

1.11 - Handhaving 1.12 - Faciliterende 

regelgeving 

1.13 - Ruimtelijk 

beleid 

1.14 - Grensover-

schrijdende samen-

werking 

1.2 - Verharding vs. 

Vergunningverlenen-

de overheden 

1.3 - Operatie Perfo-

ratie voor alle steden 

en gemeenten 

1.4 - Vlaanderen 

breekt uit: onze 

steden 

1.5 - Vlaanderen 

geeft de gemeenten 

ruimte voor water 

1.6 - Code Goede 

Natuurpraktijk voor 

Waterlopen 

1.7 - De strijd tegen 

lekverliezen 

1.8 - Hemelwater- en 

droogteplannen 

1.9 - Waterbesparing 2.1 - Waterscans en -

audits 

2.2 - Circulair water-

gebruik als regel, 

vooral binnen priori-

taire sectoren 

2.3 - Ecologiesteun 

voor waterbesparing 

en circulair waterge-

bruik 

2.4 - Inzetten op 

waterbesparing in de 

landbouwsector 

2.5 - Maximaal in-

zetten op grootscha-

lige opvang en her-

gebruik van hemel-

water 

2.6 - Water uit bron-

bemaling maximaal 

hergebruiken 

2.7 - “Blue deals” 

Water 

2.8 - Beperking wa-

terverbruik voor 

scheepvaart 

3.1 - ‘Water-

Landschap’ uitbrei-

den en verderzetten 

3.2 - Project Natte 

Natuur 

3.3 - Ondersteunen-

de maatregelen om 

infiltratie te verster-

ken 

4.1 - Operatie Steen-

breek 

4.2 - Gewestelijke 

verordening verhar-

ding voortuinen 

5.1 - Strategisch plan 

waterbevoorrading 

5.2 - Bronbescher-

ming 

Strijd tegen bodemerosie en modderoverlast 

https://www.duurzamelimburgsegemeenten.be/erosiebestrijding-en-waterbeheersing 

http://www.land-en-water.be/publicaties/2012/data/maart-2012b.pdf 

http://www.land-en-water.be/publicaties/2012/data/september-2012a.pdf 

0pmaak gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (ikv Erosiebesluit 

van de Vlaamse Regering) 

Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken, Geetbets, 

Herk-de-Stad, Voeren, Kortessem, Watering van 

Sint-Truiden 

Subsidiëring  via Erosiebe-

sluit van de Vlaamse 

Regering    afgerond       x x x         x   x           x       x   x         x 

Strijd tegen bodemerosie en modderoverlast Opmaak gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (ikv Erosiebesluit 

van de Vlaamse Regering) 

Stad Bree, Watering van Sint-Truiden Subsidiëring  via Erosiebe-

sluit van de Vlaamse 

Regering  
 begin 2021  eind 2021       x x x         x   x           x       x   x         x 

Strijd tegen bodemerosie en modderoverlast  

https://www.duurzamelimburgsegemeenten.be/erosiebestrijding-en-waterbeheersing-0 

https://www.duurzamelimburgsegemeenten.be/sites/default/files/atoms/files/Gingelom%20

-%20Erosiebestrijding%20en%20waterbeheersing%20-%20projectfiche.pdf 

Als erosiecoördinator ondersteunt de Watering van Sint-Truiden de 

gemeenten/steden bij de concrete uitvoering van de gemeentelijke 

erosiebestrijdingsplannen (ikv Erosiebesluit van de Vlaamse Rege-

ring) 

Bekkevoort, Landen, Geetbets, Nieuwerkerken, 

Sint-Truiden, Gingelom, Heers, Tongeren, Riemst, 

Lanaken, Kortessem, Hoeselt, Voeren, Watering 

van Sint-Truiden 

Subsidiëring  via Erosiebe-

sluit van de Vlaamse 

Regering  
lopende       x x x         x   x           x       x   x         x 

Strijd tegen bodemerosie en modderoverlast 

http://land-en-water.be/publicaties-02.html 

http://land-en-water.be/projectkaart.html 

http://land-en-water.be/publicaties/2019/data/oktober-2019b.pdf 

http://www.land-en-water.be/publicaties/2012/data/juni-2012a.pdf 

http://land-en-water.be/publicaties/2020/data/februari-2020.pdf 

Realisatie van erosiebestrijdende maatregelen (erosiedammen, 

erosiepoelen, grasbufferstroken, grasgangen, plantaardige dammen, 

bufferbekkens….). 

Bekkevoort, Landen, Geetbets, Nieuwerkerken, 

Sint-Truiden, Gingelom, Heers, Tongeren, Riemst, 

Lanaken, Kortessem, Hoeselt, Voeren, Watering 

van Sint-Truiden 

Subsidiëring  via Erosiebe-

sluit van de Vlaamse 

Regering en via provincie 

Limburg  lopende       x x x         x   x           x       x   x         x 

Waterrobuust (ver)bouwen 

https://docplayer.nl/43802764-Toelichting-wateroverlast-mei-juni-sint-truiden.html 

https://www.vvpw.be/powerpoint/Presentatie%20Karel%20Vandaele.pps  

Uitvoeren van watertoetsen in Halen, Herk-de-Stad, Geetbets, Nieu-

werkerken, Sint-Truiden en Gingelom 

Watering van Sint-Truiden n.v.t. 

lopende x   x x x   x x   x x   x x         x           x x x     x 
Modderrobuust (ver)bouwen 

http://land-en-water.be/publicaties/2019/data/december-2019b.pdf 

http://www.land-en-water.be/publicaties/2020/data/december-2020b.pdf 

Uitvoeren van 'moddertoetsen' in Bekkevoort en Tongeren Watering van Sint-Truiden n.v.t. 

lopende x   x x x   x x   x x   x x         x           x x x     x 

Grenzeloos Gulpdal (Voeren) 

http://www.rlhv.be/Grensoverschrijdende-aanpak-Gulpdal 

Verbeteren van het  natuurlijk waterbergend vermogen van de Gulp 

en haar zijrivieren. De Watering bekijkt het luik kleinschalige erosie-

bestrijdingswerken in dit project. 

Stichting Ark (NL), Regionaal Landschap Haspen-

gouw en Voeren, provincie Limburg,  ANB. ALV 

Watering van Sint-Truiden,,…. 

Subsidiëring via Neder-

land(stichting ARK) 
lopende   x   x x x       x x x                 x   x x x         x 

Blauwgroen netwerk Voer / Berwijn Het doel is om een ruimtelijke visie en realisatiestrategieën uit te 

werken, vanuit bewuste keuzes.  

VMM, Regionaal Landschap Haspengouw en Voe-

ren, Provincie Limburg, gemeente Voeren, Wate-

ring van Sint-Truiden 

meerdere subsidiekana-

len lopende   x   x x x       x x x                 x   x x x         x 
Hemelwater- en droogteplannen 

https://www.sint-truiden.be/sites/default/files/20180717_presentatie%

20bewonersvergadering%20%27Droge%20voeten%20in%20Zepperen%27.pdf 

Als waterloopbeheerder en erosiecoördinator is de Watering van  

Sint-Truiden opgenomen in de stuurgroep/kerngroep Sint-Truiden, 

Gingelom 

Fluvius / Aquafin, Watering van Sint-Truiden n.v.t. 

lopende x   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x       x x x x x x 

Hemelwater- en droogteplannen 

http://www.land-en-water.be/brochures/brochure%20water%20en%20modder%

20BBT2rev.pdf 

http://www.land-en-water.be/brochures/neveneffecten.pdf 

Als erosiecoördinator of waterloopbeheerder is de Watering van  

Sint-Truiden betrokken bij opmaak hemelwaterplan van Tongeren, 

Bekkevoort, Landen, Halen en Geetbets 

Fluvius / Aquafin, Watering van Sint-Truiden n.v.t. 

lopende x   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x       x x x x x x 

Ruimte voor water 

http://land-en-water.be/projectkaart.html 

http://land-en-water.be/publicaties/2011/data/december-2011a.pdf 

http://www.land-en-water.be/publicaties/2019/data/mei-2019.pdf 

https://www.waterindestad.be/downloads/2011-10-17/3_WidB-

Diest_KarelVandaele_StTr.pdf 

Aanleg gecontroleerde overstromingsgebieden in uitvoering van het 

duurzaam lokaal waterbeleidsplan/deelbekkenbeheerplan 

Watering van Sint-Truiden Subsidiebesluit Polders 

en Wateringen 

lopende   x       x       x x               x   x     x x         x 

Beek bevrijd 

http://land-en-water.be/projectkaart.html 

http://land-en-water.be/publicaties/2015/data/november-2015a.pdf 

http://land-en-water.be/publicaties/2013/data/september-2013b.pdf 

Optimalisatie en herstel van de natuurlijke loop van de waterlopen/

structuurverbetering van de waterlopen in het ambtsgebied van de 

Watering van Sint-Truiden 

Watering van Sint-Truiden Subsidiebesluit Polders 

en Wateringen 

lopende         x x x     x x                       x x x       x x 

Aanleg ‘wetlands’  

http://land-en-water.be/publicaties/2017/data/november-2017.pdf 

http://www.land-en-water.be/publicaties/2013/data/september-2013a.pdf 

http://www.land-en-water.be/publicaties/2011/data/oktober-2011.pdf 

http://land-en-water.be/mobile/index.html 

Creatie van zones binnen gecontroleerde overstromingsgebieden 

die permanent onder water staan 

Watering van Sint-Truiden Subsidiebesluit Polders 

en Wateringen 

lopende                       x x      x 

Droogtemeting Provincie Limburg  Monitoring waterpeilen waterlopen 2e categorie binnen ambtsge-

bied watering van Sint-Truiden. 

provincie Limburg, dienst water en domeinen, 

Watering van Sint-Truiden 

n.v.t. 

lopende           x                                   x x       x x 
In de bres voor water 

http://www.pnc.be/indebresvoorwaterspring 

“In de BRES voor water” is een breed gedragen burgerwetenschap-

pelijk onderzoek. Dit onderzoek wil de waterstand en de ecologische 

kwaliteit van beken in Haspengouw in kaart brengen. 

Provincie Limburg, VMM, het Bekkensecretariaat 

Demerbekken en het Regionaal Landschap Haspen-

gouw en Voeren, Watering van Sint-Truiden 

Provincie Limburg dienst 

Water en Domeinen lopende           x         x       x                 x x       x x 
Droogte innovatie fonds 

https://vilt.be/nl/nieuws/limburg-keurt-eerste-projecten-van-droogte-innovatie-fonds-goed?
utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2018-02-
2021&utm_content=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2018-02-
2021+CID_ee700c5cb818ee31f24ce36135182713&utm_source=nieuwsbrieven%
20Vilt&utm_term=Lees%20meer 

Evaluatie van het potentieel van lokale maatregelen voor watercap-

tatie en -opslag voor de landbouw in Limburg 

Pcfruit vzw, PIBO campus vzw, Proef- en vormings-

centrum voor de landbouw (PLV) en de Watering 

van Sint-Truiden  

Provincie Limburg 

2021 2022 x x       x x       x   x x x x x x x x x     x x     x x x 

Proeftuin ontharding : Veemarkt (Sint-Truiden) als blauwgroene missing link  

https://omgeving.vlaanderen.be/veemarkt-als-groenblauwe-missing-link  

http://land-en-water.be/publicaties/2011/data/december-2011a.pdf 

De herinrichting van de Veemarktsite (Sint-Truiden) richt zich op een 

complete transformatie van het uitdovende slachthuis en de verhar-

de randparking naar een stedelijke groenzone rond de open te leg-

gen Cicindria-beek. Zo ontstaat een groenzone die het stadspark 

met het Speelhof verbindt en een groene long vormt ter ondersteu-

ning van geplande stadsontwikkelingsprojecten.  

Stad Sint-Truiden, Watering van Sint-Truiden, Fluvi-

us, VMM,…. 

Vlaamse Overheid  

2021 2025   x     x     x x x                                       x 

Anders omgaan met land & water 

http://www.land-en-water.be/publicaties/2011/data/mei-2011.pdf 

http://land-en-water.be/meer%20weten/data/water-en-land-hand-in-hand.pdf 

http://www.land-en-water.be/brochures/Anders%20omgaan%20met%20land%20en%

20water.pdf 

 

Uitstippelen én realisatie van het integraal land- en waterbeheer in 

de gemeenten die deel uitmaken van de Samenwerking Land en 

Water. 

Watering van Sint-Truiden, Gingelom, Sint-Truiden, 

Nieuwerkerken, Geertbets, Herk-de-Stad, Provincie 

Limburg 

Meerdere subsidiekana-

len 

Lopende  x x  x  x     x  x      x    x x x     x 

Integrale projecten CIW (speerpuntgebieden) Begijnebeek (Bekkevoort) als erosiecoördinator is de Watering van Sint-

Truiden bij realisatie van dit integraal project 

meerdere subsidiekana-

len lopende   x     x x         x                       x x x         x 
Integrale projecten CIW (speerpuntgebieden) Demer I, Demer II en Munsterbeek als erosiecoördinator is de Watering van Sint-

Truiden bij realisatie van dit integraal project 

meerdere subsidiekana-

len lopende   x     x x         x                       x x x         x 
Integrale projecten CIW (speerpuntgebieden) Velpe als erosiecoördinator is de Watering van Sint-

Truiden bij realisatie van dit integraal project 

meerdere subsidiekana-

len lopende   x     x x         x                       x x x         x 
Oprichting Wateragentschap Zuid-Limburg : meer voor minder 

http://land-en-water.be/publicaties/2014/data/november-2014a.pdf 

http://land-en-water.be/publicaties/2018/data/juli-2018a.pdf 

De provincie Limburg in Zuid-Limburg richtte samen met de Wate-

ring van Sint-Truiden een wateragentschap op. Zo worden de rui-

mingswerken, de erosieprojecten en de waterbouwprojecten beter 

gecoördineerd en worden eenduidigere wateradviezen en machti-

gingen afgeleverd. 

 Provincie Limburg 

lopende  x x                           x 

Voor meer  informatie over de werking, activiteiten, projecten, realisaties,…. van de Watering van Sint-Truiden: www.land-en-water.be  

Anders omgaan met land en water 

De Watering van Sint-Truiden zet al jaren de ‘Blue Deal’ om in de praktijk 

https://www.duurzamelimburgsegemeenten.be/erosiebestrijding-en-waterbeheersing
http://www.land-en-water.be/publicaties/2012/data/maart-2012b.pdf
http://www.land-en-water.be/publicaties/2012/data/september-2012a.pdf
https://www.duurzamelimburgsegemeenten.be/erosiebestrijding-en-waterbeheersing-0
https://www.duurzamelimburgsegemeenten.be/sites/default/files/atoms/files/Gingelom%20-%20Erosiebestrijding%20en%20waterbeheersing%20-%20projectfiche.pdf
https://www.duurzamelimburgsegemeenten.be/sites/default/files/atoms/files/Gingelom%20-%20Erosiebestrijding%20en%20waterbeheersing%20-%20projectfiche.pdf
http://land-en-water.be/publicaties-02.html
http://land-en-water.be/projectkaart.html
http://land-en-water.be/publicaties/2019/data/oktober-2019b.pdf
http://www.land-en-water.be/publicaties/2012/data/juni-2012a.pdf
http://land-en-water.be/publicaties/2020/data/februari-2020.pdf
https://docplayer.nl/43802764-Toelichting-wateroverlast-mei-juni-sint-truiden.html
https://www.vvpw.be/powerpoint/Presentatie%20Karel%20Vandaele.pps
http://land-en-water.be/publicaties/2019/data/december-2019b.pdf
http://www.land-en-water.be/publicaties/2020/data/december-2020b.pdf
http://www.rlhv.be/Grensoverschrijdende-aanpak-Gulpdal
https://www.sint-truiden.be/sites/default/files/20180717_presentatie%20bewonersvergadering%20%27Droge%20voeten%20in%20Zepperen%27.pdf
https://www.sint-truiden.be/sites/default/files/20180717_presentatie%20bewonersvergadering%20%27Droge%20voeten%20in%20Zepperen%27.pdf
http://www.land-en-water.be/brochures/brochure%20water%20en%20modder%20BBT2rev.pdf
http://www.land-en-water.be/brochures/brochure%20water%20en%20modder%20BBT2rev.pdf
http://www.land-en-water.be/brochures/neveneffecten.pdf
http://land-en-water.be/projectkaart.html
http://land-en-water.be/publicaties/2011/data/december-2011a.pdf
http://www.land-en-water.be/publicaties/2019/data/mei-2019.pdf
https://www.waterindestad.be/downloads/2011-10-17/3_WidB-Diest_KarelVandaele_StTr.pdf
https://www.waterindestad.be/downloads/2011-10-17/3_WidB-Diest_KarelVandaele_StTr.pdf
http://land-en-water.be/projectkaart.html
http://land-en-water.be/publicaties/2015/data/november-2015a.pdf
http://land-en-water.be/publicaties/2013/data/september-2013b.pdf
http://land-en-water.be/publicaties/2017/data/november-2017.pdf
http://www.land-en-water.be/publicaties/2013/data/september-2013a.pdf
http://www.land-en-water.be/publicaties/2011/data/oktober-2011.pdf
http://land-en-water.be/mobile/index.html
http://www.pnc.be/indebresvoorwaterspring
https://vilt.be/nl/nieuws/limburg-keurt-eerste-projecten-van-droogte-innovatie-fonds-goed?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2018-02-2021&utm_content=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2018-02-2021+CID_ee700c5cb818ee31f24ce36135182713&utm_source=nieuwsb
https://vilt.be/nl/nieuws/limburg-keurt-eerste-projecten-van-droogte-innovatie-fonds-goed?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2018-02-2021&utm_content=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2018-02-2021+CID_ee700c5cb818ee31f24ce36135182713&utm_source=nieuwsb
https://vilt.be/nl/nieuws/limburg-keurt-eerste-projecten-van-droogte-innovatie-fonds-goed?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2018-02-2021&utm_content=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2018-02-2021+CID_ee700c5cb818ee31f24ce36135182713&utm_source=nieuwsb
https://vilt.be/nl/nieuws/limburg-keurt-eerste-projecten-van-droogte-innovatie-fonds-goed?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2018-02-2021&utm_content=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2018-02-2021+CID_ee700c5cb818ee31f24ce36135182713&utm_source=nieuwsb
https://vilt.be/nl/nieuws/limburg-keurt-eerste-projecten-van-droogte-innovatie-fonds-goed?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2018-02-2021&utm_content=Nieuwsbrief%20Vilt%20-%2018-02-2021+CID_ee700c5cb818ee31f24ce36135182713&utm_source=nieuwsb
https://omgeving.vlaanderen.be/veemarkt-als-groenblauwe-missing-link
http://land-en-water.be/publicaties/2011/data/december-2011a.pdf
http://www.land-en-water.be/publicaties/2011/data/mei-2011.pdf
http://land-en-water.be/meer%20weten/data/water-en-land-hand-in-hand.pdf
http://www.land-en-water.be/brochures/Anders%20omgaan%20met%20land%20en%20water.pdf
http://www.land-en-water.be/brochures/Anders%20omgaan%20met%20land%20en%20water.pdf
http://land-en-water.be/publicaties/2014/data/november-2014a.pdf
http://land-en-water.be/publicaties/2018/data/juli-2018a.pdf

