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Kaartafdruk Risicozones overstromingen
mb.t. de natuurrampenverzekering

Versie kaart: januari2018

Het perceel te Bierbeek, afdeling 4, sectie A met perceelnummer 0148/00B000
bevindt zich niet in een risicozone voor overstromingen

Datum kaartafdruk: 07/09/2021

Legende
El Kadantrale percelen 2021

Aalijeen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar nar. 1

Onbevaarbaarrar 2

nieuwe risicozonea

beeestigde risicoeone

‘L--
au \;

geen ribico weer



Onbevaarbaar rat 5

Onbenaarbaar rat. 2

Onbenaarbaar rat 3

Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Effect:et ove’rrrrrningrgrvoelig

Mvge5jk ovarrtrorrringrgevrelig

Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse regering van 20juli 2000 tot vastiegging van
nadere regels voor de toepassing van de Watertoets, tot aanwijzing van de
adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de
watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18juli 2003 betreffende het
integraal waterbeleid.

Vlaanderen
is mii jeu

Kaartafdruk Watertoetskaarten

Het perceel te Bierbeek, afdeling 4, sectie A met perceelnummer 0150/OOA000
bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
bevindt zich niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied
Wuterbeheerder: WATERING HET VELPEDAL Datum kaartafd ruk: 07/09/2021
Voor meer beleidsinformatie: “‘“ “‘‘r....,a,,.a-...r.:A a.,r,,’a.,,’,,:,a,.:,,.,a...

Voor meer kaartmateriaal:
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Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Effectief ncecstlom!egcgevoell5

Vlaanderen
is milieu

Kaartafdruk Watertoetskaarten

Versie kaart: Juli 2017

Het perceel te Bierbeek, afdeling 4, sectie A met perceelnummer 0147/00B000
bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied
bevindt zich niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied
Waterbeheerder: WATERING HET VEIPEDAI. Datum kaartafd ruk: 07/09/2021
Voor meerbeleidsinfermatie: vw” cc_,,[,_:.__.._.,,e

Voer meer lsaartmateriaal: wwwwaterinfo.be/watnrtoets
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Aslijnen Waterlopen
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Niet sek,sseerd

Recht van Voorkoop Integraal Waterbeleid (2020)
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Bijlage 1 bij het beslait van de Vlaamse regering van 20 jeu 200B tot vastlegging aan
nadere regels veer de toepassing van de Watertoets, tot aanmijning van de
adviesinstantie ea tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedere bij de
watertoets, vermeld in artikel S van het decreet van 15 jali 2003 betreffende het
integraal waterbeleid.



Overstromitgsgevoelige gebieden 2017

EffectIef oestlom!ngsevoelig

Nlogeliik oversfroeeingsgecoelig

Bijlage 1 bij het beslait van de Vlaamse regering van 20juli2006 tnt vastlegging van
nadere regels voor de toepassing van de Watertoets, tot aanwijzing van de
adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedare bij de
watertoets, vermeld in artikel g van het decreet van 18 jali 2003 betreffende het
integraal waterbeleid.

Vlaanderen
is milieu

Kaartafdruk Watertoetskaarten
Versie kaart: Juli2017

Het perceel te Bierbeek, afdeling 4, sectie A met perceelnummer 0148/OOB000
bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied
bevindt zich niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied
Waterbeheerder: WATERINOHETVELPEDAL Datum kaartafdruk: 07/09/2021
Vsor meer beleidsinformatie: l..,,4 k,.l.—..4 ,.,,.,,*,,l,,,a,,,,,,,,,.-’h,.k,

Vosr meer kaartmateriaal:
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Onbecaarbaar aal 3

Niet Geklasseerd

Vlaanderen
is milieu

Kaartafdruk Risicozones overstromingen
m.b.t. de natuurrampenverzekering

Versie kaart: januari2018

Het perceel te Bierbeek, afdeling 4, sectie A met perceelnummer 0150/OOA000
bevindt zich niet in een risicozone voor overstromingen

Voor meer beleidsinformetie: lnela,ss, lfni,r Ira,trhaaIaaid

Voor meer kaartmateriaa:

Datum kaartafdruk: 07/09/2021
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