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van het Bovenscheldebekken  
Jaargang1, nummer 1, mei 2011 

Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Op 10 mei keurde het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken het bekkenvoortgangsrapport 2010 goed. Het rapport behandelt 
de realisaties van de partners van het integraal waterbeleid het afgelopen jaar. Sommige acties uit het bekkenbeheerplan van het 
Bovenscheldebekken werden al uitgevoerd, aan andere wordt volop gewerkt. U kunt het bekkenvoortgangsrapport 2010 raadplegen 
via www.bekkenwerking.be
 
De watersnood van november 2010 toonde het nut aan van uitgevoerde investeringen, maar legde ook knelpunten bloot. Dat er nog 
werk aan de winkel is, blijkt ook uit het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde. Het zoeken naar integrale oplossingen voor 
watergerelateerde problemen blijft een grote uitdaging. 
 
Integraal waterbeleid moet leiden tot een goede toestand van ons watersysteem en hierbij rekening houden met de verschillende 
functies van ons water. Een nauwe samenwerking tussen de betrokken actoren en een brede participatie van burgers en actoren is 
hierbij cruciaal. En dat is de reden waarom we u met deze nieuwsbrief willen informeren over wat integraal waterbeleid in het 
Bovenscheldebekken kan betekenen.  
 
 
Ik wens u alvast veel leesplezier! 
 

André Denys 
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Voorzitter bekkenbestuur Denderbekken 
Gouverneur Oost-Vlaanderen 

Aanpak wateroverlast door overstromingen  
In november 2010 werd Vlaanderen getroffen door zware overstromingen. Ook het Bovenscheldebekken bleef niet gespaard. Het 
bekkensecretariaat inventariseerde de overstroomde gebieden in het bekken. We verzamelden informatie die maximaal bruikbaar is 
voor het actualiseren van de modellen en de overstromingskaarten, voor het optimaliseren van het watertoetsinstrument, voor het 
implementeren van de Overstromingsrichtlijn en voor de volgende waterbeheerplannen. De inventarisering gebeurde ook in de 
andere Vlaamse bekkens. 
 
Om wateroverlast te voorkomen zijn er heel wat werken in uitvoering. De Provincie Oost-Vlaanderen realiseerde twee 
overstromingsgebieden op de Molenbeek te Ronse en een langsdijk ter hoogte van Hul. Op de Drieborrebeek, Vloedbeek en 
Lievensbeek worden momenteel wachtbekkens ingericht. VMM en stad Oudenaarde werken samen met het bekkenbestuur aan een 
oplossing voor de wateroverlastproblemen op de Maarkebeek en het gecontroleerd overstromingsgebied Leizemooie op de 
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Zwalmbeek te Brakel is in aanleg. Dankzij deze investeringen zal het risico op wateroverlast in het Bovenscheldebekken sterk 
gereduceerd worden.  

Vismigratieloop voor de Nonnemolen 
De Vlaamse Milieumaatschappij loste recent het vismigratieknelpunt aan de 
Nonnenmolen op de Maarkebeek op. Er werd een bodemval weggewerkt en een 
vismigratieloop aangelegd.  
 
Het project kadert in actie 8 van het bekkenbeheerplan Bovenscheldebekken, waarbij 
gezocht wordt naar de mogelijkheden van beekherstel en sanering vismigratie-
knelpunten op de Maarkebeek.  

Samen naar een nieuw visbeleid 
In november 2010 vond een forum plaats over het visbeleid in Oost-Vlaanderen. Een tachtigtal bestuurders, ambtenaren en 
hengelaars wisselden ideeën uit over de manier waarop de waterkwaliteit in de Oost-Vlaamse waterlopen verbeterd kan worden; 
over hoe vismigratie gestimuleerd kan worden en over mogelijkheden om duurzame hengelfaciliteiten langs de waterlopen te 
voorzien. Het forum was een initiatief van gouverneur Denys, als voorzitter van de Oost-Vlaamse bekkenbesturen. Gedeputeerde 
Hertog nam het voorzitterschap waar. 
 
Het debat leverde een tiental aanbevelingen op als opstap naar een nieuw 
en duurzaam visbeleid. Er werden aanbevelingen geformuleerd over het 
opmaken van een draaiboek om vissterftes gecoördineerd aan te pakken; 
over het organiseren van een studiedag waarin de technische 
mogelijkheden om pompgemalen visvriendelijk te maken verder worden 
onderzocht; en over een meer structurele samenwerking tussen de 
Provinciale Visserijcommissie en de waterbeheerders ten behoeve van de 
realisatie van hengelfaciliteiten. 
 
De aanbevelingen kunnen geraadpleegd worden op 
www.bekkenwerking.be.  

Grensoverschrijdend overleg Spierekanaal - Spierebeken 
In oktober 2010 organiseerde het secretariaat van het Bovenscheldebekken een grensoverschrijdend overleg tussen Vlaanderen, 
Wallonië en Frankrijk. O.a. het actieplan uit het bekkenbeheerplan en het landschapsplan ‘Spierebeken en Spierekanaal’ werd er 
voorgesteld. Van Waalse kant werd de uitbreiding van de bergingscapaciteit van de Grote Spierebeek toegelicht. Ook de 
waterkwaliteit van de Spierebeken kwam aan bod. Tijdens de fietstocht in de namiddag werd duidelijk dat de ENLM (l'Espace 
Naturel Lille Métropole) een brede projectwerking opzet rond de herwaardering van het Canal de Roubaix. Alle deelnemers waren 
het erover eens dat dergelijke informele overlegmomenten erg waardevol zijn. 

Internationale Scheldeweek 
Van 15 tot 22 mei 2011 vindt de Internationale Scheldeweek plaats. Een week lang worden diverse evenementen georganiseerd die 
allen iets te maken hebben met het stroomgebied van de Schelde. De meeste evenementen zijn toegankelijk voor iedereen 
(wandelen, fietsen,..). Op 20 mei organiseert het bekkensecretariaat van het Bovenscheldebekken samen met SAGE – Scarpe Aval, 
de Internationale Scheldecommissie (ISC) en Contract de Rivière “Escaut-Lys” een ontmoeting- en uitwisselingsdag rond het thema 
waterbeheer. Het seminarie is bedoeld voor de planmakende overheden op bekkenniveau binnen het Scheldestroomgebied. 
 
De Internationale Scheldeweek is een initiatief van ScaldWIN, een Europees samenwerkingsverband voor een betere waterkwaliteit 
in het internationale stroomgebieddistrict van de Schelde. Trekker is de Vlaamse Milieumaatschappij. Meer informatie over de 
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Internationale Scheldeweek kan u raadplegen op www.scheldeweek.org. Als je dat wenst kan je er ook je liefde verklaren aan de 
Schelde. 

Herziening bekkenbeheerplan goedgekeurd 
Op 10 september 2010 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de herziening van de bekkenbeheerplannen van het 
Bovenscheldebekken, samen met dat van het bekken van de Brugse Polders, het IJzerbekken en het Leiebekken. De herziening 
gebeurde in het kader van de aanvulling van de plannen met de West-Vlaamse deelbekkenbeheerplannen. Deze 
deelbekkenbeheerplannen waren nog niet beschikbaar op het ogenblik dat de eerste generatie bekkenbeheerplannen werd 
goedgekeurd. Het openbaar onderzoek over deze deelbekkenbeheerplannen liep van 15 augustus 2009 tot 15 oktober 2009. 

De bekkenstructuren, hoe zit dat nu precies?  
Overleg tussen de waterbeheerders en betrokkenen is één van de belangrijkste pijlers van het integraal waterbeleid. Om dat overleg 
te organiseren heeft elk bekken haar eigen overlegstructuren: het bekkenbestuur, het bekkensecretariaat en de bekkenraad.  
 
Het bekkenbestuur is het politieke niveau van het bekken. Hierin zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en 
mandatarissen van de provincies en de deelbekkens. In het Bovenscheldebekken vergadert het bekkenbestuur onder voorzitterschap 
van gouverneur Denys.  
Ook het middenveld krijgt inspraak in het waterbeleid van de bekkens. De bekkenraad vertegenwoordigt de maatschappelijke 
belangengroepen die betrokken zijn bij het integraal waterbeleid, zoals landbouw-, natuur-, en werkgeversorganisaties, en wordt 
voorgezeten door de bekkencoördinator.  
 
Het bekkensecretariaat is de ambtelijke pijler die instaat voor de dagelijkse werking van het bekken. De leiding van het 
bekkensecretariaat ligt bij de bekkencoördinator. In het bekkensecretariaat werken mensen samen van de beleidsdomeinen Mobiliteit 
en Openbare Werken; Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Ook de 
betrokken provincies werken structureel mee aan de opdrachten van het bekkensecretariaat. Het bekkensecretariaat wordt in haar 
opdrachten bijgestaan door het ambtelijk bekkenoverleg. Aan dit overleg nemen vertegenwoordigers van gewestelijke ambtenaren, 
provincies en deelbekkens deel.  
 
Wilt u graag meer informatie over de werking van de bekkenstructuren, neem dan een kijkje op www.bekkenwerking.be

In de kijker 
Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw 
De digitale praktijkgids Water in de land- en tuinbouw is een hulpmiddel waarmee de land- en tuinbouwer actief aan de slag kan 
gaan om verstandig en zuinig om te springen met het beschikbare water en zorg te dragen voor de kwaliteit van het water. De 
praktijkgids Water in de land- en tuinbouw kan u raadplegen op www.vlaanderen.be/landbouw/praktijkgidswater. 
 
De Vlaamse overheid wil de Vlaamse land- en tuinbouwer met deze praktijkgids blijvend aanmoedigen om in te zetten op het 
rationeel en duurzaam omgaan met water en het verder verminderen en voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater en 
grondwater. De praktijkgids zal permanent bijgewerkt en verder uitgebouwd worden in functie van aandachtspunten en 
beleidsprioriteiten. 
 
Meer informatie hierover kan u verkrijgen bij de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling, Ellipsgebouw (6de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel.  
 
 
 Wenst u deze nieuwsbrief niet langer digitaal te ontvangen? Stuur dan een e-mail met als titel “uitschrijven”naar secretariaat.bovenscheldebekken@wenz.be 

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door het bekkensecretariaat.  Suggesties of andere opmerkingen zijn welkom. Contactpersoon: Dries Gysels, 

bekkencoördinator, T  09 235 01 72, secretariaat.bovenscheldebekken@wenz.be 
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