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www.maasbekken.be
Maasbekken online - Sinds kort vindt u alle informatie over het integraal
waterbeleid in het Maasbekken op www.maasbekken.be. Net zoals de andere
tien Vlaamse bekkens kreeg het Maasbekken eigen webpagina’s op de nieuwe
website
van
de
Coördinatiecommissie
Integraal
Waterbeleid:
www.integraalwaterbeleid.be.
De website wil de informatie over integraal waterbeleid toegankelijk maken
voor iedereen die in Vlaanderen van ver of van dichtbij bij waterbeleid
betrokken is.

Informatiedag ‘Water in de Buurt’
Water herwaarderen - Op 17 oktober 2011 organiseerden de bekkensecretariaten van het Demer-, Dijle-Zenneen Maasbekken, samen met de vereniging Grenzeloze Schelde, de info- en ontmoetingsdag ‘Water in de buurt’ in
Diest. De actie water in de stad uit het bekkenbeheerplan (actie 117), die de gemeenten bevraagt naar mogelijke
projecten voor de herwaardering van water in hun bebouwde kernen, lag aan de basis van deze studiedag.

© Grenzeloze Schelde

Beken en rivieren liggen vaak aan de oorsprong van
steden en dorpen. Ook nu nog bieden waterlopen een
grote meerwaarde aan de steden en dorpen die zij
doorkruisen. De actie ‘Water in de stad’ biedt immers
interessante mogelijkheden voor waterberging, recreatie
en natuurontwikkeling. Tijdens de studiedag werden
enkele waterprojecten in bebouwde kernen getoond ter
inspiratie van de gemeenten en werd de aandacht
gevestigd op de voordelen van water in stads- en
dorpskernen.

Het heropenen van vroegere waterlopen vormt vaak een katalysator voor stedelijke vernieuwing. Het verhoogt de
ruimtelijke kwaliteit en maakt de woonomgeving meer leefbaar en attractief. Voor het Maasbekken werd
ingezoomd op het project voor de Itterbeek, die opnieuw als blauwgroen lint door de dorpskern van Opitter
stroomt. Naast optimalisatie van de waterhuishouding zorgde de herinrichting ervoor dat wonen in de dorpskern
van Oppitter werd opgewaardeerd met aandacht voor de natuurkwaliteit, de visuele aantrekkelijkheid en de
verbindingsfunctie van de Itterbeek.
Met ruim 100 deelnemers uit gemeenten, overheden, bekkenstructuren, … was deze studiedag zeker geslaagd te
noemen. De presentaties van de studiedag kunnen bekeken worden op www.maasbekken.be.
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Aquadra: werken in uitvoering
De Beek verlost uit haar keurslijf - In Vreren-Nerem (Tongeren) wordt de Beek door Provincie Limburg opnieuw
aangelegd. De herinrichting zal een oplossing bieden voor de talrijke overstromingen van de Beek. Tijdens hevige
regenbuien vindt het aangevoerde water immers zijn weg niet meer naar de overwelfde Beek. Het opnieuw
openleggen van de Beek op enkele kritieke plaatsen zal de omwonenden in de toekomst veel ellende besparen. De
Beek krijgt bovendien een ecologische en landschappelijke meerwaarde in Vrerem en Nerem. De werken op de
Beek zijn in volle uitvoering en gebeuren samen met noodzakelijke rioleringswerken. Het einde van de werken is
voorzien voor augustus 2012.
De werken aan de Beek kaderen in AQUADRA (Interreg), een project waaraan zowel de provincie Limburg, de
Vlaamse Milieumaatschappij als partners uit Wallonië en Nederland deelnemen. Ook het bekkensecretariaat van
het Maasbekken ondersteunt het project als geassocieerde partner. AQUADRA streeft naar een verbetering van de
waterkwaliteit en van het grensoverschrijdend waterbeheer in vier deelbekkens van de Maas: de Jeker, de Voer, de
Berwijn en de Geul. Via een tiental pilootprojecten wil men de wateroverlast, de waterkwaliteit en het
erosieprobleem in de regio aanpakken. Ook de ecologische herstelwerken op de Jeker in landschapspark De Kevie
te Tongeren (zie vorige nieuwsbrief) kaderen hierin.
Onlangs werd beslist het project met zes maanden te verlengen tot 31/3/2013. Meer info over Aquadra:
http://www.aquadra.eu.

Afstemming grensoverschrijdend overleg
Afspraken maken met de buren – In het verleden nam het grensoverschrijdend overleg tussen Vlaanderen en
de buurlanden en -gewesten diverse vormen aan, en gebeurde met wisselende intensiteit en frequentie. Om
hieraan te verhelpen stelde de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) in 2010 voor om het
grensoverschrijdend overleg meer gestructureerd aan te pakken door operationele, lokale aspecten zoveel mogelijk
te laten aansluiten bij de Vlaamse bekkenstructuren én door een informeel bilateraal overleg op
stroomgebiedniveau op te zetten over strategische onderwerpen.
Op 27 september 2011 ging het bekkenbestuur van het Maasbekken alvast principieel akkoord om het
bekkenbestuur en het ambtelijk bekkenoverleg open te stellen voor een Nederlandse en Waalse
vertegenwoordiging. Een uitbreiding die meer mogelijkheden biedt voor grensoverschrijdende afstemming in
zowel beleidsmatige als operationele context.
Daarnaast wordt momenteel met Nederland gesleuteld aan de drie bestaande stroomgebiedcomités binnen het
Maasbekken, die nog onder de Benelux-structuren ressorteren. De bedoeling is om de stroomgebiedcomités om te
vormen tot flexibele grensoverschrijdende werkgroepen die ondergebracht worden bij de bekkenstructuren. Deze
werkgroepen buigen zich voornamelijk over concrete, operationele onderwerpen. De huidige stroomgebiedcomités
missen immers een bestuurlijke ondersteuning wat met deze omvorming wordt opgevangen.
Naast deze gebiedsgerichte fora engageren Vlaanderen en Nederland zich tot een strategisch overleg op hoog
niveau dat bijdraagt tot de strategische afstemming van onderwerpen die niet besproken kunnen worden in de
bestaande multilaterale of bilaterale fora. Een eerste strategisch overleg tussen Nederland en Vlaanderen vond
plaats op 4 november 2011 en werd alvast positief onthaald. De afspraak is om minstens éénmaal per jaar dergelijk
strategisch bilateraal overleg te organiseren.
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Watertoets 2.0
Nieuw uitvoeringsbesluit Watertoets - Op 14 oktober 2011 keurde de Vlaamse Regering het gewijzigde
uitvoeringsbesluit watertoets goed. De aanpassing van het besluit komt er na een evaluatie van de watertoets door
de CIW in mei 2010 en een bijkomende evaluatie na de overstromingen van november 2010 en januari 2011.
Het besluit zal in werking treden vanaf 1 maart 2012. Op die dag zal ook een nieuw online watertoetsinstrument
beschikbaar zijn waarmee kan nagegaan worden of er advies moet gevraagd worden. Er zullen ook opleidingen
georganiseerd worden voor vergunning- en adviesverleners.
Meer info over het nieuwe uitvoeringsbesluit, een gecoördineerde versie van het besluit en meer info over de
opleidingen kunt u raadplegen via de website van de watertoets.
Naar aanleiding van het nieuwe uitvoeringsbesluit werd op 10 november 2011 een congres georganiseerd rond het
thema: “De watertoets - hoe kunnen we Vlaanderen beter beschermen tegen wateroverlast?” Met dit congres
wilde de CIW samen met de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Vlaamse Architectenorganisatie (NAV) en de
organisatie voor Advies- en Ingenieursbureaus (ORI) alle betrokkenen bijeen brengen om elkaars visie te leren
kennen, praktijkervaringen uit te wisselen en mogelijkheden te zoeken om beter samen te werken. Het congres
kon rekenen op een grote opkomst. De presentaties en een weerslag van de panelgesprekken kunt u eveneens
raadplegen via de website van de watertoets.

In de kijker
-

Op zoek naar de mooiste foto langs Jeker, Berwijn, Voer of Geul - Naast
concrete pilootprojecten wil AQUADRA de streek rond de Jeker, de Berwijn, de
Voer en de Geul letterlijk in de kijker zetten. Hiervoor werden vier wandelroutes
langs de hoofdwaterlopen uitgestippeld.
Wie onderweg een mooie foto neemt met als thema ‘water’ maakt kans op een
heerlijk weekendje in de Maas-Rijnregio. Deelnemen kan door voor 31/12/2011
een foto te sturen naar info@aquadra.eu. De 4 wandelroutes vindt u terug op
www.aquadra.eu.

-

Brochure overstromingsveilig bouwen en wonen - Ook inwoners van overstromingsgevoelige gebieden
kunnen en moeten hun steentje bijdragen om overstromingsschade zoveel mogelijk te
beperken. Om hen te informeren, maakte de CIW de brochure “Overstromingsveilig
bouwen en wonen, hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door
overstromingen?”.
De brochure bevat handige tips over hoe burgers hun woning kunnen beschermen
tegen wateroverlast. Bij de brochure hoort ook een interactieve webanimatie. De
brochure en de webanimatie kunt u raadplegen op de website van de watertoets. De
brochure kan ook gratis besteld worden bij het secretariaat van de CIW
(secretariaat_ciw@vmm.be, 053/ 726 507).

-

Algemeen Waterverkoopreglement van kracht - Sinds 1 juli 2011 is het Algemeen
Waterverkoopreglement van kracht. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de
drinkwaterleveranciers, de rioolbeheerders en hun klanten met betrekking tot de levering van drinkwater, de
sanering van het afvalwater en de afvoer van regenwater. Meer informatie over het Algemeen
Waterverkoopreglement vindt u op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.
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-

Online berekeningstool waterverbruik - De waterfactuur die u van de watermaatschappij in de bus krijgt,
bestaat uit verschillende componenten. Het gaat om kosten aangerekend voor de waterproductie en -levering
en de sanering van afvalwater. Sinds kort is er een verbeterde online berekeningstool waarmee u kunt nagaan
wat uw waterverbruik precies kost per component of welke impact waterbesparende maatregelen zullen
hebben op uw waterfactuur.

-

Jaarrapport Water - In september stelde de Vlaamse Milieumaatschappij het 20ste Jaarrapport Water voor.
Naast de meetresultaten van 2010 wordt ook een evaluatie gemaakt van de waterkwaliteit in Vlaanderen over
de voorbije 20 jaar. Hieruit blijkt dat de waterkwaliteit in Vlaanderen over deze periode sterk vooruitgegaan
is, vooral door de uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur en de verscherpte meetprogramma’s. Het
Maasbekken scoort sinds het begin van de metingen steeds beter dan gemiddeld onder meer omdat de
waterzuiveringsinfrastructuur er sinds lang uitgebouwd werd. Toch is er nog een lange weg te gaan om de
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te behalen… Nieuwsgierig naar de resultaten? U kan het rapport
downloaden via de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur dan een e-mail met als titel ‘uitschrijven’ naar maas-sec@descheepvaart.be.
Deze digitale nieuwsbrief wordt samengesteld door het bekkensecretariaat Maasbekken. Suggesties of andere opmerkingen kunt u
bezorgen aan het bekkensecretariaat.
Contactpersoon: Jef Guelinckx, Waarnemend bekkencoördinator, T 011 29 84 28, Maas-sec@descheepvaart.be

