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Uitdagingen voor Herk en 

Mombeek 

• Afname kans op schade door overstromingen 

• Maximale benutting natuurlijke valleigebied voor 

berging 

• Gecontroleerde overstromingsgebieden op 

strategische locaties 

• Waterbeheer afstemmen op landgebruik in het 

valleigebied (vnl. natuur, bos en landbouw) 

• Ecologisch herstel waterloop door sanering 

vismigratieknelpunten, structuurherstel en 

waterkwaliteit 
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Herk – Kleine Herk   
stroomopwaarts Stevoort 



GOG Herk – Kleine Herk  

te Stevoort 
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GOG op de Herk te Stevoort 
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Kies vrije ruimte op het beeld om de tekst te 

Plaatsen. Zet de tekst in wit indien nodig. 

Enkele cijfers: 
• Bergingscapaciteit ca. 700.000 m³  

• Kostprijs van de werken burgerlijke 
bouwkunde: € 2,7MJ  

• Burgerlijke bouwkunde afgerond najaar 
2011(18 maanden) 

• Elektromechanische uitrusting en sturing 
in testfase 
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Herk – Kleine Herk   
stroomopwaarts Alken centrum 
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Vallei van de Herk 

3. Waterbeheersingswerken vallei Herk in 

Wellen en Alken 

• Gecontroleerde overstromingsgebieden 

• GOG Alken  

• GOG Herten  

• Vismigratieknelpunten 

• Graetmolen 

• Wellenmolen 

• Stuw ANL 
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Vallei van de Herk  

GOG Alken 

 

 

 

 

 

 

 

• Dwarsdijk t.h.v. 

Bodemstraat (T50: 145.000 

m³) 

• Dwarsdijk grens Alken-

Wellen (T50: 50.000 m³) 

• Oeververlagingen (off-line) 

• Knijpconstructies  met 

schuif op Grote beemdsloot 
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Kies vrije ruimte op het beeld om de tekst te 

Plaatsen. Zet de tekst in wit indien nodig. 



Vallei van de Herk –

vismigratieknelpunten 

Graetmolen 
 

 

 

 

 

 

 

 

•          
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Kies vrije ruimte op het beeld om de tekst te 

Plaatsen. Zet de tekst in wit indien nodig. 
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Vallei van de Mombeek 
Stroomopwaarts N80 Alken 
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Vallei van de Mombeek 

4. Waterberging en ecologisch herstel in de 

vallei van de Mombeek 

• Waterberging en structuurherstel t.h.v. 

Nietelbroeken 

• Waterberging en structuurherstel t.h.v. 

Oftingen 

• Oplossen vismigratieknelpunten 

 

scenario’s met oppervlaktewatermodel 
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Vallei van de Mombeek 

• Structuurherstel t.h.v. Nietelbroeken 

 

• Berging in laagste punt vallei 
mogelijk 

• Huidige bedding t.h.v. aangesloten 
meanders te dempen 
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Vallei van de Mombeek 

• Structuurherstel t.h.v. Oftingen 

 

• Al of niet dempen van de huidige 
bedding: OWKM 

• Historische dwarssecties meanders: 
OWKM 
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Vallei van de Mombeek 

• Oplossen van vismigratieknelpunten 

• SO Rood kasteel (Guigoven) 

• Oude molen / Wintershovenmolen (Wintershoven) 

• Rootmolen (Vliermaalroot) 

• Bombroekmolen 

• Bodemplaat SA N76 

• Luimertingenmolen 

• Oude molen (Wimmertingen) 

 

 



Verdere onderbouwing: 

waterkwaliteit 

Screening waterlichamen 

• Informatiebundeling: 

• Toestand waterloop: kwaliteit, vismigratie, 
structuurkwaliteit, waterbodem 

• Druk op waterloop: vergunningen, 
zuiveringsinfrastructuur, druk landgebruik,… 

• Analyse en integratie gegevens 

→ keuze optimale maatregelen in functie 
van realisatie goede toestand (EU KRLW) 

 



Verdere onderbouwing kwantiteit 

• Opmaak overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) 

• Focus op minimalisatie risico (schade x kans) 

• Rekening houden met: 
• Klimaatverandering 

• Wijziging landgebruik 

• Meerlagenveiligheid – 3 P’s 
• Protectie (investeringen) 

• Paraatheid (overstromingsvoorspeller) 

• Preventie (ruimtelijke ordening - waterrobuust 
bouwen) 

 



Nieuw afstandsbewakingssysteem 

i.f.v. optimale sturing 

• Demerbekken: 40 kunstwerken (stuwen,…) op 
waterlopen 1° cat  

• Automatische sturing kunstwerken in functie van 
minimaal risico op schade – beschikbare 
bergingscapaciteit optimaal inschakelen (30 reeds 
aangesloten) 

• Afstemming sturing verschillende kunstwerken 

• Bij lage waterstanden regeling op vismigratie 
(verdrinkingsgraadregeling) 

• 24/24 en 7/7 opvolging mogelijk door medewerkers 

• Uitdaging: online modellering (MPC-sturing) zorgt voor 
verdere optimalisatie tijdens stormen 
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Integrale sturing en opvolging via nieuwe afstandsbewaking 



Conclusies 

• Veel inspanningen voor Herk en Mombeek 
(uitgevoerd, gepland, in voorbereiding) 

• Nieuwe afstandsbewaking zorgt voor 
integrale sturing verschillende GOG’s 

• Verdere onderbouwing nodig om goede 
toestand (kwaliteit en kwantiteit) te 
realiseren 

• Focus op waterberging en ecologisch 
herstel 


