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Ontwerp startbeslissing signaalgebied 

WEVERSTRAAT-WALEM (SG_R3_NET_01) 

MECHELEN 

STATUS/VERSIE: goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 31/03/2017 

 

LEESWIJZER  

Op  31/03/2017 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de vervolgstappen (vervolgtraject en 
beleidsopties) voor dit signaalgebied. Deze beslissing kadert in de uitvoering van de conceptnota (VR 
29 maart 2013) met de aanpak voor het vrijwaren van het waterbergend vermogen in kader van de korte 
termijnactie van het groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.  

 

Deze fiche beschrijft voor het signaalgebied “Weverstraat-Walem” de gekozen beleidsopties 
(ontwikkelingsperspectief) en het vervolgtraject op basis van een ontwerp-startbeslissing, zoals 
voorbereid door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. 

Hoofdstuk 1 geeft een algemene situering van het signaalgebied weer en hoofdstuk 2 motiveert de 
afbakening van het signaalgebied. Hoofdstuk 3 beschrijft de overstromingsgevoeligheid van het 
signaalgebied en in hoofdstuk 4 worden de diverse visies op dit gebied besproken. 

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van het gevoerde overleg dat met de betrokken lokale besturen. 

In hoofdstuk 6 wordt aangegeven voor welke beleidsoptie(s) gekozen is/zijn en welk instrument en/of 
initiatiefnemer hieraan gekoppeld zijn. Naargelang de rol van het signaalgebied voor het behoud van 
waterbergend vermogen en het algemeen beoordelingskader, zoals opgenomen in de omzendbrief 
LNE/2015/2, om nieuwe ontwikkelingen in overstromingsgevoelig signaalgebied te beoordelen, werd 
een keuze gemaakt tussen de volgende 3 opties: 

1. Optie A -  beperkte randvoorwaarden (type infiltratie, waterconservering,..)  

indien de bestemming compatibel blijkt met het waterbergend vermogen, eventueel mits 
beperkte randvoorwaarden (bv voor infiltratie of waterconservering); 

2. Optie B -  maatregelen met behoud van bestemming (type overstromingsvrij bouwen) 

indien er een overstromingskans bestaat maar de bestemming compatibel kan zijn met het 
waterbergend vermogen mits overstromingsvrij bouwen;  

3. Optie C - vrijwaren van bebouwing 

indien de bestemming niet compatibel is met het waterbergend vermogen en vrijwaren van 
bebouwing op basis van de overstromingskans aangewezen is.  

Hoofdstuk 7 omvat de conclusies voor het signaalgebied en geeft de richting weer op basis waarvan de 
omzendbrief “Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets bij het vrijwaren van het waterbergend 
vermogen in signaalgebieden” in dit gebied toegepast moet worden. In dit hoofdstuk is ook de beslissing 
van de Vlaamse Regering van 31/03/2017 opgenomen.  

 

De conceptnota, de omzendbrief en de beslissing van de Vlaamse Regering van 31/03/2017 zijn terug 
te vinden op www.signaalgebieden.be.  

  

http://www.signaalgebieden.be/
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1 Situering 

1.1 Algemeen 

Gemeente(n): Mechelen 

Provincie(s): Antwerpen 

Ligging: Weverstraat 

Bekken: NETEBEKKEN 

Betrokken waterlopen: Grote Nete, A.6.25 (zonder naam) 

Oppervlakte: 3,13 ha 

 

 

Figuur: situering signaalgebied op orthofoto (medio 2015) met aanduiding van gewestwegen, straten, waterlopen en de 
bebouwingstoestand volgens het Grootschalig Referentiebestand GRB. Bronnen: AGIV, GRB Raadpleegdienst via wms (toestand 
2015-04-20). 

 

Huidige planologische bestemming: 

Het signaalgebied ligt in woongebied 

 

Globale beschrijving: 

In het oostelijk deel van het signaalgebied ligt een vijver. Het westelijk deel is ingevuld als weiland en 
akker.  
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Figuur: situering signaalgebied op gewestplan met aanduiding van goedgekeurde BPA’s en RUP’s en weergave van de 
bebouwingstoestand volgens het Grootschalig Referentiebestand GRB. Bronnen: Ruimte Vlaanderen en AGIV, GRB 
Raadpleegdienst via wms (toestand 2015-04-20). 

 

2 Selectie en afbakening signaalgebied 
Op 12/11/2014 werd voorliggend signaalgebied door de Algemene Bekkenvergadering Netebekken 
geselecteerd voor opname in de prioritair te onderzoeken signaalgebieden. De motivatie voor opname 
is als volgt: 

Het signaalgebied betreft een aaneengesloten niet ontwikkeld woongebied van een voldoende grootte 
(> 2ha), deels gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied en deels ingevuld als vijver.  

De afbakening van het signaalgebied wordt met het huidige overmaken van deze fiche aan het College 
van Burgemeester en Schepenen stad Mechelen ter goedkeuring voorgelegd.   
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3 Watersysteem 

3.1 Overstromingsrichtlijn1 

3.1.1 OVERSTROMINGSGEVAARKAART 

In het kader van de Europese Overstromingsrichtlijn (ORL) werden overstromingsgevaar- en 
overstromingsrisicokaarten opgesteld aan de hand van hydraulische modellen. De 
overstromingsgevaarkaarten zijn de kaarten die de ‘fysische eigenschappen’ van de overstromingen 
beschrijven zoals de overstromingscontouren, waterdieptes en stroomsnelheden. De 
overstromingsgevaarkaarten geven geen informatie wat betreft de gevolgen, de kwetsbaarheid voor of 
het risico van de overstromingen. 

De ORL stelt dat 3 scenario’s in beschouwing dienen te worden genomen voor de 
overstromingskaarten: kleine kans op overstromingen (terugkeerperiode van grootteorde 1000 jaar of 
een uitzonderlijke gebeurtenis), middelgrote kans op overstromingen (terugkeerperiode van grootteorde 
100 jaar ) en grote kans op overstromingen(terugkeerperiode van grootteorde 10 jaar). 

Vermits het niet zinvol is om voor elke waterloop hydraulische modellen op te stellen, werd in 
Vlaanderen de basiskaart hydrografisch netwerk opgesteld die alle waterlopen omvat waarvoor de 
overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten werden opgesteld. De basiskaart hydrografisch 
netwerk werd opgesteld volgens het principe dat alle waterlopen met een potentieel significant 
overstromingsrisico en waterlopen die water afvoeren van waterlopen met een overstromingsrisico 
meegenomen worden. Daarnaast werd ook de volledige kustlijn beschouwd. 

Wanneer er geen gemodelleerde overstromingsgevaarkaarten beschikbaar zijn wordt enkel de kaart 
van de Recent Overstroomde Gebieden (ROG) weergegeven2. De kaarten geven steeds de huidige 
situatie weer en houden geen rekening met mogelijke of geplande ingrepen. 

De overstromingsgevaarkaarten duiden de vijver aan als een gebied met een grote kans op 
overstromingen, het westelijk deel van het signaalgebied als een gebied met een kleine kans op 
overstromingen.  

 

 

 

                                                      
1 Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van 
overstromingsrisico’s.  Deze richtlijn werd omgezet in het decreet Integraal Waterbeleid op 16 juli 2010. 
2 gebiedsdekkende afbakening van alle effectief overstroomde gebieden in Vlaanderen in de periode 1988 tot heden 
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Figuur: De blauwe contouren geven de huidige overstromingskans weer. Hoe donkerder blauw, hoe groter de overstromingskans.  

 

3.1.2 KLIMAATTOETS 

De Overstromingsrichtlijn vraagt om bij het voorkomen of beperken van mogelijk negatieve gevolgen 
van overstromingen rekening te houden met o.a. de invloed van klimaatverandering. Deze kaarten met 
klimaatprojectie werden opgemaakt in kader van de orbp-studie van VMM-AOW[3] en geven niet alleen 
de overstromingskans (bij gemiddelde klimaatprojectie) maar ook de overstromingsdiepte (bij hoge 
klimaatprojectie). Vanuit het no regret principe lijkt het aangewezen om adaptief bouwen of 
waterbestendig bouwen af te stemmen op toekomstige overstromingshoogtes met hoge 
klimaatprojectie.  

De betrokken waterloopjes maken geen deel uit van de OBP-studie. Bijgevolg is er geen klimaattoets 
beschikbaar.  

3.2 Bespreking watersysteem 

De waterlopen in het signaalgebied zijn sinds Doorbraak 63 ingetekend als niet geklasseerde 
waterlopen (grachten). Voor doorbraak 63 waren ze geklasseerd als 3de categerie. Het oppervlaktewater 
van het signaalgebied komt in de langsgracht terecht naast de Beneden Nete en watert van daaruit via 
een terugslagklep uit in de Beneden Nete. Als gevolg is de afwatering van de teengracht (mede) 
afhankelijk van de getijdewerking op de Beneden Nete Bij hoge waterstanden en overvloedige neerslag  
kan de gracht onvoldoende afvoeren naar de Beneden Nete waardoor de laagst gelegen gebieden 
onder water komen te staan. Zij hebben dus duidelijk een waterbergende functie voor de omgeving.  

                                                      
[3] “Onderbouwing van het overstromingsrisicobeheerplan voor de onbevaarbare waterlopen, VMM, 2013”  
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Figuur: Herclassering van de waterlopen naar aanleiding van Doorbraak 63 

 

De waterbergende functie van het signaalgebied wordt bevestigd door de watertoetskaarten. De 
westelijke helft van het signaalgebied is effectief overstromingsgevoelig en naar aanleiding van de 
wateroverlast in september 1998 ingetekend op de ROG kaart. Het oostelijk deel is mogelijks 
overstromingsgevoelig met uitzondering van de vijver. De overstromingsgevaarkaart duidt het westelijk 
deel van het signaalgebied aan als een gebied met een kleine kans op overstromingen. 

Het signaalgebied bevindt zich deels in ‘van Nature Overstroombaar Gebied (NOG) van de Beneden 
Nete. Deze situatie is door de indijking van de niet meer actueel maar geeft wel aan dat het gebied 
vroeger behoorde tot het natuurlijke valleigebied van de Beneden Nete. 

Het signaalgebied is duidelijk lager gelegen dan zijn omgeving (zie figuur digitaal hoogtemodel) en ligt 
als het ware ingesloten tussen de Netedijken en de omringende hoger gelegen gronden. Volgens de 
bodemkaart wordt het signaalgebied hoofdzakelijk gekenmerkt door het bodemprofiel ‘Afp’ nl. zeer natte 
leemgronden zonder profiel. De westelijk rand hiervan wordt afgeleind met het bodemprofiel ‘Zdf’ nl. 
matig natte zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont. 3 De noordelijke en 
westelijke rand van het signaalgebied en de zone ter hoogte van de vijver duidt de bodemkaart aan als 
‘antropogeen’.  

De bodemassociatiekaart deelt het signaalgebied op in een zone natte alluviale gronden (westelijke 
deel) en een zone droge zand- tot licht-zandleemgronden (oostelijke deel inclusief vijver).  

                                                      

3 Databank ondergrond Vlaanderen (DOV): Algemene kenmerken bodemseries Afp in de Zandstreek: De gronden van deze 
serie hebben gedurende het ganse jaar een ondiepe grondwatertafel. Een volledig gereduceerde horizont komt doorgaans voor 
op minder dan 80 cm diepte. Duidelijke roestvlekken worden reeds in de bovengrond aangetroffen. De Afp gronden vormen de 
overheersende bodems in de kern der beekvalleien. De Afp gronden hebben een slechte drainering omdat de waterafvoer 
onvoldoende is en de grondwatertafel doorgaans zeer ondiep voorkomt. (naar Van Ranst E. en Sys C. (2000)) 
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Figuur: bodemkaart 

 

Bijkomend geeft de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) aan dat onder heel Walem een laag klei 
en leem zit op een diepte van 5 a 7 meter t.o.v. het maaiveld wat infiltratie van water 
verhinderd/bemoeilijkt. Dit wordt bevestigd door de aanduiding van het signaalgebied als niet 
infiltratiegevoelig volgens de watertoetskaarten.Naar het rioleringsstelsel toe dient opgemerkt dat 
perceel 218F vroeger deel uit maakte van de oude RWZI-Walem. Intussen is de RWZI niet meer in 
functie maar gravitaire RWA-leiding (RegenWaterAfvoer) langs dit perceel bestaat nog steeds.  
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Figuur: watertoetskaart van het signaalgebied op recente orthofoto (medio 2015) met aanduiding van de overstromingsgevoelige 
gebieden (lichtblauw = mogelijk overstromingsgevoelig; donkerblauw = effectief overstromingsgevoelig), volgens Ministerieel 
Besluit dd. 1/6/2014.  
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Figuur: digitaal Hoogtemodel (bron mercator) 

4 Gebiedsvisie 

4.1 Visie Integraal Waterbeleid 

 

De wateroverlast in het signaalgebied is voornamelijk te wijten aan zijn lage ligging en moeilijke 
afwatering naar de Nete maar ook de aanwezigheid van de klei- en leemlaag in de ondergrond en de 
zeer natte leemgronden volgens de bodemkaart wijzen op natte condities. Bijkomende verharding zullen 
noodgedwongen gepaard gaan met ophogingen om het gebied bouwrijp te maken met als gevolg een 
inname van de waterbergingsfunctie en dus verlies van ruimte voor water. Dit dient absoluut vermeden. 
Naar het watersysteem toe wordt het signaalgebied best ingezet om de effecten van de hoge 
verhardingsgraad in de omgeving te milderen.  

 

4.2 Ruimtelijke visie (structuurplannen ed.) 

 

Het signaalgebied is ten zuiden en ten westen omgeven door ontwikkeld woongebied. Ten noorden 
vormt de dijk een afwateringsbarriere naar de Nete. Ten westen grenst het gebied aan groengebied op 
het gewestplan. Omwille van de waterproblematiek is een harde ontwikkeling van het gebied niet 
evident. Vanuit ruimtelijk oogpunt is een herbestemming naar een open ruimte functie waarbinnen 
waterberging een prominente plaats krijgt, aansluitend op het groengebied een meerwaarde.  

Het richtinggevend gedeelte van het GRS Mechelen dat stelt dat (p180):  

 Het binnengebied Weverstraat - E. Engelsstraat - Nete (65) is 0,8 ha groot en biedt ruimte voor 
12 tot 15 woningen op een omsloten terrein vlak (met een ingang) naast de Netedijk. Een 
kleinschalige randafwerking van de dorpskern mits een voldoende afstand tot de Netedijk wordt 
gehouden, is mogelijk. Het gebied wordt dus geselecteerd voor de korte of middellange termijn.  
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 Het binnengebied Weverstraat - Nete (66) is een klein gebied van 0,25 ha voor 3 tot 5 woningen 
op een zeer moeilijk toegankelijk terrein vlak naast de Nete dat thans mede in gebruik is voor de 
waterzuivering. Het wordt beter niet ontwikkeld. 

 

 

 

 

 

Over de locatie van het signaalgebied ‘Weverstraat-Walem’ staat het volgende in het bindend gedeelte 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Mechelen (GRS p226): 

 Herbestemmen van woonzones en woonuitbreidingsgebieden naar open ruimte bestemming: 
binnengebied Weverstraat - Nete 

4.3 Lopende initiatieven: 

 

In 2006-2007 werd een verkavelingsaanvraag van het terrein gelegen te Weverstraat/Emiel 
Engelsstraat, sectie B nr 200c (westelijk deel van het signaalgebied) geweigerd omwille van de 
waterproblematiek. In de negatieve watertoets (Bijlage 1) werd als redenen onder andere verwezen 
naar de ligging in ROG en in effectief overstromingsgevoelig gebied en de niet te vermijden ophoging 
van de gronden met als gevolg het verlies aan ruimte voor water. De ontwikkelaar tekende beroep aan 
bij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Eind 2007 bevestigde de Deputatie de eerdere 
weigering van Stedenbouw omwille van de waterproblematiek (Bijlage 2).  

Ten westen van het signaalgebied wordt de aanleg van een nieuwe brug voorzien door Waterwegen en 
Zeekanaal 

 

5 Historiek overleg lokale besturen 
Bij de screening van de relevante signaalgebieden en de opmaak van de ontwerp-startbeslissingen 
werden naast de lokale besturen ook andere relevante instanties uitgenodigd. 

In het kader van de selectie van de signaalgebieden werd voor het Netebekken een regionaal overleg 
georganiseerd op 11/09/2014 te Lier (geen vertegenwoordiger van de stad Mechelen). Deze selectie 
werd ambtelijk goedgekeurd op het thematisch overleg op 03/10/2014 (verontschuldiging van de stad 
Mechelen) en de Algemeen Bekkenvergadering van 12/11/2014 (verontschuldiging van de stad 
Mechelen). 

Het signaalgebied kwam kort aan bod op het overleg met de stad Mechelen op 11/05/2015 maar werd 
toen nog niet inhoudelijk besproken. Het overleg focuste toen op het signaalgebied Barebeek. Volgende 
personen namen deel aan het overleg: Wim Van Asschot (Ruimte Vlaanderen, ALP), Tine Loomans 
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(Provincie Antwerpen, ruimtelijke ordening), Bram Van Dyck (stad Mechelen, dienst Ruimtelijke 
Planning en Mobiliteit), Ilse Verbeeck (stad Mechelen, stedenbouwkundige ambtenaar), Mie Van 
Damme (stad Mechelen), Noël De Winter (stad Mechelen), Tom De Bie (bekkensecretariaat Dijle-
Zenne), Katrien Piessens (bekkensecretariaat Dijle-zenne). 

 

Het ontwikkelingsperspectief werd goedgekeurd op de Algemene Bekkenvergadering dd 13/06/2016 
onder de opschortende voorwaarde dat het college van burgemeester en schepenen van de stad 
Mechelen de beslissing alsnog goedgekeurd. Deze goedkeuring volgde op 23 september 2016. De stad 
besliste evenwel om niet financieel bij te dragen voor het signaalgebied ‘Weverstraat – Walem’. 

 

 

6 Keuze ontwikkelingsperspectief, instrument en 
initiatiefnemer 

 

C: nieuwe functionele invulling voor het gebied.  

 

Het functioneel blijven van de waterbergende functie van het signaalgebied is essentieel. Op langere 

termijn kan het gebied ook (deels) als regenwaterbuffer van de reeds ontwikkelde woonwijk 

ingeschakeld worden. Een herbestemming is aangewezen. Naar invulling toe dient rekening gehouden 

met zowel de huidige noden naar buffering vanuit het grachtenstelsel als toekomstige ikv een 

afkoppelingsbeleid van regenwater van het rioleringsstelsel.  

 

B:  maatregelen met behoud van bestemming 

N.v.t. 

 

A: watertoets 

N.v.t. 

 

Instrument: 

Niet bepaald 

Initiatiefnemer: 

Niet bepaald 
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7 Conclusie signaalgebied en beslissing Vlaamse Regering 
 

Conclusie signaalgebied 

 
Het signaalgebied speelt een belangrijke rol als waterbergingsgebied en is deels effectief en deels 
mogelijk overstromingsgevoelig. Een herbestemming naar een openruimtefunctie compatibel met het 
watersysteem (optie C) wordt gerealiseerd waarbij zowel de huidige maar ook de toekomstige 
bergingsnoden door afkoppeling van het regenwater van het rioleringsstelsel in rekening gebracht 
dienen te worden. In de tussentijd wordt ontwikkeling van het signaalgebied vermeden door geen 
nieuwe vergunningen af te leveren. 

Het ontwikkelingsperspectief werd goedgekeurd op de Algemene Bekkenvergadering dd 13/06/2016 
onder de opschortende voorwaarde dat het college van burgemeester en schepenen van de stad 
Mechelen de beslissing alsnog goedgekeurd. Deze goedkeuring volgde op 23 september 2016. 

 

 

Beslissing Vlaamse Regering d.d. 31/03/2017 

 

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het bovenstaand ontwikkelingsperspectief en gelast 
de bevoegde instanties om het ontwikkelingsperspectief te respecteren en de voorwaarden uit de 
ontwerp-startbeslissing door te vertalen bij de toepassing van de watertoets. 
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8 Bijlage 
 

Bijlage 1: advies watertoets
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Bijlage 2: Besluit deputatie
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