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Ontwerp startbeslissing signaalgebied 

EBROEK (SG_R3_NET_28) 

BERLAAR 

SSTTAATTUUSS//VVEERRSSIIEE::  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 “Ebroek” 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 wordt ingezoomd op het watersysteem en wordt de 
overstromingsgevoeligheid van het signaalgebied beschreven en in hoofdstuk 4 worden de diverse 
visies op dit gebied besproken. 

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van het gevoerde overleg 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): Berlaar 

Provincie(s): Antwerpen 

Ligging: Het signaalgebied wordt begrensd door de Merelstraat, Itegembaan, Valkenhof en 
Ebroek. 

Bekken: Netebekken 

Betrokken waterlopen: Ebroekloop (2de categorie) 

Oppervlakte: 5,32 ha 

 

 

Figuur: situering signaalgebied op orthofoto (medio 2015) met aanduiding van straatnamen, waterlopen en de 
bebouwingstoestand volgens het Grootschalig Referentiebestand GRB. Bronnen: AGIV, GRB Raadpleegdienst via wms 
(toestand 2015-08-14). 

 

Huidige planologische bestemming: 

Volgens het gewestplan is de bestemming woonuitbreidingsgebied (WUG). Gelijktijdig met de opmaak 
van het B.P.A. nr. 12 Balderdorp te Berlaar in 2011 werd een bestemmingswijziging/compensatie 
doorgevoerd in het B.P.A. nr. 8B 'Ebroek' (d.d. 22/07/1987) door de niet bebouwde delen van de zone 
voor gegroepeerde bouw van volkswoningen te herbestemmen naar 'voorlopig niet te ontwikkelen 
woongebied'. De ontwikkeling werd bevroren omwille van de waterproblematiek. Enkel de percelen 
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804H en 804G maken geen deel uit van het BPA nr. 8 Ebroek. Hiervoor is de oorspronkelijke 
gewestplanbestemming WUG van toepassing.    

 

Globale beschrijving: 

Het gebied is in gebruik als wei of hooiland. De Ebroekloop doorkruist het signaalgebied. Langs de 
loop situeren zich enkele bosjes. Ten noorden, ten oosten en ten zuiden wordt de begrenzing bepaald 
door (reeds ontwikkeld) woongebied. Ten westen grenst het signaalgebied aan landbouwgebied. 

 

 

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 2015-08-14). 

 

2 Selectie en afbakening signaalgebied 

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

Het betreft een aaneengesloten gebied in de vallei van de Ebroekloop, van een voldoende grootte (> 2 
ha), met een middelgrote tot grote kans op overstromingen volgens de overstromingsgevaarkaarten in 
nog niet ontwikkeld woonuitbreidingsgebied.  

De afbakening van het signaalgebied werd tijdens het gevoerde overleg besproken. De afbakening 
gebeurt op de perceelsgrenzen van de effectief overstromingsgevoelige delen binnen het 
(oorspronkelijke) woonuitbreidingsgebied. 
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3 Watersysteem 

3.1 Overstromingsrichtlijn1 

33..11..11  OOVVEERRSSTTRROOMMIINNGGSSGGEEVVAAAARRKKAAAARRTT  

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. 

De kaarten geven steeds de huidige situatie weer en houden geen rekening met mogelijke of 
geplande ingrepen. 

Het signaalgebied kent een overwegend middelgrote overstromingskans (terugkeerperiode in de 
grootteorde van 100 jaar).  

 

Figuur: De blauwe contouren geven de huidige overstromingskans weer. Hoe donkerder blauw, hoe groter de 
overstromingskans.  

                                                      
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. 
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33..11..22  KKLLIIMMAAAATTTTOOEETTSS  

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. Hiervoor werden 
kaarten met klimaatprojectie opgemaakt in het kader van de ORBP-studie van VMM-AOW[3]. Deze 
kaarten 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 Ebroekloop maakt echter geen deel uit van de ORBP-studie. Bijgevolg is er geen klimaattoets 
beschikbaar.  

 

3.2 Bespreking watersysteem 

Het signaalgebied Ebroek ligt in de vallei van de Ebroekloop en maakt duidelijk deel uit van een zeer  
uitgebreid effectief overstromingsgevoelig gebied op de watertoetskaart waarbij niet enkel het 
omringende landbouwgebied maar ook reeds bestaande woningen onder water komen te staan. De 
Ebroekloop doorkruist het signaalgebied en mondt een 400 tal meter stroomafwaarts uit in de 
Smetloop, een zijwaterloop van de Gestelbeek. Het gebied kent een 'middelgrote' tot 'grote' kans op 
de overstromingsgevaarkaart. Een groot deel van het signaalgebied is gelegen in Recent 
Overstroomd Gebied2.  

Het signaalgebied wordt gekenmerkt door het bodemprofiel nat zandleem en is, op enkele kleinere 
randgebieden na, niet infiltratiegevoelig. Het situeert zich bovendien duidelijk ter hoogte van een 
depressie wat wijst op een reële overstromingskans. Dit lager gelegen gebied heeft een belangrijke 
functie voor het vasthouden en bergen van water bij piekdebieten. Ten zuiden van het signaalgebied 
bevindt zich een hoger gelegen ‘eiland’, hoogstwaarschijnlijk door ophogingen omwille van de 
bebouwing (wijk Valkenhof). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
[3] “Onderbouwing van het overstromingsrisicobeheerplan voor de onbevaarbare waterlopen, VMM, 2013”  
2 gebiedsdekkende afbakening van alle effectief overstroomde gebieden in Vlaanderen in de periode 1988 tot heden 
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Figuur: Digitaal Hoogtemodel 

 

 

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. Weergave van reeds goedgekeurde signaalgebieden in de 
omgeving. 
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4 Gebiedsvisie 

4.1 Visie Integraal Waterbeleid 

De ligging in effectief overstromingsgevoelig gebied, de ligging in risicozone voor overstromingen en 
de aanduiding van ‘middelgrote tot grote overstromingskans’ op de overstromingsgevaarkaart 
betekent dat een ontwikkeling van dit gebied vermoedelijk een significant effect heeft op het 
watersysteem. Dit wordt in eerste instantie best voorkomen en slechts in tweede instantie 
gecompenseerd. 

Bij hevige regenval spreekt de Ebroekloop grote delen van haar vallei aan voor waterberging, ook in 
reeds ontwikkelde gebieden in de omgeving rond het signaalgebied. Gezien deze effectieve 
overstromingsgvoeligheid en de middelgrote tot grote kans op de overstromingsgevaarkaarten is 
verdere ontwikkeling niet compatibel met het functioneren van het watersysteem. Dit wordt bevestigd 
door de twee geplande acties in het 2de stroomgebiedbeheerplan van de Schelde 2015-2021, nl. 
6_F_217 'Bouwen van een GOG op waterlichaam Ebroekloop' en 8A_E_267 'Structuurherstel voor 
waterlichaam Ebroekloop door creatie van stromingsdiversiteit binnen de zomerbedding' waarvoor de 
provincie Antwerpen, dienst integraal Waterbeleid initiatiefnemer is (zie verder onder ‘lopende 
initatieven’).  

Ontwikkeling van het gebied zou het watersysteem verder onder druk zetten en wateroverlast in de 
omgeving of verder stroomafwaarts versterken. Bij toekomstige afkoppelingsprojecten van de reeds 
ontwikkelde woonzones zou het bovendien logisch zijn om het regenwater af te voeren naar de 
Ebroekloop. Het omliggende gebied wordt hierdoor bijkomend belast. 

De percelen 804G en 804H overlappen voor een kleine zone met effectief overstromingsgevoelig 
gebied. Ontwikkeling van deze percelen is mogelijk mits geen negatieve effecten naar het 
watersysteem toe worden gecreëerd.  

4.2 Ruimtelijke visie (structuurplannen ed.) 

Het signaalgebied is gelegen in de vallei van de Ebroekloop. In het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan (GRS) werd dit gebied opgenomen als reservegebied. Zie ook hoofdstuk 1.1.  

De gemeente Berlaar wenst het gebied niet verder te ontwikkelen en is akkoord om het een andere 
functionele invulling te geven (openbaar nut / natuur). De gemeente overweegt o.a.  
speelmogelijkheden in een parkomgeving in combinatie met ruimte voor water, maar dit moet nog 
verder uitgeklaard worden.  

De percelen 804 G en 804 H wenst de gemeente wél ontwikkelbaar te houden (zie onderstaande 
figuur).  

 

Figuur: situering van de percelen 804G en 804H tov het signaalgebied 

Perceel 804H 

Perceel 804G 
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4.3 Lopende initiatieven: 

Het actieprogramma van het bekkenspecifieke deel Netebekken uit het 2de stroomgebiedbeheerplan 
Schelde 2015-2021 plant twee acties in dit signaalgebied nl. 6_F_217 'Bouwen van een GOG op 
waterlichaam 'Ebroekloop' en 8A_E_267 'Structuurherstel voor waterlichaam Ebroekloop door creatie 
van stromingsdiversiteit binnen de zomerbedding' waarvoor de provincie Antwerpen, dienst integraal 
Waterbeleid initiatiefnemer is.  

Actie 8A_E_267 situeert zich net stroomopwaarts het signaalgebied. De actie beoogt het verhogen 
van de structuurkwaliteit van de Ebroekloop maar tegelijkertijd wordt door het afschuinen van oevers 
meer bergingscapaciteit gecreëerd en verhoogt de retentie. 

Actie 6_F_217 ligt binnen het signaalgebied. Doel van deze actie is om de wateroverlast in de 
woonwijk te beperken. Gezien de ligging naast de woonzone dient recreatief medegebruik 
nagestreefd te worden. Tegelijkertijd kan de structuurkwaliteit van de waterloop zelf verbeterd worden.  

 

 

Figuur: Indicatieve situering van de provinciale acties 6_F_2017 en 8A_E_267 uit het 2de SGBP 2016-2021 tov het 
signaalgebied Ebroek.  

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 een regionaal overleg georganiseerd op 
11/09/2014 te Lier. Deze selectie werd ambtelijk goedgekeurd op het thematisch overleg (ambtelijk) 
op 03/10/2014 en de Algemene Bekkenvergadering (bestuurlijk) van 12/11/2014. De gemeente 
Berlaar was niet aanwezig op deze overlegmomenten. 

Voor de opmaak van de ontwerp-startbeslissing vond overleg plaats met de gemeente Berlaar op 
5/06/2015. Volgende personen namen deel aan het overleg: Wim Azijn (gemeente Berlaar), Bram Van 
Ballaer (Ruimte Vlaanderen), Tine Loomans (provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning), Ellen 
Van De Water (Ruimte Vlaanderen), Inez Vandevyvere (bekkensecretariaat Netebekken). 

Een tweede overleg ter bespreking van de ontwerp-startbeslissing vond plaats met de gemeente 
Berlaar op 25/09/2015. Aanwezigen: Wim Azijn (gemeente Berlaar), Michiel De Mol (provincie 
Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid), Tine Loomans (provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke 
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Planning), Ellen Van De Water (Ruimte Vlaanderen), Inez Vandevyvere (bekkensecretariaat 
Netebekken), Nick Van Hemel (Ruimte Vlaanderen). 

 

Op 26/11/2015 heeft het college van burgemeester en schepenen zijn goedkeuring gehecht aan de 
ontwerp-startbeslssing. 

 

6 Keuze ontwikkelingsperspectief, instrument en 
initiatiefnemer 

 

C: nieuwe functionele invulling voor het gebied.  

- Het functioneel blijven van dit signaalgebied, exclusief de percelen 804 H en 804 G, als 

waterbergingsgebied is essentieel voor de waterhuishouding van de Ebroekloop en voor de 

afwatering van de omliggende woningen. Met uitzondering van de twee hierboven 

aangehaalde percelen wordt het signaalgebied herbestemd naar een functie compatibel met 

het watersysteem zoals bv zachte recreatie, natuur, parkomgeving met ruimte voor water, etc. 

 

B:  maatregelen met behoud van bestemming 

-  De percelen 804H en 804G aan Ebroek kunnen verder ontwikkeld worden mits wordt voldaan 

aan alle principes van overstromingsvrij bouwen en mits bijkomende randvoorwaarden 

aangegeven door de waterbeheerder worden gevolgd (zie conclusie signaalgebied).  

 

A: watertoets 

- n.v.t. 

Instrument: 

Herbestemming via een gemeentelijk RUP. 

Initiatiefnemer: 

De gemeente Berlaar is initiatiefnemer. Bij de realisatie van het RUP dient afgestemd te worden met 
de provinciale acties 6_F_2017 en 8A_E_267 cfr het 2de stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-
2021.  

De gemeente Berlaar engageert zich om, wanneer de opportuniteit zich voordoet maar ten laatste 
tegen het einde van de volgende legislatuur (eind 2024), het RUP op te maken. 
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7 Conclusie signaalgebied en beslissing Vlaamse Regering 

 

Conclusie signaalgebied 

Het signaalgebied is grotendeels effectief overstromingsgevoelig. Met uitzondering van de twee 
percelen langs de straat Ebroek, nl. 804H en 804G, is voor het signaalgebied een nieuwe functionele 
invulling noodzakelijk, waarin ‘ruimte voor de waterloop’ een prominente plaats krijgt. Hiermee wordt 
ruimte gegeven aan de waterloop om bij hoge waterstanden haar vallei te kunnen aanspreken en 
wordt het gebied planologisch in overeenstemming gebracht met de geplande provinciale acties 
waarnaar eerder verwezen is.  

Voor de percelen 804H en 804G blijft de bestemming woonuitbreidingsgebied behouden maar worden 
pro-actief volgende randvoorwaarden geformuleerd: er mag geen verlies van ruimte voor water 
optreden, noch in oppervlakte noch in volume. Dit wil zeggen dat eventuele innames van 
waterbergend vermogen (bv. via bouwconstructies, ophogingen, …) gecompenseerd moeten worden 
op hetzelfde perceel of in dezelfde verkaveling. 

 

 

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. 

 


