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Module 3: 
Overstromingen

2

Kader

Analyse

Doelstelling

Beoordeling

Visie

Maatregelen



Kader

RICHTLIJN 2007/60/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van 
overstromingsrisico’s

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek)

Overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP) geïntegreerd in de 
stroomgebiedbeheerplannen.
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Kader

Gefaseerde opmaak:

de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (22/12/2018)

aanduiden van gebieden waarvoor een potentieel significant 
overstromingsrisico bestaat of kan worden verwacht

de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten
(22/12/2019)

de overstromingsrisicobeheerplannen (22/12/2021)
• Analyse
• Doelstelling
• Beoordeling
• Visie
• Maatregelen
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Analyse

De voorlopige overstromingsrisicobeoordeling
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historische analyse, voorspellende analyse, 
klimaatverandering
overstromingen vanuit waterlopen (fluviale), door intense 
regen (pluviale) of vanuit de zee (kust)
economische, sociale, ecologische en culturele impact

bijna alle Vlaamse gemeenten hebben een significant 
overstromingsrisico
overstromingsricio's kunnen sterk toenemen ten gevolge 
van klimaatverandering en wijzigingen in landgebruik

https://www.vmm.be/publicaties/de-voorlopige-overstromingsrisicobeoordeling-in-vlaanderen



Analyse

De voorlopige overstromingsrisicobeoordeling
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hele grondgebied van Vlaanderen opnieuw aangeduid als 
gebied met een potentieel significant overstromingsrisico



Analyse

De overstromingsgevaar- en -risicokaarten
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3 scenario’s
grote kans (~ T10)
middelgrote kans (~T100)
kleine kans (~T1000 of Textreem)

huidig klimaat + toekomstig klimaat (2050)
3 types overstromingen

fluviale overstromingen
pluviale overstromingen
kust overstromingen



Analyse

De overstromingsgevaar- en -risicokaarten
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https://www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn

https://www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn



Analyse

De overstromingsgevaarkaarten
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toename oppervlakte overstroombaar gebied
middelgrote kans met klimaatprojectie 2050



Analyse

De overstromingsrisicokaarten
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Analyse

De overstromingsrisicokaarten
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

fluviaal grote kans

fluviaal middelgrote kans

fluviaal kleine kans

pluviaal grote kans

pluviaal middelgrote kans

pluviaal kleine kans

kust middelgrote kans

kust kleine kans

x 10000 ha

Residentieel gebied Industrieel gebied Infrastructuur
Recreatie-gebied Akkerland Weiland
Natuur Water



Doelstelling

Overstromingsrisicobeheerdoelstelling
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“Duurzame vermindering van het overstromingsrisico in 
Vlaanderen met voldoende bescherming voor de mens, de 
economische bedrijvigheid, de ecologie en het cultureel 
erfgoed“.

verminderen van de kans en/of de schade
combinatie van protectie, preventieve en paraatheid
minstens de effecten van de autonome ontwikkeling opvangen
zo groot mogelijke kostenefficiëntie



Doelstelling

Milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater
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Milieukwantiteitsdoelstellingen 
voor oppervlaktewater

waterbeheersing 
en veiligheid

scheepvaart

ecologie

watervoorziening

Overstromingsrisicobeheer-
doelstellingen

Watertekortbeheer-
doelstellingen



Beoordeling
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waterbeheersing 
en veiligheid

scheepvaart

ecologie

watervoorziening
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Beoordeling
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waterbeheersing 
en veiligheid

scheepvaart

ecologie

watervoorziening
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Bekken Gentse…
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Maasbekken
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Beoordeling
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waterbeheersing 
en veiligheid

scheepvaart

ecologie

watervoorziening

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000  6.000  7.000

Ijzerbekken
Bekken…
Bekken…

Beneden-…
Leiebekken

Boven-…
Denderbekken

Dijlebekken
Demerbekken

Netebekken
Maasbekken
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 -  500  1.000  1.500  2.000  2.500  3.000  3.500  4.000  4.500
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biologisch  minder waardevol en/of overstromingstolerant

biologisch waardevol en/of overstromingstolerant

biologisch waardevol en matig tolerant

biologisch waardevol en weinig of niet tolerant

biologisch zeer waardevol en weinig of niet tolerant



Beoordeling
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waterbeheersing 
en veiligheid

scheepvaart

ecologie

watervoorziening



Visie

De waterbeleidsnota
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KRACHTLIJN 3
OVERSTROMINGSRISICO’S
DUURZAAM VERMINDEREN



Visie

Krachtlijn 3: 
Overstromingsrisico’s duurzaam verminderen
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De effecten van 
klimaatverandering 
opvangen

bewust worden van 
risico en aanzetten tot 
actie

schade door 
overstromingen 
beperken

water krijgt terug de 
ruimte die het nodig 
heeft

reduceren van de 
oppervlakkige afstroming 
van water en sediment



Maatregelen

Meerlaagse waterveiligheid
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3P’s Preventie, Protectie en Paraatheid
gedeelde verantwoordelijkheid



Maatregelen

Maatregelengroep 6: overstromingen
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Preventie

Vermijden

Verwijderen

Aanpassen

Andere, 
verzekeringen

Protectie

Vasthouden

Bergen

Beschermen kust 
overgangswater

Beschermen 
niet- tijgebonden

Afvoeren

Onderhoud

Paraatheid

Voorspellings- en 
waarschuwings-

systemen

Risicobewustzijn 
verhogen en 
aanzetten tot 

actie

Andere

Herstel en 
evaluatie

Studie en 
onderzoek

Handhaving

Grens-
overschrijdende

16 maatregelen; 217 acties: 26 generieke + 191 specifieke



Maatregelen

Generieke acties 
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Preventie 
klimaatbestendiger maken van de watertoets, 
herbestemmen in signaalgebieden, 
uitrol resiliënt verbouwen, individuele bescherming
klimaatrobuuste landbouwgewassen
potentiële rol van verzekeringssector

Protectie
stimuleren ontharding, groenblauwe dooradering
slimme sturing van hemelwaterinfrastructuur



Maatregelen

Generieke acties 
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Paraatheid 
verder uitbouw voorspellings- en 
waarschuwingssystemen, 
crisisoefeningen 
optimalisatie van informatieplicht
sensibilisering, informatie- en kennisuitwisseling

Andere
onderbouwende studies; effecten klimaatverandering, 
impact maatregelen
handhavingsbeleid voor watertoets



Maatregelen

Maatregelen uit andere groepen
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integrale rivierherstelprojecten 
hermeanderingsprojecten
aangepast beheer

Droogtemaatregelen 
verhoogde infiltratie 
gestuurd peilbeheer 

Maatregelen tegen sedimentaanvoer en –transport
erosiebestrijding

Algemene kennisuitbouw en draagvlak creatie


