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Overstromingen in de Denderstreek
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Afbeelding: “Know your flood risk”



Het FRAMES-team
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Frames
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Welke rol kunnen bewoners 

en bedrijven spelen in de 

aanpak van overstromingen?

Welke ondersteuning vanuit 

de overheid nodig?



Pilootcases
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DENDERLEEUW NINOVE



Hoe gaan we te werk?
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Samen sterker…
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Welke maatregelen zijn 

nuttig voor de buurt?

Wat kan ieder zelf  doen?

Wat kunnen overheden doen?



Wateroverlast = startpunt maar geen eindpunt

Koppelen met bestaande initiatieven

Koppeling met andere (ruimtelijke) uitdagingen

Groen in de wijk

Vereenzaming

Veiligheidsproblemen

Zwerfvuil

…

13



14

De buurt in kaart

Al overstromingen 

meegemaakt?

Welke schade?

Maatregelen 

getroffen?

Contact met buren?

Lokale organisaties?
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Overstromingsbabbels Babbelonië

Bedrijven Scholen
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Een robuuste bewoner…in een robuuste ruimte
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Stellingenspel

De overheid blijkt de kans op 

overstromingen enkel te kunnen 

beperken door de Dender te 

verbreden. Hierbij moeten er in het 

centrum van Ninove enkele woningen 

onteigend worden. Moet zij dit doen 

of niet?

Onbebouwde percelen in 

overstromingsgevoelige bouwzones 

mogen niet bebouwd worden. De 

eigenaars moeten zelf opdraaien voor 

de kosten. 

Jouw straat krijgt € 10.000 om iets te 

doen aan de wateroverlast. Wat zou 

je hiermee doen?

Bewoners kunnen zelf maatregelen 

nemen om schade door water in huis 

te beperken.
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Ontwerpend onderzoek ‘Robuuste ruimte’

Wateropvang 

in stadspark

Grachten voor 

wateropvang van straten 

en daken
Dijkstructuur

Groendaken

Wateropvang 

in tuinen

Hemelwater 

opvangen op 

rijbaan
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Eerste bevindingen

Opkomst en 

enthousiasme 

gematigd en 

versnipperd

Niet makkelijk om 

aanknopingspunten te 

vinden in sociaal 

weefsel

Versus succesverhaal 

Geraardsbergen?



GERAARDSBERGEN            FRAMES-CASES

Sterke sociale netwerken (dorpsraden)  Gefragmenteerde sociale netwerken

Trekkende rol Stad Trekkende rol Provincie

Ernstigere overstromingsproblematiek  Huidige overstromingsproblematiek 

beperkter

Lager aandeel ‘kwetsbare doelgroepen’ ? Relatief hoog aandeel ‘kwetsbare 

doelgroepen’
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Verschillen in context/aanpak 

Volgende stappen:

aanpak verder 

uittesten + evalueren!
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Tijd voor debat!

Enkel in wijken waar bewoners regelmatig natte voeten krijgen 

én waar er een sterk sociaal weefsel aanwezig is (bv. 

wijkcomités, straatfeesten, …), is het mogelijk om bewoners ertoe 

aan te zetten om zelf overstromingsmaatregelen te nemen. 

In andere wijken moet daarentegen sterker worden ingezet op 

een paraatheid van overheidswege.



Hannelore Mees (Prov. O-VL)

hannelore.mees@oost-vlaanderen.be

09 267 75 78

Barbara Tempels (UGent)

Barbara.tempels@ugent.be
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Contact
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