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Gecoördineerd antwoord van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
aan de CIW voor de dringende opdracht van het kabinet van minister J. SCHAUVLIEGHE om
tegen 15/12/2010 een evaluatie (op hoofdlijnen) te maken van de overstromingsproblematiek van
13-14 november jongstleden.

Bij de waterwegen waren er tot en met 16 november problemen van wateroverlast. Het antwoord
hierna geeft een algemeen overzicht van de situatie en grootste knelpunten van 13 tot 16 november
en van de wijze hoe de samenwerking tussen de waterloopbeheerders en de (crisis-)communicatie
is verlopen. Op basis van de evaluatie op hoofdlijnen worden een aantal aanbevelingen
geformuleerd om op korte termijn te remediëren aan de grootste knelpunten en om de
samenwerking en communicatie tussen de verschillende waterloopbeheerders te optimaliseren.
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Overzicht met technische informatie van de situatie
1.1. Algemeen

Voor een volledig overzicht van opgetreden waterpeilen en afvoeren op de bevaarbare waterlopen
alsook voor een overzicht van de gevallen neerslag wordt verwezen naar het rapport
WL2010R738_03_4rev1_0 (conceptnota) van de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium van het
departement Mobiliteit en Openbare Werken. In het rapport worden de hydrologische
gebeurtenissen voor de periode 11 tot 16 november in cijfers gevat (als bijlage 1 geleverd).
Er wordt in deze conceptnota een gedetailleerde beschrijving (met kaartmateriaal) gegeven van de
werking van het systeem van de Dender en het complexe systeem Zenne-Zeekanaal. Deze nota
zal in een latere fase verder aangevuld worden wanneer data verder gevalideerd zijn. Dit houdt
onder meer in een gedetailleerde beschrijving van de situatie voor de andere bekkens in
Vlaanderen.
Samenvatting
Voorgeschiedenis: In de maanden voorafgaand aan de was van midden november viel er in de
laatste twee decades van augustus en de eerste van september beduidend meer neerslag dan
normaal. De oorzaak van de overstromingen louter bij dit feit leggen, zou echter te simplistisch zijn.
Een combinatie van plaatselijk hoge grondwaterstanden, bodemgebruik, een bodemtoplaag die
plaatselijk verzadigd raakte en de snelle afvoer door verharding spelen allemaal hun rol.
Neerslag: Tussen 11 en 15 november viel er in het centrum van het land ongeveer 80 mm neerslag,
lokaal meer. Ook de Waalse bovenlopen van de Dender en de Zenne kregen
neerslaghoeveelheden van die grootteorde tot zelfs iets meer te verwerken. De gevallen
neerslaghoeveelheden werden lang niet verwacht door het KMI. Er was sprake van 40-50 mm
neerslag in de berichtgeving tot en met zaterdagochtend. Deze hoeveelheden zorgen langs de
bevaarbare waterlopen normaal niet voor de problemen die zich nu voordeden. Er viel dan ook 8090 mm neerslag in plaats van de voorspelde 40-50 mm. De voorspelde hoeveelheden waren echter
wel voldoende om een aantal preventieve maatregelen te nemen, wat ook gebeurde!

www.vlaanderen.be
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Dender: Op de Dender werd te Overboelare 115-120 m³/s gemeten, wat ongeveer 50% meer is dan
het maximale debiet in januari 2003 (81 m³/s). Het in november 2010 gemeten debiet heeft een
terugkeerperiode van meer dan 100 jaar. Bovendien kwam de piekafvoer van opwaarts (Dender in
Overboelare) bijna gelijktijdig toe met de piekafvoeren van de belangrijkste zijwaterlopen. Hierdoor
stroomde er zeer veel water tegelijk in de Dender. Dit vertaalde zich in een zeer trage beweging
van de afvoergolf van op- naar afwaarts. Waar vroegere, kleinere afvoergolven enkele uren na de
registratie in Overboelare al afwaarts waargenomen werden, duurde dit nu anderhalve dag. Ook
maandag 15/11 en dinsdag 16/11 waren er nog bijkomende overstromingen in de meer afwaartse
delen langs de Dender.
Zenne-Zeekanaal: De overstromingen langs het Kanaal Brussel-Charleroi waren te wijten aan de
extreem hoge debieten die via het systeem van Zenne en Zeekanaal afgevoerd moesten worden.
Het maximale debiet op de Zenne wordt opwaarts Brussel afgetopt (overlaat te Lembeek) waarna
het resterende water in het Kanaal Brussel-Charleroi terecht komt. Deze afvoer was te hoog voor
de infrastructuur op het Kanaal Brussel-Charleroi opwaarts Brussel (schuiven langs sluizen van
Lembeek, Halle, Lot en Ruisbroek) en ook afwaarts waren capaciteitsproblemen via de
kunstwerken te Zemst, Wintam en Vilvoorde. Op de bovenlopen van de Zenne in Wallonië werden
retourperiodes van veel meer dan 100 jaar geregistreerd, voor het meetpunt Tubize is zelfs sprake
van een retourperiode van 250 jaar.
Elders in Vlaanderen: Ook op alle andere bevaarbare waterlopen in Vlaanderen waren de afvoeren
sterk verhoogd, maar de gevolgen minder extreem. De retourperiodes van de afvoeren waren hier
beduidend kleiner.
1.2. Gemeenschappelijke Maas
1.2.1 Hydrologische situatie
Van 11 t.e.m. 15 november is er in de Ardennen gemiddeld 77 mm neerslag gevallen. In de vallei
van de Semois viel er zelfs tot 140 mm. De gemiddelde neerslaghoeveelheid in de volledige
maand november is 94 mm, zodat in 4 dagen meer dan 80 % van de volledige maandeljkse
neerslag is gevallen. Deze overvloedige neerslag heeft de afvoer van de Gemeenschappelijke
3
Maas sterk doen stijgen van ongeveer 300 m /s op 11 november tot een maximum afvoer van
3
1768,4 m /s op 14/11 11.00 u (figuur 1). Deze topafvoer is een afvoer die gemiddeld eens in de 4
jaar optreedt en waarbij het winterbed van de rivier net ingenomen wordt.

Figuur 1 : afvoer Gemeenschappelijke Maas (bron : Rijkswaterstaat)
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Ter vergelijking wordt in onderstaande tabel de afvoeren van enkele historische hoogwatergolven
gegeven. Hieruit wordt besloten dat de Maasafvoer van de voorbije dagen weliswaar sterk
verhoogd was, maar dat dit evenwel geen zeer uitzonderlijke gebeurtenis was.

In figuur 2 wordt het waterpeil te Lanaken-Smeermaas weergegeven. Dit waterpeil is tussen 12 en
14 november met 5 m gestegen.
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Figuur 2 : waterpeil Maas/Lanaken-Smeermaas
De waterstanden op de Gemeenschappelijke Maas waren bijgevolg sterk verhoogd, maar dit heeft
nergens tot wateroverlast geleid. Het hoogwater heeft bijgevolg het nut van de uitgevoerde werken
aangetoond. De werken hebben de waterpeilen verlaagd en de stroomsnelheid van de rivier
verlaagd. Indien de werken niet uitgevoerd waren zouden de volgende problemen opgetreden zijn:
−

overstromen van het winterbed ter hoogte van Herbricht en de volledige afsluiting van de
woonkern van de buitenwereld

−

uitspoelingen nabij de hogedrukleidingen in het winterbed

−

erosieschade aan de zomerdijken te Kerkeweerd, Negenoord en Bichterweerd-Kogbeek.

Door de uitgevoerde werken werden deze problemen voorkomen.
1.2.2 Genomen maatregelen
nv De Scheepvaart heeft alle maatregelen genomen om de wateroverlast tot een minimum te
beperken:

4

3

bij een afvoer van 1500 m /s, die bereikt werd op 14/11 10.00u, werd het autoveer Berg-Meeswijk
uit de vaart genomen. De nodige signalisatie werd aangebracht. Het veer is vanaf 16/11 10.30u
terug in de vaart.
De afsluitconstructies van de lokale beken (Ziepbeek, Kikbeek, Genootsbeek, Vrietselbeek,
Kogbeek en Zanderbeek) werden regelmatig op hun goede werking geïnspecteerd. Er werden
geen problemen vastgesteld. De beken konden blijven gravitair hun water afvoeren.
De normale toegangsweg naar het gehucht Herbricht werd op 14/10 in overleg met de gemeente,
de brandweer van Maasmechelen en politie Lanaken afgesloten. Dit afsluiten geeft geen
problemen doen ontstaan omdat Herbricht bereikbaar bleef via de winterdijk.
De lokale weg in het winterbed ter hoogte van Kotem-Hal (grondgebied Maasmechelen) werd
eveneens afgesloten omdat deze dreigde te overstromen.

1.3. Kanalen beheerd door nv De Scheepvaart
1.3.1 Hydrologische situatie
Door overvloedige lokale neerslag, een verhoogde voeding vanuit het grondwater en het
overpompen van water vanuit lokale beken in de kanalen (Albertkanaal/Geel, DesselKwaadmechelen/Mol,…) zijn sinds de waterpeilen op enkele kanaalpanden verhoogd. Deze
peilstijgingen zijn in absloute waarden relatief gering, maar toch aanzienlijk gezien het kanalen
betreft met een normaal vast waterpeil.
1.3.2 Genomen maatregelen
nv De Scheepvaart heeft alle maatregelen genomen om de wateroverlast tot een minimum te
beperken :
voeren van een adequaat peilbeheer, met voortdurende opvolging van de hydrologische situatie.
Het sluisbedieningspersoneel was hierbij voortdurend actief.
RIS Hasselt was 24/24 actief met het opvolgen van alle waterpeilen, het beantwoorden en/of
doorsturen van vragen van lokale bewoners, het informeren van de eigen onderhouds- en
inspectieploegen,…
inspectie van de kanaaldijken, met specifieke aandacht voor de kanalen die in ophoging gelegen
zijn.
Regelmatige inspectie van de duikers onder de kanalen. Indien nodig werden de roosters
gereinigd, zodat verstopping van de duikers vermeden werd en de lokale beken die de
kanalen kruisen steeds over hun maximale afvoercapaciteit konden beschikken.
2

Overzicht van de grootste knelpunten, de samenwerking tussen de waterbeheerders en
de (crisis)communicatie
2.1. Algemeen

Afstemming crisiscommunicatie door de Vlaamse Overheid
Tijdens de crisis wordt door verschillende overheidsinstanties op een verschillende manier
gecommuniceerd. Het betreft beheerders, voorspellingscentra, provincies, gemeenten, … die
communiceren via pers, hoogwaterberichten, verschillende websites, …
De inhoud van de berichtgeving is hierbij niet genoeg afgestemd. Niet alleen de real-time informatie
is verschillend, ook de onderliggende visie rond communiceren verschilt drastisch. Sommige
instanties tonen bijvoorbeeld ruwe voorspellingen, anderen tonen enkel geïnterpreteerde informatie
naar de burger. Deze versnipperde communicatie schept verwarring.
Met betrekking tot het probleem van de verschillende communicatielijnen loopt onder de vlag van
de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid sinds 2008 het project
‘Ondersteuning
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communicatie bij dreigende overstromingen’. Het project beoogt de communicatie-initiatieven rond
dreigende wateroverlast te stroomlijnen.
Tijdens deze opdracht werden de bestaande communicatieprocessen voor crisiscommunicatie bij
dreigende overstromingen bij de verschillende partners doorgelicht. Op basis hiervan werden een
aantal verbeteringsscenario’s voor de afstemming voorgesteld. De voorkeuren van de verschillende
partijen voor de mate van integratie en afstemming varieerden, en binnen de CIW is ervoor
gekozen om het scenario 2 verder uit te werken. Dit scenario was het hoogste dat bij alle partijen
draagvlak kende.
Binnen dit scenario wordt een webbased informatiesysteem opgezet dat dienst doet als een
informatieplatform tussen de verschillende instanties. Het is een ‘slim’ systeem, waardoor
enkelvoudige ingave van gegevens voor een meervoudige output zorgt. Daarbovenop zal bepaalde
informatie (beperkte en begrijpelijke informatie) vanuit het informatieplatform doorgesluisd naar een
portaalwebsite voor de burger. Voor verdere detailinformatie wordt de burger doorgestuurd naar de
website van de bevoegde instantie. De huidige websites en webinitiatieven blijven dus behouden.
Deze functioneren autonoom naast de portaalwebsite die enkel in grote lijnen de belangrijkste
informatie weergeeft. De verschillende instanties behouden ook hun eigen externe
communicatiebevoegdheden integraal.
MOW was – samen met enkele anderen - vragende partij om een verdergaande afstemming te
voorzien. De recente gebeurtenissen en de commentaar die er is op de verspreide
communicatieaanpak van de Vlaamse overheid bevestigen ons dat de hierboven gemaakte keuze
te beperkt is om een oplossing te bieden voor de bestaande problemen. Het voornaamste verschil
is dat de portaalsite naar de burger in het gekozen scenario maar een beperkte toegangssite is, die
voor meer informatie doorlinkt naar de afzonderlijke bestaande systemen, die autonoom verder
blijven bestaan. Het zou een gemiste kans zijn om dit momentum niet aan te grijpen om een stap
verder te gaan en een volledig geïntegreerd systeem na te streven dat de afzonderlijke
webinitiatieven van de verschillende partijen op termijn kan vervangen.
Grensoverschrijdend waterbeheer en watersysteemkennis als deel van de integrale visie
In periodes van crisis blijkt des te meer de nood aan transparantie en grensoverschrijdende kennis
van de watersystemen, niet alleen over de gewest- en landsgrenzen heen, maar ook over de
bevoegdheidsgrenzen.
Inzake databeschikbaarheid over de grenzen heen zijn de laatste jaren al vele inspanningen
geleverd, maar we moeten we durven stellen dat gemaakte en lopende afspraken binnen huidige
samenwerkingsovereenkomsten vaak nog niet volstaan en dat naar een maximale
databeschikbaarheid en –uitwisseling moet gestreefd worden in perioden van crisis. Bijvoorbeeld
moeten voorspellingsresultaten van verschillende instanties real-time worden uitgewisseld,
metingen moeten continu en voldoende frequent (elk kwartier) worden uitgewisseld, nieuwe
belangrijke meetstations in de ons omringende regio’s en landen moeten kort na de installatie
worden opgenomen in de datauitwisseling tussen de instanties.
Er moet ook verder gegaan worden in grensoverschrijdende numerieke modellering, waarbij een
gezamenlijke scenario-analyse en het opstellen van hoogwaterdraaiboeken nuttige beheertools
kunnen zijn om toekomstige wateroverlast ‘overschrijdend’ aan te pakken. De verantwoordelijke
instanties moeten de eigen modellen ‘slim’ opbouwen zodat ze de werkelijke terreinsituatie
realistisch weergeven, zonder alle details van elkaars systemen te ontdubbelen. Waar nodig dienen
modellen gekoppeld te worden. Een nauwere samenwerking tussen de meet-, studie- en
voorspellingsdiensten van alle beheerders dringt zich dus op.
Gewestelijke, nationale en internationale overlegorganen zijn vaak fora waar dergelijke
grensoverschrijdende projecten een start kunnen vinden, maar nog te vaak blijven deze fora te
passief en zijn het eerder praatgroepen. De hoogambtelijke werkgroepen moeten acties afdwingen
op de werkvloer die SMART zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden),
met aanduiding van verantwoordelijken. Ook technisch netwerken op de werkvloer kan bruggen
slaan die in periodes van crisis toegevoegde waarde kunnen hebben.
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Ook na de calamiteit moeten we het momentum aangrijpen om aan kennisbeheer te doen, kennis
die nog vaak te versnipperd aanwezig is bij verschillende instanties/personen. We moeten met zijn
allen leren uit de calamiteit zodat we iedere volgende keer steeds beter voorbereid zijn.
Het eigenlijke waterbeheer moet dus over de bevoegdheidsgrenzen heen overlegd, afgestemd en
gekend zijn en effectief ook worden uitgevoerd bij calamiteiten.
Robuustheid ondersteunende systemen
Meet- en informatiesystemen moeten voldoende robuust gemaakt worden om in periodes van crisis
een hoge belasting te kunnen weerstaan. Meetsystemen op zich moeten “waterproof” gemaakt
worden, zodat een mogelijke uitval tot een minimum herleid wordt en deze essentiële informatie kan
blijven doorstromen. Indien er toch uitval is, moeten herstellingen binnen een zo kort mogelijke
termijn kunnen gebeuren. Procedures met ondersteunende diensten zoals Belgacom, Mobistar en
Electrabel moeten hiervoor opgesteld of verfijnd worden.
Permanentiediensten tijdens calamiteiten moeten voldoende bemand zijn, zodat steeds een
kwaliteitsvolle service kan gegarandeerd worden. Informatieverzameling, - verwerking en –
doorstroming zijn immers essentieel en op zo’n momenten komt de info werkelijk van overal. Bij
langdurige calamiteiten dringt een capaciteitsprobleem zich op.
Inzet helikoptervluchten
Helikoptervluchten met gegeorefereerde videopnames die de calamiteit in beeld en later in kaart
brengen blijken reeds enkele jaren hét medium bij uitstek tijdens optredende overstromingen.
Gezien het grote belang van de afgeleide kaarten in het huidige en toekomstige waterbeleid,
denken we maar aan de Watertoets, blijft een gecoördineerde en uniforme aanpak nodig om de
informatie zo correct mogelijk te verzamelen en weer te geven.
Het huidige contract met de helikopter- en videomaatschappij moet dan ook ruim bekend gemaakt
worden, zodat in de toekomst beheerders makkelijker de vraag voor een video-opname kunnen
stellen. Het WL-HIC zal zich vervolgens blijven inspannen om de calamiteiten zo snel mogelijk in
beeld te brengen en dit steeds in nauw overleg met de betrokken beheerder(s). Bij grotere
calamiteiten zal steeds in overleg de nodige prioritering bepaald worden.
Zie voor meer duiding over helikoptervluchten ook de bijlage hierover (bijlage 2).
Crisisoverlegorganen
Er moet duidelijkheid zijn welke instanties zetelen in de verschillende crisisoverlegorganen, zodat
een maximale informatiedoorstroming naar de juiste personen kan voorzien worden in dergelijke
gevallen. Een draaiboek voor crisismanagement moet voorhanden zijn en dient ingeoefend te
worden.
De structuur en procedures van crisisoverleg zijn niet afgestemd op de dagdagelijkse realiteit van
het waterbeheer. Water stopt immers niet aan gemeente- of provinciegrenzen, maar beslaat het
ganse bekken.
Procedures informatiedoorstroming
Afgesproken procedures met betrekking tot informatiedoorstroming zijn onvoldoende gekend en
worden aldus niet steeds gevolgd. Bij het HIC bijvoorbeeld werd sporadisch informatie ontvangen
via Binnenlandse zaken of RIS, terwijl de procedures wijzen op een continue doorstroming van
deze info wanneer die aan deze instanties beschikbaar gesteld wordt.
Daarnaast is ook de procedure om een persbericht via Belga gepubliceerd te krijgen te omslachtig
en kan deze niet werken tijdens crisismomenten omwille van de beperkte responstijd.
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2.2. Specifieke lokaties
Grensmaas en kanalen beheerd door nv De Scheepvaart



Uit 1.2.1 blijkt dat de Maasafvoer van de voorbije dagen weliswaar sterk verhoogd was, maar dat
extreme afvoeren niet bereikt werden. Hieronder volgt een overzicht van de waargenomen
knelpunten:
•

•

•

•

•



De reeds uitgevoerde werken in het winterbed van de Gemeenschappelijke Maas hebben
hun nut bewezen. De sterk verhoogde Maasafvoer heeft tot geen noemenswaardige
problemen geleid. Om ook hogere afvoeren goed te kunnen verwerken en rekening te
houden met de verwachte klimaatverandering zijn verdere werken in het winterbed van de
Gemeenschappelijke Maas nodig.
Het winterbed van de Gemeenschappelijke Maas is veelal natuurgebied of in
landbouwgebruik. Op een aantal locaties zijn laagstamplantages aangeplant. Deze zorgen
voor lokale opstuwing doordat zij met het zwerfvuil dammen vormen in het winterbed. nv
De Scheepvaart beschikt vandaag niet over een wettelijk instrument om deze
laagstamplantages in het winterbed te voorkomen.
Beschikbaarheid van gegevens : actuele waterstanden en afvoeren waren steeds
beschikbaar. De diverse websites van de hydrologische diensten in Vlaanderen en
daarbuiten werkten goed. Meer grensoverschrijdende informatie-uitwisseling betreffende
afvoervoorspellingen op Waalse waterlopen is wel wenselijk. De huidige afvoergolf werd
immers nooit voldoende goed voorspeld. Door meer grensoverschrijdende samenwerking
tussen hydrologische diensten kan de nauwkeurigheid van hydrologische voorspellingen
verbeterd worden.
nv De Scheepvaart heeft vastgesteld dat, soms zonder voorafgaand overleg, hulpdiensten
op een aantal locaties water overpompen in de kanalen. Dit kan enerzijds tot ongewenste
peilstijgingen van de kanaalpanden leiden en anderzijds tot hinder voor de scheepvaart.
De samenwerking met HIC en RIS-Evergem betreffende de verspreiding van
hoogwaterberichtgeving verliep goed. Ook de samenwerking met de diverse
waterloopbeheerders verliep goed.
Kanaal naar Charleroi en het Kanaal Brussel-Schelde

Op het ogenblik dat voor het weekeind veel neerslag werd voorspeld, heeft men vanaf vrijdag 12
november op het kanaal naar Charleroi(KC) zo veel mogelijk water via de langsriolen van de
sluizen afgevoerd zodat meer bergingscapaciteit werd gecreëerd in het kanaal.
Zaterdagmiddag 13 november omstreeks 13.00 u was het waterpeil in het kanaal zodanig gestegen
dat alle langsriolen van de sluizen moesten worden open gezet om water af te voeren. De
scheepvaart werd stil gelegd zodat ook water kon afgevoerd worden via “valse schuttingen”
(versassingen zonder schepen). Omstreeks 19.00 u begon het water over de bovenkant van de
sluisdeuren te stromen. Het waterpeil is daarna nog in alle panden verder blijven stijgen totdat het
water uiteindelijk over de oevers liep.
Zaterdag 13.11.10 omstreeks 17.00 u werd het afdelingshoofd door de provincie Vlaams Brabant
verwittigd dat het provinciaal rampenplan in werking werd gesteld en werd gevraagd een
afgevaardigde van W&Z te sturen naar de crisisvergadering in de brandweerkazerne te Leuven
onder leiding van gouverneur Lode De Witte.Zowel het afdelingshoofd als het districtshoofd van
district 1 (Kanaal Brussel-Schelde en kanaal naar Charleroi) hebben dit crisisoverleg bijgewoond.
Op dit crisisoverleg werd een overzicht gemaakt van de problemen welke zich in de provincie
voordeden.
Een volgend crisisoverleg vond plaats zaterdag om 23.00 u. Vastgesteld werd dat het waterpeil op
het kanaal naar Charleroi bleef stijgen omdat er teveel water werd aangevoerd en dit zowel via het
kanaal op het Waals gewest als via de overloop van de Zenne aan de sluis van Lembeek.
De scheiding tussen de Zenne en het kanaal in Lembeek bestaat uit een betonnen overstortmuur
met een lengte van 180 meter. Indien het waterpeil in de Zenne hoger is dan de bovenkant van
deze muur, wordt er water van de Zenne in het kanaal gestort. Op een gegeven ogenblik zou de
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overstortlaag een dikte van ca. 1 meter bereikt hebben, wat uiteraard een enorm debiet is dat
samen met het afvoerdebiet van het kanaal vanuit Wallonië, in het kanaal op Vlaams grondgebied
terecht kwam. Deze massa water kon niet meer worden afgevoerd en deed het kanaal in de
letterlijke zin overlopen.
De haven van Brussel heeft ook de sluis van Molenbeek en Anderlecht maximaal open gezet voor
afvoer van het water, dat uiteindelijk terug terecht kwam in het kanaal Brussel-Schelde (KBS). Ook
hier werd de scheepvaart stil gelegd zodat zowel de sluis van Zemst als de sluis van Wintam
maximaal water konden afvoeren. De sluis van Wintam mondt uit in de Schelde waar getij aanwezig
is, zodat niet kan geloosd worden bij hoog tij. Dit heeft uiteraard een cascade-effect
stroomopwaarts.
Zaterdag 13.11.2010 werd via de hevels van Eppegem (Zemst) eveneens getracht zoveel mogelijk
water van het kanaal Brussel-Schelde terug af te voeren naar de Zenne. Zaterdagnamiddag bleek
het maximum waterpeil op de Zenne bereikt te zijn. Het maximum waterpeil in de Zenne wordt
bepaald door de onderzijde van de brug van Eppegem in de N1. Via de hevels werd getracht het
waterpeil in de Zenne zodanig te regelen dat de onderkant van deze brug juist niet in het water
terecht kwam waardoor een maximale afvoer werd verwezenlijkt. Indien de brug in het water zou
hangen, zou dit immers opwaarts opstuwing veroorzaken met overstromingsgevaar aldaar tot
gevolg.
Zaterdagnamiddag werd dan eveneens besloten om de hevels niet verder in werking te stellen
teneinde het maximale debiet niet te overschrijden en alzo zowel op- als afwaarts overstromingen
te vermijden. Daardoor diende ook het scheepvaartverkeer op het Zeekanaal Brussel-Schelde te
worden stil gelegd.
De brug van Eppegem is om veiligheidsredenen zaterdagavond omstreeks 24.00 u voor het verkeer
afgesloten. Indien de brug in het water hangt ondervindt deze immers een opwaartse kracht
(Archimedes). Hierdoor is het niet onmogelijk dat de brug zich zou verplaatsen door de trillingen
veroorzaakt door het verkeer.
Zondagmorgen 14.11.10 omstreeks 5.00 u meldde de burgmeester van Beersel dat de sluis van Lot
aan het begeven was. Uit informatie van de mensen van W&Z ter plaatse, bleek dat deze
berichtgeving volkomen fout was. Het stijgende water dreigde wel in de machinekamer van de sluis
terecht te komen, maar door de tussenkomst van de brandweer kon dit vermeden worden op alle
sluizen van het kanaal naar Charleroi.
De onderhoudsaannemer werd zondag opgevorderd voor het dichten van een waterdoorsijpeling
doorheen de rechteroever te Ruisbroek waardoor wateroverlast was ontstaan tegen de spoorweg.
Enkel uren later was dit probleem opgelost.
Zondagmorgen 14.11.10 om 9.00 u opnieuw crisisvergadering in Leuven voor het overlopen van de
stand van zaken.
Gemeld werd dat in Sint Pieters-Leeuw de dijk van het kanaal zou zijn doorgebroken. Ook dit bleek
niet juist te zijn. Opwaarts de sluis van Lot was wel een uitspoeling ontstaan van de landzijde van
de oever, juist afwaarts de milieuvriendelijke oever. Op deze plaats is destijds de oorspronkelijke
oever van het kanaal door aanvullingen aan landzijde verbreed tot een breedte van 20 à 30 meter.
Bij de uitspoeling is de oorspronkelijke oever van het kanaal samen met een deel van de verbreding
intact gebleven, zodat men zeker niet kan spreken over een bres of een gat in de dijk. Mogelijks
heeft ook de milieuvriendelijke oever verwarring gezaaid vermits deze oever een tiental meter
landwaarts is aangelegd. In het donker kan dit de indruk geven dat de dijk tegen het kanaal
helemaal is weggespoeld.
Met de haven van Brussel werd contact genomen en werd bevestiging bekomen van het feit dat
men ook hier alles deed om zoveel mogelijk water af te voeren. De sluizen in Molenbeek en
Anderlecht werden maximaal open gezet voor de afvoer van het water.
Via de hevels werd getracht het waterpeil in de Zenne zodanig te regelen dat de onderkant van
deze brug juist niet in het water kwam. Hiertoe is een medewerker van W&Z permanent ter plaatse
gestuurd. Opnieuw werd vastgesteld dat de capaciteit van de hevels onmogelijk ten volle benut kon
worden omdat het peil van de Zenne bijna het maximum bereikte.
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Zondagvoormiddag werd vernomen dat Wallonië van plan was om via de turbines in Ronquière
bijkomend water via het kanaal naar Charleroi te lozen. Een medewerker van W&Z heeft na
telefonisch contact met een collega van de sluis van Ittre, de eerste sluis op het kanaal op Waals
grondgebied, dit kunnen voorkomen. De Waalse collega bevestigde dat zij alles in het werk zouden
stellen om bijkomende lozingen naar Vlaanderen te vermijden, op voorwaarde dat dit voor hen
mogelijk zou zijn. In praktijk is gebleken dat dit effectief mogelijk was zodat Wallonië geen
bijkomende debiet via het kanaal meer heeft geloosd.
Om de waterafvoer van het benedenpand van het kanaal Brussel-Schelde te maximaliseren, werd
naast de sluis van Wintam, welke het water naar de Schelde afvoert, ook de sluis van KleinWillebroek ingeschakeld om water vanuit het kanaal af te voeren naar de Rupel. Zowel de Schelde
als de Rupel zijn onderhevig aan het getij zodat enkel bij laag water kan geloosd worden.
Toen het water over de zinkdeur van de sluis van Zemst op het kanaal Brussel-Schelde begon te
lopen, betekende dit dat de afvoer van het water naar het benedenpand van het KBS niet meer
onder controle was. Hierdoor kon het waterpeil in het benedenpand ongecontroleerd stijgen, zeker
bij hoogwater in de Schelde of de Rupel, waardoor overstromingsgevaar dreigde voor de woonkern
van Klein-Willebroek. Door de brandweer en de civiele bescherming zijn de nodige pompen
aangevoerd op de sluis van Klein-Willebroek, zodat ook bij hoog tij water vanuit het kanaal in de
Rupel kon worden gepompt.
Nadat zondagmorgen minister Turtelboom het crisisoverleg in Leuven had bijgewoond,
organiseerde de minister op zondagmiddag in Brussel een informeel overleg met alle betrokken
besturen: Vlaams Brabant, Waals Brabant, Antwerpen en Brussel. Ook hier was W&Z
vertegenwoordigd door het afdelingshoofd en het districtshoofd. Door het afdelingshoofd is op dit
overleg een beschrijving gegeven van de situatie op het KC en het KBS en is gewezen op het feit
dat bij hoogwater op de Schelde W&Z geen water kon lozen wat in cascade gevolgen heeft
stroomopwaarts. Blijkbaar waren niet alle collega’s van Wallonië op de hoogte van de beperkingen
voor lozing door het getij, en begrepen zij de vraag van W&Z om geen bijkomend debiet via het
kanaal naar Charleroi meer af te voeren, niet goed. De uitleg heeft de achterliggende redenen
verduidelijkt. Ten gronde wijzigde dit de toestand evenwel niet.
Nadat de regen uiteindelijk zondagavond ophield, kon maandagmorgen reeds een grote verbetering
in
de
waterpeilen
zowel
op
het
KC
als
het
KBS
worden
vastgesteld.
Nadat het normale kanaalpeil op het KBS op maandag 15 november omstreeks het middaguur
werd bereikt, werd de scheepvaart op dit kanaal terug vrijgegeven omstreeks 13.30 u.
Op het kanaal naar Charleroi werd de scheepvaart nog niet vrijgegeven omdat eerst een degelijke
controle van de oevers moet gebeuren alsook een peiling van het kanaal vermits heel wat specie is
meegevoerd met het water van de Zenne.
Een controlepeiling van het KC was oorspronkelijk voorzien op dinsdag 16.11.10, maar de peilboot
kon door de mist niet tijdig op het kanaal geraken zodat de peiling uitgesteld werd tot woensdag
17.11.10. Er werden evenwel geen problemen vastgesteld, waardoor scheepvaart opnieuw kon
plaatsvinden.
Maandagmiddag 15.11.10 omstreeks de middag is de onderhoudsaannemer opdracht gegeven
onmiddellijk te starten met het herstellen van de uitspoeling in Lot. Dinsdagavond 16.11.10 was de
uitspoeling reeds grotendeels aangevuld. Deze herstelling werd in enkele dagen uitgevoerd.
Een gelijkaardige uitspoeling van het landtalud, maar dan met een kleinere omvang, is ook
vastgesteld op het grondgebied van Halle. Ook deze herstelling wordt uitgevoerd door de
onderhoudsaannemer.
Na een grondige inspectie van de kanaaloever in Lot, kon aan de burgemeester van Sint-PietersLeeuw, maandagmiddag omstreeks 13.30 per GSM gemeld worden dat de oevers voldoende veilig
waren zodat de evacuatie van een tweehonderd bewoners in de wijk “de witte roos” kon opgeheven
worden.
Het provinciaal rampenplan van de provincie Vlaams-Brabant werd door de gouverneur opgeheven
op maandag 16.11.10 om 15.00 u.


Netekanaal
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Op het Netekanaal zelf zijn geen problemen gemeld.
Ter hoogte van de Bollaak in Emblem kon het water niet worden afgevoerd naar de Nete wegens te
hoog water in de Nete. Hierdoor werden op maandag 16.11.10 een viertal woningen bedreigd. Door
de gouverneur van Antwerpen is echter beslist dat het water uit de Bollaak niet mag geloosd
worden in het Netekanaal, alhoewel de nodige infrastructuur hiervoor voor handen is. De beslissing
van de gouverneur is ingegeven door het feit dat AWW haar drinkwater betrekt uit het Netekanaal
en dat hierin derhalve geen lozingen van vervuild water mogen gebeuren. De gouverneur was van
mening dat de drinkwatervoorziening van een miljoen inwoners niet in het gedrang mag gebracht
worden door het belang van enkele individuen. De gouverneur heeft deze beslissing maandag nog
bevestigd, ook nadat zij op de hoogte was dat W&Z ooit door de rechtbank is veroordeeld voor het
bouwen van een betonnen muur om te beletten dat het water van de Bolleek in het Netekanaal zou
terecht komen.
Indien een ganse woonwijk zou bedreigd zijn, moet deze beslissing herzien worden.



IJzer

In de nacht van 14/11 op 15/11 traden op de IJzer hoge waterstanden op. Maximale lozing naar zee
via het Lokanaal en Nieuwpoort werd verzorgd.
De IJzer heeft op verschillende locaties bezit genomen van zijn winterbed maar er zijn geen
overstromingen daarbuiten vastgesteld of gemeld.
Reeds in de namiddag was de aanvoer vanuit Frankrijk dalend.



Dender

De scheepvaart op de Dender werd gestremd vanaf 12.11.2010 om 07 uur wegens vloedregime.
Op 13 november 2010 om 18 uur maakte het hoogwaterbericht melding van een overschrijding van
het waakpeil op de Dender.
Op 14 november werd door de burgemeester van Affligem de vraag gesteld om opwaarts de
waterafvoer te stremmen waardoor er minder water naar Affligem zou stromen.
Het districtshoofd heeft uitgelegd dat dit niet mogelijk was omdat anders de meer opwaarts gelegen
gemeenten nog meer zouden overstromen.
Een aantal beweegbare bruggen over de Dender in Geraardsbergen, Aalst en Ninove zijn ook
opgetrokken om de afvoer van water niet te belemmeren.
Hierna wordt een overzicht gegeven van de toestand op 15 november om 12u:
-

Geraardsbergen (Overboelare): in de nacht van 14 op 15/11 is het water over de
aangelegde dwars- én langsdijken naar de woningen in Overboelare gestroomd. Gevolg
hiervan is dat opnieuw een 30-tal woningen met wateroverlast te kampen hadden. Het
water van de Dender is gedurende de afgelopen nacht tot 15/11 12uur licht blijven stijgen.

-

Geraardsbergen: in de nacht van 14 op 15/11 is de sluiswachterswoning én het
bedieningsgebouw overstroomd.

-

Geraardsbergen: Zowel de Grotestraatbrug als de Wijngaardbrug blijven wellicht nog de
volledige dag opgehaald + in de Grotestraatbrug is het water in de kelder gestroomd. De
schade kan pas worden vastgesteld na het leegpompen van de kelder.

-

Idegem - Pollare - Denderleeuw - Teralfene: het niveau van de Dender blijft nog steeds licht
stijgen. Wellicht in de loop van de namiddag/avond zal het peil beginnen dalen.

-

Aalst: De Erembodegembrug (waarvan de kelder op rechteroever eveneens onder water
staat) en de Sint-Annabrug blijven op 15/11 zeker de volledige dag opgehaald. De
Zwartehoekbrug is naar beneden maar gevreesd wordt dat bij hoog water de brug
misschien toch opnieuw omhoog moet.
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-

Denderbelle-Dendermonde: bij hoge waterstanden in het pand Denderbelle-Dendermonde
loopt het water over de overloopdijk van de Dender naar het Denderbellebroek vanaf een
peil
van
+6,10m
TAW.
Er is water vanuit de Dender overgelopen naar het Denderbellebroek op de volgende
tijdstippen:
o

12/11/2010 om 11u en om 23u

o

14/11/2010 om 24u30

o

15/11/2010 om 12u en om 24u

Het
Denderbellebroek heeft tijdens deze periode van wateroverlast nooit volledig
volgestaan.


Boven-Schelde/Leie/Gentse Kanalen/Brugse Polders

Op basis van de voorspellingen van het Waterbouwkundig Laboratorium (Hoogwaterberichten)
heeft W&Z op 12 en 13 november diverse preventieve maatregelen getroffen.
Verschillende sluizen en stuwen werden mee ingezet om preventief maximaal water te lozen om op
die manier reeds buffercapaciteit te creëren: Brugge, Schipdonk, Evergem en Merelbeke. In
Balgerhoeke (Eeklo) werden hiervoor zelfs uitzonderlijk schotbalken getrokken uit de oude sluis.
-

Met onze partners van Terneuzen werd voortijdig contact opgenomen opdat zij hun
scheepvaartmanagement konden afstemmen op de komende wateroverlast. Snel zagen zij
in dat zij een belangrijke schakel voor ons betekenden en dat deze melding geen loze
vraag betekende. Zo werd ook daar besloten het volledige complex in Terneuzen te
stremmen om zich volledig te kunnen concentreren op het maximaal afvoeren van water
louter ten voordele van ons beheersgebied.

-

In Gent werden de keerdeuren rond het centrum vrijdagavond reeds gesloten. Zo kon
Waterwegen en Zeekanaal NV het waterpeil op voorhand maximaal doen dalen om zo
later extra water te kunnen bufferen. Ook in Beernem werd de keersluis zaterdagmiddag
preventief gesloten om Brugge, tot zover succesvol, te vrijwaren van mogelijke
wateroverlast.

-

Specifiek te Sas Slijkens werd extra buffercapaciteit gecreëerd op het pand OostendeBrugge door zo maximaal mogelijk het waterpeil mee te laten dalen met het afgaande
zeepeil. Zo ontstond bij elk laag water een verlaagd waterpeil op het Kanaal GentOostende, pand Brugge-Oostende van +/- -75 cm, wat tijdens het daaropvolgende
hoogwater kon dienen als extra buffer.

Rapportering d.d. 14/11/2010
-

Crisiscentrum Oost-Vlaanderen is officieel bijeengekomen van 13/11 om 22u30 tot 14/11
om 1u40.

-

Dankzij de samenwerking tussen de waterwegbeheerder (opvolgen en interpretatie
waterpeilen, regeling stuw in Evergem, contacten met Terneuzen) en de andere leden van
het crisiscentrum (contacteren lokale mensen voor het op de voet volgen van de situatie) is
in de nacht van 14/11 op 15/11 een ramp voor de Moervaart (Lokeren) of de Toeristische
Leie (Sint-Martens-Latem) vermeden.

-

de sturing van de stuw in Evergem werd afgestemd op informatie komende van op het
terrein (vb. als vanuit Lokeren gemeld werd dat maar enkele cm over, werd stuw voor 15
min teruggebracht naar geen debiet; aangezien dit onmiddellijk implicatie heeft op
Ringvaart en half uur later op Deinze, werd na 15 min weer 50m³/s gegeven in Evergem).
Er werd gedurende enkele uren "gespeeld" met de stuw in Evergem om zo het evenwicht te
bewaren tussen het maximaal vrijwaren van twee gebieden. Volgens de afsluitende
berichten 15/11 om 1.30u is dit goed gelukt en zouden er geen woningen overstroomd zijn,
wel enkele tuinen, straten en weilanden.
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-

De collega's in Terneuzen zijn reeds voor middernacht gestart met het spuien van een klein
debiet (50m³/s) via drie sluizen om ons maximaal te helpen en te ontlasten.
Belangrijk: de goede samenwerking met Terneuzen. De scheepvaart op het kanaal GentTerneuzen/door sluizen Terneuzen werd gestremd om water te kunnen evacueren naar de
Westerschelde.

-

Het crisiscentrum is opgeheven op het moment dat duidelijk werd dat lozen in Terneuzen
invloed had op afvoer Moervaart en Toeristische Leie.

-

De afdeling Bovenschelde blijft uiteraard de waterstanden nauwkeurig opvolgen. Voor de
afvoer van het water rond Gent blijven we afhankelijk van de tijwerking en de momenten
van hoog- en laagwater in Terneuzen (Westerschelde) en in Melle/Merelbeke (Zeeschelde).
Er wordt telkens maximaal geloosd op momenten van laagwater. In de periode dat er niet
geloosd kan worden, stijgen de waterpeilen nog maar we verwachten geen problemen
meer.



Boven-Zeeschelde

-

Door de sterke toevloed van water uit de Bovenschelde en de Dender, is het normale
afvoerpatroon beginnen wijzigen op 12 november. Het bovenstroomse segment van de Schelde
tussen Gentbrugge en Melle, dat in normale omstandigheden quasi droog valt bij laag water,
werd permanent watervoerend.

-

In Melle dreigde een probleem ter hoogte van dijkwerken in het kader van het Sigma-plan: een
nieuwe uitwateringsconstructie was niet voldoende beveiligd. De aannemer heeft een dam
aangebracht om het probleem op te lossen.

-

In Schoonaarde werd een pomp geplaatst om hemelwater van de landzijde naar de Schelde te
pompen.

-

In Hamme-Driegoten dreigde zondagochtend de gravitaire uitwatering van de polder in de
problemen te komen bij laag water, door aanslibbing voor de nieuwe uitwateringssluis. De
aannemer heeft een ponton met kraan aangevoerd en op maandagochtend 15/11 kon het slib
voor de uitwateringssluis worden weggenomen.

-

Er was geen gevaar voor overstroming vanuit de Schelde. Voor de afvoer van de Bovenschelde
was het een goede zaak dat het doodtij was. Voor de afvoer van de Dender maakt het geen
verschil of het doodtij is of springtij. Een combinatie met stormtij zou waarschijnlijk wel geleid
hebben tot het inzetten van meer overstromingsgebieden, of in extreme gevallen tot
overstromingen vanuit de Schelde.


Durme

Door de slechte afwatering van de Durme (plantengroei in de bedding, lang niet meer geruimd) kon
niet voldoende afgewaterd worden. Daarom werd het Molsbroek aangesproken
(potpolder/natuurgebied). Over 100 m is de landzijde van de dijk weggespoeld, maar de kern van
de rest van de dijk heeft standgehouden, mede dankzij de kern uit vette grond en de
asfaltverharding. Om verdere erosie over langere afstand te vermijden, werden op het laagste punt
kunstvezeldoeken aangebracht om het overstortende water te geleiden. Daarnaast werden
zandzakjes aangebracht om overloop te vermijden en de dijk te beschermen.


Zeeschelde tussen de monding van de Durme en Nederland

Aan de uitwatering van de Beneden-Vliet waren de vuilroosters van de automatische
krooshekreiniger verstopt door sterke aanvoer van drijvend vuil. Op 10 november was nog opdracht
gegeven om deze te reinigen, maar bij controle na een melding van VMM over hoge waterstand op
de Beneden-Vliet op zaterdag 13 november bleken door een enorme toevoer van drijvend hout en
vuil, de vuilroosters sterk verstopt te zijn. De vuilroosters zijn verwijderd, er hebben zich geen
problemen van wateroverlast voorgedaan. Het concept van de constructie moet herbekeken
worden want voldoet al jaren niet. Dit zal op het investeringsprogramma worden opgenomen.
Op 12 en 13 november bezorgde de Barbierbeek een aantal bewoners heel wat wateroverlast.
Door de aanhoudende regen kreeg de beek een enorme hoeveelheid water te verwerken. De
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kokers die het water van de Barbierbeek vandaag naar de polders leiden, zijn te klein om deze
grote hoeveelheden door te sluizen. Ook haar huidige loop door de Kruibeekse Kreek biedt weinig
stroomgebied in afwachting van laag water in de Schelde. Daardoor werd het water opgestuwd en
trad de beek buiten haar oevers. Om verder onheil te vermijden werd de dijk van de Barbierbeek in
de
polder
doorgestoken
om
de
doorgang
van
het
water
te
bespoedigen.
Door de gecreëerde bres in de zuidelijke dijk van de Barbierbeek (ter hoogte van de ringdijk) kwam
het water in de polder van Bazel terecht. Door voor een snellere afvoer te zorgen richting
polder/Schelde kon het waterpeil in de Kemphoekstraat en (een deel van) de Barbierstraat (straten
waar een aantal mensen gebouwd hebben in het winterbed) verlaagd worden.
Doordat het water in de polder een relatief grote omweg moest maken richting de Schelde, dit via
relatief minder goede grachten door de bossen van het natuurgebied en via een hiervoor gemaakte
stuw van zandzakken (om te vermijden dat er vuil water in die bossen komt), verliep de afwatering
richting de uitwateringsconstructies nog niet optimaal en zorgde dit voor opstuwing in de polder
waarbij andere gedeelten langs de polder problemen inzake wateroverlast dreigden te krijgen (m.n.
een
2-tal
huizen
langs
de
Blauwe
Gaanweg
in
Rupelmonde).
Daarom werd zaterdag beslist om ook dichter tegen de Schelde een 2de, bijkomende bres te
maken in de Barbierbeekdijk.
Deze bijkomende bres was veel dichter bij de nieuwe
uitwateringssluis van het GOG ('Bazel noord'), die reeds in werking is, zodat de verdere afwatering
veel beter kon verlopen.
De genomen maatregelen (gelinkt aan het GOG) aan de Barbierbeek omvatten slechts
stroomafwaartse oplossingen, die enkel maar een effect hebben op een (relatief) kleine zone van
de Barbierbeek zelf. Door voor een snellere afvoer te zorgen richting polder/Schelde kon het
waterpeil in een aantal (afwaarts gelegen) straten verlaagd worden. Afdoende oplossingen voor de
waterproblematiek van de Barbierbeek (te snelle afvoer) bij piekdebieten dienen evenwel ook meer
stroomopwaarts gelegen maatregelen te omvatten.
Op 15/11/2010 omstreeks 15u00 werd door de brandweer Kruibeke gevraagd om bijkomende
pompen te plaatsen thv Kallebeeksluis omdat de huizen in Rupelmonde bedreigd worden onder
water te lopen ingevolge vele water in de polder en de slechte afwatering naar de Schelde. Na
onderzoek werd hiermee ingestemd. Er werd gevaagd aan de onderhoudsaannemer om 2 pompen
te plaatsen met een capaciteit van 1000 m³/uur. Om 23u00 waren de pompen operationeel.


Rupel

Rupel: Klein Willebroek: geen problemen met wachtbekken, wel gevaar voor overstroming vanuit
oude tak kanaal Brussel- Rupel


Grote Nete

Het Zammels Broek (vallei) is ongeveer volgelopen. In Westerlo stroomde het water aan
linkeroever naar de bossen De Merode. Dit leverde geen problemen op. Eenzelfde scenario aan de
rechter oever, waar het water tot aan de winterdijk stroomde. Het kasteel De Merode kwam niet in
gevaar. Aan de Marly-brug was nog 5 cm ruimte. Stroomafwaarts werden de valleigebieden gevuld.
Aan de Gestelbeek hebben de stormpompen (erfenis van '98) normaal gewerkt.


Kleine Nete

Het waterpeil is blijven stijgen tot maandagavond. Er is een pomp geplaatst door de civiele
ste
bescherming ter hoogte van de Bollaak (waterloop 1 categorie), in samenspraak met VMM. De
pomp werkte sinds zondagnacht 24 u. De langsbalken van de baanbrug in Grobbendonk hingen in
het water. Men was voorbereid om de baanbrug af te sluiten om stabiliteitsredenen, maar dat is niet
nodig gebleken


Benedennete

Er werden geen problemen vastgesteld. Ter hoogte van 5 zijbeken hebben de pompen
probleemloos gewerkt.
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Demer

Er werd met verschillende gemeentebesturen contact gelegd, o.m. met Rotslaar (ivm kleppen aan
de Winge) en Scherpenheuvel. In Testelt kwam de brug net niet in het water te hangen. Afsluiten
van de brug was niet nodig. De waterstanden blijven momenteel zeer hoog door hoge afvoer uit
onbevaarbare waterlopen bovenstrooms. De valleigebieden zijn onder water gelopen en hebben
hun natuurlijke functie van bergingsgebied uitgeoefend.


Dijle

Het waterpeil is gestabiliseerd en langzaam aan het dalen. Sinds woensdagavond werd preventief
de stuw in Mechelen opengetrokken.


Zenne

In Leest werd gepompt nabij een gehucht waar 4 huizen gevaar liepen

3

voorstellen van aanbevelingen om op korte termijn te remediëren

3.1. Mogelijkheden voor maatregelen met geen / beperkte budgettaire impact
De CIW neemt de coördinatie op zich om de informatie en kennis met betrekking tot de calamiteit
die aanwezig is bij de verschillende betrokken beheerders en partijen op korte termijn samen te
brengen en te documenteren. Ook na de calamiteit wanneer grondigere analyses gemaakt worden
moet gewerkt worden aan een integrale visie moet de kennis die nog vaak versnipperd aanwezig is
bij personen en instanties samengevoegd worden om beter voorbereid te zijn bij een volgende
calamiteit. De hoogambtelijke werkgroepen moeten acties afdwingen op de werkvloer die SMART
zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden), met aanduiding van
verantwoordelijken.
Meetdata zijn de basis waarop voorspelsystemen, berichtgeving enz. gebouwd worden. Uitval van
het meetsysteem moet vermeden worden door dit systeem meer robuust te maken. Dit vraagt een
blijvende aandacht voor investeringen en onderhoud. Procedures met ondersteunende diensten
(telecom, elektriciteitsvoorziening, …) dienen verder uitgewerkt of verfijnd met het oog op een
goede werking. Continuïteit van permanentiediensten moet verzekerd zijn. Dit vergt beperkte extra
financiering maar wel continuïteit van het huidig investeringsritme en de huidige personeelsinzet.
Het huidige contract van het WL-HIC met de helikopter- en videomaatschappij en met AGIV voor de
verwerking van de beelden tot kaarten moet ruimer bekend gemaakt worden aan de
waterbeheerders. Het WL-HIC zal zich vervolgens blijven inspannen om de calamiteiten zo snel
mogelijk in beeld te brengen en dit steeds in nauw overleg met de betrokken beheerder(s). Bij
grotere calamiteiten zal steeds in overleg de nodige prioritering bepaald worden. Ook hier geldt een
continuïteit van het huidig investeringsritme. (zie hierover ook de bijlage “helikopter”)
Draaiboeken voor crisismanagement moeten opgesteld en ingeoefend worden, rekening houden
met de realiteit van het waterbeheer. Water stopt niet aan administratieve grenzen, het beheer dient
beheerderoverschrijdend afgestemd te worden.
Grensoverschrijdende gegevensuitwisseling van afvoervoorspellingen. Dit punt kan opgepakt
worden in het Intergewestelijk Overleg Waterwegen en op stroomgebiedsniveau (IMC en ISC).
Een van de redenen waarom veel woningen overtstroomd zijn tijdens de wasperiode van 12 tot
16/11/2010, is het feit dat er ondanks een ongunstige of voorwaardelijke gunstige (mits
remediërende maatregelen) watertoets, toch nog veel vergunningen voor bouwen in
overstromingsgevoelig gebied door de gemeente worden verleend. Het probleem zit hem in het feit
dat de vergunningverlenende overheid het advies van de waterwegbeheerder naast zich neer kan
leggen. Het advies van de waterwegbeheerder i.k.v. de watertoets is immers niet bindend. Indien
een gemeente het subadvies i.k.v. de watertoets naast zich neerlegt, dienen zij wel te motiveren
waarom, doch dit gebeurt niet altijd en indien dit wel gebeurt, is de reden van afwijking niet altijd
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even goed gemotiveerd. Het bindend maken van het subadvies i.k.v. de watertoets zou een grote
stap vooruit zijn in het vrijwaren van overstromingsgebieden.
Voorzien van een wettelijk instrument om laagstamplantages in het winterbed te voorkomen.
Misschien kan dit opgenomen worden in de watertoets.
Voorts kan de wenselijkheid en haalbaarheid worden onderzocht van een 'watertoetsruilverkaveling'
om woon- en industriegebieden gelegen in overstromingsgevoelig gebied te ruilen met hoger
gelegen gebieden met 'zachte' bestemming (recreatiegebied, natuurgebied, bouwvrij agrarisch
gebied, bosgebied, gemengd openruimtegebiedof parkgebied). Hierdoor blijft de kostprijs voor de
gemeenschap beperkt. In functie van herbestemming kan gebruik worden gemaakt van de regeling
rond planschadevergoeding cfr. artikel 2.6.1 §2 VCRO.
Toepassen van publieke erfdienstbaarheid ten behoeve van hestel van grachtenstelsels, herstel
waterlopen en waterwegen, met inbegrip winterbedding en vrije meandering.
Een typevoorschrift ‘overstromingsgebied in overdruk’ bestaat nog niet. Voorgesteld wordt om dit in
het leven te roepen. Als voorlopige maatregel het generiek typevoorschrift 11.2 voor de
gewestelijke RUPs ‘Typebepaling met betrekking tot passende beoordeling, MER, watertoets, die
stelt dat in dergelijk gebied, voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets,
alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die
nodig zijn voor het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de
natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten zijn voor zover de technieken van de
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. Doch dit typevoorschrift geldt niet voor gebieden
die van nature overstromingsgevoelig zijn. Daarvoor kan typevoorschrift 11.3 ‘Typebepaling mbt
beperkte werken van waterbeheer in of nabij valleien’ gebruikt worden. Deze stelt dat het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van overstromingen of het
voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde gebieden, - het beveiligen van vergunde
of vergund geachte bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen zijn toegelaten, voor zover
de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.
Indien het in het leven roepen van een overdruk ‘overstromingsgebied’ niet mogelijk is en
typevoorschriften 11.2 en 11.3 ontoereikend zouden zijn, zou er nog gebruik kunnen gemaakt
worden van het typevoorschrift buffer (eveneens een overdruk boven een bestemming). Een buffer
kan o.a. een gebied zijn tussen een zone voor waterweginfrastructuur (de waterweg en
aanhorigheden) en aangrenzende zones. Door een gebied de overdruk ‘buffer’ mee te geven kan
voorzien worden in een onbebouwde afstand tussen bewoning/industrie en de waterweg, daar waar
het effectief overstromingsgevoelig is. Cfr. de bepalingen bij de typevoorschriften moet de buffer
voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke
inpassing of afstand. Het typevoorschrift bepaalt verder dat naargelang de aard van de
aangrenzende bestemming, de buffer gebiedsspecifiek moet ingevuld worden. De buffer dient bv.
voor ten minste x% beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog op het
bufferen van bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies.
Stimuleren van de inrichting van groengebieden, recreatiegebieden, grootschalige parkings…als
overstroombaar in uitzonderlijke situaties (zoals nu voor landbouw in overstromingsgebieden
gebeurt; bv Scheldekaaien in Antwerpen).
Maken van verdere afspraken met diverse hulpdiensten betreffende het overpompen van water in
de kanaalpanden.
Toepassen van publieke erfdienstbaarheid ten behoeve van hestel van grachtenstelsels, herstel
waterlopen en waterwegen, met inbegrip winterbedding en vrije meandering.
3.2. Mogelijkheden voor maatregelen met budgettaire impact
3.3. Generieke maatregelen
In de crisiscommunicatie van de Vlaamse overheid gericht op de burger, de lokale besturen,
professionelen en andere belanghebbenden moet gewerkt worden naar één geïntegreerd systeem
dat op termijn de afzonderlijke webinitiatieven van de verschillende partijen kan vervangen. Het
CIW-initiatief “Ondersteuning communicatie bij dreigende overstromingen” moet verder uitgevoerd
worden met dit doel voor ogen.
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De bovenstaande aanbevelingen met beperkte financiële impact zijn ieder op zich wellicht haalbaar
in de huidige context van investeringen en personeelsbestand. Wanneer het geheel overschouwd
wordt moeten we echter durven stellen dat continuïteit van de investeringen een minimum is en dat
wellicht extra financiële input en niet in het minst uitbreiding van het personeelsbestand nodig is
voor de verdere ontwikkeling van het kennisbeheer en de versterking van de permanentiediensten.
Uitvoering van de maatregelen van groep 6 ‘Overstromingen’ van het ontwerp
maatregelenprogramma
zoals
door
de
CIW
ontworpen
voor
de
ontwerp
stroomgebiedbeheerplannen van de Schelde en de Maas.

3.4. Specifieke maatregelen

1. Gemeenschappelijke Maas
Het onverkort verder uitvoeren van projecten in het winterbed van de Gemeeenschappelijke Maas,
om ook hogere debieten probleemloos te kunnen afvoeren en rekening te houden met de
klimaatverandering.
Deze maatregelen moeten er in eerste instantie op gericht zijn de
afvoercapaciteit van het winterbed verder duurzaam te verhogen en het winterbed verder
bewoningsvrij te maken en houden. Langsheen de Gemeenschappelijke Maas kunnen op
verschillende locaties nog gerichte ingrepen uitgevoerd worden om veiligheid tegen overstromingen
verder duurzaam te verhogen. De Nederlandse provincie Limburg heeft een Quick Scan 2010
“Ruimte voor de Maas” uitgevoerd, waarbij de effectiviteit van 107 mogelijke maatregelen
onderzocht werd. In de top 12 zitten 6 maatregelen langse Vlaamse zijde. Deze projecten vereisen
veelal een RUP en een voorinvestering in grondverwerving. nv De Scheepvaart wenst deze
projecten verder voor te bereiden.

2. Zeekanaal / Zenne
Aanleg van een bufferbekken op het grondgebied van Lembeek (en Wallonië?) waarin het water
van de Zenne kan gestockeerd worden voordat het naar het kanaal wordt afgevoerd via de
overstortmuur in Lembeek.

3. Kanaal naar Charleroi
Gans het kanaal naar Charleroi moet gemoderniseerd worden, namelijk verbreed en verdiept
waardoor de bergingscapaciteit en afvoercapaciteit van het kanaal kunnen vergroot worden.

4. Geactualiseerd Sigmaplan
De verdere, gefaseerde realisatie van het SIGMAPLAN moet leiden tot de integrale reductie van het
overstromingsrisico in het Zeescheldebekken, zoals vooropgesteld in het Meest Wenselijke
Alternatief, zodat bij stormvloeden met diverse retourperioden voldoende bergingsruimte (‘ruimte
voor de rivier’) beschikbaar zou zijn voor het opvangen van piekwaterstanden, en het
Zeescheldebekken tevens in een gunstige staat van instandhouding kan worden gebracht. De
ingrepen van het geactualiseerde SIGMAPLAN maken immers onderdeel uit van een globaal plan
voor het ganse Zeescheldebekken, dat zowel voor veiligheid als voor natuur in haar totaliteit moet
beschouwd worden. Uit dit plan kunnen er niet zonder meer één of meerdere deelzones uitgehaald
worden zonder hierbij de garantie op het halen van de vooropgestelde einddoelstellingen te
hypothekeren.
In het bijzonder kan zeker ook de verdere afwerking van het GOG KBR worden vermeld, zoals
voorzien op FP 2011 en MJP, waardoor problemen inzake afvoer vanuit de Barbierbeek kunnen
vermeden worden en het maken van doorsteken door de dijk niet meer nodig zal zijn.
Daarnaast dienen ook de nodige budgetten voorzien te worden voor de verdere dijkverhogingen en
de aanleg van overstromingsgebieden langs de Zeeschelde en haar bijrivieren.
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In het bijzonder kunnen hierbij o.a. de voorziene dijkwerken en overstromingsgebieden in de
Durmevallei worden vermeld, alsook de noodzakelijke baggerwerken in de Durme en de
baggerwerken in de Bovenzeeschelde.

5. Barbierbeek
Bij de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied KBR zijn permanente oplossingen voor
de problemen van de Barbierbeek voorzien. De bouwvergunningen hiervoor zijn onlangs verkregen,
dus de aanleg zal reeds in 2011 starten. Een veilige toekomst is in de maak.
De Barbierbeek krijgt straks een geheel nieuwe loop naar de Schelde doorheen de polder van
Kruibeke, dwars door het geplande getijdennatuurgebied. Daar kan ze zoveel ruimte innemen als
nodig. Een uitwateringsconstructie in de ringdijk loodst het water in een mum van tijd naar de
polder, weg van het dorp. De grote uitwateringsconstructie in de Scheldedijk zorgt daarna voor de
afwatering naar de Schelde. Zo kunnen we gelijkaardige scenario’s als afgelopen weekend in de
toekomst vermijden.
Na de realisatie van het GOG KBR zal de Barbierbeek immers omgelegd worden naar de polder
van Kruibeke (ten noorden van de huidige Barbierbeek). Het probleem mbt opstuwing in de polder
van Bazel zal dan niet meer gebeuren. De nieuwe beek zal verderop aangesloten worden op de
grote uitwateringssluis van de polder van Kruibeke (deze laatste is actueel reeds klaar doch nog
niet aangesloten op de Schelde, wegens de problematiek van het BSP mbt het stort).
Ook buiten de polder zal de Barbierbeek meer ruimte krijgen. Daarnaast worden binnenkort in
samenwerking met Aquafin de kokers onder de gewestweg en de Oude Kruibekestraat fors
vergroot, waardoor het water makkelijker kan doorstromen.
Enkel bij extreme noordwestenstorm, ongeveer één keer in 10 jaar, sluiten de
uitwateringsconstructies in de ringdijk hun kokers voor enkele uren af. De vernieuwde ruime
bedding rond de Barbierbeek heeft voldoende bergingsruimte om het water in die tijd op te vangen.
Voor noodsituaties wordt aan de dorpszijde een bijkomend bergingsgebied aangelegd. Dit
bijkomend wachtbekken kan tot 280 000 m³ water bevatten, of de inhoud van 112 olympische
zwembaden. Zo is de veiligheid van de omwonenden van de Barbierbeek zelfs in de ergste
omstandigheden gewaarborgd. Zodra het waterpeil in de polder voldoende gezakt is, gaan de
kokers weer open en zet de Barbierbeek haar weg verder doorheen het gebied. Ook het water uit
het wachtbekken stroomt via de Barbierbeek leeg naar de Schelde.

6. Ontwikkelingsplan Demer
Ook voor de uitvoering van de voorziene werken in het kader van het OPD zullen in de nabije
toekomst nog de nodige budgetten moeten voorzien worden.
Door deze werken kan de natuurlijke functie van de Demervallei hersteld worden, en een voldoende
niveau van beveiliging tegen overstromingen gerealiseerd worden.

7. Moervaart, Leie
Doordat we niet continu kunnen spuien in Terneuzen, wordt het pand Kanaal Gent-Terneuzen ook
maximaal aangewend als bufferbekken tot de volgende spuimogelijkheid.
Het ontbreekt ons echter wel aan inzicht vanaf welk peil de Moervaart, die in rechtstreekse
verbinding staat, extra onder druk komt te staan. De peilgegevens (lokaal: Mendonk) van het HIC
aldaar lopen telkens 1u achter.
Ook is er geen weet welk debiet er over de Moervaart loopt, m.a.w. wanneer er water vanuit het
KGT de Moervaart binnenloopt of wanneer het uit de Moervaart loopt.
Manipulaties aan de stuwen in Evergem hebben rechtstreekse impact op hetzij de Toeristische Leie
opwaarts, hetzij op de Moervaart afwaarts.
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Wat de Toeristische Leie betreft, beschikken we enkel over meetgegevens te Deinze, doch geen
enkele gegevens op de locaties waar de situatie het eerste precair wordt (cfr. Sint-Martens-Latem)
Een bijkomende peilmeter aldaar zou wenselijk zijn.

8. Dender
Versnelde realisatie van de nieuwe stuwen opwaarts Aalst, zoals voorzien in de langetermijnvisie
voor de waterbeheersing op de Dender.
De studies en het vergunningstraject voor de vernieuwbouw van de stuwen te Aalst en
Geraardsbergen zijn in uitvoering zodat vanaf 2012 met de werken kan worden gestart.
De stuwen te Teralfene (af te schaffen), Denderleeuw, Pollare, Idegem dienen hierop te volgen
waarbij van afwaarts naar opwaarts wordt gewerkt. Geraardsbergen is meest opwaarts gelegen,
maar wordt toch eerst aangepakt gezien de arbeidsomstandigheden op dit comlex.
De studies voor de andere locaties dienen tijdig te worden ingepland. Deze worden in de indicatieve
meerjarenbegroting voorzien vanaf 2011, maar zijn niet in het ontwerp van investeringsprogramma
2011 opgenomen.
De aanpassing van de Dender tussen Aalst en Dendermonde voor 1350 ton levert eveneens een
bijdrage tot verbetering van de waterbeheersing.

9. IJzer
Hier kan verwezen worden naar recente rapportering aan mevrouw de minister omtrent de stand
van zaken rond projecten die bijdragen aan een verhoogde bescherming inzake wateroverlast in
het IJzerbekken.

10. Boven-Schelde/Leie/Gentse Kanalen/Brugse Polders
Een uitwateringsconstructie te Lokeren zou de Moervaart ten allen tijde kunnen ontlasten en ons de
mogelijkheid geven het KGT extra te gebruiken als buffer zonder de Moervaart extra onder druk te
zetten.
Automatisatie sas Slijkens
Boven-Schelde - In 2011 wordt gestart met de vernieuwbouw van de stuw te Kerkhove, de laatste
van de drie te vernieuwen en ontdubbelen stuwen.
Toeristische Leie - Stuw Rosdambeek:
Na de wateroverlast van 2002 werden met de provincie Oost-Vlaanderen afspraken gemaakt voor
de bouw van een pompstation.
Leie - Herstellen oeververdedigingen en dijken: beveiliging Meersstraat-Baarle-Frankrijkstraat
Boven-Schelde: oeverherstel te Melden
Moervaart/Durme
Een uitwateringsconstructie te Lokeren zou de Moervaart ten allen tijde kunnen ontlasten en ons de
mogelijkheid geven het Kanaal Gent – Terneuzen extra te gebruiken als buffer. zonder de
Moervaart extra onder druk te zetten.
Afleidingskanaal van de Leie - Bypass uitmonding Ede.
De automatisatie van een aantal kunstwerken die nu nog handbediend zijn kan leiden tot een
efficiëntere inzet van personeel, ook op crisismomenten, bv. Leopoldkanaal: pompstation DammeOostkerke.
Verruiming van het afleidingskanaal en Schipdonkkanaal kan grotere afvoeren toelaten richting
Noordzee en op die manier het volledige groot pand rond Gent ontlasten.
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11. Baggeren
Over het algemeen is er niet meteen een indicatie dat de huidige waterproblematieken (overloop)
langs de waterwegen beheerd door W&Z rechtstreeks aan tekort aan baggeren kunnen worden
toegeschreven, doch wel aan een tekort van de afvoercapaciteit.
De afvoercapaciteit van de waterweg wordt bepaald door zijn doorlaatsectie, het verval (helling
bodem) en de stroefheid. Het verval en de stroefheid van het bodemmateriaal zijn factoren die
eigen zijn aan de waterloop. De doorlaatsectie kan verminderen door het sediment dat zich afzet in
de waterweg. Dit moet dan verwijderd worden door onderhoudsbaggerwerken.
De oorzaak van het probleem op het kanaal naar Charleroi is het feit dat er teveel water in een te
korte tijd in het kanaal werd gestort enerzijds door de overstort van de Zenne te Lembeek en
anderzijds het water van het kanaal op Waals grondgebied.
Er dient evenwel duidelijk gesteld dat dit (gebrek aan baggeren) als oorzaak van wateroverlast niet
het
geval
is
voor
bvb.
het
kanaal
naar
Charleroi
en
de
Dender.
Wel moet er de aandacht op gevestigd worden dat de grote toevloed van water waarin zeer veel
specie in suspensie zit, voor diepgangproblemen zal zorgen op de bevaarbare waterwegen. Uit
dien hoofde is de wateroverlast oorzaak van nood aan baggerwerken. Het handelt hier over zeer
grote volumes.
Uit peilingen blijkt dat er in de Dender op Vlaams grondgebied nauwelijks sedimentatie aanwezig is.
Als er al sedimentatie aanwezig is dan is dit op plaatsen die geen rol spelen in de waterafvoer zoals
de toegangsgeulen naar de sluizen en in overbreedtes zoals de zwaaikommen voor de
scheepvaart.
In zijn waterafvoerende betekenis is de Dender op Vlaams grondgebied vrij van sedimentatie en
kunnen of moeten er op dit ogenblik geen onderhoudsbaggerwerken worden uitgevoerd. Mogelijks
zal dit in de toekomst wijzigen door de baggerwerken die het Waals gewest heeft uitgevoerd en zal
er nu meer aanvoer en afzetting zijn van sediment vanuit het Waalse gewest.
De afvoercapaciteit van de Dender zou kunnen verhoogd worden door het profiel van de waterweg
te verruimen; m.a.w. het verdiepen en verbreden van de Dender. Dit is echter een ingreep die pas
effect zou genereren als de afvoercapaciteit van de stuwen wordt verhoogd.
Uiteraard zal het wegwerken van historische achterstand de waterafvoer in een aantal specifieke
gevallen verbeteren.
Waterwegen en Zeekanaal NV dient nog historische achterstand in een groot deel van haar
waterwegen aan te pakken. W&Z kampt grosso modo met een achterstand van ca 13 miljoen m³ en
een jaarlijkse aangroei van ca 1 miljoen m³.
Daarom ook dat initiatieven genomen worden op diverse vlakken om in de eerste plaats de
achterstand niet te laten aangroeien. Dit betekent het uitvoeren van baggerwerken.
Deze baggerwerkzaamheden houden echter ook in dat de opgebaggerde specie behandeld wordt
ten einde een deel te kunnen hergebruiken. Het niet herbruikbare deel dient te worden gestort,
hetgeen dan weer het beschikken over de nodige stortcapaciteit inhoudt. Op al deze vlakken wordt
door de waterwegbeheerders initiatief genomen. Een belangrijke vereiste is evenwel dat de nodige
budgetten voorhanden zijn. Op dit ogenblik zijn de beschikbare middelen ondanks alle gedane
inspanningen, evenwel beperkt.
Er dient dan ook dringend nagegaan te worden welke extra inkomsten mogelijk zijn om de
baggerwerken te kunnen blijven verzekeren.
Waarom is dit nodig ?
Voor het kanaal naar Charleroi zijn ten behoeve van de scheepvaart momenteel baggerwerken in
uitvoering in de 3 zwaaikommen van het kanaal. Het kanaal zelf moest, voor de wateroverlast niet
gebaggerd worden. Woensdag 17.11.10 werden peilingen uitgevoerd; er werden geen problemen
geconstateerd.
In een aantal specifieke gevallen zijn de wateroverlast-problemen die zich voorgedaan hebben
mede een gevolg van de historische achterstand inzake de uitvoering van
onderhoudsbaggerwerken.
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Zo ondermeer zijn de wateroverlast-problemen langs de Durme een direct gevolg van de slechte
afwatering van de Durme. Doordat er reeds geruime tijd geen onderhoudsbaggerwerken meer in de
Durme zijn uitgevoerd, alsmede door de intussen ontstane plantengroei in de bedding, kon de
Durme bij de piekdebieten van de voorbije dagen onvoldoende afgewaterd worden. Gezien ook de
dijken langs de Durmevallei op een aantal locaties nog in zeer slechte staat zijn, alsmede gezien de
in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan voorziene overstromingsgebieden in de Durmevallei
nog niet gerealiseerd zijn, diende
- om verdere problemen te vermijden het
natuurgebied/potpolder Molsbroek aangesproken te worden voor waterberging. Dit gebied is echter
niet ontworpen voor dergelijke piekdebieten en stromingen, zodat bij deze gebeurtenis over 100 m
de landzijde van de dijk is weggespoeld. Om verdere erosie over langere afstand te vermijden,
werden daarom op de dijk kunstvezeldoeken aangebracht.
Ook in het bekken van de Bovenzeeschelde kan de afwatering slechts gebrekkig verlopen omwille
van een historische achterstand inzake onderhoudsbaggerwerken. De waterstand dient hier boven
het peil van het sediment te komen, waardoor er ook minder buffercapaciteit kan worden gecreëerd
voor uitzonderlijke piekdebieten.
Op dit moment wordt in opdracht van de afdeling Zeeschelde evenwel een studie uitgevoerd naar
de bevaarbaarheid van de Boven-Zeeschelde voor klasse Va schepen. In deze studie wordt
onderzocht op welke manier de bevaarbaarheid van de Boven-Zeeschelde kan worden verbeterd.
Daarnaast werd de verzandingsproblematiek van de Boven-Zeeschelde tussen Gentbrugge en
Melle reeds meermaals aangehaald in het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken. In het
kader van de actie A 1.3.2 van het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken, wordt door
W&Z uitvoering gegeven aan de “opmaak van een geïntegreerd plan voor de Boven-Zeeschelde
tussen Gentbrugge en Melle met het oog op een verbinding van dit traject voor de pleziervaart in
combinatie met natuur” en een bijbehorende actiefiche. Een studieopdracht om het totaalproject
vorm te geven, werd opgedragen. Hierin werden conform de actie van het bekkenbestuur de
geëigende instrumenten voorzien om tot een geïntegreerd plan te komen.
Bij voleindiging van dit project zal er in het Bovenzeescheldebekken door de bouw van een nieuwe
sluis enerzijds en de verwijdering van een deel van het sediment anderzijds wel meer
buffercapaciteit kunnen gecreëerd worden, zodat ook hier beter zal kunnen geanticipeerd worden in
geval van piekdebieten.
Voor de Dender kan worden gesteld dat baggeren enkel nodig is i.f.v. het behouden van de
diepgang voor de scheepvaart. Het niet baggeren van de Dender is niet de oorzaak van
wateroverlast, wel de beperkte afvoercapaciteit van de kunstwerken op de Dender.
De stuwen van Geraardsbergen tot Aalst moeten vernieuwd en hergedimensioneerd worden. Ze
zorgen door hun onaangepaste vormgeving en afmetingen voor opstuwing in de opwaartse panden.
De geplande nieuwe stuwen opwaarts van Aalst zullen bestaan uit 2 openingen van 6,5 meter
breedte met een diepte bij normaal peil van 4 meter. Dit geeft een doorvoersectie bij normaal peil
van 52 m² wat een verdubbeling van de capaciteit is t.o.v. van de huidige stuwen.
De stuwen op de Dender op het Waalse grondgebied werden recent vernieuwd, functioneren
automatisch en beschikken over een grote capaciteit. Hierdoor kan Wallonië zijn vloedgolven
versneld naar Vlaanderen afvoeren.
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Vlaamse Milieumaatschappij
Afdeling Operationeel Waterbeheer
K. Albert-II laan 20
1000 BRUSSEL

Evaluatienota overstromingen november 2010
Situering
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat in voor het beheer van ongeveer 1400 km
onbevaarbare waterlopen van 1° categorie en het meten en voorspellen van de kwantitatieve
toestand op de onbevaarbare waterlopen.
In de periode van 9 november tot 15 november 2010 werd in grote delen van Vlaanderen tussen 30
en 105 mm neerslag opgetekend, met pieken tot 55mm per 24u. Dit komt overeen met een
herhalingsperiode tot 10 jaar. Op het terrein werd eerst oppervlakkige afstroming en vervolgens
riooloverstroming vastgesteld. Nadien traden de onbevaarbare waterlopen buiten hun oevers, finaal
gevolgd door enkele bevaarbare waterlopen waaronder een kanaal. Een eerste analyse van de
gemeten runoff coëfficiënten tonen hogere waarden aan dan gerapporteerd in de analyseperiode
1972-1996. Voor enkele meetstations werd de hoogste afvoer ooit opgetekend, en het daarbij
horende volume is nog uitzonderlijker. Er werden overstromingsvolumes geregistreerd tot twee maal
hoger dan het vorige maximum. Op meerdere onbevaarbare waterlopen werden de historisch
maximale peilen van de voorbije decennia tot een 10-tal cm overschreden. De waterbouwkundige
infrastructuur op de onbevaarbare waterlopen werd aangesproken en quasi alle wachtbekkens
dienden volledig gevuld te worden, wat echter niet kon verhinderen dat er zeer grote
overstromingsschade werd aangericht. De schade was het grootst in Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant.
Voorspelling en waarschuwing
Op donderdagvoormiddag 11 november 2010 werd na analyse van de neerslag- en
debietvoorspellingen door de dienst Hoogwaterbeheer van de VMM vastgesteld dat er kritieke
[1]
overstromingen verwacht werden. De voorspellingen van de VMM toonden aan dat er vooral
kritieke situaties dreigden in het Bovenschelde-, Dender- en Dijle en Zennebekken en dit vanaf
zaterdagochtend. De administrateur-generaal werd door het afdelingshoofd van de afdeling
Operationeel Waterbeheer geïnformeerd en op 11 november om 16u werd het persbericht door de
woordvoerster van de VMM aan Belga overgemaakt.
Ook op vrijdag 12 november bleven de voorspellingen kritieke waterstanden tonen waardoor de
interventieregeling van de dienst Hoogwaterbeheer werd opgestart in het Centraal
Besturingsgebouw (CBG) te Leuven. De ingenieurs, electromechanici en gebiedsbeheerders van de
dienst Beheer Onbevaarbare waterlopen werden actief verwittigd en werden een aantal preventieve
interventies uitgevoerd.
Vanaf vrijdagmiddag werden vanuit het CBG-Leuven de systemen achter de
overstromingsvoorspeller 24/24u bemand met telkens 2 hydrologen actief in een 12u-werkbeurt. Zij
zorgden voor de interpretatie van de uurlijkse voorspellingen, het informeren en adviseren over de
verwachte situatie van de collega onderhoudsingenieurs, electromechanici en gebiedsbeheerders
actief op het terrein en het beantwoorden van vragen gesteld door hulpdiensten en
waterbeheerders. De woordvoerster van de VMM werd op de hoogte gehouden van de huidige en
voorspelde overstromingstoestand. Bij elke wijziging van de verwachte waterpeilen werd een nieuwe
interpretatie op de website geplaatst en werden zo nodig extra diensten gewaarschuwd.
Er was tijdens de overstroming een zeer grote interactie tussen enerzijds de centrale bewakings- en
voorspellingsystemen en anderzijds de terreinwerking en de lokale sturing van de installaties.
Ingenieurs en gebiedsbeheerders waren 24/24u actief op het terrein om de werking van de
infrastructuur op te volgen en waar nodig remediërende maatregelen te nemen. Op basis van de
voorspelde overstromingstoestand werden preventief meerdere kritieke locaties bezocht. Aan de
[1]

VMM definieert een kritieke overstroming als het overstromingsniveau waarbij het eerste gebouw bedreigd wordt.
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hydrologen werd actuele terreininformatie meegedeeld ter controle en voeding van de systemen.
Wanneer
relevant
werd
deze
informatie
ook
geplaatst
op
de
website
www.overstromingsvoorspeller.be.
In de periode 11 t.e.m. 15 november 2010 werden iets meer dan 2.5 miljoen hits op de website
www.overstromingsvoorspeller.be geregistreerd. Vele tientallen mails werden per dag ontvangen en
verzonden door de hydrologen en een quasi continue stroom van telefoonoproepen werd
beantwoord.
Tijdens de ganse duur van de overstroming werd de volledige datastroom van metingen,
voorspellingen en web-exports tussen verschillende systemen en andere voorspellers en
waterbeheerders, bewaakt door systeembeheerders die 24/24u beschikbaar waren. Meerdere
aanpassingen en bijsturingen aan de systemen moesten uitgevoerd worden. Ook de ontwerper van
de website werd vrijdagavond met succes opgevorderd om de nodige aanpassingen te doen
teneinde de overbelasting van de website na het avondjournaal op te lossen. Andere herstellingen
betroffen 8 defecten aan meetapparatuur die onsite hersteld werden en 20 aanpassingen in de
telemetrie-databank.
Crisisbeheer
Zaterdag om 17u werd het provinciaal rampenplan afgekondigd in Vlaams-Brabant. De VMM werd
hierop uitgenodigd en nam deel aan 5 crisisvergaderingen waarbij het afdelingshoofd AOW en
hydrologen de Gouverneur informeerden in het provinciaal crisiscentrum, aanpalend gelegen aan
het CBG. De federale minister van Binnenlandse zaken en de gouverneur van Vlaams Brabant
kwamen zich na de crisisvergadering vergewissen van de werking van het hydrologenteam en de
overstromingsvoorspeller.
In de provincie Oost-Vlaanderen sprak het provinciaal coördinatiecomité, dat de wateroverlast in de
provincie coördineerde, omstreeks 17u van een zorgwekkende toestand. De VMM-AOW werd niet
uitgenodigd op de overlegvergaderingen. Er werd wel telefonisch informatie uitgewisseld.
In de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Limburg werd het rampenplan niet afgekondigd.
In heel wat gemeenten werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. VMM was aanwezig op
deze crisisvergaderingen, waar gevraagd en waar mogelijk. Verder was er ook veel telefonisch
overleg met burgemeesters en verantwoordelijken van de brandweer.
Op zondag 14/11 werd om 19u een crisisvergadering gehouden op het kabinet van de Minister
President. Naast de ministers Peeters, Crevits en Schauvliege en hun kabinetschefs waren
Waterwegen en Zeekanaal NV en de Vlaamse Milieumaatschappij aanwezig. Het afdelingshoofd
van de afdeling Operationeel Waterbeheer gaf als vertegenwoordiger van de VMM toelichting over
de situatie op de onbevaarbare waterlopen en de verwachte evolutie.
Zondag 14/11 om 23u30 kwam de kabinetschef van Minister Schauvliege informatie inwinnen bij de
hydrologen in het CBG te Leuven.
Op maandag 15/11 kwam minister Schauvliege samen met de Administrateur-generaal van de VMM
de ernst van de toestand inschatten aan het wachtbekken Egenhoven. De minister bezocht het CBG
waar de hydrologen toelichting gaven.
Woensdag 17/11 maakte de Gouverneur van Vlaams Brabant zijn conclusies bekend over de
waternoodperiode 13-15/11.
Terreinvaststellingen
Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de opgetreden overstromingen per bekken. De
klemtoon ligt op de onbevaarbare waterlopen 1° categorie. De VMM zal later een uitgebreid rapport
opmaken met een gedetailleerde analyse van deze overstromingen.

3
IJzerbekken
Geen grote problemen ( onder meer te wijten aan de geringere neerslaghoeveelheden ten opzichte
van de rest van Vlaanderen). Er traden niet-kritieke overstromingen op.
Leiebekken
Enkel in het stroomgebied van de Heulebeek waren er enkele kritieke overstromingen waarbij
enkele straten en pleinen overstroomden.
Brugse polders
Enkel voor Rivierbeek-Hertsbergebeek was de toestand kritiek. Overstromingsschade bleef beperkt
tot het overstromen van een aantal straten en een zonevreemd bedrijf.
Gentse Kanalen
Er zijn voornamelijk niet-kritieke overstromingen opgetreden op onder meer Zuidlede, Avrijevaart en
kanaal van Stekene. Het Spiedamgemaal dreigde te overstromen vanuit het kanaal GentTerneuzen.
Bovenscheldebekken
De valleigebieden van de Maarkebeek en Zwalm werden zwaar getroffen. In de vallei van de
Maarkebeek was er grote overstromingsschade ter hoogte van Leupegem (45 woningen). Ook meer
opwaarts te Etikhove was dit het geval. In het valleigebied van de Zwalm was er op meerdere
plaatsen grote overstromingsschade (o.a. Brakel, Nederzwalm, Munkzwalm en St-Denijs-Boekel).
Benedenscheldebekken
In het valleigebied van de Molenbeek te Londerzeel was er grote overstromingsschade. Deze werd
zowel veroorzaakt door afstromend water van de velden als door overstroming vanuit de
waterlopen. In de Molenbeek te Wetteren werden net kritieke overstromingen vermeden. In de
andere waterlopen traden er heel wat niet-kritieke overstromingen op.
Denderbekken
In het valleigebied van Marke was er overstromingsschade in Herne en Galmaarden. Ook in het
valleigebied van Molenbeek te Zandbergen was dit het geval, zowel door overstromingen vanuit de
Molenbeek als door opstuwend water vanuit de Dender. In het valleigebied van de Bellebeek was er
overstromingsschade te Ternat en Affligem (Teralfene). Meer dan 100 huizen werden getroffen. In
het valleigebied van de Vondelbeek trad overstromingsschade op te Lebbeke en Opwijk.
Netebekken
In het Netebekken was er vooral overstromingsschade te Turnhout waar het industrieterrein Veedijk
overstroomde. In het valleigebied van de Kleine Nete werden een beperkt aantal woningen
bedreigd. Op de Grote Nete, Molenbeek/Bollaak en Grote Laak zijn voornamelijk niet-kritieke
overstromingen opgetreden in het valleigebied.
Maasbekken
De toestand was voor veel waterlopen (Jeker, Dommel, Voer, Berwijn, Warmbeek,…) kritiek, maar
overstromingsschade bleef beperkt.
In het Maasbekken-west waren er kritieke overstromingen langsheen de Mark in Hoogstraten.
Dijle- en Zennebekken
In de valleigebieden van de Zenne en Zuunbeek trad er uitgestrekte en zeer grote
overstromingsschade op. De interactie met het kanaal Brussel-Charleroi was er zeer groot. In het
valleigebied van de Dijle en zijwaterlopen bleef overstromingsschade beperkt dankzij de
omvangrijke berging in het natuurlijke valleigebied (1,2 mio m³) en de goede werking van het
wachtbekken te Egenhoven (800.000 m³) dat op zijn volledige capaciteit werd aangesproken. De
situatie was bijna kritiek. Ook in de valleigebieden van Barebeek en Weesbeek was er
overstromingsschade.
Demerbekken
In het Demerbekken traden op meerdere waterlopen kritieke overstromingen op. Door de grote
bergingscapaciteit van de valleigebieden en de gecontroleerde overstromingsgebieden op Demer en
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Velpe bleef overstromingsschade relatief beperkt. Problemen waren er te Halen nadat het
wachtbekken te Hoeleden volledig gevuld was. Ook op de Demer was er overstromingsschade (o.a.
ter hoogte van de universiteit van Diepenbeek). In de Winge waren er kritieke overstromingen.
Concluderend kan gesteld worden dat de grootste overstromingsschade plaats vond in de bekkens
van de Bovenschelde, Dender, Benedenschelde en Dijle- en Zennebekken.
Infrastructuur en sturing
De wachtbekkens van de VMM hebben goed gefunctioneerd maar bleken voor heel wat waterlopen
(Zwalm, Maarkebeek, Zuunbeek, Bellebeek,…) veel te klein om overstromingsschade te
voorkomen. In de stroomgebieden van Dijle, Demer, Dommel, … kon door de goede werking van
wachtbekkens overstromingsschade voorkomen of tot een minimum beperkt worden. Ook de
pompstations hebben goed gefunctioneerd. Voor een beperkt aantal stuwen en pompstations waren
er problemen met de werking. Al deze problemen konden door de elektromechanici van de VMM
tijdig opgelost worden waardoor overstromingsschade voorkomen kon worden. Dit was onder meer
het geval in Schelle op de Beneden-Vliet. Er werden nagenoeg geen dijkbreuken vastgesteld. Op
een beperkt aantal locaties (oa Bellebeek-Hunselbeek, Zuidlede,…) waar dijkbreuken vastgesteld
werden, kon schade voorkomen worden door een snelle interventie op het terrein.
Naast de gerealiseerde wachtbekkens bleek ook de natuurlijke bergingscapaciteit van veel
valleigebieden (oa Dijle, Grote Nete, Kleine Nete, Demer, Herk, Rivierbeek,…) essentieel om de
veiligheid te garanderen en overstromingsschade te voorkomen.
De keuze van VMM om veel aandacht te besteden aan de uitbouw van de data- en
voorspellingssystemen op basis van een uitgebreid meetnet heeft zijn nut bewezen. De data- en
voorspellingssystemen werden vooraf (oa. voor de inschatting van de waarschuwing), tijdens (oa.
voor het (bij)sturen van infrastructuur) en na de overstromingen (oa het lozen) ingezet. Deze
systemen zijn dus belangrijk om medewerkers, lokale overheden en hulpdiensten te waarschuwen
voor (voorspelde) overstromingen maar ook voor een optimale sturing van de infrastructuur. Zo kon
in het valleigebied van de Velpe en Gete te Halen bijkomende wateroverlast vermeden worden door
een aangepaste sturing van het wachtbekken Webbekom in te voeren waarbij rekening gehouden
werd met de voorspellingen.
De automatische sturing van de wachtbekkens en de pompgemalen functioneerde goed. De
automatische sturing van de wachtbekkens is zo ingesteld dat vulling pas opgestart wordt wanneer
kritieke peilen bereikt worden in kwetsbare zones (bvb. woongebieden). Op het terrein waren een
aantal discussies over de automatische werking. Er waren bijvoorbeeld vragen om wachtbekkens al
te vullen op momenten dat er nog geen kritieke peilen bereikt werden. Door op deze vragen niet in
te gaan kon de maximale buffercapaciteit behouden blijven voor opvang van de grootste pieken. De
wachtbekkens en kunstwerken (op onder meer Zuunbeek, Mark, …) die nog niet volledige
geautomatiseerd zijn konden minder optimaal aangewend worden.
Op het terrein werd ook opgemerkt dat wachtbekkens op een aantal lokale waterlopen die niet
automatisch gestuurd werden niet altijd efficiënt aangewend werden.
Bij volledige vulling van wachtbekkens ontstond op meerdere locaties discussie over de verdere
sturing van de wachtbekkens. Meer knijpen zorgt voor meer overstromingsschade opwaarts, sneller
ledigen voor meer overstromingsschade afwaarts. In overleg met lokale overheden en brandweer
werd op het terrein een zo goed mogelijke afweging gemaakt. Het is belangrijk naar de toekomst
ook voor deze situaties vooraf al simulaties te doen van de mogelijkheden om overstromingsschade
tot een minimum te beperken. Ook aan de lediging van wachtbekkens en overstromingszones dient
de nodige aandacht besteed te worden.
In nagenoeg alle bekkens werden onderhoudsaannemers opgeroepen om preventief roosters,
kokers, sifons, …. vrij te maken.
Een aantal wachtbekkens in uitvoeringsfase op het terrein (oa Zwalm, Jeker, Herk, Velpe,…) die in
2011 of ten laatste in 2012 functioneel zullen zijn, zijn belangrijk om de overstromingsschade in de
toekomst te beperken. Voor de Molenbeek te Zandbergen is de aanbesteding van 2 wachtbekkens
eind november doorgegaan. Op meerdere plaatsen waar kritieke overstromingen opgetreden zijn, is
er bijkomende buffercapaciteit ontworpen doch om allerhande redenen nog niet gerealiseerd (Grote
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Molenbeek te Londerzeel, Maarkebeek en Pauwelsbeek te Maarkedal, Aa te Turnhout, Marke te
Herne,….).
Conclusies
Conclusie 1: Permantieteams: samenstelling, uitrusting en werking
De permanentieteams hebben een bijzondere inspanning geleverd en hebben de verwachtingen
volledig ingelost. Het is essentieel om voor de grotere onbevaarbare waterlopen over een adequate
permanentieregeling te beschikken waarbij in periodes van kritieke overstromingen zowel
hydrologen, ingenieurs, electro-mechanici als terreinmedewerkers ten volle beschikbaar zijn zodat:
o

o
o
o

o

zowel voor, tijdens als na de overstroming er een centraal overzicht is van zowel de
actuele als verwachte overstromingstoestand en dit gebaseerd op bewakings-,
voorspellings- en sturingssystemen op regionale (Vlaamse) schaal;
permanente terreincontroles uitgevoerd kunnen worden;
maximaal preventieve maatregelen genomen kunnen worden (bvb. vuilverwijdering aan
roosters);
bij problemen met bouwkundige infrastructuur (dijken,….) en electro-mechanische
infrastructuur (stuwen, pompen,…) door gespecialiseerde medewerkers onmiddellijk de
nodige maatregelen genomen kunnen worden;
lokale overheden en hulpdiensten maximaal geadviseerd kunnen worden.

De permanentieregeling van VMM AOW heeft goed gewerkt. Dit neemt niet weg dat op basis van de
ervaringen bij de afgelopen crisissituatie enkele bijsturingen zich opdringen.
Een belangrijke uitdaging is om de overstromingsvoorspeller verder uit te bouwen met als doel
lokale overheden en hulpdiensten verder te ondersteunen en nog gerichter te adviseren bij de
aanpak van de crisissituaties. De website www.overstromingsvoorspeller.be wordt op zeer korte
termijn geoptimaliseerd volgens de suggesties hiertoe overgemaakt door lokale besturen en
hulpdiensten. Een aantal meetpunten van de bevaarbare waterlopen zal beschikbaar worden
gesteld en contactinfo over de verantwoordelijke beheerders van infrastructuur ter beschikking
gesteld wordt.
Rond de correcte detectie van neerslag wordt voorgesteld om bij het KMI aan te dringen op de
installatie van 2 nieuwe Vlaamse neerslagradarinstallaties, specifiek ingesteld voor de meest
correcte waarnemingen met als doel de betrouwbaarheid van de overstromingsvoorspellingen te
verhogen.
Het is belangrijk dat bijzondere noodplannen voor overstromingen verder uitgewerkt worden in nauw
overleg tussen de diensten bevoegd voor noodplanning en de waterbeheerders, dit zowel op
federaal, provinciaal als gemeentelijk niveau in uitvoering van het KB van 16/02/2006. Hierbij is het
ook belangrijk dat crisisoefeningen georganiseerd worden met als doel hulpdiensten en
waterbeheerders beter voor te bereiden op de aanpak van situaties met overstromingsschade.
De ervaring toont ook aan dat de geplande telefooncentrale met extra capaciteit aan telefoonlijnen
en voice-recording essentieel is om een meer gerichte communicatie mogelijk te maken en om
onnodige overbelasting van de permanentienummers te voorkomen.
Conclusie 2: Opmaak en uitvoering noodprogramma
Uit een eerste inspectie van de waterlopen 1° cat en aanhorigheden blijkt dat ten gevolge van de
recente wateroverlast heel wat herstel- en onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn. Ten gevolge
van overtopping zijn een aantal dijken aangetast en dringt een herstel op korte termijn zich op.
Verder traden op meerdere waterlopen grote oeverafkalvingen op. Samen met de enorme
waterafvoer was ook de sedimentexport zeer groot waarbij sneller dan in normale omstandigheden
aanslibbing van waterlopen en sedimentvangen opgetreden is. Een noodprogramma voor de
onbevaarbare waterlopen wordt uitgewerkt. Het is evident dat de momenteel beschikbare middelen
niet zullen volstaan voor de uitvoering van dit noodprogramma.
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De vigerende wetgeving m.b.t. stedenbouw, natuur, bodem, afval en water zorgt voor bij de
uitvoering van onderhoudswerken aan waterlopen voor onduidelijkheden. Hierdoor ontstaat veelal
vertraging bij uitvoering van onderhoudswerken en zijn er extra kosten. Een vereenvoudiging van de
wetgeving is noodzakelijk voor een efficiënter waterbeheer.
Conclusie 3: Sturing infrastructuur waterlopen en functionele bevoegdheidsverdeling
Een efficiënte sturing van de kunstwerken (stuwen en pompgemalen) is essentieel met als doel de
beschikbare infrastructuur zo optimaal aan te wenden. In eerste instantie is het belangrijk dat alle
kunstwerken geautomatiseerd worden. De verdere uitbouw van het afstandsbewakingssysteem van
de VMM voor de verschillende bekkens is hierbij belangrijk. Voor het Demer- en Maasbekken is dit
momenteel al in uitvoering. Het nieuwe afstandsbewakingssysteem zal volledig operationeel zijn
eind 2011. Belangrijk is dat in 2011 ook de aansluiting voor Dijle- en Zennebekken, Netebekken en
Beneden-Schelde op dit afstandsbewakingssysteem opgestart wordt. Op basis van de ervaringen in
deze bekkens zal de wenselijkheid van een vernieuwd afstandsbewakingssysteem in de andere
bekkens nagegaan worden.
Door ook de infrastructuur op lokale waterlopen te automatiseren en aan te sluiten op het
afstandbewakingssysteem van de grotere onbevaarbare waterlopen is het mogelijk om hier voor de
gewenste modernisering van het waterbeheer te zorgen. Tevens kan voor een betere afstemming
gezorgd worden tussen de sturing van lokale waterlopen en de grotere onbevaarbare waterlopen.
Een belangrijke uitdaging is om de sturing van de kunstwerken mee vanuit de voorspellingen uit te
voeren. Het is belangrijk dat VMM hiertoe verdere initiatieven neemt.
Aansluitend hierbij dringt een efficiëntere bevoegdheidsverdeling betreffende het beheer van de
waterlopen zich op. Volgens de Wet op de onbevaarbare waterlopen (1967) staan de gemeenten in
voor het beheer van de waterlopen tot aan de grens van de gemeente (waterlopen 3° cat), de
provincies voor iets grotere onbevaarbare waterlopen (waterlopen 2° cat) en de Vlaamse overheid
voor de onbevaarbare waterlopen die een afstroomgebied hebben van tenminste 5.000ha
(waterlopen 1° cat). Het is duidelijk dat dit een artificiële indeling is die zeker niet altijd voor het
meest optimale beheer zorgt. De polders en wateringen staan in voor het beheer van de waterlopen
2° en 3° cat binnen hun werkingsgebied. In het kader van de interne staatshervorming die de
Vlaamse regering voorbereid is het de intentie van de Vlaamse regering om een meer efficiënte
indeling van de waterlopen te realiseren. Het is de bedoeling om de onbevaarbare waterlopen op te
delen in 2 types zijnde gewestelijke waterlopen en lokale waterlopen ter vervanging van de 3
categorieën. Het voorstel van VMM is om de voor het watersysteem artificiële grenzen zoals het
afstroomgebied van 5.000ha en de gemeentegrenzen niet meer te hanteren voor de indeling van
waterlopen. De bedoeling is om een meer functionele indeling te maken waarbij de grotere
onbevaarbare waterlopen waar er complexe waterhuishoudkundige werken nodig zijn en/of waar
sturing van wachtbekkens en grote pompgemalen essentieel is, versneld in te delen bij de
gewestelijke waterlopen.
Verder dient ook een evaluatie gemaakt te worden van de indeling tussen de bevaarbare en de
onbevaarbare waterlopen. Een mogelijke piste die onderzocht kan worden is om de Zenne, gezien
de sterke uitwisseling van debieten op meerdere locaties van deze waterloop met het kanaal
Brussel-Charleroi, te klasseren als een bevaarbare waterloop. Anderzijds kan aan de Demer
afwaarts Diest die niet bevaren wordt maar ingedeeld is al een bevaarbare waterloop in de toekomst
het statuut van onbevaarbare waterloop gegeven worden, wat logischerwijze voor een grotere
efficiëntie zorgt.
Conclusie 4: Investeringsprogramma waterbeheersingsinfrastructuur
Het is duidelijk dat naast een maximaal behoud en waar mogelijk herstel van de beschikbare
bergingscapaciteit van de natuurlijke valleigebieden, bijkomende bergingscapaciteit noodzakelijk is
om de overstromingsschade te beperken. De voorbije jaren heeft VMM AOW in uitvoering van de
bekkenbeheerplannen de realisatie van heel wat wachtbekkens voorbereid. De projecten op de
Jeker te Tongeren, Herk te Hasselt en Velpe te Halen zullen in 2011 gefinaliseerd worden. De
projecten op de Molenbeek-Zandbergen te Geraardsbergen en Kleine Nete te Herentals zullen in
2011 opgestart worden.
De projecten op de Zuunbeek te Sint-Pieters-Leeuw, Barebeek te Zemst, Herk te Alken en Wellen,
Beverbeek te Galmaarden en Scheibeek en Arebeek te Herne, Begijnebeek te Diest, Winge te
Rotselaar en Holsbeek, Pauwelsbeek te Maarkedal, Heulebeek te Ledegem, Voer te Voeren en
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Grote Molenbeek te Londerzeel kunnen de volgende jaren uitgevoerd worden mits de nodige
kredieten beschikbaar gesteld worden en de vergunningsprocedures en grondwerving tijdig
gefinaliseerd worden. Door realisatie van al deze projecten kan een bijkomende bergingscapaciteit
van ongeveer 3.400.000 m³ gerealiseerd worden.
Hiertoe is een vereenvoudiging en versnelling van de procedures noodzakelijk. De voorstellen zoals
uitgewerkt in de visienota “Versnellen van investeringsprojecten” van de Vlaamse regering dd
08/10/2010 dienen op korte termijn concreet gemaakt te worden en ook ten volle van toepassing zijn
voor investeringsprojecten aan onbevaarbare waterlopen. Daarnaast is het belangrijk dat specifiek
voor waterbeheerprojecten eenvoudiger procedures uitgewerkt worden in functie van een versnelde
realisatie van de beoogde projecten.

Conclusie 5: Optimale inzet van beleidsmaatregelen bij aanpak voorkoming overstromingsschade
Het is essentieel dat door aangepaste instrumenten de opwaartse spiraal gestopt wordt waarbij
economische en sociale risico’s in overstromingsgebieden steeds verder opgebouwd worden. De
huidige budgetten van VMM-AOW volstaan slechts voor de realisatie van de helft van alle
veiligheidsgerelateerde maatregelen op de onbevaarbare waterlopen van 1° categorie uit de
goedgekeurde Bekkenbeheerplannen. Deze maatregelen houden nog geen rekening met de
overstromingsrisico’s die verder en sterker zullen stijgen tengevolge van klimaatverandering en
verdere urbanisatie. Voor het selecteren en prioriteren van maatregelen is er nood aan een
onderbouwd afwegingskader dat aansluit bij de nieuwe principes zoals gesteld in de Europese
overstromingsrichtlijn 2007/60/EG van 23/10/2007 en die vertrekt van een risicoanalyse, hierbij
kosten-baten afwegingen maakt en prioriteert op basis van het begrip “People@Risk”. Het is evident
dat bij de uitwerking van deze afwegingen de impact van klimaatverandering meegenomen wordt.
In een aantal stroomgebieden is na de voorbije overstroming gebleken dat de grenzen van het
klassieke waterbeheer met focus op bescherming op zijn limieten is gestoten. Een
meerlaagsveiligheid waarbij ook preventie en paraatheid sterker uitgewerkt worden dringt zich op.
Voor wat preventie betreft betekent dit dat voor bepaalde risico-receptoren in de
overstromingsgebieden zich nieuwe maatregelen opdringen als bestemmingswijzigingen,
overstromingsbestendig bouwen, e.d. ..Rond paraatheid zijn nieuwe maatregelen als het verhogen
van het risicobewustzijn, de weerbaarheid, en de maatschappelijke herstelcapaciteit aan de orde.
Ook de rol van het verzekeringssysteem bij overstromingsrisico’s dient geanalyseerd te worden.

Paul Thomas
Afdelingshoofd Afdeling Operationeel Waterbeheer
1 december 2010
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^ŝƚƵĂƚŝĞ͗
ĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞĞĞŶĂůŐĞŵĞĞŶŽǀĞƌǌŝĐŚƚǀĂŶĚĞƐŝƚƵĂƚŝĞŵĞƚĚĞŐƌŽŽƚƐƚĞŬŶĞůƉƵŶƚĞŶŐĞĞĨƚssWĂĂŶĚĂƚ
ĚĞŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƚŝĞŚŝĞƌǀŽŽƌŶŽŐůŽŽƉƚĞŶŚŝĞƌƚŽĞŽŽŬŵĞƚĚĞsůĂĂŵƐĞŝŶƐƚĂŶƚŝĞƐǁŽƌĚƚƐĂŵĞŶŐĞǁĞƌŬƚ
ŽŵǌŽƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬĞĞŶǀŽůůĞĚŝŐďĞĞůĚƚĞŬƌŝũŐĞŶǀĂŶĚĞƐŝƚƵĂƚŝĞ͘ůŐĞŵĞĞŶŬĂŶŐĞƐƚĞůĚǁŽƌĚĞŶĚĂƚ
ĚĞ ƐŝƚƵĂƚŝĞ ŽƉ ϭϯͲϭϰ ŶŽǀĞŵďĞƌ ĚĞ ĞƌŐƐƚĞ ƉƌŽďůĞŵĞŶ ŐĂĨ ŽƉ ĞŶ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ďĞǀĂĂƌďĂƌĞ ǁĂƚĞƌůŽƉĞŶ͕
ǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚĚŽŽƌǀĞĞůŶĞĞƌƐůĂŐƵŝƚĞĞŶĞƌŐƵŝƚŐĞƐƚƌĞŬƚĞŶĞĞƌƐůĂŐǌŽŶĞ͘

KǀĞƌ ĚĞ ǁŝũǌĞ ǁĂĂƌŽƉ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ ŝƐ ǀĞƌůŽƉĞŶ͕ ƐƚĞůƚ ĚĞ ssW ǀĂƐƚ ĚĂƚ ĚĞ ƉĞƌƐ ŐŽĞĚ ǁĞƌĚ
ŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚ͘ Ğ ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǀŽŽƌƐƉĞůůĞƌ ůĞǀĞƌƚ ŶƵƚƚŝŐ ǁĞƌŬ ŵĂĂƌ ŵĞŶ ĚŝĞŶƚ ŝŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ƚĞ
ǁĞƌŬĞŶ ĂĂŶ ĞĞŶ ďĞƚĞƌĞ ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ ŶĂĂƌ ĚĞ ǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ͘ ,Ğƚ ŽƉŶĞŵĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŐĞƌŝĐŚƚ
ǁĂĂƌƐĐŚƵǁŝŶŐƐƐǇƚĞĞŵŶĂĂƌŽĂďĞŚĞĞƌĚĞƌƐĞŶŚƵůƉǀĞƌůĞŶĞƌƐ͕ĞŶĚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝĞǀĂŶĚĞǀĞƌƐƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ǀŽŽƌƐƉĞůůĞƌƐ ŝŶ ϭ ƐǇƐƚĞĞŵ͕ ϭ ǁĞďƐŝƚĞ͕ ĞŶ ϭ ĂĂŶƐƉƌĞĞŬƉƵŶƚ ǌĂů ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ĞƌǀĂŶ ƚĞŶ ŐŽĞĚĞ ŬŽŵĞŶ͘
ĞŶ ǀĞƌĚĞƌĞ ƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞ ŵŽĚĞůůĞŶ ŝƐ ŽŶŵŝƐďĂĂƌ Žŵ ĚĞ ĂĐĐƵƌĂĂƚŚĞŝĚ ǀĂŶ ŚĞƚ
ƐǇƐƚĞĞŵ ǀĞƌĚĞƌ ƚĞ ǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ͘ dŽƚ ƐůŽƚ ďĞǀĞĞůƚ ĚĞ ssW ĂĂŶ Žŵ ĞĞŶ ĂĨŐĞƐĐŚĞƌŵĚ ŐĞĚĞĞůƚĞ ǀŽŽƌ ĚĞ
ǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ ŝŶ ƚĞ ƐƚĞůůĞŶ͕ ĞŶĞƌǌŝũĚƐ Žŵ ĚĞ ƚŽĞŐĂŶŐ ƚŝũĚĞŶƐ ƉŝĞŬŵŽŵĞŶƚĞŶ ƚĞ ǀƌŝũǁĂƌĞŶ
;,ǇĚƌŽŶĞƚ ŬŽŶ ǀĂĂŬ ŶŝĞƚ ŐĞƌĂĂĚƉůĞĞŐĚ ǁŽƌĚĞŶͿ͕ ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ Žŵ ŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ƚĞ
ǀĞƌƐƉƌĞŝĚĞŶ͘

ĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƚŝũĚĞŶƐĚĞǁĂƚĞƌƐŶŽŽĚǌĞůĨ͕ďŝŶŶĞŶĚĞĐƌŝƐŝƐĐĞů͕ŝƐǀŽŽƌǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐǀĂƚďĂĂƌ͘hƉĚĂƚĞ
ǀĂŶĚĞŶŽŽĚƉůĂŶŶŝŶŐŝƐũĂĂƌůŝũŬƐŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬŽŵƚĞďĞƐĐŚŝŬŬĞŶŽǀĞƌĂůůĞŵŽŐĞůŝũŬĞƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌƐ͘
ĞĐŽŶƚĂĐƚŐĞŐĞǀĞŶƐǀĂŶĞĐŚƚĞŶŽŽĚĚŝĞŶƐƚĞŶǌŝũŶŐĞĞŶƉƌŽďůĞĞŵ͕ŵĂĂƌŽŽŬĚĞĐŽŶƚĂĐƚŐĞŐĞǀĞŶƐǀĂŶ
ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ ŵŽĞƚĞŶ ĐŽŶƚŝŶƵ ŐĞĂĐƚƵĂůŝƐĞĞƌĚ ǁŽƌĚĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ďĞƐƚ ŐĞƉůĂĂƚƐƚĞ
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞŶ͘

Ğ ŽƉǀŽůŐŝŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ǁĂƚĞƌƐŶŽŽĚ ǀĞƌĚŝĞŶƚ ĞǆƚƌĂ ĂĂŶĚĂĐŚƚ͕ ŽŽŬ ŚŝĞƌ ŬĂŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ďĞƚĞƌ͘ Ğ
ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚĞ ŚĞůŝŬŽƉƚĞƌǀůƵĐŚƚĞŶ ůĞǀĞƌĞŶ ŽƉ ŬŽƌƚĞ ƚĞƌŵŝũŶ ĞƌŐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ĚŝĞ ǀĂŶ ŶƵƚ ŝƐ
ǀŽŽƌ ĂůůĞ ǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ͕ ŶŝĞƚ ĞŶŬĞů ǀŽŽƌ ĚĞ ďĞǀĂĂƌďĂƌĞ ǁĂƚĞƌůŽƉĞŶ͘ ,ĞůĂĂƐ ŝƐ Ěŝƚ ŶŝĞƚ
ŐĞďŝĞĚƐĚĞŬŬĞŶĚ ŐĞďĞƵƌĚ͘ ĠŶ ĂĂŶƐƉƌĞĞŬƉƵŶƚ ŚŝĞƌǀŽŽƌ͕ ŶĂĂƌ ĂŶĂůŽŐŝĞ ǀĂŶ ĚĞ
ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǀŽŽƌƐƉĞůůĞƌ͕ ŬĂŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŵĞĞƌǁĂĂƌĚĞ ůĞǀĞƌĞŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ ůŽŐŝƐĐŚ ĚĂƚ ĚĞǌĞ
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞĚĞŶďŝŶŶĞŶϭŝŶƐƚĂŶƚŝĞŽĨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞǁŽƌĚĞŶŐĞŐƌŽĞƉĞĞƌĚ͘

ĂŶďĞǀĞůŝŶŐĞŶ͗
sĞƌƐŶĞůŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
ĞŶĂĂŶƚĂůŽƉƐƚĂƉĞůƐƚĂĂŶĚĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶĚŝĞŶĞŶǀĞƌƐŶĞůĚƚĞǁŽƌĚĞŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͗
• KŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͗
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ϭ͘ WŽŵƉŐĞŵĂĂůŝŶ>ŽŬĞƌĞŶĂĂŶĚĞĂŵ͕
Ϯ͘ DŽĚĞƌŶŝƐĞƌŝŶŐƐƚƵǁĞŶŽƉĚĞĞŶĚĞƌ
>ŝŵďƵƌŐ͗
ϭ͘ ďƵŝƚĞŶďĞŬŬĞŶǀĂŶŚĞƚǁĂĐŚƚďĞŬŬĞŶtĞďďĞŬŽŵƐďƌŽĞŬ͕
Ϯ͘ ǁĂĐŚƚďĞŬŬĞŶŽƉĚĞŽƐďĞĞŬƚĞEĞĞƌŽĞƚĞƌĞŶ͕
ϯ͘ ƐƚƵĚŝĞŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǌŽŶĞŽƉǁĂĂƌƚƐǀĂŶ,ĂƐƐĞůƚ͕
ϰ͘ ĂĂŶůĞŐŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǌŽŶĞŽƉǁĂĂƌƚƐ͚Ɛ'ƌĂǀĞŶǀŽĞƌĞŶ
tĞƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͗
ϭ͘ WŽŵƉŐĞŵĂĂůĞĞďƌƵŐŐĞŽƉ>ĞŽƉŽůĚƐŬĂŶĂĂů
sůĂĂŵƐͲƌĂďĂŶƚ͗
ϭ͘ ŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐ ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ ŽƉ ĚĞ 'ƌŽƚĞ DŽůĞŶďĞĞŬ ;sůŝĞƚͿ ĞŶ ĚĞ <ůĞŝŶĞ
DŽůĞŶďĞĞŬƚĞƌďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐǀĂŶDĞƌĐŚƚĞŵĞŶ>ŽŶĚĞƌǌĞĞů
Ϯ͘ ŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶŝŶŚĞƚƐƚƌŽŽŵŐĞďŝĞĚǀĂŶĚĞDĂƌŬƚĞƌďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ
ǀĂŶ,ĞƌŶĞĞŶ'ĂůŵĂĂƌĚĞŶ
ŶƚǁĞƌƉĞŶ͗
ϭ͘ ǀĞƌƐŶĞůĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐĂĐƚŝĞƐŐĞĂĐƚƵĂůŝƐĞĞƌĚ^ŝŐŵĂƉůĂŶ


Ğ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ĂĂŶůĞŐ ǀĂŶ ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ ĚŝĞŶĞŶ ǀĞƌŬŽƌƚ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ͕ ĐĨƌ͘ ĚĞ
ĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ ^ĂƵǁĞŶƐ͘ WƌŽǀŝŶĐŝĞďĞƐƚƵƌĞŶ ĚŝĞ ǁŝůůĞŶ ŽŶƚĞŝŐĞŶĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ŶƵ
ǁĂĐŚƚĞŶ ŽƉ ĞĞŶ ƌĂŵƉ ǌŽĂůƐ ĚĞǌĞ Žŵ ĚĞ ŚŽŽŐĚƌŝŶŐĞŶĚŚĞŝĚ ĂĂŶ ƚĞ ƚŽŶĞŶ͘ Ğ ǌŽĞŬƚŽĐŚƚ ŶĂĂƌ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞƌĞ ŐƌŽŶĚǀĞƌǁĞƌǀŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŵŽĞƚ ǁŽƌĚĞŶ ŽƉŐĞƐƚĂƌƚ͘ ƌ ĚŝĞŶƚ ŽŽŬ ĞĞŶ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ
ŐĞǌŽĐŚƚǀŽŽƌĚĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶĚĞĂŶŬŽŽƉĐŽŵŝƚĠƐ͘

hŝƚĞƌĂĂƌĚŝƐŚĞƚŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬŽŵĚĞďĞǀŽůŬŝŶŐƚĞŐĞŶĞůŬŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐƌŝƐŝĐŽŝŶƚĞĚĞŬŬĞŶ͕ŵĂĂƌǁĞ
ŵŽŐĞŶŶŝĞƚďĞƌƵƐƚĞŶ͘ƌŝƐŶŽŽĚĂĂŶĞĞŶĚĞďĂƚŵĞƚĚĞĂŶĚĞƌĞǁĂƚĞƌůŽŽƉďĞŚĞĞƌĚĞƌƐŽǀĞƌĚĞŝŶĚĞ
ƚŽĞŬŽŵƐƚ ƚĞ ŚĂŶƚĞƌĞŶ ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐŶŽƌŵ ǀŽŽƌ ŽŶƚǁĞƌƉĞŶ ǀĂŶ ǁĂƚĞƌůŽŽƉŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ DŽĞƚ ĚĞǌĞ
ŶŽƌŵƐƚƌĞŶŐĞƌ;ŬůŝŵĂĂƚĂĚĂƉƚĂƚŝĞͿŽĨĂĂŶǀĂĂƌĚĞŶǁĞŚĞƚŚƵŝĚŝŐǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐƌŝƐŝĐŽ͍

,ĞƚŐŽĞĚŽŶĚĞƌŚŽƵĚĞŶǀĂŶǁĂƚĞƌůŽƉĞŶŝƐĚĞďĂƐŝƐǀĂŶŚĞƚǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌ͘ŝƚƌĞŐƵůŝĞƌĞďĞŚĞĞƌŵŽĞƚ
ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ĂĂŶĚĂĐŚƚ ŬƌŝũŐĞŶ͘ KŽŬ ŚŝĞƌ ŬƵŶŶĞŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞƌ͕ ǀď͘ ĚĞ
ŶĂƚƵƵƌǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐƐƉůŝĐŚƚďŝũŽĞǀĞƌǀĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐŽĨƐůŝďƌƵŝŵŝŶŐĞŶ͘

hŶŝĨŽƌŵŝƐĞĞƌĚĞǁĂƚĞƌƚŽĞƚƐ
Ğ ƉƌŽǀŝŶĐŝĞƐ ǌŝũŶ ĞƌǀĂŶŽǀĞƌƚƵŝŐĚ ĚĂƚ ĚĞ ǁĂƚĞƌƚŽĞƚƐ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ŝƐĞŶ ŚĞďďĞŶ ŚŝĞƌŝŶ ĨŽƌƐ
ŐĞŢŶǀĞƐƚĞĞƌĚ͘,ŽĞǁĞůĚŝƚŝŶĂĂŶǀĂŶŐůĞŝĚĚĞƚŽƚĞĞŶƚŽĞǀůŽĞĚǀĂŶĚŽƐƐŝĞƌƐ͕ŬĂŶŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚŐĞǌĞŐĚ
ǁŽƌĚĞŶĚĂƚĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞĞůŬĞĂĚǀŝĞƐǀƌĂĂŐĚĞƐŬƵŶĚŝŐŽŶĚĞƌǌŽĞŬƚĞŶŐĞƉĂƐƚďĞĂŶƚǁŽŽƌĚƚ͘

,ŝĞƌŵĞĞ ŚŽƵĚƚ ŚĞƚ ĞĐŚƚĞƌ ŶŝĞƚ ŽƉ͘ /ŶŚŽƵĚĞůŝũŬ ĞŶ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚ ŝƐ ĚĞ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ĂĚǀŝĞƐ
ǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬ ĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ĚĞ ƚĞƌƌĞŝŶŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ĚĞ ĞƌǀĂƌŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ĂĚǀŝĞƐǀĞƌůĞŶĞƌ͘ ,Ğƚ ŚŽĞĨƚ ĚĂŶ
ŽŽŬŶŝĞƚƚĞǀĞƌďĂǌĞŶĚĂƚĞĞŶǌĞůĨĚĞǁĂƚĞƌƚŽĞƚƐŽƉǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŵĂŶŝĞƌĞŶŬĂŶŐĞĂĚǀŝƐĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶ͕
ĞŶŝŶĞůŬǀĂŶĚĞŐĞǀĂůůĞŶĞǀĞŶĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶůĞŐŝƚŝĞŵ͘

ĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞƐƐƚĞůůĞŶǀŽŽƌĚĂƚĚĞsůĂĂŵƐĞŽǀĞƌŚĞŝĚŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶŶĞĞŵƚŽŵĚĞǁĂƚĞƌƚŽĞƚƐǀĞƌĚĞƌƵŝƚ
ƚĞďŽƵǁĞŶƚŽƚĞĞŶŬƌĂĐŚƚŝŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͘ĐŚƚĞƌ͕ĚĞǀĞƌƐŶŝƉƉĞƌĚĞďĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶŐĞǀĞŶĂĂŶůĞŝĚŝŶŐƚŽƚ
ĚŝǀĞƌƐĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝĞƐ ǀĂŶ ĚĞ ǁĂƚĞƌƚŽĞƚƐ͕ ǁĂƚ ŽƉ ƚĞƌŵŝũŶ ĚĞ ŬƌĂĐŚƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ĂĚǀŝĞƐ ŽŶĚĞƌŵŝũŶƚ͘
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sŽŽƌďĞĞůĚĞŶǀĂŶĂĚǀŝĞǌĞŶĚŝĞŝŶĚĞǌĞůĨĚĞƐƚƌĂĂƚďŝũĚĞĞŶĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐǌƵƐĂĚǀŝƐĞƌĞŶĞŶďŝũĚĞĂŶĚĞƌĞ
ǌŽ͕ĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌ͕ŽŶĚĞƌŵŝũŶĞŶĚĞǁĂĂƌĚĞǀĂŶĚĞǁĂƚĞƌƚŽĞƚƐ͘

ĠŶ ĂĚǀŝĞƐŝŶƐƚĂŶƚŝĞ͕ ĚŝĞ ŶŝĞƚ ƚĞ ĚŝĐŚƚ ďŝũ ĚĞ ďƵƌŐĞƌ ƐƚĂĂƚ Žŵ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ŬƌŝƚŝƐĐŚ ƚĞ ƐŝƚƵĂƚŝĞ ƚĞ
ďĞŽŽƌĚĞůĞŶ͕ĞŶŶŝĞƚƚĞǀĞƌŽŵǀŽůĚŽĞŶĚĞƚĞƌƌĞŝŶŬĞŶŶŝƐƚĞďĞŚŽƵĚĞŶ͕ůĞŝĚƚƚŽƚĞĞŶŬƌĂĐŚƚŝŐĞƌĂĚǀŝĞƐ͘

ŽƵǁǀĞƌĚĞƌĂĂŶĚĞŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǀŽŽƌƐƉĞůůĞƌ
Ğ ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǀŽŽƌƐƉĞůůĞƌ ŝŶ ĞĞŶ ƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͕ ĞŶ ŬĂŶ ŝŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ ŶŽŐ ǀĞĞů ĂĂŶ
ƚŽĞƉĂƐďĂĂƌŚĞŝĚǁŝŶŶĞŶ;ǌŝĞŽŽŬƐŝƚƵĂƚŝĞͿ͗
• ĞŶ ĂƉĂƌƚĞ ƚŽĞŐĂŶŐ ǀŽŽƌ ĚĞ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ĚŝĞŶƐƚĞŶ ŝƐ ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ͘ ,Ğƚ ƐǇƐƚĞĞŵ ŵĂŐ ŶŝĞƚ
ďůŽŬŬĞƌĞŶĂůƐũĞŚĞƚŶŽĚŝŐŚĞďƚ͘
• /ŶƚĞŐƌĂƚŝĞǀĂŶĚĞƐǇƐƚĞŵĞŶǀĂŶ,/ĞŶsDDǌĂůŽŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚĞĞŶďĞƚĞƌĞĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐƚŽƚ
ŐĞǀŽůŐŚĞďďĞŶ͘
• Ğ ǀŽŽƌƐƉĞůůŝŶŐƐŵŽĚĞůůĞŶ ŵŽĞƚĞŶ ǌĞŬĞƌ ĞŶ ǀĂƐƚ ǁŽƌĚĞŶ ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ ƚŽƚ ƉůĂĂƚƐƚĞŶ ŝŶ
sůĂĂŶĚĞƌĞŶǁĂĂƌǀŽŽƌŶƵŶŽŐŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞĚĞƚĂŝůŶŝǀĞĂƵďĞŬĞŶĚŝƐ͘
• DĞĞƌƉĞŝůͲĞŶĚĞďŝĞƚŵĞƚŝŶŐĞŶŽƉŬƌŝƚŝĞŬĞƉƵŶƚĞŶŬƵŶŶĞŶĞĞŶďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌĚĞƌďĞĞůĚŐĞǀĞŶ͘


sĞƌĞĞŶǀŽƵĚŝŐŚĞƚǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌ
,ŽĞ ŵĞĞƌ ƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ ŚŽĞ ŵĞĞƌ ǀŝƐŝĞƐ ĞŶ ŵĞŶŝŶŐĞŶ͘ Ğ ŽǀĞƌůĞŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ĚĞĐƌĞĞƚ ŝŶƚĞŐƌĂĂů
ǁĂƚĞƌďĞůĞŝĚ ǌŽƵĚĞŶ Ěŝƚ ŵŽĞƚĞŶ ŽƉǀĂŶŐĞŶ͘ tĞ ƐƚĞůůĞŶ ǀĂƐƚ ĚĂƚ Ğƌ ƚĞ ǁĞŝŶŝŐ ĚǇŶĂŵŝĞŬ ƵŝƚŐĂĂƚ ǀĂŶ
ĚĞǌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶŽŵŽƉŚĞƚƚĞƌƌĞŝŶŚĞƚǀĞƌƐĐŚŝůƚĞŬƵŶŶĞŶŵĂŬĞŶ͘ĞǌŝũŶŽŶǀŽůĚŽĞŶĚĞƚĂĂŬŐĞƌŝĐŚƚĞŶ
ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶŶŝĞƚŽǀĞƌĞŶŝŐĞďĞƐůŝƐƐŝŶŐƐďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚ͘sĞƌĞĞŶǀŽƵĚŝŐŝŶŐǀĂŶŚĞƚǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌůĂŶĚƐĐŚĂƉ͕
ǌŽĂůƐ ŝŶ ŚĞƚ ŐƌŽĞŶďŽĞŬ ͚ŝŶƚĞƌŶĞ ƐƚĂĂƚƐŚĞƌǀŽƌŵŝŶŐ͛ ĂĂŶŐĞŬĂĂƌƚ͕ ŝƐ ŚŝĞƌ ĚĞ ŵĞĞƐƚ ĞĨĨŝĐŝģŶƚĞ ĞŶ ĞŶŝŐĞ
ŽƉůŽƐƐŝŶŐ͘
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Watersnood 2010: grondig analyseren en gericht
investeren
Evaluatie op hoofdlijnen – visie VVSG onder voorbehoud van goedkeuring door het VVSGbestuur

De watersnood midden november was in de eerste plaats het gevolg van langdurige en veel
regenval. De voorspellingen bleken te kloppen en de interventiediensten en gemeentelijke en
provinciale crisiscentra deden wat binnen hun mogelijkheden lag om het leed te verzachten.
Om de kans op schade in de toekomst zoveel mogelijk te verkleinen vraagt de VVSG dat de
verschillende beheerders de watersnood grondig en gebiedsgericht analyseren en hun
aandacht en middelen de komende maanden en jaren focussen om systematisch oplossingen
in de praktijk te brengen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ziet een hele
reeks maatregelen met effecten op korte en langere termijn.

1 Maatregelen met effect op korte en middellange termijn
Door de watersnood kan de verdediging tegen hoog water op verschillende plaatsen verzwakt
zijn (aangetaste dijken, verstopping, aanslibbing, …). Minister Schauvliege richtte een vraag
aan de gemeenten en andere beheerders van onbevaarbare waterlopen om deze zo vlug
mogelijk op te sporen en op te lossen.
Algemeen situeert de aanpak van wateroverlast zich op drie fronten: 1) vasthouden aan 'de
bron', zo weinig mogelijk en vertraagd lozen; 2) berging en buffering 'onderweg', langs en in
alle waterlopen, in evenwicht met een vertraagde afvoer; 3) sturing van de afvoer op de grote
waterlopen en de waterwegen.
Heel concrete analyse van de oorzaken van de watersnood en voorstellen van oplossingen
(betere sturing berging en waterafvoer, extra berging, preventief onderhoud, …) moeten
doorvertaald worden naar de investeringsprogramma’s en beheersprogramma’s van de
beheerders van onbevaarbare waterlopen en bevaarbare waterwegen.
Vlotte uitvoering van investeringen en beheersprogramma’s dienen zoveel mogelijk
ondersteund te worden. Hierbij denken we aan:
•

Implementatie

van

aanbevelingen

voor

versnelling

•

Het inplannen en voorzien van voldoende budgetten

•

Vereenvoudigen van de procedures voor het beheer

investeringsprojecten, ook voor kleinere projecten

Concrete aandachtspunten die ons werden doorgegeven:
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van

maatschappelijke

•

Geplande

infrastructurele

ingrepen

verder

uitvoeren

(extra

bufferbekkens,

herwaardering waterlopen, oeverversteviging, erosiebestrijdingsmaatregelen, bouw
pompstations, nieuwe stuwen, …)
•

Infrastructuurwerken worden sterk vertraagd door sectoraal verkokerde adviezen

•

Extra overstromingsgebieden/buffergebieden noodzakelijk

•

Baggeren bevaarbare waterlopen noodzakelijk en cruciaal (Durme, Ijzer (in jaarlijks
onderhoudsprogramma te steken), Leopoldkanaal, …) – te beperkte afvoercapaciteit
op de Dender door oude stuwsluizen

•

Nood aan extra pompgemalen op bevaarbare waterwegen (Ijzer)

•

Duurzame oplossingen zoeken voor het dichtslibben van bevaarbare waterwegen

•

Vraag

•

Waterdoorsijpeling/verzwakking dijken

•

Preventief onderhoud van waterlopen, baangrachten en bufferbekkens kan veel

naar

een

permanent

contactpunt

voor

de

gemeenten

bij

de

waterwegbeheerders

voorkomen
•

Begroeiing in de waterlopen selectief te maaien en vroeger kunnen rijten

•

ook actie naar landbouwers nodig – oogstperiode steeds later – uitstellen
onderhoudswerken aan waterlopen tot na oogst kan risico inhouden dat het
onderhoud door weersomstandigheden onmogelijk wordt

•

Preventief onderhoud vuil/kroosroosters in waterlopen

•

problemen door sluikstorten in waterlopen – jaarlijks zwerfvuilacties nodig

•

Ruiming onbevaarbare waterlopen/kritieke grachten

•

Onderhoud wordt bemoeilijkt door het ontbreken van de 5m zone langs de waterloop

•

Waar meerwaarde afstemming en/of gemeenschappelijke onderhoudsplanning

•

oeverversteviging

•

Verstopping duikers/inbuizingen/oude rioleringen vermijden door preventief onderhoud

•

Teveel inbuizingen (oa inbuizingen met te kleine diameter door particulieren bij

•

Doorvoercapaciteit duiker/sifon als knelpunt

•

Onvoldoende onderhoud private grachten door aangelanden

•

Bijkomende noodpompen/pompgemalen nodig (ook extra reserve bij uitval)

•

Preventief pompen

•

Bepaalde vistrappen minder regelbaar

•

Problemen via bypass waterzuivering

•

Verstopping regenwaterafvoer – vrijhouden rioolkolken

opritten)

•

Ontbrekende waterberging voor grote oppervlaktes van gewestwegen

•

Regeling

bufferbekkens

en

afwatering

kan

geoptimaliseerd

(manueel

en/of

automatisch) – bekkens stonden reeds vol terwijl er nog afwateringscapaciteit was;
ene bekken stond vol andere helemaal niet. …
•

Beveiliging stand schotten om te voorkomen dat aangelanden zelf schotstanden
regelen

•

Modellen en sturing niet afgestemd op waterlopen die in elkaar overlopen
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Investeren loont. Verschillende gemeenten melden dat uitgevoerde infrastructurele ingrepen
erger voorkomen hebben.

2 Maatregelen met effect op langere termijn, maar nu te
implementeren om ons meer structureel te wapenen tegen extreme
weersomstandigheden
Beleid om het water zoveel mogelijk vast te houden aan de bron (zowel op privéterrein als
openbaar domein, in landbouwgebieden en natuurgebieden) verbeteren, verder zetten en
meer implementeren op het terrein. Regenwater vasthouden aan de bron moet voor iedereen
(privé-actoren, de landbouwsector en natuursector als beheerders van veel open ruimte, de
openbare besturen, …) een evidentie worden. Dit vereist veel lokaal maatwerk en
ondersteuning van de werking op het terrein.
Enkele concrete punten:
• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening regenwater meer focussen op het ter
plaatse vasthouden van regenwater aan de bron
• In de praktijk moet er meer werk gemaakt worden van het ter plaatse houden van
regenwater van kleine en grote verharde oppervlaktes, velden, … .
• Keuring van de privéafwatering afstemmen op de bestaande wetgeving die ook het
vasthouden aan de bron oplegt.
• Uitwerken van financiële instrumenten die het vasthouden van water aan de bron
financieel belonen / voordeliger maken ten opzichte van versneld afvoeren
Ruimte voor water vrijwaren/herstellen/integreren:
Analyse van de risico-inschatting bij het ontwerp van de afwateringssystemen en verder
onderzoek naar en in de praktijk brengen van klimaatadaptief ontwerp.
Meerwaarde zoeken voor waterberging door dit niet louter technisch maar ook conceptueel te
benaderen in de ontwikkeling van stad, dorp en open ruimte en waar mogelijk te streven naar
multifunctioneel gebruik van waterberging. Bekijk hiervoor verschillende interessante
voorbeelden op http://www.water-in-zicht.nl/
De watertoets verder optimaliseren.
Een misvatting is dat de gemeentebesturen de watertoets dikwijls naast zich neer zouden
leggen. Uit een evaluatie van de watertoets door de CIW blijkt immers dat de adviezen van de
waterbeheerders voor bijna 100% gevolgd worden bij het verlenen van de vergunning. Hoe
kan men de watertoets wel verder optimaliseren:
•

Afstemming adviezen en verdere ondersteuning vergunning verlenende overheid

15 december 2010 - 3/6

Versterking van de instrumenten om de druk te verminderen om toch te bouwen in

•

waterziek gebied dat op het gewestplan staat aangeduid als woongebied of
industriegebied.
Communicatie over inschatting van het risico op wateroverlast zodat kopers van gronden en
gebouwen zich voldoende kunnen informeren.

3 Concrete knelpunten
De VVSG deed geen gebiedsdekkende bevraging bij de gemeenten omdat de gemeenten
reeds door andere instanties (provincies in kader van de rampenplanning en/of vanuit het
aspect waterbeheer en de bekkensecretariaten/waterschapssecretariaten met het oog op
inventarisatie van de watersnood) bevraagd (zullen) worden.
De VVSG dringt erop aan dat de verschillende bevragingen ook effectief uitmonden in een
gebiedsgerichte analyse van de oorzaken van de watersnood en een overleg met de
gemeenten en de verschillende beheerders met het oog op de uitvoering van oplossingen op
het terrein. Het is ideaal als de betrokken beheerders automatisch tot afspraken komen. Waar
dit

niet

gebeurt

zouden

de

medewerkers

van

de

bekkensecretariaten

en

waterschapssecretariaten dit kunnen ondersteunen door naar de gemeenten toe te stappen en
concreet oplossingsgericht overleg op te starten met de betrokken beheerders. Tijdens de
inventarisatieronde waarbij de bekkensecretariaten naar de gemeenten komen kan hierover
ook reeds afgetoetst worden.

4 Noodplanning
Algemeen lijken de veiligheidscellen en crisiscomités bijzonder goed werk geleverd te hebben.
Een evaluatie, aangestuurd door de veiligheidscellen, kan de werking/procedures/afspraken
verder verbeteren. Ook de communicatie met de water(loop/weg)beheerders wordt best
meegenomen in deze evaluatie. Afhankelijk van de locatie is deze communicatie vlot verlopen
of was er gebrek aan communicatie. Best gebied per gebied te onderzoeken en waar nodig te
verbeteren in concrete afspraken.
Als informatieve ondersteuning zou per bekken/waterschap een themaoverleg kunnen
doorgaan

over de afwatering per bekken/deelbekken waarbij ook de veiligheidsdiensten

uitgenodigd worden.
Opmerkingen verzameld door Kris Versaen, stafmedewerker Civiele Veiligheid VVSG
- Vlaams-Brabant vroeg midden in de wateroverlast een vertegenwoordiger te sturen naar
Leuven voor een overlegvergadering. Zeer slechte timing. Iedere man was toen nodig op het
terrein.
- Vragen gericht aan provincie werden niet beantwoord en ook geen follow-up

15 december 2010 - 4/6

- Ambtenaren noodplanning overspoeld door papierwerk in nazorg (info verzekeringen,
schatting rampenschade, rampenfonds, ... ), aanvragen informatie voor schadedossiers is veel
te snel gebeurd
- Ambtenaren noodplanning krijgen van burgers zeer specifieke vragen ivm het vergoeden van
de rampenschade. Deze ambtenaren zijn niet thuis in deze materie en moeten dus zeer veel
tijd insteken in het vinden van antwoorden. Is dit geen taak van de provinciale diensten
rampenschade?
- Soms nog teveel schroom om gemeentelijke rampenfase af te kondigen
- Interprovinciale samenwerking verliep niet vlot
- Inzet personeel beter doseren, personeel inzetten in ploegen zodat continuïteit beter
gegarandeerd kan worden
- Hamstergedrag zandzakjes tegen gaan, teveel personen kregen zandzakken die niet nodig
waren
- Betere informatiedoorstroming nodig tussen diensten noodplanning en diensten waterbeheer
en Aquafin (waterzuiveringsstations) De betrokken diensten zijn onvoldoende op de hoogte
van de situatie van de waterlopen. Zowel informatie om de doorstroming van het water te
bevorderen als infrastructuurwerken die in het verleden werden uitgevoerd.
- Hulpdiensten en waterloopbeheerders begrepen elkaar niet altijd goed
- soms gebrek aan goede kaarten
- Provincie had moeite met correct inschatten van hoogdringendheid waardoor communicatie
en ondersteuning soms vertraagd was
- de herhaalde oproepen via de media over de nakende overstromingen hebben soms een
paniekreactie teweeg gebracht bij de bevolking. Dit had vooral gevolgen voor de aanvragen
van zandzakjes.
- het provinciaal logboek van OSR is voor verbetering vatbaar. Het biedt nog onvoldoende een
overzicht. De opstart provinciaal logboek via OSR verliep te traag.
- oproeping voor opstart veiligheidscel zou nog vlotter kunnen
- plannen voor verkeersomleidingen op voorhand opmaken zodat er minder verwarring
ontstaat bij de burgers als bepaalde straten worden afgesloten
- communicatie met burger kan sneller via website/mobiel bord
Enkele gemeenten die een BNIP Wateroverlast hebben
- Poperinge
- Heist-op-den-Berg
- Londerzeel
- Antwerpen (plan van aanpak)
- provincie Limburg
- Kortenberg
Sommige gemeenten laten weten dat een afzonderlijk BNIP niet nodig is gezien reeds
voldoende info in GANIP. (bvb Lochristi en Beersel)
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Opmerkelijk
- Heist-op-den-Berg heeft jeugdverenigingen ingezet
- Vele gemeenten maken inventaris met zwakke plekken voor preventieve acties
- Aannemers bij wegenwerken en rioolaanleg moeten voldoende tijdelijke afvoermogelijkheden
voorzien
- Brandweerprezone Oost (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebeke, Lokeren en
Zele) hebben zonaal gecoördineerd en is zeer positief geëvalueerd, de vraag om zonaal
samen te werken leeft ook in andere gemeenten
- Gemeenten Olen, Herenthout, Vorselaar, Herentals, Lille en Grobbendonk hebben samen
gewerkt (oude brandweerzone). De acties werden gecoördineerd vanuit de brandweerkazerne
van Herentals. Deze samenwerking werd positief geëvalueerd. Goed regiobeeld en acties
werden op elkaar afgestemd.
- Vele gemeenten geven aan dat investeringen in verleden hebben gerendeerd
- De kustgemeenten zijn bezig een BNIP Overstromingen te maken voor wateroverlast vanuit
de zee
- Er bestaat een provinciaal BNIP Maasoverstromingen (Limburg)
- Brandweer Asse zou een studie hebben uitgevoerd 'hoe als gemeente reageren op crisis'.
Gemeentediensten nog niet doordrongen van het feit dat nood breekt wet
- In Bree werd een rusthuis getroffen waardoor het MIP afgekondigd werd
- De site overstromingsvoorspeller lag vaak plat, beter is waterstanden.be
- we krijgen positieve feedback over aanpak Londerzeel en Beveren
- Als vanuit Limburg een beroep gedaan wordt op de “civiele bescherming” ingevolge zulke
belangrijke overstromingen, laat de gevraagde bijstand, lang op zich wachten. Hierbij wordt
Limburg nog steeds stiefmoederlijk behandeld.
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Wateroverlast 13 – 14 november 2010

Crisisoverleg Kabinet Vlaams minister Joke
Schauvliege

Crisisoverleg: dinsdag 16 november 2010 – 18.00 uur – kabinet Vlaams minister Joke Schauvliege
Onze vereniging heeft naar aanleiding van dit crisisoverleg een enquête gehouden bij haar leden om na te gaan
hoe groot de wateroverlast binnen hun ambtsgebied was, welke daarvan eventueel de oorzaken waren en welke
maatregelen er kunnen genomen worden om dergelijke toestanden in de toekomst te voorkomen.
Uit deze enquête zijn volgende oorzaken/oplossingen/suggesties naar voor gekomen:
1. Binnen de ambtsgebieden van de polders en de wateringen zijn de problemen relatief beperkt gebleven;
wel stonden er weilanden en akkers onder water maar gebouwen konden meestal van wateroverlast
gevrijwaard gehouden worden. De voornaamste reden hiervoor is het actief en preventief ingrijpen van
de polder/watering.
2. De overstromingsvoorspeller van de Vlaamse Milieumaatschappij heeft zijn nut bewezen; er werd tijdig
(48 uur op voorhand) voor wateroverlast gewaarschuwd. Deze waarschuwing was voor de hulpdiensten
het signaal om te beginnen met het vullen van zandzakjes. We pleiten ervoor dat zulk een waarschuwing
van de overstromingsvoorspeller ook de waterloopbeheerders in actie zet en dat zij preventief trachten
nog zoveel mogelijk buffercapaciteit vrij te maken door bv. de stuwen en suizen in de waterlopen te
laten zakken, de bufferbekkens zoveel mogelijk leeg te laten lopen enz.. Op die manier kan er heel wat
bijkomende buffercapaciteit gecreëerd worden.
3. Vlaanderen heeft geen pompen/gemalen die rechtstreeks op zee kunnen lozen en dit in tegenstelling tot
onze buurlanden Frankrijk en Nederland. Zij beschikken over pompen die 24 uur op 24; 7 dagen op 7
overtollig water kunnen wegpompen naar zee. In Vlaanderen is men afhankelijk van het getij. Zo
konden bepaalde pompen bij ons bv. maar 7 à 8 uur per dag water verpompen.
Mogelijke plaatsen waar zulke pompen best gebouwd kunnen worden
a. in de voorhaven van Oostende
b. haven Nieuwpoort
c. monding Leopoldkanaal
4. De tijdelijke en preventieve inzet van mobiele pompen heeft op verschillende plaatsen zijn nut bewezen
5. Het gebruik van bufferbekkens kan geoptimaliseerd worden door zo laat mogelijk de buffercapaciteit te
gebruiken en deze zo snel mogelijk weer leeg te laten lopen. Op een aantal plaatsen werden de
bufferbekkens veel te vroeg gevuld met alle gevolgen vandien.
6. De aanleg van zogenaamde “vernattingsprojecten” in overstromingsgevoelige gebieden vermindert de
buffercapaciteit van deze gebieden. Bij de aanleg van dergelijke gebieden zouden constructies moeten
voorzien worden om deze in geval van dreigend overstromingsgevaar preventief te kunnen ledigen en zo
bijkomende buffercapaciteit te creëren
7. Waterlopen dienen in eerste instantie om het water te kunnen beheren: overtollig water afvoeren en in
geval van watertekort het water te kunnen ophouden. Het tijdig ruimen van waterlopen is daarbij een
must. Ook moeten er opnieuw meer – verantwoorde – slibruimingen mogelijk worden. Enerzijds om
het overtollige water tijdig te kunnen afvoeren – zonder stroomafwaarts voor problemen te zorgen
uiteraard – en anderzijds voor het creëren van buffering in de waterlopen zelf.
8. In geval van dreigende wateroverlast worden in de meeste polders en wateringen de mogelijke
knelpunten gecontroleerd: roosters, syfons enz… Op deze manier kunnen problemen voorkomen
worden. Een degelijke terreinkennis is hiervoor noodzakelijk en deze is bij de bestuursleden en het
personeel van de polders en wateringen aanwezig.
9. Bij veel rioleringen is er onvoldoende buffercapaciteit voorzien
10. Idem bij grote verhardingen (parking, verkavelingen …)
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(vervolg)

11. De watertoets heeft zijn nut bewezen. Vraag is echter wat er met de wateradviezen van de
waterloopbeheerders gebeurd? Meestal worden ze wel in de vergunning overgenomen maar worden ze
ook daadwerkelijk uitgevoerd?
12. Financiële middelen: momenteel worden er geen middelen meer gestopt in het Rubiconfonds en ook de
subsidiepot Polders en Wateringen is ieder jaar te klein om al de ingediende projecten te kunnen
uitvoeren.
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GHHOJHELHGHQ]LMQLQGDWOLFKWEHODQJULMNRS9ODDPVHQ(XURSHHVQLYHDX+HWRSNRUWHWHUPLMQ
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'H GLMN ODQJV GH :LQJHYDOOHL HQ DDQ GH UDQG YDQ GH 'HPHUYDOOHL KHHIW ELMNRPHQGH
ZDWHURYHUODVW NXQQHQ YRRUNRPHQ ELMNRPHQGH DIZHUNLQJ HQ RSWLPDOLVHULQJ YDQ GH GLMN LV
JHSODQG 

$FWLHXLWKHWEHNNHQEHKHHUSODQ XLWYRHULQJVIDVH +HWQHPHQYDQGHQRGLJHPDDWUHJHOHQRPGHODJHUH
RQEHERXZGH]RQHVYDQGH:LQJHZLMNLQWHVFKDNHOHQDOVQRRGRYHUVWURPLQJVJHELHG
$FWLH  XLW KHW EHNNHQEHKHHUSODQ XLWJHYRHUG  %RXZHQ YDQ HHQ ZLQWHUGLMN DDQ GH OLQNHURHYHU YDQ GH
'HPHUWHUKRRJWHYDQ5RWVHODDU



Ͳ


Ͳ

+HWJHELHGYDQGH:LQJHEOLMIWHHQ]HHURYHUVWURPLQJVJHYRHOLJJHELHG9HUGHUHYHUKDUGLQJLQ
RYHUVWURPLQJVJHELHG ZRUGW KLHU EHVW YHUPHGHQ 'H]H UHGHQHULQJ GLHQW PHH RSJHQRPHQ WH
ZRUGHQ ELM GH EHRRUGHOLQJ ELQQHQ UXLPWHOLMNH RUGHQLQJVSURFHGXUHV RSWLHN RPWUHQW XLWEUHLGLQJ
YDQKHWLQGXVWULHJHELHGWHUKRRJWHYDQKHW:LQJHSDUN
+HWEHNNHQVHFUHWDULDDWRQWYLQJQDDUDDQOHLGLQJYDQGHRYHUVWURPLQJYHUVFKLOOHQGHYUDJHQLYP
KHW:LQJHJHELHG PHHU EHSDDOG LYP GH RPJHYLQJ YDQ KHW 'XQEHUJEURHN 'H DUJXPHQWDWLHV
YDQ YHUVFKLOOHQGH SDUWLMHQ HQ YRRUJHVWHOGH RSORVVLQJHQ JDDQ QLHW LQ GH]HOIGH ULFKWLQJ +HW
EHNNHQVHFUHWDULDDW ]DO LQ KHW NDGHU YDQ KHW ,QWHJUDDO 3URMHFW :LQJH LQLWLDWLHI QHPHQ RP GH
YHUVFKLOOHQGSDUWLMHQELMHONDDUWHEUHQJHQRPWRWHHQRSORVVLQJWHNRPHQ


$FWLH2SVWDUWHQYDQHHQ,QWHJUDDO3URMHFW:LQJH












.ULWLHNHZDWHURYHUODVWWHUKRRJWHYDQ+DOHQ
(YDOXDWLHRYHUVWURPLQJ

DODUPSHLO
ZDDNSHLO



DODUPSHLO
ZDDNSHLO


Ͳ

Ͳ
Ͳ

*OREDDO JHQRPHQ ZRUGHQ GH RYHUVWURPLQJHQ LQ +DOHQ YHURRU]DDNW GRRU GH 9HOSH
RYHUVWURPLQJHQ ]LMQ JHVLWXHHUG LQ GH YROOHGLJH YDOOHL YDQ GH 9HOSH  %HODQJULMNH RSPHUNLQJ
KLHUELMLVXLWHUDDUGGDWGRRUKHWEXIIHUHQYDQKHWZDWHULQGH*HWHRSZDDUWV+DOHQGH9HOSH
WHUKRRJWHYDQ+DOHQVRZLHVRRQWODVW]DOZRUGHQ
+HWJHFRQWUROHHUGRYHUVWURPLQJVJHELHGYDQ+RHOHGHQ Pñ VWURRPRSZDDUWV+DOHQRS
GH9HOSHZDVRSNRUWHWLMGYROOHGLJJHYXOG
6SHFLILHNH NQHOSXQWHQ PHW EHWUHNNLQJ WRW ZDWHURYHUODVW HIIHFWLHYH ZDWHURYHUODVW LQ +DOHQ WHU
KRRJWH YDQ =HSVWUDDW )LUPLQ -DFREVODDQ 0RVVWUDDW
QDGDW JHFRQWUROHHUG
RYHUVWURPLQJVJHELHG+RHOHGHQYROOHGLJJHYXOGZDV  ]LHIRWRRQGHU&RS\ULJKW&RQFHQWUD 



Ͳ



9HUGHUHDFWLH

'HXLWYRHULQJYDQHHQJHFRQWUROHHUGRYHUVWURPLQJVJHELHGWHUKRRJWHYDQGH=HSVWUDDWVWDUWWH
LQPHL7HQWLMGHYDQGHRYHUVWURPLQJZDVGLW*2*QRJQLHWYROOHGLJDIJHZHUNWZDDUGRRU
KHWQRJQLHWRSWLPDDONRQZRUGHQLQJH]HW


$FWLHXLWKHW%HNNHQEHKHHUSODQ XLWYRHULQJVIDVH ,QULFKWHQYDQHHQRYHUVWURPLQJVJHELHGODQJVGH9HOSH
VWURRPRSZDDUWV+DOHQWXVVHQ+DOHQHQGH5RWHPVHPROHQ


Ͳ



2S GH ,-]HUHQEHHN RRN 5LMQURGHEHHN JHQRHPG  LV LQ GH ]RPHU YDQ  HHQ UHWHQWLH]RQH
DDQJHOHJGPHWHHQRSSHUYODNWHYDQKDDHQHHQEHUJLQJVFDSDFLWHLWYDQRQJHYHHU



Pñ LQWHUQH RYHUORRS  WRW  Pñ LQWHUQH RYHUORRS PHW VFKRWEDONHQ  2QGHU DQGHUH GH]H
ZDWHUEHUJLQJV]RQHKHHIWGHZDWHURYHUODVWNXQQHQEHSHUNHQ

$FWLH6SBXLW'HHOEHNNHQEHKHHUSODQ9HOSH XLWJHYRHUG 2YHUVWURPLQJV]RQHRSGH,M]HUHQEHHNLQ
+DOHQ



Ͳ


Ͳ

9RRU GH RSWLPDOH EHQXWWLQJ YDQ GH JHFRQWUROHHUGH RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ +RHOHGHQ+DOHQ
:HEEHNRPZRUGHQWZHHELMNRPHQGHVWXGLHVJHSODQG QLHXZHDFWLHVJHSODQG 
R VFHQDULREHUHNHQLQJ
YRRU
DIVWHPPLQJ
WXVVHQ
GH
JHFRQWUROHHUGH
RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ ]R ]DO ELMYRRUEHHOG HHQ RQWODVWLQJ YDQ KHW JHFRQWUROHHUG
RYHUVWURPLQJVJHELHG YDQ 6FKXOHQV %URHN GRRU ELMYRRUEHHOG XLWERXZ YDQ KHW
EXLWHQEHNNHQWH:HEEHNRP KHWZDWHUWHUKRRJWHYDQ+DOHQQLHWPLQGHURSVWXZHQHQ
KLHUEHWHUDIYRHUHQ
R ELMNRPHQGH GHELHWVPHWLQJ RSZDDUWV KHW JHFRQWUROHHUG RYHUVWURPLQJVJHELHG YDQ
+RHOHGHQ
+HWJHELHGYDQGH9HOSHEOLMIWHHQ]HHURYHUVWURPLQJVJHYRHOLJJHELHG9HUGHUHYHUKDUGLQJLQ
RYHUVWURPLQJVJHELHGZRUGWKLHUEHVWYHUPHGHQ=RNDQPLWVHHQGUDDJYODNELMGHEHWURNNHQ
DGPLQLVWUDWLHV KHW µVLJQDDOJHELHG¶ WHU KRRJWH YDQ %ORHPHQGDDO YLD GH UXLPWHOLMNH
RUGHQLQJVSURFHGXUHVLQERXZYULMJHELHGZRUGHQRPJH]HW


$FWLH  XLW KHW EHNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH  ,QYHQWDULVHUHQ YDQ KHW HIIHFWLHYH ERGHPJHEUXLN LQ ]RQHV
EHVWHPG YRRU ZRQHQ KDQGHO YHUEOLMIVUHFUHDWLH RI LQGXVWULH GLH JHOHJHQ ]LMQ LQ DFWXHHO RI SRWHQWLHHO
ZDWHUEHUJLQJVJHELHGRILQZDWHUFRQVHUYHULQJVJHELHGHQ







'HDFWLH³7RHWVLQJ6LJQDDOJHELHGHQ´ DFWLH%HNNHQEHKHHUSODQ'HPHU 

:DW]LMQVLJQDDOJHELHGHQ"
,QGHEHNNHQEHKHHUSODQQHQ]LMQGULHVRRUWHQZDWHUJHYRHOLJHJHELHGHQDIJHEDNHQGDFWXHOHZDWHUEHUJLQJVJHELHGHQ ZRUGHQ
PRPHQWHHOUHHGVDDQJHVSURNHQELMKRRJ ZDWHU SRWHQWLsOHZDWHUEHUJLQJVJHELHGHQ ]RXGHQNXQQHQDDQJHVSURNHQZRUGHQ
ELM KRRJ ZDWHU  HQ ZDWHUFRQVHUYHULQJVJHELHGHQ ³VSRQVJHELHGHQ´ ZDDU GH QHHUVODJ YDQ QDWXUH ODQJ ZRUGW YDVWJHKRXGHQ 
'H]H JHELHGHQ ZHUGHQ JHWRHWVW DDQ QRJ QLHW RQWZLNNHOGH ³KDUGH´ JHZHVWSODQEHVWHPPLQJHQ ]RDOV ELMYRRUEHHOG
ZRRQJHELHGHQLQGXVWULHJHELHG'DDUZDDUHHQQRJQLHWRQWZLNNHOGHKDUGHEHVWHPPLQJVDPHQYDOWPHWHHQZDWHUEHUJLQJVRI
ZDWHUFRQVHUYHULQJVJHELHGVSUHHNWPHQYDQHHQVLJQDDOJHELHG

'RHOYDQGHDFWLH"
'H]H DFWLH ZLO HHQ SURDFWLHYH WRHWVLQJ XLWYRHUHQ YRRU HHQ DDQWDO EHODQJULMNH VLJQDDOJHELHGHQ 'H EHODQJULMNVWH
VLJQDDOJHELHGHQZRUGHQLQGHWDLOJHDQDO\VHHUGGRRUGHRSPDDNYDQJHELHGVVSHFLILHNHILFKHV,QGH]HILFKH]DOHHQXLWJHEUHLGH
WRHWVLQJ JHEHXUHQ DDQ KHW ZDWHUV\VWHHP HQ GH MXULGLVFKHEHOHLGVPDWLJH WRHVWDQG RP WH NRPHQ WRW HHQ FRQFOXVLH HQ HHQ
VXJJHVWLH WH GRHQ QDDU WRHNRPVWLJH RQWZLNNHOLQJ +HW LV GH EHGRHOLQJ GDW GH UHVXOWDWHQ YDQ GH DFWLH GH ILFKHV  ]XOOHQ
ZRUGHQ LQJHEUDFKW LQ SODQSURFHVVHQ YDQ UXLPWHOLMNH RUGHQLQJ HQ HHQ RQGHUVWHXQLQJ YRRU YHUJXQQLQJV HQ
DGYLHVYHUOHQHQGHLQVWDQWLHVYRUPHQ

:HUNZLM]H"
+HW 'HPHUEHNNHQ EHYDWPHHU GDQ  VLJQDDOJHELHGHQ ZDWPDDNW GDW HU HHQ VHOHFWLH FOXVWHULQJ HQ SULRULWHULQJ GLHQWWH
JHEHXUHQ 1LHW DOOH VLJQDDOJHELHGHQ ]LMQ LPPHUV HYHQ UHOHYDQW RP WH WRHWVHQ VRPPLJHQ ]LMQ RQGHUWXVVHQ EHERXZG 'H





SULRULWHULQJ]DOHQHU]LMGVJHEHXUHQRSEDVLVYDQJURRWWHHQDQGHU]LMGVRSEDVLVYDQJHELHGVVSHFLILHNHNQHOSXQWHQHQSRWHQWLHV
EY IUHTXHQWH RYHUVWURPLQJHQ LQVSHOHQ RS ORSHQGH SODQSURFHVVHQ  'H LQSXW YDQ GH ZDWHUORRSEHKHHUGHUV LV GDQ RRN
EHODQJULMN YRRU GH VHOHFWLH HQ SULRULWHULQJ YDQ GH VLJQDDOJHELHGHQ 'H RSPDDN YDQ GH ILFKHV JHEHXUW GRRU KHW
EHNNHQVHFUHWDULDDWPHWQRGLJHWHUXJNRSSHOLQJQDDUDPEWHOLMNEHNNHQRYHUOHJHQEHNNHQUDDG+HWEHNNHQEHVWXXUNHXUWGH
ILFKHVJRHG





%HSHUNWHZDWHURYHUODVWHQQDWXXUOLMNHZDWHUEHUJLQJLQGH
YDOOHLHQYDQ*HWHVHQ0HOVWHUEHHN

Ͳ
Ͳ
Ͳ

(YDOXDWLHRYHUVWURPLQJ

2YHUVWURPLQJHQ LQ YROOHGLJH YDOOHLJHELHG YDQ *URWH *HWH .OHLQH *HWH 9ORHGJUDFKW
0HOVWHUEHHN ]LHIRWRZDWHULQJ6LQW7UXLGHQSDJLQD 
'H ZDWHURYHUODVW ZDV KLHU HHUGHU EHSHUNW GRRUGDW HHQ JURRW GHHO YDQ GH *HWHYDOOHL DOV
QDWXXUOLMNRYHUVWURPLQJVJHELHGKHHIWJHZHUNW
,QIRUPDWLHYDQZDWHULQJ6LQW7UXLGHQ
R 1D GH RFKWHQGSLHN YDQ ]DWHUGDJ  QRYHPEHU ]LMQ GH HOHNWURPHFKDQLVFK JHVWXXUGH
JHFRQWUROHHUGH RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ LQ 1LHO 0ROHQEHHN *LQJHORP  $DOVW
0HOVWHUEHHN6LQW7UXLGHQ  %HYLQJHQ &LFLQGULDEHHN6LQW7UXLGHQ  HQ +DOPDDO
0ROHQEHHN 6LQW7UXLGHQ  EHJLQQHQ ZHUNHQ 'H JHFRQWUROHHUGH RYHUVWURPLQJV]RQHV
LQ %HUQLVVHP 0HOVWHUEHHN6LQW7UXLGHQ  6WD\HQ 0ROHQEHHN 6LQW7UXLGHQ  HQ LQ KHW
6SHHOKRI 7UXGREURQEHHN6LQW7UXLGHQ ]LMQLQGHORRSYDQGHQDPLGGDJLQJHVFKDNHOG
'HRYHUVWURPLQJV]RQHVRSGH%HW]HUHEHHNHQGH.URPPDHVEHHN]LMQRRNLQGHORRS
YDQ GH QDPLGGDJ EHJLQQHQ EXIIHUHQ 'H RYHUVWURPLQJV]RQH LQ +DOLQJHQ 9HOP ZHUG
YRRUDOQDGHWZHHGHSLHNJRHGJHYXOG
R 'H JUDVVWURNHQ GDPPHQ HQ HURVLHSRHOHQ YHUVSUHLG RYHU KHW JHELHG KHEEHQ
YHUWUDJHQGEXIIHUHQGHQILOWHUHQGJHZHUNW
R (UZDVQRJYHHOEHUJLQJVFDSDFLWHLWRYHU+HWRQEHERXZGHZHUGWLMGHQV]R¶QVWRUPQLHW
EHVFKHUPG (HQ ]HHU VOHFKW JHOHJHQ ZRQLQJ LQ 7HUELHVW KHHIW ZDWHURYHUODVW JHKDG
ppQ NRH LV YHUGURQNHQ =RQGHU LQJUHSHQ ]RXGHQ ]HNHU 9HOP +DOPDDO 0HOYHUHQ
0HWVWHUHQ HQ 5XQNHOHQ LQ GH SUREOHPHQ ]LMQ JHNRPHQ ,QGLHQ KHW QRJ ODQJHU KDG
JHUHJHQG ]RX KHW SUREOHPDWLVFK JHZRUGHQ ]LMQ YDQDI *UD]HQ WRW DDQ GH
VDPHQYORHwLQJ*HWH0HOVWHUEHHN



Ͳ

9HUGHUHDFWLH

+HW EHNNHQEHKHHUSODQ YHUPHOGW PHHUGHUH RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ LQ KHW *HWHJHELHG
'RHOVWHOOLQJ KLHUYDQ LV ZDWHURYHUODVW YHUGHU VWURRPDIZDDUWV WHU KRRJWH YDQ +DOHQ HQ 'LHVW
PHHRSWHYDQJHQ


$FWLHXLW%HNNHQEHKHHUSODQ KDDOEDDUKHLGVIDVH $DQGXLGHQHQLQULFKWHQYDQHHQRYHUVWURPLQJVJHELHG
ODQJV GH .OHLQH *HWH VWURRPRSZDDUWV =RXWOHHXZ WHU KRRJWH YDQ KHW PRQGLQJVJHELHG YDQ GH 'RUPDDOVH
EHHN
$FWLHXLW%HNNHQEHKHHUSODQ KDDOEDDUKHLGVIDVH $DQGXLGHQHQLQULFKWHQYDQHHQRYHUVWURPLQJVJHELHG
ODQJVGH*URWH*HWHVWURRPRSZDDUWV'ULHVOLQWHUWXVVHQ'ULHVOLQWHUHQ1HHUOLQWHU
$FWLHXLW%HNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH $DQGXLGHQYDQHHQRYHUVWURPLQJVJHELHGODQJVGH*URWH*HWH
VWRRPRSZDDUWV1HHUOLQWHUWHUKRRJWHYDQGH/DWH%URHNHQ
$FWLHXLW%HNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH $DQGXLGHQYDQHHQRYHUVWURPLQJVJHELHGODQJVGH*URWH*HWH
VWURRPRSZDDUWV7LHQHQ


Ͳ

9RRU ppQ YDQGH]HJHELHGHQ ZRUGW LQKHWNDGHU YDQ UXLPWHOLMNVWUXFWXXUSODQ 9ODDQGHUHQ HHQ
583JHILQDOLVHHUG'LWJHHIWPRJHOLMNPHHUNDQVHQRPLQGLWJHELHGWHNRPHQWRWHHQYHUGHUH
RSWLPDOLVHULQJYDQGHQDWXXUOLMNHZDWHUEHUJLQJ
$FWLH  XLW KHW %HNNHQEHKHHUSODQ KDDOEDDUKHLGVIDVH  $DQGXLGHQ HQ LQULFKWHQ YDQ HHQ
RYHUVWURPLQJVJHELHGODQJVGH*HWHLQKHWPRQGLQJVJHELHGYDQGH*HWHHQGH0HOVWHUEHHN


Ͳ



9HUGHUHIRFXVHQXLWERXZHQYDQGHPDDWUHJHOHQYDQHURVLHEHVWULMGLQJ]RDOVYRRU]LHQGRRUGH
:DWHULQJYDQ6LQW7UXLGHQRQGHUDQGHUH³5XLPWHYRRUZDWHUODQJVGH5XHOHQ3KLOLSSHEHHN´
5XPPHQ*HHWEHWV RPSLHNGHELHWHQHQPRGGHUVWURPHQWLMGHQV]RPHURYHUVWURPLQJHQRSWH



YDQJHQ 'LW SURMHFW YLQGW DDQVOXLWLQJ ELM KHW GHHOEHNNHQEHKHHUSODQ YDQ GH 0HOVWHUEHHN PHW
QDPHLQ³6SRRU.ZDQWLWDWLHINZDOLWDWLHIHQHFRORJLVFKGXXU]DDPZDWHUORSHQEHKHHU´ 

Ͳ

,QKHWNDGHUYDQKHWNOHLQVWHGHOLMNJHELHG7LHQHQZRUGWHHQRQGHUGHHOµGH*HWHGRRU7LHQHQ¶
YRRU]LHQZDDUELMKHWYRRU]LHQLQH[WUDQDWXXUOLMNHZDWHUEHUJLQJZRUGWPHHJHQRPHQ



Ͳ

1LHXZHELMNRPHQGHDFWLHV]LMQJHSODQG
R =RXWOHHXZ UHDOLVHUHQ YDQ WHUXJVODJNOHSSHQ WHU KRRJWH YDQ GH 3URI 9HUGH\HQVWUDDW
.OHLQH*HWH 
R =RXWOHHXZ RSWLPDOLVHUHQ YDQ GH UHJHOLQJ YDQ GH VWXZHQ RS GH .OHLQH *HWH HQ
9ORHGJUDFKW




%HSHUNWHZDWHURYHUODVWHQQDWXXUOLMNHZDWHUEHUJLQJDDQ
+HUNHQ0RPEHHN

Ͳ
Ͳ

(YDOXDWLHRYHUVWURPLQJ

1DWXXUOLMNHRYHUVWURPLQJHQLQYROOHGLJHYDOOHLJHELHGPHWHHQSRWHQWLHHOYRRUPHHUQDWXXUOLMNH
ZDWHUEHUJLQJHQYHUWUDDJGHDIYRHUGRRUYHUUXZLQJYDQGHZDWHUORRS
:DWHURYHUODVWEHSHUNW
R +HUNRSZDDUWV-DUGLQVWUDDWWH$ONHQ
R .OHLQH+HUN+DVVHOWVH'UHHI3ULN 7LNWH6WHYRRUW



DODUPSHLO
ZDDNSHLO






Ͳ

9HUGHUHDFWLH

+HW EHNNHQEHKHHUSODQ YHUPHOGW PHHUGHUH RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ ODQJV GH +HUN HQ GH
0RPEHHN 'RHOVWHOOLQJ KLHUYDQ LV ZDWHURYHUODVW LQ KHW JHELHG ]HOI HQ YHUGHU VWURRPDIZDDUWV
WHUKRRJWHYDQ+DOHQHQ6FKXOHQPHHRSWHYDQJHQ+HWRYHUVWURPLQJVJHELHGYDQ6WHYRRUW
LVDOLQXLWYRHULQJVIDVHHQ]DOGXVLQGHQDELMHWRHNRPVWPHHKHOSHQZDWHURYHUODVWYRRUNRPHQ


$FWLHXLWEHNNHQEHKHHUSODQ XLWYRHULQJVIDVH ,QULFKWHQYDQHHQRYHUVWURPLQJVJHELHGODQJVGH+HUNWHU
KRRJWHYDQ6WHYRRUW


Ͳ

2RNGHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQLQ$ONHQ:HOOHQ JURWHEHHPG HQ+HUWHQEHYLQGHQ]LFKDOLQ
HHQYHUGHUHIDVH


$FWLH  XLW EHNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH  ,QULFKWHQ YDQ HHQ RYHUVWURPLQJVJHELHG ODQJV GH +HUN
VWURRPRSZDDUWVYDQ$ONHQ±*URWH%HHPG 5XVVHOW 
$FWLH  XLW EHNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH  ,QULFKWHQ YDQ HHQ RYHUVWURPLQJVJHELHG ODQJV GH +HUN
VWURRPDIZDDUWVYDQ+HUWHQ







Ͳ

'H RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ LQ GH 0RPEHHNYDOOHL KHEEHQ HHQ KRRJ SRWHQWLHHO RP QDWXXUOLMNH
RYHUVWURPLQJHQ VWUXFWXXUKHUVWHO HQ YHUWUDDJGH DIYRHU HQ QDWXXURQWZLNNHOLQJ WH FRPELQHUHQ
2RNGHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQLQ$ONHQ:HOOHQ JURWHEHHPG HQ+HUWHQEHYLQGHQ]LFKDOLQ
HHQYHUGHUHIDVH


$FWLH  XLW EHNNHQEHKHHUSODQ KDDOEDDUKHLGVIDVH  $DQGXLGHQ HQLQULFKWHQYDQ HHQ RYHUVWURPLQJVJHELHG
ODQJVGH0RPEHHNVWURRPDIZDDUWV:LPPHUWLQJHQ±2IWLQJHQ
$FWLH  XLW EHNNHQEHKHHUSODQ KDDOEDDUKHLGVIDVH  $DQGXLGHQ HQLQULFKWHQYDQ HHQ RYHUVWURPLQJVJHELHG
ODQJVGH0RPEHHNVWURRPDIZDDUWVYDQ$ONHQ
$FWLH  XLW EHNNHQEHKHHUSODQ KDDOEDDUKHLGVIDVH  $DQGXLGHQ HQLQULFKWHQYDQ HHQ RYHUVWURPLQJVJHELHG
ODQJVGH0RPEHHNVWURRPRSZDDUWV:LPPHUWLQJHQ
$FWLH  XLW EHNNHQEHKHHUSODQ KDDOEDDUKHLGVIDVH  $DQGXLGHQ HQLQULFKWHQYDQ HHQ RYHUVWURPLQJVJHELHG
ODQJVGH0RPEHHNVWURRPDIZDDUWV9OLHUPDDO



Ͳ

9RRU GH YDOOHL YDQ GH +HUN ZHUG GRRU KHW EHNNHQVHFUHWDULDDW HHQ YRRUVWHO XLWJHZHUNW RP WH
YRRU]LHQ LQ H[WUD QDWXXUOLMNH ZDWHUEHUJLQJ WHU KRRJWH YDQ %RUJORRQ HQ :HOOHQ 'LW YRRUVWHO
ZRUGWRSNRUWHWHUPLMQYHUGHUEHNHNHQGRRUGHZDWHUEHKHHUGHUPHWKHWRRJRSXLWYRHULQJ


$FWLHXLWEHNNHQEHKHHUSODQ XLWYRHULQJVIDVH 2QGHU]RHNHQYDQGHPRJHOLMNKHGHQWRWHFRORJLVFKKHUVWHO
HQZDWHUFRQVHUYHULQJRSGH+HUNWHUKRRJWHYDQ%RUJORRQHQ:HOOHQ


Ͳ

5HJLRQDDO /DQGVFKDS +DVSHQJRXZ HQ 9RHUHQ GLHQGH LQ VDPHQZHUNLQJ PHW KHW
EHNNHQVHFUHWDULDDWHHQVWUDWHJLVFKSURMHFWLQYRRUKHWJHELHGYDQ+HUNHQ0RPEHHN%LQQHQ
GDWVWUDWHJLVFKSURMHFWGDWEHJLQ]RXPRHWHQRSVWDUWHQZRUGWRSHHQLQWHJUDOHPDQLHU
JHNHNHQQDDURDPHHUPRJHOLMNKHGHQYRRUQDWXXUOLMNHZDWHUEHUJLQJHQQDWXXUOLMNHUH HQGXV
WUDJHU DIYRHUHQGH  ZDWHUORSHQ LQ GLW JHELHG +HW VWUDWHJLVFK SURMHFW LV HHQ YHUYROJ RS
YRRUEHUHLGHQG ZHUN LQ KHW NDGHU YDQ HQHU]LMGV KHW LQWHJUDDO SURMHFW +HUN HQ 0RPEHHN
EHNNHQVHFUHWDULDDW  HQ DQGHUV KHW */( SURMHFW 0RPEHHN 5HJLRQDDO /DQGVFKDS
+DVSHQJRXZHQ9RHUHQ 


$FWLHXLWEHNNHQEHKHHUSODQ XLWYRHULQJVIDVH +HUNHQ0RPEHHN±%ODXZ/LQW*URHQH3DUHOV
$FWLH2SVWDUWHQYDQHHQ,QWHJUDDO3URMHFW+HUNHQ0RPEHHN





.ULWLHNHZDWHURYHUODVWODQJVGH'HPHULQ+DVVHOWHQ
YHUGHUVWURRPRSZDDUWV


Ͳ
Ͳ


(YDOXDWLHRYHUVWURPLQJ

(UQVWLJHZDWHURYHUODVWWHUKRRJWHYDQ6\QWUD ]LHIRWRRQGHU FRS\ULJKW&RQFHQWUD 
(UQVWLJHZDWHURYHUODVWWHUKRRJWHYDQ&DPSXV'LHSHQEHHN

DODUPSHLO
ZDDNSHLO














Ͳ
Ͳ

9HUGHUHDFWLH

(HQ GLUHFWH EHYHLOLJLQJ YLD SODDWVHOLMNH RSKRJLQJ YDQ GH RHYHUV WHU KRRJWH YDQ NZHWVEDUH
JHELHGHQ ]RDOV FDPSXV HQ 6\QWUD  LV DDQJHZH]HQ HQ ZHUG RSJHQRPHQ LQ GH
QRRGPDDWUHJHOHQYDQGHZDWHUEHKHHUGHU 900$2: 
+HW JHELHG URQGRP GH FDPSXV YDQ 'LHSHQEHHN EOLMIW HHQ RYHUVWURPLQJVJHYRHOLJ JHELHG
9HUGHUH YHUKDUGLQJ LQ RYHUVWURPLQJVJHELHG ZRUGW KLHU EHVW YHUPHGHQ =R NDQ PLWV HHQ
GUDDJYODNELMGHEHWURNNHQDGPLQLVWUDWLHVKHWµVLJQDDOJHELHG¶VWURRPRSZDDUWVGHFDPSXVYLD
GH UXLPWHOLMNH RUGHQLQJVSURFHGXUHV LQ ERXZYULM JHELHG ZRUGHQ RPJH]HW HQ NDQ ZRUGHQ
QDJHJDDQRIRSWLPDOLVDWLHYDQZDWHUEHUJLQJPRJHOLMNLV


$FWLH  VLJQDDOJHELHGHQ  XLW KHW EHNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH  ,QYHQWDULVHUHQ YDQ KHW HIIHFWLHYH
ERGHPJHEUXLN LQ ]RQHV EHVWHPG YRRU ZRQHQ KDQGHO YHUEOLMIVUHFUHDWLH RI LQGXVWULH GLH JHOHJHQ ]LMQ LQ
DFWXHHORISRWHQWLHHOZDWHUEHUJLQJVJHELHGRILQZDWHUFRQVHUYHULQJVJHELHGHQ





2SWLPDOHZHUNLQJYDQGHJHFRQWUROHHUGH
RYHUVWURPLQJVJHELHGHQYDQ:HEEHNRPHQ6FKXOHQ


Ͳ

Ͳ



(YDOXDWLHRYHUVWURPLQJ

2SWLPDOH ZHUNLQJ 6FKXOHQVPHHU RS  RP X ZDV KHW ELQQHQEHNNHQ YRRU 
JHYXOGHQZHUGJHVWDUWPHWGHYXOOLQJYDQKHWEXLWHQEHNNHQ
WRWDOHEHUJLQJVFDSDFDFLWHLWELQQHQEHNNHQPñEXLWHQEHNNHQPñ 
2SWLPDOHZHUNLQJ:HEEHNRPVEURHNRSRPXZDVKHWELQQHQEHNNHQYRRU
JHYXOGHQZHUGJHVWDUWPHWGHYXOOLQJYDQKHWEXLWHQEHNNHQ
WRWDOH EHUJLQJVFDSDFLWHLW  Pñ ZDDUYDQ ELQQHQEHNNHQ  Pñ HQ
EXLWHQEHNNHQPñ 




2SPHUNLQJ 'H ZDWHUSHLOHQ
YDQ 'HPHU NXQQHQ GHHOV 
ZRUGHQ JHUHJXOHHUG GRRU GH
JHOHLGHOLMNH OHHJORRS YDQ GH
JHFRQWUROHHUGH
RYHUVWUR
PLQJVJHELHGHQWH6FKXOHQHQ
:HEEHNRP
=RODQJ
KHW
PD[LPXP SHLO YDQ GH]H
JHFRQWUROHHUGH
RYHUVWUR
PLQJVJHELHGHQ QLHW RYHUV
FKUHGHQ LV NDQ PHW DQGHUH
ZRRUGHQRYHUVWURPLQJYDQGH
'HPHUEHGGLQJ
VWURRPDI
ZDDUWV GH JHFRQWUROHHUGH
RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ
ZRUGHQYRRUNRPHQ
'LW JHOGW YRRUQDPHOLMN YRRU
'LHVW JH]LHQ ³GH JURWH
VWHXQEHXU´ VWXZ WH 'LHVW  QX
HHQYDVWHFRQVWUXFWLHLVHQHU
GXV JHHQ JURWHU GHELHW NDQ
GRRUJHODWHQ ZRUGHQ +HW 2QWZLNNHOLQJVSODQ 'HPHU VSHHOW KLHU HHQ EHODQJULMNH URO RP GH RSZDDUWVH
JHELHGHQ WH YULMZDDUGHQ ,QGLHQ VWURRPDIZDDUWV YDQ 'LHVW ZDWHU ZRUGW JHERUJHQ NDQ QD ZLM]LJLQJHQ
DDQ ³GHJURWHVWHXQEHHU´RRNPHHUZDWHUDIJHYRHUGZRUGHQQDDUGH'HPHUYDOOHL+LHUGRRULVHUPHHU
YHLOLJKHLGYRRUDIZDDUWVJHOHJHQJHELHGHQ
$OV WHJHQNDQWLQJ GLHQHQ GH ZDWHUORSHQ VWURRPRSZDDUWV GH JHFRQWUROHHUGH RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ
RD 9HOSH *HWH +HUN WH +DOHQ  YHUWUDDJG DI WH YRHUHQ QDDU GH JHFRQWUROHHUGH
RYHUVWURPLQJVJHELHGHQPHWGHELMKRUHQGHZDWHURYHUODVW



Ͳ
Ͳ

9HUGHUHDFWLH

2SWLPDOLVDWLHYDQJHFRQWUROHHUGHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQYDQ6FKXOHQHQ:HEEHNRP

$FWLH  XLW KHW EHNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH  2SWLPDOLVDWLH YDQ KHW JHFRQWUROHHUG RYHUVWURPLQJVJHELHG
:HEEHNRP  XLWYRHULQJLQYHUVFKLOOHQGHIDVHQ 
$FWLH  XLW KHW EHNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH  2SWLPDOLVDWLH YDQ GH YHLOLJKHLGVYRRU]LHQLQJHQ YDQ KHW
6FKXOHQVPHHU±%HJLMQHQEURHNVWUDDW6FKDOEURHNVWUDDWHQ9URHQWHVWUDDW1HHUVWUDDW.LH]HOZHJ



Ͳ

%LMNRPHQGHDFWLH9RRUGHRSWLPDOHEHQXWWLQJYDQGHJHFRQWUROHHUGHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQ
+RHOHGHQ+DOHQ:HEEHNRP ZRUGHQ WZHH ELMNRPHQGH VWXGLHV JHSODQG ZDDURQGHU HHQ
VFHQDULREHUHNHQLQJYRRUDIVWHPPLQJWXVVHQGHJHFRQWUROHHUGHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQ
9DQXLW LQWHJUDDO ZDWHUEHOHLG ]LMQ KLHU NDQVHQ YRRU GH DDQOHJ YDQ HHQ PHHU QDWXXUOLMN
RYHUVWURPLQJVJHELHG PHWGHPLQLPXPZDWHUNZDOLWHLWDOVUDQGYRRUZDDUGH 





+RRJZDWHULQGH'HPHUVWURRPDIZDDUWVJHFRQWUROHHUGH
RYHUVWURPLQJVJHELHGHQYDQ:HEEHNRPHQ6FKXOHQ


Ͳ

(YDOXDWLHRYHUVWURPLQJ

'H 'HPHU KHHIW WHU KRRJWH YDQ $DUVFKRW JHGXUHQGH  GDJHQ WRW  FP ERYHQ KHW DODUPSHLO
JHVWDDQ%HHOGHQYDQVHSWHPEHUNZDPHQELMYHOHLQZRQHUVYDQ'LHVW=LFKHP7HVWHOW
0HVVHOEURHNHQ$DUVFKRWWHUXJQDDUERYHQ


+HW1LHXZVEODGGRQGHUGDJQRYHPEHU$XWHXU&ODUD0HUWHQV

'HPHUEURHNHQGRHQGLHQVWDOVEXIIHUEHNNHQ






+HW QLYHDX YDQ GH 'HPHU LQ
7HVWHOWGDDOWWUDDJPDDU]HNHU

³$DQ GH 'LMN LQ 7HVWHOW UDDVW
KHW ZDWHU YODN RQGHU GH EUXJ
GRRU'H'HPHUVWDDWRRNDDQ
GH 0DDJGHQWRUHQ LQ =LFKHP
QRJ VWHHGV ]HHU KRRJ 'H
'HPHUEURHNHQ
KHEEHQ
QRJPDDOV GH VWDG $DUVFKRW
YDQ
RYHUVWURPLQJ
JHYULMZDDUG  ]HJW 0DQX
9ODH\HQVYDQ1DWXXUSXQW´









DODUPSHLO
ZDDNSHLO




Ͳ

Ͳ

Ͳ

2QGDQNVGH]HDODUPHUHQGKRJHZDWHUVWDQGHQYDQGH'HPHUKHEEHQHULQGHZRRQNHUQHQHQ
EHERXZGH UXLPWHV JHHQ QRHPHQVZDDUGLJH RYHUVWURPLQJHQ YRRUJHGDDQ LQ GH 'HPHUYDOOHL
VWURRPDIZDDUWV:HEEHNRP
+HWZDWHUSHLOYDQGH'HPHUVWURRPDIZDDUWV'LHVWZRUGWJHUHJXOHHUGGRRUKHWOHHJORSHQYDQ
GH JHFRQWUROHHUGH RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ LQ 6FKXOHQ HQ :HEEHNRP ]LH YHUGHU
JHFRQWUROHHUGRYHUVWURPLQJVJHELHGYDQ6FKXOHQ 
,QGHRQEHERXZGH'HPHUYDOOHL]LMQEHSDDOGHQDWXXUHQODQGERXZJHELHGHQRQGHUJHORSHQ HQ
KHEEHQ HHQ EXIIHUHQGH ZHUNLQJ JHKDG YRRU KHW RYHUWROOLJH ZDWHU  'LW HQHU]LMGV GRRU KHW
RYHUVWURPHQ YDQ GH 'HPHU MXLVW VWURRPRSZDDUWV /DQJGRUS ZDDU JHHQ YHUKRRJGH GLMN
DDQZH]LJ LV $QGHU]LMGV WHQ JHYROJH YDQ KHW RYHUVWURPHQ YDQ GH ]LMULYLHUHQ GLH QLHW LQ GH
'HPHU NRQGHQ DIVWURPHQ RYHUVWURPLQJ YDQ GH 'HPHUEURHNHQ WXVVHQ =LFKHP HQ 7HVWHOW
'RRGEURHNRSGHOLQNHURHYHUWHUKRRJWHYDQ0HVVHOEURHNODQGERXZJURQGHQHQQDWXXUJHELHG
$FKWHU6FKRRQKRYHQRSGHOLQNHURHYHUWHUKRRJWHYDQ5LOODDU 



Ͳ

9HUGHUHDFWLH

8LWYRHUHQ YDQ KHW 2QWZLNNHOLQJVSODQ 'HPHU YROJHQV KHW ),1 VFHQUDULR XLW KHW
EHNNHQEHKHHUSODQ


$FWLHXLWKHW%HNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH +HULQULFKWLQJYDQGH'HPHUYDOOHLWXVVHQ'LHVWHQ=LFKHP





$FWLH  XLW KHW %HNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH  +HULQULFKWLQJ YDQ GH 'HPHUYDOOHL WXVVHQ =LFKHP HQ
$DUVFKRW
$FWLH  XLW KHW %HNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH  +HULQULFKWLQJ YDQ GH 'HPHUYDOOHL WXVVHQ $DUVFKRW HQ
:HUFKWHU






Ͳ

*HHQZDWHURYHUODVWODQJVGH%HJLMQHEHHN
(YDOXDWLHRYHUVWURPLQJ

,QWHJHQVWHOOLQJWRWGHJURWHRYHUVWURPLQJHQLQODQJVGH%HJLMQHEHHNWH'LHVWZDVHUKLHU
JHHQZDWHURYHUODVWLQ
5HGHQ KLHUYRRU LV GDW KHW WRHVWURPHQGH RSSHUYODNWHZDWHU YLD HHQ YHUGHHOZHUN ]RGDQLJ NRQ
JHUHJHOG ZRUGHQ GDW GH %HJLMQHEHHN PD[LPDDO RQWODVW ZHUG YLD GH /HXJHEHHN HQ ]R ZHUG
DIJHYRHUG QDDU KHW JHFRQWUROHHUG RYHUVWURPLQJVJHELHG YDQ :HEEHNRPV %URHN  HQ LQ KHW
VWDGVFHQWUXP YDQ 'LHVW JHHQ ZDWHURYHUODVW YHURRU]DDNWH %LM PHHU ODQJGXULJH KRJH
ZDWHUVWDQGHQ ZRUGW HHQ YHUGHUH DIOHLGLQJ YLD /HXJHEHHN RQKRXGEDDU HQ ]LMQ YHHO KRJHUH
SLHNHQODQJVGH%HJLMQHEHHNGRRUGHZRRQNHUQHQLQ'LHVWWHYHUZDFKWHQ




Ͳ

9HUGHUHDFWLH

*HSODQGHJHFRQWUROHHUGRYHUVWURPLQJVJHELHGODQJVGH%HJLMQHEHHNRSZDDUWV'LHVW
$FWLH  XLW KHW EHNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH  ,QULFKWHQ YDQ HHQ RYHUVWURPLQJVJHELHG ODQJV GH
%HJLMQH Q EHHNWHUKRRJWHYDQ.ORRVWHUEHUJ
$FWLH  XLW KHW EHNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH  ,QULFKWHQ YDQ HHQ RYHUVWURPLQJVJHELHG ODQJV GH
%HJLMQH Q EHHNVWURRPRSZDDUWVKHWYHUGHHONXQVWZHUN
$FWLH  XLW KHW EHNNHQEHKHHUSODQ VWXGLHIDVH  ,QULFKWHQ YDQ HHQ RYHUVWURPLQJVJHELHG ODQJV GH
%HJLMQH Q EHHNWHUKRRJWHYDQ7KHXPD


Ͳ

/LQN PHW KHW RSHQOHJJHQ YDQ GH RXGH 'HPHUEHGGLQJ GRRUKHHQ KHW VWDGVFHQWUXP YDQ 'LHVW
SURMHFW 'HPHU HQ 'LHVW  +HW RSHQOHJJHQ YDQ GH]H EHGGLQJ ]RUJW YRRU ELMNRPHQGH EHUJLQJ
YDQUHJHQZDWHUGDWRSGHYHUKDUGHRSSSHUYODNWHYDOWYDQGHVWDGHQZHJHQVKRRJZDWHUYDQ
GH QDELMJHOHJHQ ZDWHUORSHQ QLHW NDQ DIYORHLHQ 'RRU GH RSHQEHGGLQJ ZRUGW KLHUYRRU HHQ
WLMGHOLMNHEXIIHULQJYRRU]LHQ









:DWKHHIWZHOJHZHUNWGHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQ




/HUHQXLWZDWKHHIWJHZHUNWKHWPRGHOYRRUEHHOGYDQGH
EHVFKHUPLQJYDQ/HXYHQ

1DWXXUOLMNHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQHQJHFRQWUROHHUGHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQKHEEHQ]HHUYHHO
ZDWHURSJHKRXGHQGDWDQGHUVQRJPHHUZDWHUHOOHQGHKDGYHURRU]DDNWLQZRRQHQLQGXVWULHJHELHG
%HLGHVSHOHQHHQEHODQJULMNHURO
Ͳ 'H QDWXXUOLMNH RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ RQWYDQJHQ HQ YHUWUDJHQ KHW PHUHQGHHO YDQ KHW
RYHUWROOLJH EHHNZDWHU HQ VSHOHQ RRN HHQ EHODQJULMNH URO LQ]DNH ELRGLYHUVLWHLW ODQGVFKDS HQ
RSHQUXLPWH]DFKWHUHFUHDWLH«
Ͳ +RH PHHU GH ZDWHUORRS µYHUUXZG¶ LV KRH PHHU KHW SLHNZDWHU YHUWUDDJG ZRUGW DIJHYRHUG
ZDDUGRRUZDWHURYHUODVWHOGHUVZRUGWYRRUNRPHQ
Ͳ :DQQHHU GLW QLHW YROVWDDW YHUYXOOHQ GH JHFRQWUROHHUGH RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ LQ WZHHGH
IDVHGHEHODQJULMNHURORPWHYRRUNRPHQGDWKHWZDWHULQEHZRRQGJHELHGWHUHFKWNRPW

(HQ PRGHOYRRUEHHOG YDQ KHW VDPHQJDDQ YDQ EHLGH W\SHV RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ LV GH
EHVFKHUPLQJYDQ/HXYHQLQGH'LMOHYDOOHLGLHRRNGLWNHHUSHUIHFWKHHIWJHZHUNW

'HEHVFKHUPLQJYDQ/HXYHQDOVPRGHOYDQLQWHJUDDOZDWHUEHOHLG

7LMGHQVGHUHFHQWHRYHUVWURPLQJHQEHKRHGGHKHWQDWXXUOLMNRYHUVWURPLQJVJHELHGLQGH'LMOHYDOOHLVWURRPRSZDDUWV
/HXYHQJHFRPELQHHUGPHWKHWJHFRQWUROHHUGRYHUVWURPLQJVJHELHGLQ(JHQKRYHQ/HXYHQYDQZDWHURYHUODVW2P
GH SLHNGHELHWHQ RS WH YDQJHQ HQ KHW RYHUVWURPLQJVJHYDDU LQ /HXYHQ WH EHSHUNHQ ZHUG HHQ
QDWXXURQWZLNNHOLQJVVFHQDULR YRRU ZDWHUEHKHHUVLQJ XLWJHZHUNW LQ FRPELQDWLH PHW GH DDQOHJ YDQ HHQ
JHFRQWUROHHUG RYHUVWURPLQJVJHELHG LQ (JHQKRYHQ DOV ODDWVWH IDVH QHW YRRU GH 'LMOH /HXYHQ ELQQHQVWURRPW 'LW
QDWXXURQWZLNNHOLQJVVFHQDULRLVWRWVWDQGJHNRPHQQDMDUHQYDQRYHUOHJPHWGHYHUVFKLOOHQGHEHWURNNHQHQ 900
$IGHOLQJ 2SHUDWLRQHHO :DWHUEHKHHU $1% ,1%2 9ULHQGHQ YDQ +HYHUOHHERV HQ 0HHUGDDOZRXG Y]Z 90:  HQ
JHOGW DOV HHQ YRRUEHHOGSURMHFW YRRU 9ODDQGHUHQ +HW RPKHOVW HHQ YULM PHDQGHUHQGH ULYLHU LQ FRQWDFW PHW KDDU
QDWXXUOLMNH RYHUVWURPLQJVYODNWH LQ GH YDOOHL ERYHQVWURRPV /HXYHQ WRW GH JUHQV PHW :DOORQLs 'H LQ KHW
EHNNHQEHKHHUSODQ YDQ KHW 'LMOH=HQQHEHNNHQ DIJHEDNHQGH RHYHU]RQH WRW GH VDPHQYORHLLQJ PHW GH 'HPHU 
]RUJWHUPHHYRRUGDWGH'LMOHRRNLQGHWRHNRPVWYULM]DONXQQHQEOLMYHQPHDQGHUHQ
'H'LMOHVWURRPRSZDDUWV/HXYHQLVppQYDQGHZHLQLJHULYLHUHQLQ9ODDQGHUHQGLH]LMQYULMPHDQGHUHQGNDUDNWHU
HQQDWXXUOLMNHRQWZLNNHOLQJKHHIWNXQQHQEHKRXGHQ(HQQXOEHKHHU ]RUJWHUGDDUYRRUGDWQDWXXUOLMNHSURFHVVHQ
KXQ JDQJ NXQQHQ EOLMYHQ JDDQ HQ EHYRUGHUW GH YHUUXZLQJ YDQ KHW ULYLHUNDQDDO 'H UHFHQWH RYHUVWURPLQJHQ LQ
9ODDQGHUHQ KHEEHQ DDQJHWRRQG GDW GH PDQLHU ZDDURS ODQJV GH 'LMOH DDQ ZDWHUEHKHHUVLQJ ZRUGW JHGDDQ GH
PHHVW QDWXXUOLMNH PDDU ERYHQDO GH PHHVW HIILFLsQWH PDQLHU LV +HW LV GDQ RRN EHODQJULMN GDW GLW V\VWHHP
EHKRXGHQEOLMIWHQYHUILMQGZRUGWPHWGHHUYDULQJYDQGHDIJHORSHQSHULRGH0RJHOLMNNDQHUQRJPHHUZDWHURS
GH]HPDQLHULQGHYDOOHLJHERUJHQZRUGHQ'HPDQLHUYDQZDWHUEHUJLQJLQGH'LMOHYDOOHLLVHHQYRRUEHHOGSURMHFW
YRRU9ODDQGHUHQGDWKRSHOLMNQDYROJLQJNULMJWLQGHUHVWYDQ9ODDQGHUHQELMYRRUEHHOGODQJVGH'HPHU


,Q KHW 'HPHUEHNNHQ KHHIW RS HHQ YHUJHOLMNEDUH PDQLHU GH FRPELQDWLH YDQ QDWXXUOLMNH HQ
JHFRQWUROHHUGHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQ]LMQZHUNJHGDDQ
%UHGH QDWXXUOLMNH RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ LQ GH ERYHQORSHQ YDQ GH =ZDUWH %HHN :LQWHUEHHN
/DDPEHHN « EXIIHUGHQ HQ YHUWUDDJGHQ GH LQWHQVH QHHUVODJ YDQXLW GH UHJHQSLHN 0LGGHQ HQ 1RRUG
/LPEXUJ0DDURRNGHYDOOHLHQYDQGH*HWHV9HOSH+HUNHQ0RPEHHN«KLHOGHQYHHOZDWHURSQHW
]RDOVGHQDWWHQDWXXUJHELHGHQYDQ6FKXOHQVEURHN µEXLWHQEHNNHQ¶ HQGH'HPHUEURHNHQ
'H JHFRQWUROHHUGH RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ YDQ 6FKXOHQ :HEEHNRP HQ +RHOHGHQ ZHUGHQ
HIILFLsQWEHQXWHQJHFR|UGLQHHUGJHEUXLNWGRRUGHZDWHUEHKHHUGHU
'H FRPELQDWLH YDQ EHLGH W\SHV RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ ZHUNW PDDU HU PDJ KLHULQ ]HNHU QRJ PHHU
JHwQYHVWHHUGZRUGHQ
D LQJHFRQWUROHHUGHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQGRRUGHZDWHUEHKHHUGHU
E DIVWHPPLQJJHFRQWUROHHUGHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQZDWHUEHKHHUGHU
F PXOWLIXQFWLRQHOH QDWXXUOLMNH RYHUVWURPLQJVJHELHGHQ GRRU ZDWHU HQ ODQGEHKHHUGHUV YLD
UXLPWHOLMNHRUGHQLQJHQYLDGHLQWHJUDOHSURMHFWHQ










&RQFUHWHDDQEHYHOLQJHQHQDFWLHSURJUDPPD


  $DQ KHW EHNNHQVHFUHWDULDDW ZRUGW JHYUDDJG RP LQLWLDWLHYHQ WH QHPHQ LQ]DNH H[WUD DFWLHV HQ
YHUVQHOOHQYDQJHSODQGHDFWLHVLQGHYROJHQGHIRFXVJHELHGHQYDQGH]HZDWHUVQRRG

D )RFXVJHELHG:LQJH
L $OJHPHHQEHUJLQJVWURRPRSZDDUWV:LQJH
LL 9HUVFKLOOHQGHJHSODQGHLQLWLDWLHYHQ
LLL ,QLWLDWLHI EHNNHQVHFUHWDULDDW LQ]DNH 6LJQDDOJHELHG   DOWHUQDWLHYHQ XLWEUHLGLQJ
LQGXVWULHJHELHG:LQJH]RHNHQEXLWHQRYHUVWURPLQJVJHELHG
LY ,QLWLDWLHIEHNNHQVHFUHWDULDDW WKHPDWLVFKDPEWHOLMNRYHUOHJ 
E )RFXVJHELHG+DOHQ
L $OJHPHHQEHUJLQJVWURRPRSZDDUWV+DOHQ
LL *HFRQWUROHHUGRYHUVWURPLQJVJHELHGLQXLWYRHULQJ=HSVWUDDW+DOHQ
LLL ,QLWLDWLHIEHNNHQVHFUHWDULDDWLQ]DNH6LJQDDOJHELHG
F )RFXVJHELHG+DVVHOW'LHSHQEHHN
L $OJHPHHQ RQGHU]RHNHQ PRJHOLMNKHGHQ EHUJLQJ VWURRPRSZDDUWV 'HPHU HQ RI
DDQSDNNHQEHSHUNLQJHQYHUGHUDIZDDUWV YHUGHUWHRQGHU]RHNHQ 
LL ,QLWLDWLHIEHNNHQVHFUHWDULDDWLQ]DNH JURRW VLJQDDOJHELHG
LLL ,QLWLDWLHI EHNNHQVHFUHWDULDDW RSVWDUWHQ SURMHFW ELMHHQEUHQJHQ EHWURNNHQHQ HQ
]RHNHQQDDUPLGGHOHQ YRRUHYHQWXHOHYHUGHULQLWLDWLHYHQLQ]DNHGHLQULFKWLQJYDQ
GLWVLJQDDOJHELHG
$DQ GH EHWURNNHQ DGPLQLVWUDWLHV HQ 0LQLVWHU V  ZRUGW JHYUDDJG RP DDQ GH DFWLHV LQ GH]H
IRFXVJHELHGHQGHQRGLJHDDQGDFKWPLGGHOHQHQPRJHOLMNKHGHQWHJHYHQ


  'H GRRU KHW EHNNHQEHVWXXU  DOV SULRULWDLU DDQJHZH]HQ SURMHFWHQ PRHWHQ VQHO ZRUGHQ RSJHVWDUW
$DQGHEHWURNNHQDGPLQLVWUDWLHVHQ0LQLVWHU V ZRUGWJHYUDDJGRPGH]H SULRULWDLUHSURMHFWHQGH
QRGLJHDDQGDFKWPLGGHOHQHQPRJHOLMNKHGHQWHJHYHQ

D 2QWZLNNHOLQJVSODQ 'HPHU YRRUEHUHLGHQG ZHUN YLD XLWJHEUHLGH VWXGLHV HQ VWUDWHJLVFK
SURMHFW 
L +RJHUHJDUDQWLHWHJHQZDWHURYHUODVWRDLQ=LFKHP$DUVFKRW
LL 0HHUPDUJHFUHsUHQYRRUJHFRQWUROHHUGHRYHUVWURPLQJVJHELHGHQYDQ6FKXOHQHQ
:HEEHNRP HQGXVPLQGHURSVWXZLQJLQYDOOHLHQYDQ*HWH9HOSH%HJLMQHQEHHN 
LLL 9HUVQHOOHQ XLWYRHULQJ 2QWZLNNHOLQJVSODQ 'HPHU ]RDOV YRRU]LHQ LQ ),1 VFHQDULR
EHNNHQEHKHHUSODQ
E 'HPHUHQ'LHVWZDWHULQGHVWDGSURMHFWPHWDDQGDFKWYRRUZDWHUNZDQWLWHLWVSUREOHPDWLHN
LQGHELQQHQVWDG
F ,QWHJUDDO3URMHFW+HUNHQ0RPEHHN XLWJHZHUNW583DFWLHILQWHJUDDOSURMHFWVWUDWHJLVFK
SURMHFW HQELMEHKRUHQGHSURMHFWHQ

  $DQKHWEHNNHQVHFUHWDULDDWHQGHEHWURNNHQDGPLQLVWUDWLHVZRUGWJHYUDDJGRPLQKHWNDGHUYDQ
GH VSHHUSXQWJHELHGHQ +XOSH=ZDUW :DWHU*URWH %HHN:LQWHUEHHN  HQ ]ZDUWH EHHN  GH
DVSHFWHQZDWHUNZDQWLWHLWHQYHUWUDDJGHDIYRHUPHHWHQHPHQ


  'HDFWLHVXLWGH EHNNHQEHKHHUSODQQHQ PRHWHQYHUGHUZRUGHQXLWJHYRHUG(ULVDOppQHQDQGHU
JHEHXUGPDDUKHWPDJQRJPHHUHQVQHOOHU$DQKHWEHNNHQVHFUHWDULDDWZRUGWJHYUDDJGRP
D LQ KHW NDGHU YDQ KHW YRRUWJDQJVUDSSRUW DDQ GH DFWLHKRXGHUV YDQ
ZDWHUNZDQWLWHLWVJHUHODWHHUGH HQRI LQWHJUDOH SURMHFWHQ WH YUDJHQ ZDW HU QRGLJ LV RP GH
SURMHFWHQ XLW EHNNHQEHKHHUSODQ HQ GHHOEHNNHQEHKHHUSODQ WHJHQ KHW HLQGH YDQ GH
SODQSHULRGH RI JHUHDOLVHHUGWHNULMJHQ
E 'H]HOIGHRHIHQLQJWHPDNHQYRRUGHHLJHQ LQWHJUDOH SURMHFWHQ ]RZHOYRRUHLJHQLQEUHQJ
DOVYRRUGHELMGUDJHYDQDQGHUHDFWRUHQLQGH]HSURMHFWHQ 





,QKHWNDGHUYDQGHDGYLVHULQJYDQGHLQYHVWHULQJVSODQQHQ

(YHQDOVGHDFWLHVXLWGHGHHOEHNNHQEHKHHUSODQQHQGLHRQGHUGHHOXLWPDNHQYDQGHEHNNHQEHKHHUSODQHQ
HQGHDFWLHVXLWGHEHNNHQYRRUWJDQJVUDSSRUWHQ






F :DDUQRGLJYRRUVWHOOHQWHGRHQLQ]DNHIDFLOLWHULQJYDQYDVWJHORSHQSURMHFWHQRISURMHFWHQ
PHWHHQKRRJSRWHQWLHHO
G ,QGH]HRHIHQLQJHQWHYHQVWHSULRULWHUHQ

  $DQ KHW EHNNHQVHFUHWDULDDW ZRUGW JHYUDDJG RP LQ GH LQWHJUDOH SURMHFWHQ XLW KHW
EHNNHQEHKHHUSODQYHUGHUPXOWLIXQFWLRQHHOXLWWHZHUNHQPHWVSHFLILHNDDQGDFKWYRRU
D 'HRSWLPDOLVHULQJYDQKXQZHUNLQJDOVQDWXXUOLMNRYHUVWURPLQJVJHELHG
E 'H FRPELQDWLH KLHUYDQ PHW KHW YHUZH]HQOLMNHQ YDQ VSHFLILHNH LQVWDQGKRXGLQJV
GRHOVWHOOLQJHQ
F +HWQHPHQYDQPDDWUHJHOHQRPELMWRHNRPVWLJHRYHUVWURPLQJHQGHSLHNZDWHUDIYRHUQRJ
PHHU WH YHUWUDJHQ GRRU RQGHU DQGHUH YHUGHUH µYHUUXZLQJ¶ YDQ GH ZDWHUORSHQ HQ
DDQJHSDVWHHURVLHEHVWULMGLQJVPDDWUHJHOHQ
G +HW YLQGHQ YDQ H[WUD PLGGHOHQ HQ PRJHOLMNKHGHQ RP GH LQWHJUDOH SURMHFWHQ YHUGHU WH
YHUZH]HQOLMNHQ
$DQ DOOH EHWURNNHQ DGPLQLVWUDWLHV HQ EHOHLGVQLYHDXV ZRUGW JHYUDDJG RP KHW
EHNNHQVHFUHWDULDDWKLHULQPHHWHRQGHUVWHXQHQ


  $DQ KHW EHNNHQVHFUHWDULDDWZRUGW JHYUDDJGRPWHRQGHU]RHNHQRS ZHONHPDQLHUGHJHPHHQWHQ
NXQQHQJHVHQVLELOLVHHUGZRUGHQRSKHWYODNYDQSURMHFWHQLQ]DNHRQGHUDQGHUH LQILOWUDWLH+LHUELM
NDQJHIRFXVWZRUGHQRSJRHGHORNDOHYRRUEHHOGHQ YEJHPHHQWHOLMNHYHURUGHUQLQJHQ 


  2S UXLPWHOLMNH RUGHQLQJVYODN PRHW VWUHQJ YRRUNRPHQ ZRUGHQ GDW HU QRJ LQ YDOOHLJHELHG ZRUGW
JHERXZG'LWNDQRQGHUDQGHUHGRRUHHQJHGHJHQWRHSDVVLQJYDQGHZDWHUWRHWV


  $DQKHWEHNNHQVHFUHWDULDDWZRUGWJHYUDDJGRPGHRHIHQLQJYDQGH VLJQDDOJHELHGHQYHUGHU HQ
LQGLHQPRJHOLMNXLWJHEUHLGHU XLWWHZHUNHQHQDDQKHWEHNNHQEHVWXXUYRRUWHOHJJHQ





>ĞƐƐĞŶƵŝƚĚĞǁĂƚĞƌƐŶŽŽĚ
ǀĂŶϭϯƚŽƚϭϳŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϬ
WĞƌƐĐŽŶĨĞƌĞŶƚŝĞϭϳĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ
ƌŝƐŝƐǌĂĂůʹ &ĞĚĞƌĂĂů,ƵŝƐ

ϭ

ƌŝƐŝƐďĞůĞŝĚ
De Oost-Vlaamse provinciale crisiscel is dé plaats waar
veiligheidsdiensten en waterdeskundigen samenwerken.

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

,ƵůƉͲ ĞŶǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐĚŝĞŶƐƚĞŶ

ƌĂŶĚǁĞĞƌ
DĞĚŝƐĐŚĞĚŝĞŶƐƚĞŶ
WŽůŝƚŝĞ
ŝǀŝĞůĞďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐĞŶĞĨĞŶƐŝĞ

• KŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶŚĞĞĨƚϯ͘ϯϴϬŬŵ
ŽŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞĞŶϲϮϮŬŵ
ďĞǀĂĂƌďĂƌĞǁĂƚĞƌůŽƉĞŶ
tĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐŝŶĐƌŝƐŝƐĐĞů
Ͳ
Ͳ

WƌŽǀŝŶĐŝĞďĞƐƚƵƵƌKŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ;ϭ͘ϲϬϬ
ŬŵŽŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞǁĂƚĞƌůŽƉĞŶͿ
tΘ;ϲϮϮŬŵďĞǀĂĂƌďĂƌĞǁĂƚĞƌůŽƉĞŶͿ

KŶƚďƌĂŬŝŶĐƌŝƐŝƐĐĞů
Ͳ

sDD;ϭϴϬŬŵŽŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞǁĂƚĞƌůŽƉĞŶͿ
Ϯ

ƌŝƐŝƐďĞůĞŝĚ
Spinnenwebstructuur
provinciale en gemeentelijke crisiscellen
tĂƚĞƌƌĂŵƉǀĂŶϭϯƚŽƚϭϳŶŽǀĞŵďĞƌ
ϰ͘ϬϬϬƐĐŚĂĚĞĚŽƐƐŝĞƌƐŝŶϱϰŐĞŵĞĞŶƚĞŶ
WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞů
sĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌƐǀĂŶĂůůĞŚƵůƉͲ ĞŶǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐн
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ
ϮϭŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞĐƌŝƐŝƐĐĞůůĞŶĂĐƚŝĞĨ
ĂůƐƚ͕ĞǀĞƌĞŶ͕ĞŝŶǌĞ͕ĞŶĚĞƌůĞĞƵǁ͕ƌƉĞͲDĞƌĞ͕
'ĞŶƚ͕'ĞƌĂĂƌĚƐďĞƌŐĞŶ͕<ƌƵŝďĞŬĞ͕>ĞďďĞŬĞ͕>ŝĞƌĚĞ͕
>ŽĐŚƌŝƐƚŝ͕>ŽŬĞƌĞŶ͕DĂĂƌŬĞĚĂů͕DĞůůĞ͕DŽĞƌďĞŬĞ͕
EŝŶŽǀĞ͕KŽƐƚĞƌǌĞůĞ͕KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ͕^ŝŶƚͲ'ŝůůŝƐͲtĂĂƐ͕
tĞƚƚĞƌĞŶ͕ǁĂůŵ

ϯ

ƌŝƐŝƐďĞůĞŝĚ

/ŶǌĞƚ

ϯ͘ϬϬϬŚƵůƉǀĞƌůĞŶĞƌƐĞŶĚƵŝǌĞŶĚĞŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ
•
•
•
•
•
•

ƌĂŶĚǁĞĞƌ͗ϭ͘ϳϱϬ
,ĞƚZŽĚĞ<ƌƵŝƐ͗ϭϱϬ
WŽůŝƚŝĞ͗ϯϱϬ
ŝǀŝĞůĞďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ͗ϯϬϬ
ĞĨĞŶƐŝĞ͗ϮϬϬ
dĞĐŚŶŝƐĐŚĞĚŝĞŶƐƚĞŶ͗ϮϱϬ
ϰ

ƌŝƐŝƐďĞůĞŝĚ

>ĞƐƐĞŶϭƚŽƚϱ
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘

'ĞůŝũŬƚŝũĚŝŐŽƉƐƚĂƌƚĞŶĞŶ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶǀĂŶĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
ĞŶůŽŬĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞůůĞŶ͘
ĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞůďĞƐůŝƐƚ
ŽǀĞƌďŽǀĞŶůŽŬĂůĞŚƵůƉͲ ĞŶ
ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐĚŝĞŶƐƚĞŶ͘
/ŶƐĐŚĂŬĞůĞŶǀĂŶƉŽŵƉĞŶǀŝĂ
ůĂŶĚďŽƵǁĞŶĞǆƚĞƌŶĞďĞĚƌŝũǀĞŶ͘
sƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŝŶƐĐŚĂŬĞůĞŶŝŶůŽŬĂůĞ
ĐƌŝƐŝƐƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶƉƌĞǀĞŶƚŝĞĨ
ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐƐƉŽůŝƐ͘
ĞƌƐƚĞůŝũŶƐĂĂŶƉĂŬ ŽƉƚŝŵĂůŝƐĞƌĞŶ
;ǌĂŶĚǌĂŬũĞƐ͕ƌĂĂĚŐĞǀŝŶŐĞŶĂĂŶ
ďƵƌŐĞƌƐ͕ǌĞůĨƌĞĚǌĂĂŵŚĞŝĚ
ƐƚŝŵƵůĞƌĞŶ͕ŽƉǀŽůŐĞŶ
ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǀŽŽƌƐƉĞůůĞƌͿ

ϱ

^ĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶŵĞƚĚĞǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ
ĞǀĂĂƌďĂƌĞǁĂƚĞƌůŽƉĞŶ;ϲϮϮŬŵͿ
tĂƚĞƌǁĞŐĞŶĞŶĞĞŬĂŶĂĂůŶǀ
ĞŚĞĞƌƚŽ͘ŵ͘^ĐŚĞůĚĞ͕>ĞŝĞ͕ĞŶĚĞƌ͕ZŝŶŐͲ ĞŶ
DŽĞƌǀĂĂƌƚ͕ĞŶĚĞŬĂŶĂůĞŶ'ĞŶƚͲdĞƌŶĞƵǌĞŶ͕
'ĞŶƚͲKŽƐƚĞŶĚĞ͕^ĐŚŝƉĚŽŶŬͲ ĞŶ>ĞŽƉŽůĚƐŬĂŶĂĂů͘
ĞƚŝũǁĞƌŬŝŶŐŽƉEŽŽƌĚǌĞĞ͕tĞƐƚĞƌƐĐŚĞůĚĞĞŶ
ĞĞƐĐŚĞůĚĞ ŝƐďĞƉĂůĞŶĚǀŽŽƌŚĞƚƌĞŐĞůĞŶǀĂŶĚĞ
ĂĨǀŽĞƌǀĂŶŚĞƚŐĂŶƐĞǁĂƚĞƌƐǇƐƚĞĞŵ͘
ŝůĞŵŵĂŝŶĚĞŶĂĐŚƚǀĂŶǌŽŶĚĂŐŽƉŵĂĂŶĚĂŐ͗ƚĞ
ŐƌŽƚĞĂĨǀŽĞƌǀĂŶĚĞ>ĞŝĞ ǀŝĂZŝŶŐǀĂĂƌƚŝŶ<'d͕ŬŽŶ
ůĞŝĚĞŶƚŽƚĞĞŶŽǀĞƌďĞůĂƐƚŝŶŐǀĂŶĚĞDŽĞƌǀĂĂƌƚĞŶ
ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐŝŶ>ŽŬĞƌĞŶ͘
>ĞƐϲ
,ĞƚĞǀĞŶǁŝĐŚƚŝŐĂĨƐƚĞŵŵĞŶǀĂŶĚĞƚŝũǁĞƌŬŝŶŐŽƉ
ŚĞƚǁĂƚĞƌƐǇƐƚĞĞŵŝƐĐƌƵĐŝĂĂů͘
ĞďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶŐĞŶŽŵĞŶŝŶĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
ĐƌŝƐŝƐĐĞů͕ǀŝĂŶĂƵǁŽǀĞƌůĞŐŵĞƚtΘ͕ǌŝũŶďŝŶĚĞŶĚ
ǀŽŽƌĚĞůŽŬĂůĞďĞƐƚƵƌĞŶ͘

ϲ

^ĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶŵĞƚĚĞǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ
KŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞǁĂƚĞƌůŽƉĞŶ
WƌŽǀŝŶĐŝĞďĞƐƚƵƵƌKŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ
•
•

•
•

ϴϱϬŬŵŽŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞǁĂƚĞƌůŽƉĞŶŝŶ
ĞŝŐĞŶďĞŚĞĞƌ͘
&ŝŶĂŶĐŝĞƌƚĞŶŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶƚĚĞďĞƐƚƵƌĞŶ
ǀĂŶWŽůĚĞƌƐĞŶtĂƚĞƌŝŶŐĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
ďĞŚĞĞƌǀĂŶϳϱϬŬŵŽŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞ
ǁĂƚĞƌůŽƉĞŶ͘
<ĞŶŶŝƐĐĞŶƚƌƵŵŽƉŚĞƚƚĞƌƌĞŝŶ
ƌǀĂƌŝŶŐƐĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ>ƵĐĞtŝŶŶĞ ŝƐ
ǀĂƐƚůŝĚǀĂŶĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞůďŝũ
ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐĞŶ͘

>ĞƐϳ
,ĞƚŬĞŶŶŝƐĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞ͕
ŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉĞĞŶŐŽĞĚĞǀĞŶǁŝĐŚƚƚƵƐƐĞŶ
͞ƉůĂŶŶĞƌƐ͟ĞŶ͞ĚŽĞŶĞƌƐ͕͟ŝƐĐƌƵĐŝĂĂůǀŽŽƌĞĞŶ
ŐŽĞĚĐƌŝƐŝƐďĞůĞŝĚ͘

Oost-Vlaanderen, waterprovincie:
een complex, fijnmazig netwerk

ϳ

^ĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶŵĞƚĚĞǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ
KŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞǁĂƚĞƌůŽƉĞŶ

sůĂĂŵƐĞDŝůŝĞƵŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ
•

•
•

ĞŚĞĞƌƚϭϴϬŬŵŽŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞǁĂƚĞƌůŽƉĞŶ͕Ž͘ŵ͘
ƵŝĚůĞĚĞ͕ĚŝǀĞƌƐĞDŽůĞŶďĞŬĞŶ͕<ĂůŬĞŶƐĞ sĂĂƌƚ͕
<ĂŶĂĂůǀĂŶ^ƚĞŬĞŶĞ͕ǁĂůŵ͘
ĞƐĐŚŝŬƚŽǀĞƌĞĞŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞ
ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǀŽŽƌƐƉĞůůĞƌ͘
/ŶKŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶŝƐĚĞǌĞŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚ
ƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚǀŽŽƌŚĞƚĞŶĚĞƌďĞŬŬĞŶ͘

>ĞƐϴ
sDDŵŽĞƚƉƌŽĂĐƚŝĞĨĞŶƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐ
ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǀŽŽƌƐƉĞůůŝŶŐĞŶďĞƐƉƌĞŬĞŶŵĞƚĚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞů͘
>ĞƐϵ
ŝũƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĨĂƐĞŵŽĞƚsDDĞĞŶ
ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌĂĨǀĂĂƌĚŝŐĞŶŝŶĚĞĐƌŝƐŝƐĐĞů͘
>ĞƐϭϬ
sĞƌƐŶĞůĚĞŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞƵŝƚďŽƵǁǀĂŶĚĞ
ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǀŽŽƌƐƉĞůůĞƌǀŽŽƌĚĞǀŽůůĞĚŝŐĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ͘

ϴ

^ĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶŵĞƚĚĞǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ
/ŶƚĞƌĂĐƚŝĞƚƵƐƐĞŶďĞŚĞĞƌĚĞƌƐǀĂŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞĞŶŽŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞ
ǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ
>ĞƐϭϭ
•

/ŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƚŝĞĞŶŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĞ
ĂĨƐƚĞŵŵŝŶŐǀĂŶĚĞĂĨǀŽĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
ĞŶŚĞƚďĞŚĞĞƌǀĂŶĚĞ
ǁĂĐŚƚďĞŬŬĞŶƐƚƵƐƐĞŶĚĞ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ͘

>ĞƐϭϮ
•

/ŶŬĂĂƌƚďƌĞŶŐĞŶǀĂŶ
ƵŝƚǁĂƚĞƌŝŶŐƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĞƐĚŝĞĚĞ
ǁĂƚĞƌĂĨǀŽĞƌǀĂŶĚĞŽŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞ
ǁĂƚĞƌůŽƉĞŶŶĂĂƌĚĞďĞǀĂĂƌďĂƌĞ
ƌĞŐĞůĞŶ͘

ϵ

^ĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶŵĞƚĚĞǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ
WŽůĚĞƌƐĞŶtĂƚĞƌŝŶŐĞŶ͗ŬĞŶŶŝƐďĞŶƵƚƚĞŶ
WŽůĚĞƌƐĞŶtĂƚĞƌŝŶŐĞŶ

ĞŚĞƌĞŶϳϱϬŬŵϮĚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞĞŶ
ϲϱϬŬŵϯĚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞŽŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞ
ǁĂƚĞƌůŽƉĞŶ͘
• dŝũĚĞŶƐĚĞǌĞĐƌŝƐŝƐŚĞďďĞŶǌĞŚƵŶ
ƚĞƌƌĞŝŶŬĞŶŶŝƐŽƉŶŝĞƵǁďĞǁĞǌĞŶ͘

•

>ĞƐϭϯ
ĞƚĞƌƌĞŝŶŬĞŶŶŝƐǀĂŶƉŽůĚĞƌƐĞŶ
ǁĂƚĞƌŝŶŐĞŶŵŽĞƚďĞŶƵƚ͕ŵĂĂƌ
ĂĨŐĞƐƚĞŵĚǁŽƌĚĞŶŽƉŚĞƚďĞůĞŝĚǀĂŶ
ĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞů͘

ϭϬ

/ŶƚĞŐƌĂĂůǁĂƚĞƌďĞůĞŝĚ
/ŶƐĐŚĂŬĞůĞŶǀĂŶĚĞďĞŬŬĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶ
,ĞƚŝŶƚĞŐƌĂůĞǁĂƚĞƌďĞůĞŝĚŝƐƚƌĂƉƐŐĞǁŝũƐŽƉŐĞďŽƵǁĚǀŝĂ
ĚĞĞůďĞŬŬĞŶƐ͕ďĞŬŬĞŶƐĞŶƐƚƌŽŽŵŐĞďŝĞĚĞŶ͘
• /ŶKŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶǌŝũŶĞƌϱďĞŬŬĞŶďĞƐƚƵƌĞŶǁĂĂƌĂůůĞĂĐƚŽƌĞŶ
ŚƵŶĂĐƚŝĞƐŽŶĚĞƌůŝŶŐĂĨƐƚĞŵŵĞŶ;ŽǀĞŶƐĐŚĞůĚĞ͕
ĞŶĞĚĞŶƐĐŚĞůĚĞ͕'ĞŶƚƐĞ<ĂŶĂůĞŶ͕ĞŶĚĞƌĞŶ>ĞŝĞͿ͘
• ,ĞƚĚŽĞůǀĂŶŝŶƚĞŐƌĂĂůǁĂƚĞƌďĞůĞŝĚŝƐŽŵǁĂƚĞƌŽǀĞƌůĂƐƚĞŶ
ǁĂƚĞƌƚĞŬŽƌƚĞŶƚĞǀĞƌŵŝũĚĞŶ͕ĚĞǁĂƚĞƌŬǁĂůŝƚĞŝƚƚĞǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ͕
ĚĞƐĐŚĞĞƉǀĂĂƌƚĞŶĚĞǁĂƚĞƌƌĞĐƌĞĂƚŝĞƚĞŽƉƚŝŵĂůŝƐĞƌĞŶ͕ƌĞŬĞŶŝŶŐ
ŚŽƵĚĞŶĚŵĞƚĂůůĞĂƐƉĞĐƚĞŶǀĂŶĞĐŽůŽŐŝĞ͕ůĂŶĚďŽƵǁĞŶ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉ͘
•

>ĞƐϭϰ
ĞďĞŬŬĞŶďĞƐƚƵƌĞŶŵŽĞƚĞŶŵŝŶĚĞƌƉůĂŶŵĂƚŝŐĞŶŵĞĞƌ
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞĞůǁĞƌŬĞŶ͘ĞďĞŬŬĞŶĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞǀƌĂĂŐĚ
ŽŵĞĞŶĚƌĂĂŝďŽĞŬ;ĚŝĞŶƐƚĞŶ͕ŶƵŵŵĞƌƐ͕ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚƐĚŽŵĞŝŶĞŶ
ǀĂŶĂůůĞĚŝĞŶƐƚĞŶďĞƚƌŽŬŬĞŶďŝũǁĂƚĞƌďĞůĞŝĚͿƚĞŵĂŬĞŶ͕ƚĞŶĚŝĞŶƐƚĞ
ǀĂŶĚĞůŽŬĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞůůĞŶ͘

ϭϭ

/ŶƚĞŐƌĂĂůǁĂƚĞƌďĞůĞŝĚ
ĞŶĚĞƌ
•
•

dŝũĚĞŶƐĚĞǌĞǁĂƚĞƌƌĂŵƉǁĂƐĚĞ
ĞŶĚĞƌŽŶǌĞŐƌŽŽƚƐƚĞǌŽƌŐ͘
ƌǌŝũŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞƚĞŬŽƌƚŬŽŵŝŶŐĞŶ
ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚŽƉŚĞƚǀůĂŬǀĂŶ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƌĚ
ŐƌĞŶƐŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚŽǀĞƌůĞŐ͘

>ĞƐϭϱ
DŽĚĞƌŶŝƐĞƌĞŶǀĂŶĚĞƐƚƵǁĞŶŝƐĞƐƐĞŶƚŝĞĞů
ǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌǀĂŶĚĞ
ĞŶĚĞƌŽƉsůĂĂŵƐŐƌŽŶĚŐĞďŝĞĚ͘
>ĞƐϭϲ
ŽŽƌĚĞĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶĚĞƚŝũǁĞƌŬŝŶŐ
ŽƉĚĞĞĞƐĐŚĞůĚĞ ŝƐŚĞƚĐƌĞģƌĞŶǀĂŶ
ďƵĨĨĞƌĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ;Ž͘ŵ͘ŽƉŚĞƚŐƌŽŶĚŐĞďŝĞĚ
ǀĂŶtĂůůŽŶŝģͿĞǀĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĂůƐĚĞ
ǁĂƚĞƌĂĨǀŽĞƌǀŽŽƌŚĞƚŽƉůŽƐƐĞŶǀĂŶĚĞ
ǁĂƚĞƌƉƌŽďůĞŵĂƚŝĞŬǀĂŶĚĞĞŶĚĞƌ͘

ƵĨĨĞƌĞŶŝƐĞǀĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĂůƐǁĂƚĞƌĂĨǀŽĞƌ
ϭϮ

/ŶƚĞŐƌĂĂůǁĂƚĞƌďĞůĞŝĚ
DŽĚĞůǀĂŶŐƌĞŶƐŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ
>ĞƐϭϳ
'ĞǌŝĞŶǁĂƚĞƌůŽƉĞŶŐĞĞŶŐƌĞŶǌĞŶŬĞŶŶĞŶ͕ŝƐĞƌŶŽŽĚĂĂŶ
ĂĨƐƉƌĂŬĞŶĞŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŽŵƚƌĞŶƚĚĞŐƌĞŶƐŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞ
ĞĨĨĞĐƚĞŶ͘
>ĞƐϭϴ
ĞŶŵŽĚĞůǀĂŶŐƌĞŶƐŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ
ŵŽĞƚƌĞŬĞŶŝŶŐŚŽƵĚĞŶŵĞƚϰƚǇƉĞƐŐƌĞŶǌĞŶ͗
• ďĞŬŬĞŶŐƌĞŶǌĞŶ
• ŐƌĞŶǌĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞsůĂĂŵƐĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞƐ
• ŐĞǁĞƐƚŐƌĞŶǌĞŶ
• ůĂŶĚƐŐƌĞŶǌĞŶ
KŶǌĞĞƌǀĂƌŝŶŐůĞĞƌƚŽŶƐĚĂƚ͗
Ͳ ďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶĞŶĂĨƐƚĞŵŵŝŶŐĞŶĚŝĞĚĞŐƌĞŶǌĞŶǀĂŶĚĞďĞŬŬĞŶƐĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞsůĂĂŵƐĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĞƐŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶ͕ŚĞƚďĞƐƚǁŽƌĚĞŶŐĞŶŽŵĞŶĚŽŽƌĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞŐŽƵǀĞƌŶĞƵƌƐ͘
Ͳ ďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶĞŶĂĨƐƚĞŵŵŝŶŐĞŶĚŝĞĚĞŐƌĞŶǌĞŶǀĂŶĚĞŐĞǁĞƐƚĞŶĞŶŚĞƚůĂŶĚ
ŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶŚĞƚďĞƐƚǁŽƌĚĞŶŐĞŶŽŵĞŶĚŽŽƌĚĞĨĞĚĞƌĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞů͘

ϭϯ

ĞϭϴůĞƐƐĞŶƵŝƚĚĞǁĂƚĞƌƌĂŵƉǀĂŶŶŽǀĞŵďĞƌ
ƌŝƐŝƐďĞůĞŝĚ

ϭ͘ 'ĞůŝũŬƚŝũĚŝŐŽƉƐƚĂƌƚĞŶĞŶĨƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶǀĂŶĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĞŶ
ůŽŬĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞůůĞŶ͘
Ϯ͘ ĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞůďĞƐůŝƐƚŽǀĞƌďŽǀĞŶůŽŬĂůĞŚƵůƉͲ ĞŶ
ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐĚŝĞŶƐƚĞŶ͘
ϯ͘ /ŶƐĐŚĂŬĞůĞŶǀĂŶƉŽŵƉĞŶǀŝĂůĂŶĚďŽƵǁĞŶĞǆƚĞƌŶĞďĞĚƌŝũǀĞŶ͘
ϰ͘ sƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŝŶƐĐŚĂŬĞůĞŶŝŶůŽŬĂůĞĐƌŝƐŝƐƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶ
ƉƌĞǀĞŶƚŝĞĨǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐƐƉŽůŝƐ͘
ϱ͘ ĞƌƐƚĞůŝũŶƐĂĂŶƉĂŬ ŽƉƚŝŵĂůŝƐĞƌĞŶ;ǌĂŶĚǌĂŬũĞƐ͕ƌĂĂĚŐĞǀŝŶŐĞŶ
ĂĂŶďƵƌŐĞƌƐ͕ǌĞůĨƌĞĚǌĂĂŵŚĞŝĚƐƚŝŵƵůĞƌĞŶ͕ŽƉǀŽůŐĞŶ
ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǀŽŽƌƐƉĞůůĞƌͿ͘
ϭϰ

ĞϭϴůĞƐƐĞŶƵŝƚĚĞǁĂƚĞƌƌĂŵƉǀĂŶŶŽǀĞŵďĞƌ
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘
ϭϬ͘
ϭϭ͘
ϭϮ͘
ϭϯ͘

^ĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶŵĞƚǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ

,ĞƚĞǀĞŶǁŝĐŚƚŝŐĂĨƐƚĞŵŵĞŶǀĂŶĚĞƚŝũǁĞƌŬŝŶŐŽƉŚĞƚǁĂƚĞƌƐǇƐƚĞĞŵŝƐĐƌƵĐŝĂĂů͘
ĞďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶŐĞŶŽŵĞŶŝŶĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞů͕ǀŝĂŶĂƵǁŽǀĞƌůĞŐŵĞƚtΘ͕
ǌŝũŶďŝŶĚĞŶĚǀŽŽƌĚĞůŽŬĂůĞďĞƐƚƵƌĞŶ͘
,ĞƚŬĞŶŶŝƐĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞ͕ŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉĞĞŶŐŽĞĚĞǀĞŶǁŝĐŚƚƚƵƐƐĞŶ
͞ƉůĂŶŶĞƌƐ͟ĞŶ͞ĚŽĞŶĞƌƐ͕͟ŝƐĐƌƵĐŝĂĂůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĐƌŝƐŝƐďĞůĞŝĚ
sDDŵŽĞƚƉƌŽĂĐƚŝĞĨĞŶƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǀŽŽƌƐƉĞůůŝŶŐĞŶďĞƐƉƌĞŬĞŶ
ŵĞƚĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞů͘
ŝũƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĨĂƐĞŵŽĞƚsDDĞĞŶǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌĂĨǀĂĂƌĚŝŐĞŶŝŶĚĞ
ĐƌŝƐŝƐĐĞů͘
sĞƌƐŶĞůĚĞŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞƵŝƚďŽƵǁǀĂŶĚĞŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐǀŽŽƌƐƉĞůůĞƌǀŽŽƌĚĞ
ǀŽůůĞĚŝŐĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞ͘
/ŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƚŝĞĞŶŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĞĂĨƐƚĞŵŵŝŶŐǀĂŶĚĞĂĨǀŽĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞĞŶŚĞƚďĞŚĞĞƌ
ǀĂŶĚĞǁĂĐŚƚďĞŬŬĞŶƐƚƵƐƐĞŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌĚĞƌƐ͘
/ŶŬĂĂƌƚďƌĞŶŐĞŶǀĂŶƵŝƚǁĂƚĞƌŝŶŐƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĞƐĚŝĞĚĞǁĂƚĞƌĂĨǀŽĞƌǀĂŶĚĞ
ŽŶďĞǀĂĂƌďĂƌĞǁĂƚĞƌůŽƉĞŶŶĂĂƌĚĞďĞǀĂĂƌďĂƌĞƌĞŐĞůĞŶ͘
ĞƚĞƌƌĞŝŶŬĞŶŶŝƐǀĂŶƉŽůĚĞƌƐĞŶǁĂƚĞƌŝŶŐĞŶŵŽĞƚďĞŶƵƚ͕ŵĂĂƌĂĨŐĞƐƚĞŵĚ
ϭϱ
ǁŽƌĚĞŶŽƉŚĞƚďĞůĞŝĚǀĂŶĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞů͘

ĞϭϴůĞƐƐĞŶƵŝƚĚĞǁĂƚĞƌƌĂŵƉǀĂŶŶŽǀĞŵďĞƌ
ϭϰ͘

ϭϱ͘
ϭϲ͘
ϭϳ͘
ϭϴ͘

/ŶƚĞŐƌĂĂůǁĂƚĞƌďĞůĞŝĚ

ĞďĞŬŬĞŶďĞƐƚƵƌĞŶŵŽĞƚĞŶŵŝŶĚĞƌƉůĂŶŵĂƚŝŐĞŶŵĞĞƌŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞĞůǁĞƌŬĞŶ͘Ğ
ďĞŬŬĞŶĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞǀƌĂĂŐĚŽŵĞĞŶĚƌĂĂŝďŽĞŬ;ĚŝĞŶƐƚĞŶ͕ŶƵŵŵĞƌƐ͕
ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚƐĚŽŵĞŝŶĞŶǀĂŶĂůůĞĚŝĞŶƐƚĞŶďĞƚƌŽŬŬĞŶďŝũǁĂƚĞƌďĞůĞŝĚͿƚĞŵĂŬĞŶ͕ƚĞŶĚŝĞŶƐƚĞ
ǀĂŶĚĞůŽŬĂůĞĐƌŝƐŝƐĐĞůůĞŶ͘
DŽĚĞƌŶŝƐĞƌĞŶǀĂŶĚĞƐƚƵǁĞŶŝƐĞƐƐĞŶƚŝĞĞůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚǁĂƚĞƌďĞŚĞĞƌǀĂŶĚĞĞŶĚĞƌŽƉ
sůĂĂŵƐŐƌŽŶĚŐĞďŝĞĚ͘
ŽŽƌĚĞĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶĚĞƚŝũǁĞƌŬŝŶŐŽƉĚĞĞĞƐĐŚĞůĚĞ ŝƐŚĞƚĐƌĞģƌĞŶǀĂŶ
ďƵĨĨĞƌĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ;Ž͘ŵ͘ŽƉŚĞƚŐƌŽŶĚŐĞďŝĞĚǀĂŶtĂůůŽŶŝģͿĞǀĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĂůƐĚĞǁĂƚĞƌĂĨǀŽĞƌ
ǀŽŽƌŚĞƚŽƉůŽƐƐĞŶǀĂŶĚĞǁĂƚĞƌƉƌŽďůĞŵĂƚŝĞŬǀĂŶĚĞĞŶĚĞƌ͘
'ĞǌŝĞŶǁĂƚĞƌůŽƉĞŶŐĞĞŶŐƌĞŶǌĞŶŬĞŶŶĞŶ͕ŝƐĞƌŶŽŽĚĂĂŶĂĨƐƉƌĂŬĞŶĞŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ
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