
WATEROVERLAST 
Geraardsbergen 

 
Een stand van zaken op 1 juni 2011 

 

 
INFOBROCHURE VOOR DE INWONERS  

VAN WATERGEVOELIGE GEBIEDEN 

 

 
 
Dit is een infobrochure voor de inwoners van de buurten die 
getroffen werden door de overstromingen van november 
2010 en januari 2011. Het stadsbestuur wil langs deze weg 
inlichtingen geven over de maatregelen die genomen worden 
om de oorzaken van de wateroverlast te bestrijden en de 
overlast bij overstromingen te beperken. 



Het stadsbestuur heeft de voorbije maanden verschillende 
oplossingsscenario's voor de gebieden die door de overstromingen 
getroffen werden onderzocht. Daarvoor was het vaak nodig om met 
andere instanties of overheden samen te werken. Het bestuur krijgt nu 
een eerste zicht op de concrete maatregelen voor enkele wijken. Voor 
andere wijken worden de resultaten van enkele onderzoeken nog 
afgewacht. 
 
In deze infobrochure informeren wij u over een nieuw 
communicatiesysteem tijdens rampen, vervolgens krijgt u per getroffen 
gebied een overzicht van oorzaken en maatregelen en tenslotte lichten we 
een aantal algemene oorzaken en maatregelen in verband met 
wateroverlast toe. 
 
  
 
 
 



Geef uw gsm-nummer door en het 
stadsbestuur houdt u via sms op de hoogte 
bij wateroverlast  
 
Toen onze stad in 2010 en januari 2011 werd getroffen door wateroverlast 
heeft de crisiscel al het mogelijke gedaan om de inwoners, en vooral 
diegenen in de watergevoelige gebieden, te informeren over de toestand. 
Er werden voortdurend berichten op de website geplaatst, de pers werd 
nauwgezet geïnformeerd, er werden flyers rondgedeeld en er werd een 
noodnummer voor inwoners geïnstalleerd. 
 
Communicatie bleek onvoldoende 
Na de ramp organiseerde het stadsbestuur evaluatievergaderingen met de 
getroffen inwoners van Overboelare, Zandbergen en het stadscentrum. 
Tijdens deze gesprekken werd duidelijk dat de gerichte communicatie met 
de slachtoffers onvoldoende was. Mensen die met hun laarzen in het water 
staan kunnen niet gemakkelijk naar de website surfen of naar de radio 
luisteren. Een gsm hebben de meeste mensen wel op zak en is in dit geval 
waarschijnlijk het gemakkelijkste informatiekanaal. 
 
Geef uw gsm-nummer door en de crisiscel stuurt u een sms 
Om bij een mogelijke ramp in de toekomst beter te communiceren wil het 
stadsbestuur de inwoners die in een watergevoelige straat wonen, 
informeren via sms. Extra voordeel is dat we zo ook inwoners bereiken die 
op dat ogenblik niet thuis zijn. 
 
Inwoners die van deze dienst gebruik willen maken kunnen naam, adres 
en gsm-nummer melden aan het stadsbestuur, bij voorkeur elektronisch 
via www.geraardsbergen.be. Indien u dit niet via de website kan melden, 
kan u ook bellen naar 054 43 44 12 en uw gegevens doorgeven. 
 
De gsm-nummers zullen uitsluitend bij watersnood worden gebruikt en 
worden niet aan derden doorgegeven. 
 
Meer info: communicatiedienst, 054 43 44 12, info@geraardsbergen.be. 
 

 



Aanpak wateroverlast per getroffen buurt 
 

Overboelare 
 
Het Waterbouwkundig Labo onderzoekt, in opdracht van de Vlaamse 
regering en in het kader van een breder onderzoek, hoe dijken kunnen 
ingeschakeld worden op korte termijn en in welke mate een investering in 
dijken verantwoordbaar is in combinatie met de andere maatregelen. De 
resultaten moeten uitwijzen hoe hoog het water nog zal komen te staan 
en in welke mate het zinvol is te investeren in dijken.  
 
Op de rechteroever in Overboelare overweegt Waterwegen & Zeekanaal 
alvast het volgende: 

− het wegnemen van de dijk aan de gewestgrens 
− het aanpassen van de langs- en dwarsdijk 
− het aanleggen van een nieuwe dijk tussen de Majoor Van Lierdelaan 

en de spoorweg. 
 
Net voor de gewestgrens mondt de Mark uit in de Dender. De Vlaamse 
Milieu Maatschappij werkt aan een integraal project op de Mark. De aanleg 
van een tweede bufferbekken en de hermeandering van de Mark moeten 

de wateroverlast stroomafwaarts 
doen verminderen. 
 
Naar aanleiding van de recente 
opheffing van de wateringen 
worden tussen de provincie en de 
stad interne afspraken gemaakt 
rond de regeling van de schoffen en 
het beheer van de Gavergracht. 
 
 
 
 

Goeferdinge 
 
De Molenbeek zorgt in Goeferdinge voor overstromingsrisico. De 
beheerder van de Molenbeek, de provincie Oost-Vlaanderen, heeft daarom 
bijkomende buffercapaciteit voorzien door de aanleg van een wachtbekken 
op de Molenbeek in Goeferdinge en een op de Kalsterbeek in Zarlardinge. 
Ze plant nog een wachtbekken op de Terkleppebeek in Everbeek. 
 
 
 



Zandbergen 

− Jan De Coomanstraat en Beekstraat 
Bij hoge waterstanden van de Dender kan de Molenbeek haar water 
onvoldoende lozen en zorgt ze voor overstromingen in deze buurt. 
De VMM is begonnen met de aanleg van twee wachtbekkens op de 
Molenbeek: één in Smeerebbe-Vloerzegem en één ter hoogte van de N42 
in Lierde. Meer stroomopwaarts plant ze de aanleg van nog een  
wachtbekken ter hoogte van Trippen. 
 
Een bijkomend probleem in deze buurt is dat de Nuchten twee meter lager 
ligt dan de Dender en het water bij hoge Denderwaterstanden niet via de 
Rijt kan wegstromen. Daardoor blijft het gebied dagenlang onder water 
staan na overstromingen. Het Vlaams Gewest zal dit samen met de 
provincie in het najaar van 2011 oplossen door ofwel de uitlaatklep op de 
Dender voor het station van Aquafin te verlagen ofwel een nieuwe 
uitlaatklep voorbij het Aquafinstation te voorzien. 
 
De buisconstructies onder de wegenis, spoorweg, e.d. worden 
gecontroleerd naar doorvoercapaciteit.  

− Jan De Coomanstraat (tussen Beekstraat en 
gemeentegrens met Ninove) 

 
De provincie Oost-Vlaanderen en de stad hebben een veldonderzoek en 
opmetingen uitgevoerd. De stad bereidt momenteel enkele kleine 
ingrepen voor zoals het plaatsen van een terugslagklep op het 
regenwaterstelsel van de riolering en het gelijkmatig ophogen van de 
berm langs het voetpad. 

− Benedenstraat 
 

De provincie Oost-Vlaanderen en de stad hebben een veldonderzoek en 
opmetingen uitgevoerd. De stad overweegt om een dijk en aangepaste 
riolering langs en in de Benedenstraat te voorzien. Het schepencollege 
heeft dit al principieel goedgekeurd. 
 

− Peperstraat 
 
W&Z onderzoekt of ingrepen aan de oevers van de Dender of dijken een 
oplossing kunnen bieden voor het risico op wateroverlast in de 
Peperstraat. De werking van de bestaande uitlaatklep zal worden 
onderzocht. 
 



Geraardsbergen - Karmelietenstraat 
 

De waterdreiging voor de 
Karmelietenstraat komt niet 
alleen rechtstreeks uit de 
Dender, maar ook in belangrijke 
mate uit de riolering. In de 
Karmelietenstraat en het deel 
van het centrum daarrond is er 
een probleem met instroom in 
de collector van Aquafin. Het 
water stroomt er uit de riolen de 
straat op en de huizen binnen. 
 
De stad en Aquafin hebben de 

voorbije maanden met enkele buurtbewoners samengezeten om enkele 
oorzaken en mogelijke oplossingen te bespreken. 
 
De stad, Aquafin en het Waterbouwkundig Labo van de Vlaamse overheid 
onderzoeken tijdens de komende maanden enkele oplossingsscenario’s. 
De stad en Aquafin brengen de collector van de Grotestraat en alle 
verbindingen tussen de collector en de Oude Dender en eventuele 
vermazingen van de Oude Dender in kaart en onderzoeken de  verbinding 
van de Kortelakebeek met de oude loop van de Oude Dender.  
Om tegemoet te komen aan een voorstel van buurtbewoners onderzoekt 
Aquafin ook de potentiële werking van een omgekeerde venturiconstructie 
voor de uitstroom van afvalwater uit het rioleringsnet.  
 
Voor verschillende 
woningen in de 
Karmelietenstraat, maar 
ook de Kattestraat en 
omgeving, kan het plaatsen 
van een terugslagklep op 
de vuilwaterafvoer soelaas 
bieden. Dit is een 
maatregel die in 
aanmerking kan komen 
voor de premie voor 
waterpreventieve 
maatregelen van de stad 
(zie verder).  
 



Aanpak wateroverlast – algemeen 
 
In Vlaanderen zijn verschillende overheden en personen verantwoordelijk 
voor het beheer van waterlopen. De bevoegdheid over de verschillende 
maatregelen die de inwoners van de stad Geraardsbergen soelaas moeten 
bieden, rust dan ook bij de verschillende overheden en instanties. U vindt 
de verdeling van de bevoegdheden in onderstaande tabel. 
 
Bevaarbare 
waterlopen 

Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z) 

1e categorie Vlaamse 
Milieumaatschappij 
(VMM) 

2e categorie provincie 
3e categorie + 
straatgrachten 

stad 

Onbevaarbare 
waterlopen 

private grachten aangelanden 
 
Indien u erover twijfelt wie een bepaalde gracht moet onderhouden, kan u 
terecht bij de technische dienst van de stad (tel. 054 43 44 32, e-mail 
technische.dienst@geraardsbergen.be). 
 
Om de maatregelen die op de verschillende beleidsniveaus gepland of 
onderzocht worden (Vlaams, provinciaal, gemeentelijk en Waals) op 
mekaar af te stemmen, heeft, onder leiding van de provinciegouverneur, 
een interbestuurlijk overleg plaatsgevonden. Het stadsbestuur heeft 
tevens een overleg gehad met het kabinet van minister van openbare 
werken, Hilde Crevits. 
De verdere opvolging en coördinatie gebeurt door de provinciegouverneur 
en het bekkensecretariaat van de Dender. 
 
Naar aanleiding van de overstromingen van november vorig jaar 
organiseerden de commissies Leefmilieu/Ruimtelijke Ordening en 
Openbare Werken/Infrastructuur van het Vlaams parlement een reeks 
hoorzittingen. Op basis van de bevindingen, heeft het Waterbouwkundig 
Laboratorium op Vlaams niveau de opdracht gekregen te onderzoeken 
welke combinatie van maatregelen nodig is en welke investeringen 
verantwoord zijn. Bij het onderzoek wordt rekening gehouden met 
maatschappelijke schade en is het opzet de huizen te beschermen. 
 
De communicatie en het overleg tussen Vlaanderen en Wallonië op het 
niveau van de beheerders van de Dender wordt opgewaardeerd. In de 
toekomst zal op momenten van dreiging tot wateroverlast meer info 
doorgespeeld worden naar de betrokken lokale besturen. 
 
Ook de provinciale en lokale overheden hebben de voorbije maanden 
verschillende oplossingsscenario’s onderzocht die binnen hun 
bevoegdheden vallen.  



Oorzaken van de overstromingen 
Winteroverstromingen worden veroorzaakt door langdurige regen en een 
verzadigde bodem. Een eerste belangrijke oorzaak van die 
overstromingen is de verharding van Vlaanderen. Het regenwater kan 
steeds moeilijker in de grond sijpelen, de bodem werd harder door 
asfaltering en bebouwing. Die harde bodem maakt dat het water heel snel 
afvloeit naar de grote rivieren en die kunnen zulke hoeveelheden water 
niet aan. 
 
Bijkomende oorzaak is dat de landbouwpercelen almaar groter werden. 
Vroeger hadden de boeren kleine percelen met grachtjes en hagen. Dit 
veranderde: er kwamen grote percelen, grachten gingen dicht, hagen 
verdwenen. Daardoor is het voor het hemelwater moeilijker om in de 
bodem door te dringen. Want dit moet traag gebeuren, de bodem moet 
als een spons kunnen fungeren. Die sponsfunctie is nu weg, het water 
spoelt snel naar de rivieren. 
 
Tweede belangrijke oorzaak van de winteroverstromingen is dat her en 
der valleien bebouwd werden. Vroeger waren er meer winterbedden, 
overstromingsgebieden die in de winter onder water konden staan. 
 
Of we meer overstromingen zullen krijgen in de toekomst, zal 
voornamelijk afhangen van de klimaatsverandering, wat moeilijk exact te 
voorspellen is. 
 

Maatregelen om overstromingen te voorkomen 

Bepaalde soorten maatregelen zijn belangrijker en hebben meer effect 
dan andere. Elke individuele burger en elke waterloopbeheerder draagt 
verantwoordelijkheid.  
 
De bovenvermelde oorzaken maken duidelijk dat de aandacht prioritair 
moet uitgaan naar het vasthouden van water. 
In verstedelijkt gebied kan dat door aangepaste bouwvoorschriften en 
door uitbreiding van de verplichte erosiebestrijding en 
waterconserveringsprojecten. 
 
Om dit principe toe te passen, treffen het gewest, de provincie en de stad 
algemene brongerichte maatregelen via een verordening inzake afval- en 
hemelwater. De maatregelen hebben betrekking op de verplichte opvang 
en hergebruik van regenwater en infiltratie of buffering bij elke 
nieuwbouw en herbouw en bij de aanleg van verhardingen. Bovendien 
stimuleert de stad deze maatregelen bij verbouwingen via een 
premiereglement en adviesverlening en voert ze controles uit op de goede 
naleving ervan. 
 



Om erosie en modderstromen tegen te gaan, heeft de gemeente de 
medewerking van de landbouwers hard nodig. Zij kunnen door 
teelttechnische maatregelen, perceelsrandenbeheer en grasbufferstroken 
al een deel van de ellende tegenhouden. In landbouwgebied moet het 
erosiebestrijdingsplan zorgen voor het deel van de oplossing daar. 
Landbouwers krijgen hiervoor begeleiding van de provincie en de stad en 
kunnen rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid.  
 
De stad stimuleert landbouwers en andere inwoners ook om hagen, 
houtkanten en dergelijke (‘kleine landschapselementen’ genaamd) aan te 
planten of te onderhouden via een subsidie en om velden te voorzien van 
een winterbegroeiing. 
 
Pas indien het ophouden van het water ontoereikend blijkt, is het bergen 
van het water, via bvb. bufferbekkens, aangewezen. Hierover leest u in 
onderstaande punten meer. 
 
Als ophouden en bergen onvoldoende zijn, moet water gecontroleerd 
afgevoerd worden en daar waar wateroverlast dreigt, zo vlot mogelijk 
worden afgevoerd. Weloverwogen ruimen van grachten is daarbij 
belangrijk. 
 
Enkele concrete maatregelen nader bekeken: 

• Onteigening 
Het Vlaams Gewest onderzoekt of onteigenen van woningen die in 
watergevoelig gebied gebouwd zijn, mogelijk is. De resultaten van deze 
studie worden afgewacht. 

• Watertoets 
Bij elke stedenbouwkundige aanvraag wordt de watertoets toegepast.  In 
die watertoets wordt enerzijds onderzocht wat de algemene impact van de 
werken of veranderingen zal zijn op de omgeving en anderzijds welke 
effecten de werken zullen veroorzaken in het gebied van de werken zelf. 
Het resultaat van de watertoets wordt in de vergunning opgenomen als 
een waterparagraaf, waarbij voorwaarden worden opgelegd om eventuele 
schade zoveel mogelijk te beperken. 

• Vernieuwing stuwen op de Dender 
De stuwen op de Dender zullen door Waterwegen & Zeekanaal NV 
vernieuwd worden omdat de stuwen het grootste knelpunt zijn inzake 
wateroverlast op de Dender zelf. Daarbij zijn de stuwen van Aalst en 
Geraardsbergen voor de Vlaamse regering prioritair. De kost voor de 
vernieuwbouw van de stuw van Geraardsbergen wordt geraamd op 5,2 
miljoen euro; de aanbesteding zal gebeuren in 2012. De vernieuwing van 
de overige stuwen op de Dender staat jaar na jaar gepland tot 2016. 



• Baggeren 
Baggeren van de Dender dringt zich in eerste instantie niet op aangezien 
de doorstroomsectie groot genoeg is. De knelpunten op de Dender 
bestaan in hoofdzaak uit de verouderde stuwen zoals hierboven 
toegelicht. 
Wel worden natuurlijke drempels in de Dender weggenomen. Enkel 1 km 
stroomopwaarts van de stuw van Geraardsbergen waar de 
doorstroomsectie te klein is, zal de Dender met 1 meter verdiept en 
gebaggerd worden. 
 
Wanneer een hoge Denderwaterstand zich aankondigt, laat men het 
waterpeil zo laag mogelijk zakken. Het peil van  de Dender kan niet 
preventief verlaagd worden tot onder een bepaald niveau, aangezien dan 
het risico bestaat dat de oevers instorten.  

• Bufferbekkens 
Om meer ruimte voor water te creëren langs de Dender stroomopwaarts 
van Geraardsbergen, wordt in Wallonië de aanleg van een bufferbekken 
gepland en langs de Marke, die net voor de gewestgrens in de Dender 
uitmondt. 
Verder worden bijkomende bufferbekkens gepland op de Molenbeek die 
door Goeferdinge stroomt en op de Molenbeek die door Ophasselt, 
Smeerebbe-Vloerzegem en Zandbergen stroomt. Hierover vindt u meer 
informatie hierboven. 

• Onderhoud waterlopen en grachten 
Elke individuele burger en elke waterloopbeheerder is verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de grachten en waterlopen die onder zijn of haar 
beheer vallen.  
 
Vlaanderen, de provincie en de stad voorzien jaarlijks budgetten voor het 
ruimen en onderhouden van waterlopen. Op basis van de 
noodwendigheden wordt jaarlijks een planning opgemaakt. 
 
Veel afwateringsgrachten vallen echter niet onder het beheer van deze 
overheden, maar onder de verantwoordelijkheid van de aangelanden 
(individuele burgers). Indien u erover twijfelt wie een bepaalde gracht 
moet onderhouden, kan u terecht bij de technische dienst van de stad 
(tel. 054 43 44 32, e-mail technische.dienst@geraardsbergen.be). 

• Rioleringsinfrastructuur 
Aquafin heeft een oplijsting gemaakt van de acties die in eerste instantie 
noodzakelijk zijn om de werking van de collector- en 
rioleringsinfrastructuur te optimaliseren in functie van de interactie met de 
waterlopen. Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken worden 
verdere acties ondernomen. 
 



• Premie waterpreventieve maatregelen 
Inwoners uit Geraardsbergse watergevoelige gebieden kunnen een 
subsidie krijgen voor de helft van hun kosten tot maximum 250 euro als 
ze waterwerende preventiewerkzaamheden aan hun huis uitvoeren. 
Maatregelen die in aanmerking kunnen komen, zijn: waterwerende 
schotten, terugslagkleppen, pompen, keermuren, … 
Let op: facturen mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn 
dan twee maand. 
 
De aanvraag kan ingediend worden via het aanvraagformulier op de 
website www.geraardsbergen.be/wateroverlast of via de dienst 
duurzaamheid van de stad (tel. 054 43 44 24, e-mail 
duurzaam@geraardsbergen.be). 
 

− Waterwerende schotten 
Het waterdicht afsluitbaar maken van toegangen tot de woning is een 
afdoende maatregel om te verhinderen dat water binnendringt. 
 
Een vergelijkende test van verschillende types waterwerende schotten 
(voor keldergaten, deuren, poorten, ...) is in voorbereiding door de stad. 
 

− Keermuren 
Een keermuur kan niet verhinderen dat bij een overstroming, onder druk 
van het omgevende water, binnen de ommuurde zone water zal 
binnendringen via de bodem. Alternatieve of aanvullende maatregelen, 
zoals het waterdicht afsluitbaar maken van toegangen tot de woning en 
een pompinstallatie, blijven dus zeker nodig. 
 

Door het oprichten van een keermuur wordt overstroombare ruimte 
ingenomen. Dit kan ertoe leiden dat in de omgeving het gevaar voor 
wateroverlast toeneemt. Indien de ommuring beperkt blijft tot de woning 
zelf en de onmiddellijke randzone ervan, is de impact ervan op de 
omgeving relatief beperkt. Ter compensatie van verlies aan ruimte voor 
water, kan opgelegd worden om de aanhogingen rondom de keermuur 
deels uit te voeren met grond die uit de overstroombare tuinzone wordt 
ontgraven. Indien de impact op de omgeving te groot wordt geacht, kan 
de premie of de eventuele vergunning geweigerd worden. 
 

Groenten uit overstroomde tuinen 
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft in de loop van de 
maand maart 2011 stalen genomen in de moestuinen die tijdens de 
overstromingen van november 2010 en januari 2011 zijn ondergelopen. 
Uit de analyse van die staalnames blijkt dat de overstroomde gronden nog 
geschikt zijn om groenten te telen. Nergens werden overschrijdingen van 
toegelaten concentraties gemeten. 



 
In het stedelijk infoblad ‘Geraardsbergen info’ van september verschijnt 
een uitgebreid artikel over de maatregelen die in deze infokrant beknopt 
besproken werden. 
 
 
Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u die richten aan: 
 
Stadsbestuur Geraardsbergen 
College van burgemeester en schepenen 
 
Dienst duurzaamheid 
Weverijstraat 20 
9500 GERAARDSBERGEN 
 
tel. 054 43 44 24 
e-mail: wateroverlast@geraardsbergen.be  
 

  
 

 


