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1. Tijdelijke overstromingsgebieden langs de 
Mark en de Lietensbecq  
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• Na de overstromingen van augustus 2002: hydrologische 
studie van het Markbekken (Waals gedeelte) 

• Opdrachtgevers van de studie: 

 Contexte : 

Landherinrichtingscomité van Edingen 

Gemeentelijke administratie van Edingen 

• Nadruk in de studie op de noodzaak om 2 tijdelijke 
overstromingsgebieden te creëren stroomopwaarts het dorp 
Marcq 
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Site 1 : Rue du Petit Marais (in werking sinds maart 2012) 

Waterloop: Lietensbecq (3de categorie) 

Capaciteit : 31.000 m³ 

Terugkeerperiode: 100 jaar Doorlaatdebiet: 0,59 m³/s 
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Site 2 : Rue de Candries (in werking sinds 2012) 

Waterloop: de Mark (2de categorie) 

Capaciteit : 15.700 m³ 

Terugkeerperiode: 100 jaar Doorlaatdebiet: 0,92 m³/s 
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 Projecten - vereisten: 

• Vermijden van grondophogingen en maximaal gebruik maken van 
de natuurlijke hellingsgraad van het terrein 

Zones afbakenen door dijken om ophogingen te 
minimaliseren 

• Plaatsen behouden met hun oorspronkelijke kenmerken die 
tegelijk de biodiversiteit bevorderen. 

Het kappen van bomen en reliëfwijzigingen beperken 
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 Projecten - vereisten : 

• Indien mogelijk, landbouwareaal behouden in de 2 zones (weiden) 

In droge periodes kunnen de zones gedeeltelijk begraasd 
worden 

• Een maximale veiligheid in de dichting van de dijken 

De dichting werd gerealiseerd door een darmwand 



9 

 Financiering 

• Totale kost:  € 1.039.687 

Verdeling van het budget: 

1. Project op de Mark 

60 % SPW - DAFoR 

40 % Provincie Henegouwen 

2. Project op de Lietensbecq 

60 % SPW - DAFoR 

40 % Stad Edingen 



2. Evaluatie van de impact van de maatregelen ter bescherming 
tegen de overstromingen van de Dender in Lessines 
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2. Evaluatie van de impact van de maatregelen ter 
bescherming tegen de overstromingen van de Dender in 

Deux-Acren 

• Het doel van de studie is de simulatie en de evaluatie van: 
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De impact van het plaatsen van een beschermdijk ter hoogte van 
Deux-Acren 

De reductie van het debiet op de Ancrebeek dankzij de realisatie van 
een wachtbekken stroomopwaarts Ghoy 

• Studie op vraag van de Gewestelijke Administratie (momenteel in 
uitvoering) 

• Studie van de debieten over een terugkeerperiode van 25 en 100 
jaar 



   Modellering van de dijk in Deux-Acren 

• Doel : de topografie plaatselijk verhogen om het dorp te 
vrijwaren van stroomafwaartse overstromingen 

• Daarnaast, de aanleg of het herstel van bestaande dijken 
om stroomopwaartse overstromingen te verhinderen 

12 



13 



• Impact: 

   Winst in overstroomde oppervlakte (20 en 40 ha) maar verlies 
aan volume waterberging (100.000 m³ en 260.000 m³) 

   Verhoging van het waterniveau van de Dender stroomopwaarts 
van het dorp (5 à 7 cm)  en ter hoogte van het dorp (10 à 15 cm). 
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   Modellering van het aftoppingseffect op de 
Ancrebeek 

• Doel : evaluatie impact op de Ancrebeek van de reductie van het 
debiet door de realisatie van een wachtbekken van 100.000 m³ 

• Impact : verlaging van het waterniveau (3 à 5 cm op het hele 
bestudeerde traject) 
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   Conclusies 

• Voor een terugkeerperiode van 25 jaar, de verlaging van 
het debiet van de Ancrebeek laat toe om de 
niveauverhoging door de dijk te compenseren 

• Voor een terugkeerperiode van 100 jaar, de extra hoogte op 
niveau van het dorp blijven zeer uitgesproken 

• Tussen een honderdtal woningen (terugkeerperiode 25 jaar) en 
ongeveer 140 woningen (terugkeerperiode 100 jaar) zouden 
beschermd worden door de uitgevoerde plannen 
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3. De strijd tegen erosie en afstroming 

• De oprichting in 2011 van een expertisecel in de schoot van de 

SPW: de cel GISER (Gestion Intégrée Sol-Erosion-Ruissellement – Integraal Beheer 

Bodem – Erosie – Afstroming) 

17 

1. Diagnose per bekken 

Terreinbezoek op vraag van de gemeenten 

Landbouwadviezen 

Voorstellen voor anti-erosie maatregelen 

• Doel : ondersteuning bieden aan gemeenten om oplossingen te 
zoeken voor problemen inzake overstromingen door afstroming en 
erosie van landbouwgrond 
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2. Begeleiding in de uitvoering van 

Ondersteuning bij het lokaal overleg 

Opvolging van gerichte knelpunten 

Vorming van éco begeleiders 

3. Administratieve hulp 

Lastenboek voor maatregelen 

Praktische informatie 

Agrohydrologische studies 

3. Strijd  tege erosie en afstroming 



19 

4. Andere studies (in uitvoering of in ontwikkeling) 
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