
 
Ruimte voor water: welke instrumenten in Vlaamse en Waalse gereedschapskist? 

Geraardsbergen, 3 februari 2015 - De overstromingen van november 2010 in de Dender- en 

Zennevallei waren de ergste die België in tien jaar tijd gekend had. De schadetol was hoog: 

honderden huizen overstroomden en er viel zelfs één dode te betreuren. In de meest getroffen 

gemeenten vormde de overstroming een oogopener. Door burgers en verschillende 

overheidsdiensten werden diverse acties op touw gezet om het overstromingsgevaar in te 

dijken. Allen deelden zij de overtuiging dat het overstromingsbeleid versterkt moest worden. 

Over het precieze wat en hoe van dit beleid bestaat evenwel minder eensgezindheid. Er zijn 

meningsverschillen over vragen zoals: dient de burger zelf verantwoordelijkheid op te nemen 

om overstromingen te voorkomen of is dit louter een taak van de overheid? Ligt de focus best 

op het verstrengen van bestaande instrumenten of is het wenselijk de gereedschapskist van de 

overheid uit te breiden? Onderzoekers van het STAR-FLOOD project gingen in de Denderstreek 

na welke lessen Vlaanderen en Wallonië van elkaar kunnen leren in het kader van 

overstromingsbeleid. 

 

Verschillende aanpak via ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Wallonië 

 

Het overstromingsbeleid van het Vlaamse en Waalse Gewest vertoont vele gelijkenissen omdat beide 

gewesten moeten voldoen aan een Europese Richtlijn uit 2007 i.v.m. overstromingen: de 

Overstromingsrichtlijn. Die richtlijn focust op een meerlaagse waterveiligheid, wat inhoudt dat het 

beleid zowel gericht moet zijn op maatregelen van preventie (waterbewust, resiliënt bouwen, bv. 

paalwoningen in overstromingszones), protectie (infrastructuur: bergingsbekkens, dijken, nieuwe 

sluizen) en paraatheid (interventieplannen, voorlopige maatregelen, zandzakjes, …). Deze 

doelstellingen tracht men onder meer te bereiken door de lidstaten overstromingsrisicobeheerplannen 

te laten opstellen.  

Niettegestaande beide gewesten een zelfde overkoepelend kader hebben, zijn er in de praktijk 

belangrijke verschillen. Het overstromingsbeleid dat in het Denderbekken wordt gevoerd, illustreert dit.  

 

 

 

STAR-FLOOD onderzoek 

Academici van UAntwerpen en KU Leuven verrichtten het afgelopen jaar een 

beleidswetenschappelijke en juridische analyse van het overstromingsrisicobeleid op het federale 

beleidsniveau en in de drie gewesten. Deze analyse werd ondersteund door casestudies op 

stedelijk niveau, met name in Antwerpen, Geraardsbergen en Lessines. Om hun analyse te 

staven, verzamelden de onderzoekers gegevens via documentanalyse en een reeks interviews 

met betrokken actoren: gemeentelijke en provinciale ambtenaren, de Vlaamse 

Milieumaatschappij, de nv Waterwegen en Zeekanaal, DGO3, leden van burgerorganisaties, 

NGO’s, …. Op 19 januari stelden zij in het stadhuis van Geraardsbergen hun bevindingen voor 

aan een twintigtal relevante actoren, die er aansluitend over discussieerden. De conclusies van 

deze workshop dienden als basis voor dit artikel. Meer info: www.starflood.eu.  

http://www.starflood.eu/
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De Dendervallei 

De Dender, als typische regenrivier, is erg kwetsbaar voor overstromingen. Bij hevige en langdurige 

regenval treedt ze snel buiten haar oevers. Deze tendens wordt bovendien versterkt door menselijke 

ingrepen zoals de stijgende urbanisatiegraad (ook in watergevoelige gebieden), de toegenomen 

verharde oppervlakte, gebrekkige afvoercapaciteit door verouderde sluizen, enzovoort. Deze factoren 

samen maken dat zowel Geraardsbergen als Lessines een hoog risico op overstromingen kennen. 

Lange tijd drong dit besef onvoldoende door. De overstromingen van 2003 werden beschouwd als een 

uitzonderlijke gebeurtenis die zich in de toekomst niet snel zou herhalen. De wateroverlast in 2010 

kwam dan ook echt als een schok voor beide steden. Men besefte dat er iets moest wijzigen aan de 

manier waarop men in de regio omspringt met water en open ruimte.  

De watertoets en artikel 136 CWATUPE 

In Vlaanderen had men al een belangrijk hulpmiddel hiervoor in handen: de watertoets. Met dit 

instrument moet immers bij elk bouwproject worden nagegaan of er negatieve effecten voor het 

watersysteem kunnen optreden. Zo ja, dan legt men maatregelen op of wordt in het uiterste geval de 

stedenbouwkundige vergunning geweigerd. Sinds de overstromingen van 2010 is men deze toets in 

Geraardsbergen strikter gaan toepassen en wordt er ook toenemende aandacht besteed aan de 

voorafgaande adviesverlening.  

In Wallonië kent men met het artikel 136 CWATUPE een gelijkaardig instrument. Dit artikel stelt dat de 

uitvoering van werken in bepaalde overstromingsgevoelige gebieden kan worden verboden of 

onderworpen aan bepaalde voorwaarden. De lokale overheden kunnen bovendien hierover advies 

vragen aan de waterbeheerders. In Lessines past men deze regelgeving toe voor zones met een laag 

en middelgroot risico. In de meest gevoelige zones (zones rouges) gaat de stad nog een stapje 

verder: de gemeenteraad heeft beslist in die zones een bouwverbod op te leggen. Het stadsbestuur 

baseert zich hiervoor op de overstromingskaarten die door de Waalse overheid zijn ontwikkeld. 

Hiermee kan men op objectieve wijze vastleggen in welke gebieden de waterproblematiek extra 

aandacht moet krijgen.  

Hoewel artikel 136 CWATUPE en de watertoets enkele gelijkaardige kenmerken vertonen, zijn er ook 

opvallende verschillen. In tegenstelling tot de watertoets is artikel 136 CWATUPE een meer 

vrijblijvend instrument. Het staat lokale overheden vrij het advies te vragen en het al dan niet toe te 

passen. Een ander verschilpunt betreft de verantwoordelijkheid om de precieze compensatievolumes 

te berekenen. Waar dit in Vlaanderen gebeurt door de vergunningverlenende overheid, kiest men er in 

Wallonië vaak voor deze verantwoordelijkheid bij de private eigenaar te leggen. Waalse 

vergunningverleners vrezen immers dat zij bij overstroming van het gebied aansprakelijk zullen 

gesteld worden indien zij de te compenseren volumes zelf zouden bepalen. In Vlaanderen vertrekt 

men vanuit een andere logica. Hier tracht men de kans op een correcte implementatie te verhogen 

door de adviezen juist zo gedetailleerd mogelijk op te stellen. Het Watertoetsbesluit van de Vlaamse 

Regering bepaalt dan ook dat het wateradvies, desgevallend, de compenserende maatregelen dient 

te vermelden.  

Een knelpunt voor zowel de watertoets als artikel 136 CWATUPE is het gebrek aan systematische 

opvolging en handhaving van de maatregelen genomen op het terrein. De betrokken diensten zijn zich 

hiervan bewust, maar gezien de budgettaire schaarste en het personeelstekort is het niet eenvoudig 

om dit probleem op korte termijn effectief op te lossen. 

Welke andere instrumenten zitten er in de gereedschapskist van de ruimtelijke ordening? 

Om te komen tot een goede ruimtelijke ordening waarbij voldoende rekening wordt gehouden met 

water kunnen ook nog andere instrumenten worden ingezet. In het Vlaams Gewest is recent het 

Decreet Landinrichting goedgekeurd. Dit decreet bundelt een aantal nieuwe en bestaande 

instrumenten die in de toekomst mogelijk een belangrijke rol zullen spelen bij het voorkomen van 
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wateroverlast. Zo is er bijvoorbeeld de herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil, 

waarbij niet enkel het gebruik en eigendom van de percelen geruild worden, maar ook de 

gebiedsbestemmingen. Een overstromingsgevoelig woongebied zou dus kunnen worden ingeruild 

tegen een hoger gelegen gebied met een zachte bestemming.  

In Wallonië heeft men dan weer een manier gevonden om bij onteigening lange en juridische 

procedures voor de vrederechter te omzeilen. Men sluit conventies met de landeigenaars, die niet 

langer eigenaar blijven van de grond, maar het wel kunnen blijven exploiteren en daarenboven een 

compensatie ontvangen. 

Tot slot kan er nog gewezen worden op het belang van sensibilisering. Vaak zijn burgers zich niet 

bewust van de overstromingsrisico’s in hun omgeving en hun bijdrage hieraan. Om hieraan tegemoet 

te komen, moeten sinds 2013 vastgoedadvertenties en koopovereenkomsten in Vlaanderen verplicht 

aangeven of een woning al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. In het Waalse Gewest moet 

de koper wel ingelicht worden (art. 85 CWATUPE), maar is er geen brede informatieverspreiding over 

overstromingsrisico’s van gebouwen die worden verkocht of verhuurd.  

Conclusie 

Sinds de overstromingen van 2010 werd de instrumentenkoffer in het Waals en Vlaams Gewest 

uitgebreid en aangescherpt. Ruimtelijke ordening wordt hierbij meer en meer ingeschakeld als een 

onderdeel van het overstromingsbeleid. Hoewel gelijkaardige instrumenten zich parallel ontwikkeld 

hebben, is er sprake van opvallende verschillen tussen de twee gewesten. Het uitwisselen van 

wederzijdse ervaringen en lessen kan het overstromingsbeleid in beide gewesten versterken. Het 

project STAR-FLOOD droeg, met zijn workshop op 19 januari 2015, bij tot deze intergewestelijke 

dialoog. De aanwezigen drukten alvast de wens uit in de toekomst zelf verder overleg te organiseren. 

 

Het Belgische STAR-FLOOD team bestaat uit onderzoekers van: 

 Instituut voor Milieu- en Energierecht van de KU Leuven: prof. dr. Kurt Deketelaere, prof. dr. 
Bram Delvaux, Cathy Suykens en Jean-Christophe Beyers, en  

 Vakgroep Milieu en Samenleving van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de 
Universiteit Antwerpen: dr. Ann Crabbé en Hannelore Mees. 

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met dr. Ann Crabbé, woordvoerster Belgisch STAR-

FLOOD-team: ann.crabbe@uantwerpen.be – 0477 93 65 02 
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