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WATERBELEID IN WEST-VLAANDEREN : 

DE OVERSTROMINGEN WIJZEN DE WEG

De wateroverlast van 2005 is een ijkpunt in de geschiedenis van het waterbeleid van de provincie. In versneld 

tempo werden maatregelen genomen, vooral harde (zoals gecontroleerde overstromingsgebieden), maar 

ook heel wat zachte (re) als knijpen,  stuwtjes en structurele werken aan bepaalde waterlopen. Maar, dit was 

niet voldoende. Deze zomer werd onze provincie twee maal getroffen door ‘uitzonderlijke’ regenval. Pittem, 

Lichtervelde en Ardooie werden zwaar getroffen . In januari 2013 waren er ook al overstromingen in de regio 

Tielt, in 2012 liepen  kelders onder in Voormezele en Kortemark, in 2010 was er de wateroverlast in de regio 

Kortrijk, Zwevegem, Avelgem en Menen,… Uitzondering werd dus  regel en emotie routine. Het moest dus 

maar eens menens worden… 

De provincie bleef  niet bij de pakken zitten en stelde, 

met de ervaring van het terrein, een actieplan op. Als 

oorzaak van het probleem ziet de provincie niet alleen 

de uitzonderlijke hoeveelheid neerslag, maar ook het 

gebrek aan capaciteit van de rioleringen, de snelheid van 

het afstromend water van landerijen, waar de erosie vrij 

spel heeft om verderop de grachten te verstoppen. Een 

belangrijke oorzaak van de wateroverlast is het verlies 

aan bufferend vermogen van het watersysteem. Dit 

gebeurde , volgens de provincie in het verleden, door het 

afnemen van waterbufferende ruimte van waterlopen, 

het optrekken van nieuwe verkavelingen in natuurlijk 

waterbergende gebieden (cfr. Chartreuzegebied in 

Brugge) en het gemengde rioolstelsel dat niet aangepast 

is aan dergelijke onweders. 

De provincie schuift dan ook een aantal algemene 

maatregelen naar voren :

- goed onderhoud van rioleringen en waterlopen

- herwaardering van het fi jmazig netwerk van grachten

- het herprofi leren van waterlopen

- erosiebestrijding met aandacht voor de 1 meter regel

- maatregelen die de snelheid van water afremmen

- een doordachte ruimtelijke ordening met de nodige 

buffering met vertraagde waterafvoer.

- tegengaan van ophogingen, vooral in de beekvalleien

- het aanleggen van gecontroleerde overstromings-

gebieden : niet alleen de ‘bufferbekkens’ maar ook ber-

men en afgravingen voor meer ruime geven aan water

Heel wat van de maatregelen lijken wel geplukt uit de 

waternota van de West-Vlaamse Milieufederatie en 

daar zijn we uiteraard tevreden over. De nota reikt 

trouwens nog heel wat andere maatregelen aan (kijk op 

wmfkoepel.be). 

Daarnaast stelt de provincie een aantal heel specifi eke 

maatregelen voor per getroffen gemeente, waar we hier 

onmogelijk dieper op kunnen ingaan. (actieplan zie 

website van de Provincie). Met deze aanbevelingen gaat 

de provincie nu de boer op. 

Dat het opzet van de goedbedoelde maatregelen van 

de provincie niet steeds overkomen bij het lokaal 

beleid, werd duidelijk tijdens de bijeenkomst die door 

Provincie en gemeente Hooglede werd georganiseerd. 

Na de vermaning dat er een matras werd gedumpt, 

die de afvoer verstopte, en dat de bevolking zelf  

verantwoordelijkheid had, werd het moeilijk om de 

bronmaatregelen, die de gemeente zelf  nam aan te 

duiden. Een appartementsgebouw dat vergund wordt 

in een meers (met een waterdoorlatende parking 

als buffer), een resem extra vergunde verhardingen, 

compensaties met gebetonneerde beddingen, graszoden 

als erosiewering,… 

We hebben onze waternota alvast naar Hooglede en 

de andere gemeenten (schepenen van Leefmilieu) 

opgestuurd, in de hoop dat ook bij hen de omslag komt 

: alles begint immers bij de bron, ook met vergunningen 

en handhaving… 


