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Deel I:  

Evaluatie overstromingen door CIW 
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1. Voorstelling CIW 

Opdracht CIW 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

(CIW) staat in voor de coördinatie van het 

integraal waterbeleid in Vlaanderen. 
 

De CIW kan beschouwd worden als de centrale 

spil van het waterbeleid in Vlaanderen. 
 

De CIW werd opgericht in het voorjaar van 2004 via het decreet 

Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003  
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1. Voorstelling CIW 

Samenstelling CIW 
 

In de CIW zetelen: 

 

• de administraties en entiteiten van het Vlaamse Gewest die een 

essentiële rol in het waterbeleid vervullen: 
– LNE: de heer F. Van Sevencoten, administrateur-generaal VMM - 

voorzitter CIW, mevrouw M. Evenepoel, administrateur-generaal 

ANB, de heer R. Merckx, afdelingshoofd Internationaal Milieubeleid, 

dep LNE; 

– MOW: de heer L. Clinckers, gedelegeerd bestuurder W&Z NV, 
mevrouw I. Hoet, afdelingshoofd Haven- en Waterbeleid, dep MOW; 

– RWO: nn., dep RWO; 
– LV: de heer Johan Verstrynge, afdelingshoofd Duurzame 

Landbouwontwikkeling, dep LV; 
– EWI: mevrouw Liesbet Schruers, dep EWI 
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1. Voorstelling CIW 

Samenstelling CIW 
 
In de CIW zetelen (vervolg): 

 

• de lokale waterbeheerders via hun koepelorganisaties 
– VVP: de heer D. Soens directeur dienst Waterbeleid prov. Antwerpen 

– VVSG: de heer C. Claeys, stafmedewerker VVSG 

– VVPW: de heer J. Van Looy, voorzitter VVPW 

 

• de waterbedrijven via hun koepelorganisatie Aquaflanders 
(SVW) 

– Aquaflanders: de heer L. Modderie, algemeen directeur TMVW 

 
secretaris: mevrouw L. De Roeck, VMM 
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1. Voorstelling CIW 

Werking CIW 

• De werkzaamheden van de CIW kaderen in een 

meerjarenplanning die jaarlijks geconcretiseerd wordt in een 

werkplan. 

• De commissie wordt in haar taken bijgestaan door: 

• een secretariaat; 

• een Permanente Projectgroep; 

• verschillende werkgroepen.  

• De beslissingen die de CIW neemt, worden voorbereid in de 

Permanente Projectgroep en in de werkgroepen, waar 

vertegenwoordigers van de leden van de CIW en deskundigen 

deelnemen aan het overleg. 

• De CIW komt 5 maal per jaar samen.  
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Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

CIW-secretariaat

Permanente Projectgroep

WG Kaderrichtlijn Water

WG Bekkenwerking

WG Watersysteemkennis

WG Waterschapswerking

WG Bagger- en ruimingsspecie

WG Waterzuivering

WG Watertoets

WG Waterkwantiteit

WG Ecologisch Waterbeheer

cfr.CIW d.d. 09/12/09

WG Overstromingsrichtlijn

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

CIW-secretariaat

Permanente Projectgroep

WG Kaderrichtlijn Water

WG Bekkenwerking

WG Watersysteemkennis

WG Waterschapswerking

WG Bagger- en ruimingsspecie

WG Waterzuivering

WG Watertoets

WG Waterkwantiteit

WG Ecologisch Waterbeheer

cfr.CIW d.d. 09/12/09

WG Overstromingsrichtlijn

1. Voorstelling CIW 
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1. Voorstelling CIW 

Taken CIW - Coördineren IWB Vlaanderen 
 

De CIW staat op niveau Vlaamse Gewest in voor voorbereiding, 

planning, controle en opvolging van integraal waterbeleid en is belast 

met uitvoering beslissingen Vl. Reg. inzake integraal waterbeleid: 

• opmaak waterbeleidsnota 

• opmaak stroomgebiedbeheerplannen (incl. 

overstromingsrisicobeheerplannen) 

• organiseren openbaar onderzoek waterbeheerplannen 

• uitwerken methodologie en richtlijnen voor waterbeheerplannen en 

verzekeren onderlinge afstemming tussen waterbeheerplannen 

• uitwerken richtlijnen en nadere regels mbt de watertoets 

• voorbereiden van aan de EC aan te leveren informatie 

overeenkomstig KRLW en ORL 

• verzamelen en verspreiden van watersysteemkennis 

• … 
 bevoegde autoriteit voor implementatie KRLW en ORL 



11 

1. Voorstelling CIW 

Taken CIW -  Waken over uniforme aanpak van 
bekkenwerking 

 

 De CIW waakt over de uniforme aanpak van de bekkenwerking 

door het permanent afstemmen en ondersteunen van de werking 

van de bekkenstructuren. 
 

 Het Vlaamse Gewest levert en staat in voor het personeel van de 

bekkensecretariaten.  
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2. Aanleiding evaluatie overstromingen  

Overstromingen november 2010 

13 tot 16 nov. 2010 werd Vlaanderen getroffen door zware overstromingen 

 

      aanzienlijke overstromingsschade 

      4.400 gebouwen en  

      2.700 bijgebouwen  

      onder water 

 

diverse debatten en initiatieven m.b.t. oorzaken en mogelijke oplossingen 

waarvan voornaamste 

 

 

Verenigde Commissies  

wateroverlast  

in Vlaams Parlement 

Evaluatie van  

overstromingen door CIW 
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3. Totstandkoming evaluatie overstromingen 

 

1. Opmaak Globale inventaris (nov 2010 – jan 2011) 

• Samenbrengen beschikbare informatie bij waterbeheerders, 

gemeenten, crisiscellen 

 

2. Opmaak Evaluatie van de overstromingen op hoofdlijnen  

(CIW 15/12/2010) 

 

3. Opmaak Globale evaluatie overstromingen (CIW 12/05/2011) 
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4. Globale evaluatie overstromingen 

 

• 12/05/2011: CIW keurt globale evaluatie 

overstromingen november 2010 goed  

• document bestaat uit twee luiken:  

– geïntegreerde inventaris van 

overstromingsgebeurtenissen  

– acties op korte en op (middel)lange 

termijn en prioriteitenbepaling 

+ uitgebreide bijlagen 
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De inventaris geeft per bekken een overzicht van de overstromingen, 

de werking van de infrastructuur en van de samenwerking en 

schetst de voornaamste aandachtspunten voor: 

1. Ruimte voor water en vasthouden aan de bron 

2. Infrastructuur en onderhoud 

3. Crisisbeheer 

4. Samenwerking tussen crisiscellen, hulpdiensten en 

waterbeheerders 

5. Databeheer en de watersysteemkennis  

6. Juridisch instrumenten  

4. Globale evaluatie overstromingen november 2010 

 Inventaris 
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De globale evaluatie: 

• zet in op mix van acties om de bescherming tegen overstromingen te 

verhogen (61 acties (CIW 30-tal), 178 concrete projecten  

waterbeheerders) 

• heeft aandacht voor alle vormen van wateroverlast (vb. ook 

wateroverlast ten gevolge van zomeronweer) 

• bevat voornamelijk Vlaamse beleidsacties en projecten van Vlaamse 

waterbeheerders, naast acties van provinciale waterbeheerders 

• bevat acties op korte en (middel)lange termijn, met aanduiding van 

initiatiefnemer en timing 

• duidt een aantal prioritaire acties (17) aan 

 

 

4. Globale evaluatie overstromingen november 2010 

 Acties   
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1. Ruimte voor water en vasthouden aan de bron 

• Maximaal inzetten op een beleid dat tot doel heeft water zoveel 

mogelijk vast te houden aan de bron (o.m. versnellen uitvoering 

erosiebestrijdingsmaatregelen, aanpassen gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening hemelwater…) 

• Verhogen van de buffercapaciteit en infiltratie bevorderen (o.m.  

actualisatie code goede praktijk voor rioolstelsels, …) 

√ Actualisatie code goede praktijk rioolstelsels goedgekeurd door CIW 

d.d. 14/10/2011 

• Ruimte voor water vrijwaren, herstellen en creëren (o.m. extra 

overstromingsgebieden om piekdebieten op te vangen, …) 

 

4. Globale evaluatie overstromingen november 2010 
 Aandachtspunten en acties 
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2. Infrastructuur en onderhoud 

• Uitvoeren van noodherstelmaatregelen/noodprogramma  

√ Begrotingscontrole 2011: Vl. Reg. maakt 10 miljoen euro extra vrij voor 

inperken overstromingsrisico onbevaarbare waterlopen 1ste categorie  

• Verzekeren en het versnellen van de uitvoering van de reeds geplande 

projecten uit de waterbeheerplannen  

• Investeren in nog efficiëntere sturing van de infrastructuur 

• Inzetten van noodpompen/noodgemalen  

• Veilige afvoer garanderen 

• Bepalen van gewijzigde veiligheidsnorm 

• Meer inzetten op preventie en paraatheid  

• … 

4. Globale evaluatie overstromingen november 2010 
 Aandachtspunten en acties 
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4. Globale evaluatie overstromingen november 2010 

   Aandachtspunten en acties 

3. Crisisbeheer 

Voorspelling en waarschuwing  

• Portaalsite voor crisiscommunicatie ontwikkelen  

√ Bestek ontwikkeling portaalsite goedgekeurd door CIW d.d. 01/03/2011 

• Verder bouwen aan onderliggende voorspellingstools voor 

overstromingen  

• Gerichte informatie voor de waterbeheerders en veiligheidsdiensten 

√ Bestek uitwerking informatieplatform voor waterbeheerders en 

crisiscellen goedgekeurd door CIW d.d. 15/12/2011 

• Meetsystemen nog meer robuust maken  
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4. Globale evaluatie overstromingen november 2010 

   Aandachtspunten en acties 

3. Crisisbeheer 

Rampenplanning 

• Bijzondere noodplannen voor overstromingen verder uitwerken en 

oefeningen organiseren 

Permanentiediensten 

• Permanentieregelingen verder optimaliseren 

√ Draaiboek “Wie is wie in het waterbeheer” uitgewerkt voor Oost-

Vlaamse bekkens (eind 2011) 
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4. Globale evaluatie overstromingen november 2010 

  Aandachtspunten en acties 

4. Samenwerking 

Waterbeheerders en hulpdiensten  

• Optimalisatie informatiedoorstroming  

Waterbeheerders onderling 

• Verdergaande samenwerking ifv uitwerken gebiedsspecifieke 

oplossingen 

Met andere gewesten/landen 

• Bestaande intergewestelijke en internationale overlegplatformen 

(ISC & IMC)  gebruiken als forum om verdere 

grensoverschrijdende afspraken te maken ikv aanpak 

overstromingsproblematiek (o.m. uitwisseling gegevens, 

oefeningen mbt hoogwater,…) 
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4. Globale evaluatie overstromingen november 2010 

  Aandachtspunten en acties 

5. Databeheer en watersysteemkennis 

• CIW staat in voor het coördineren van de informatie mbt 

wateroverlast 

• Partners van de CIW stellen een protocol op mbt inlassen van 

helikoptervluchten bij wateroverlast 

• … 
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4. Globale evaluatie overstromingen november 2010 

  Aandachtspunten en actie 

6. Juridische instrumenten 

• Procedures verkorten en minder complex maken 

√ Procedure voor tussentijdse afbakening overstromingsgebieden via 

aanpassing besluit financiële instrumenten (1ste principiële 

goedkeuring Vl. Reg. d.d. 23/12/2011) 

• Het Rubiconfonds terug operationeel maken en heroriënteren  
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4. Globale evaluatie overstromingen november 2010 

  Aandachtspunten en actie 

6. Juridische instrumenten 

• Het instrument watertoets verder uitbouwen tot een krachtig instrument 

√ Evaluatie instrument watertoets, met bijzondere aandacht voor 

toepassing in overstromingsgevoelige gebieden (praktijkonderzoek in 

aantal gemeenten getroffen door overstromingen van nov. 2010) 

√ Aangepast uitvoeringsbesluit watertoets, incl. geactualiseerde kaart 

overstromingsgevoelige gebieden (goedkeuring Vl. Reg. d.d. 

14/10/2011, inwerkingtreding 01/03/2012) 

√ Congres watertoets ‘Hoe kunnen we Vlaanderen beter beschermen 

tegen wateroverlast’ d.d. 10/11/2011, in samenwerking met bouwsector 

√ Aangepast internetinstrument watertoets (beschikbaar maart 2012) 

√ Opleidingen vernieuwde watertoets voor vergunning- en adviesverleners 

(februari - maart 2012) 
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4. Globale evaluatie overstromingen november 2010 

  Aandachtspunten en actie 

6. Juridische instrumenten 

• Introduceren van publieke erfdienstbaarheid van waterbuffering,  creëren 

van een typevoorschrift “overstromingsgebied in overdruk” ikv de 

ruimtelijke planning, de toepasbaarheid van het dijkendecreet evalueren 

• Informatieplicht naar potentiële kopers van onroerend goed gelegen in 

overstromingsgevoelig gebied 

  Informatieplicht opgenomen in voorontwerp 

tot aanpassing decreet Integraal Waterbeleid, 

overgemaakt aan kabinet d.d. 18/07/2011 

 Brochure “Overstromingsveilig bouwen en 

wonen” voor inwoners in 

overstromingsgevoelig gebied  
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• Globale CIW evaluatie overstromingen 2010: belangrijk kader voor 

werking CIW  

• Jaarlijkse opvolging van stand van zaken acties  

(eerste maal: medio 2012) 

 

4. Globale evaluatie overstromingen november 2010 

 Opvolging 
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Het CIW rapport  

Globale evaluatie overstromingen november 2010  

is te raadplegen  

via de website van de CIW 

 

www.integraalwaterbeleid.be 
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Deel II:  
Inventarisatie overstromingsgebeurtenissen  

Dijle-Zennebekken 
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Inventarisatie overstromingsgebeurtenissen 
Dijle-Zennebekken 

1. Voorstelling bekkenstructuren 

2. Inventarisatie wateroverlast november 2010 

3. Acties Evaluatierapport overstromingen -  

Zennevallei 

4. Overleg waterbeheerders Vlaams-Brabant 
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Stroomgebiedniveau 

2 stroomgebiedbeheerplannen: 

Schelde en Maas 

Bekkenniveau 

11 bekkenbeheerplannen: 1 
bekkenbeheerplan voor ieder bekken 

Deelbekkenniveau 

103 deelbekkenbeheerplannen:1 
deelbekkenbeheerplan per deelbekken 

Schelde
Ijzer

Maas

Brugse Polders

1. Voorstelling bekkenstructuren 
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1. Voorstelling bekkenstructuren 

 Planning op verschillende niveaus  
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1. Voorstelling bekkenstructuren 

 Overlegstructuren bekkenniveau  

•vertegenwoordigers 

Vlaams Gewest  
Leefmilieu en waterbeleid, Landinrichting 

en Natuurbehoud, Openbare werken en 

Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, 

Economie 

•provinciale mandatarissen 

•bestuurlijke 

mandatarissen 

•voorzitter: 

provinciegouverneur 

 

Permanente kern 
  bekkencoördinator (VMM, 

MOW), planningsverantwoor-

delijke(n) (VMM, MOW), 

personeelslid RO  

Ambtelijk bekkenoverleg 
waterbeheerders van het 

bekken en bij het integraal 

waterbeleid betrokken 

administraties  

•vertegenwoordigers 

maatschappelijke 

belangengroepen 

betrokken bij het integraal 

waterbeleid 

•voorzitter: 

bekkencoördinator 

Bekkenbestuur Bekkensecretariaat Bekkenraad 
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1. Voorstelling bekkenstructuren 

 Taken overlegstructuren bekkenniveau  

• goedkeuren ontwerp 

bekkenbeheerplan 

• vaststellen 

bekkenvoortgangsrapport 

• adviseren IPs, TPn 

• adviseren allerlei 

waterplannen 
(vb stroomgebiedbeheerplan, WBN…) 

• onderzoeken afstemming 

BBP-dBBPn 

• voorbereiden ontwerp 

bekkenbeheerplan en 

bekkenvoortgangsrapporten 

• organiseren van het openbaar 

onderzoek bekkenbeheerplan  

 (dBBPn) 

• instaan voor het secretariaat 

vd bekkenraad 

• voorbereiden van alle andere 

taken van het  bekkenbestuur 

advies uitbrengen over 

documenten mbt 

stroomgebiedbeheerplan, 

ontwerp BBP, ontwerp 

bekkenvoortgangsrapport, 

andere … 

Bekkenbestuur 
bestuurlijk niv 

beslissingen 

Bekkensecretariaat 
ambtel. niv 

voorbereidingen 

Bekkenraad 
maatsch.vertegenw.  

advies 
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• Doel: informatie verzamelen voor 

– Actualiseren modellen en overstromingskaarten waterbeheerders 

– Optimalisatie watertoetsinstrument 

– Implementatie overstromingsrichtlijn 

– Opmaak toekomstige waterbeheerplannen 

• Brief met vragenlijst vanuit CIW naar alle Vlaamse gemeenten 

• Bekkensecretariaten contacteerden vervolgens gemeenten voor 

bezoek vragenlijst overlopen en overstromingscontouren 

intekenen via webtoepassing goede respons en 

medewerking vanuit gemeenten! 

• Ook zwaarst getroffen gemeenten Zennevallei (Beersel, Halle, 

Sint-Pieters-Leeuw) input geleverd 

2. Inventarisatie wateroverlast november 2010 
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• Vragenlijst: 

– Beeldmateriaal 

– Kaartmateriaal 

– Gegevens mbt hoogte overstromingen 

– Inzet hulpdiensten en gemeentelijke diensten 

– Omvang schade 

– Oorzaken overstroming 

– Onderhoudswerken  

 

 

2. Inventarisatie wateroverlast november 2010 
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2. Inventarisatie wateroverlast november 2010 



• Geïnventariseerde gebieden wateroverlast november 2010 

– Mee opgenomen in  nieuwe ROG-kaart (recent overstroomde gebieden) 

– Mee opgenomen in nieuwe Watertoetskaart  

2. Inventarisatie wateroverlast november 2010 
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• Input voor Globaal Evaluatierapport 

overstromingen 2010 CIW 

 

• Specifieke input gemeenten te 

raadplegen in bijlage 3 

2. Inventarisatie wateroverlast november 2010 
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• Actie 3: Erosiebestrijdingsmaatregelen versneld en/of 

verplicht uitvoeren (lopend) 

– Uitvoering erosiebestrijdingsplan 

– Beheerovereenkomsten 

 

• Actie 7: Actie bekkenbeheerplannen ‘Toetsing 

signaalgebieden’ uitvoeren (lopend) 
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3. Acties Evaluatierapport overstromingen -  Zennevallei 

  Ruimte voor water en vasthouden aan de bron  



3. Acties Evaluatierapport overstromingen -  Zennevallei 
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Infrastructuur en onderhoud 

• Actie 13: Onderhoudswerken en herstelwerken uitvoeren 

– Herstel schade overstromingen  

– Noodprogramma voor de onbevaarbare waterlopen uitgewerkt 

– Voorbeeld: oeverherstel Zenne in Halle (uitgevoerd januari-

februari 2011) 
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• Actie 14: Acties uit de waterbeheerplannen 

uitvoeren 

– Deelactie 14.72: Uitvoeren van het project 

Dijlemonding en Bovendijle in het kader  

     van het Sigmaplan  

 (BBP A2, A3, A32 en A33) (W&Z, lopend) 

• Dijlemonding: GRUP goedgekeurd,  

    stedenbouwkundige vergunning aangevraagd 

 

• Bovendijle: opmaak projectMER 
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3. Acties Evaluatierapport overstromingen -  Zennevallei 

  Verzekeren en het versnellen van de uitvoering van de 

 reeds geplande projecten 



– Deelactie 14.73: Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied 

op de Zenne (BBP nieuwe actie) (VMM/W&Z, studiefase) 

• Vasthouden water Zenne voor overstort naar Kanaal 

 

– Deelactie 14.74: Verhogen van de oeverkruin ter hoogte van de 

molens van Ruisbroek (BBP nieuwe actie) (W&Z, lopend) 

• Plaatselijk verlaagde oeverkruin owv historische situatie (overslag 

goederen) 

• Overstroomd november 2010 
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3. Acties Evaluatierapport overstromingen -  Zennevallei 
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– Deelactie 14.75: Moderniseren van het Kanaal naar Charleroi (BBP 

A96) (W&Z, lopend) 

• Verbreding en verdieping Kanaal zodat toegankelijk voor schepen 1350 

ton (conform vereisten TEN-netwerk) 

• Knelpunt: smalle doortocht Halle 

• Eind 2011: 2 scenario’s voorgesteld aan bevolking, start werken 2012 

 

– Deelactie 14.76: Installeren automatisch waterpeilsysteem op 

Kanaal naar Charleroi (BBP Nieuwe actie) (W&Z, lopend) 

• Automatisatie bediening schuiven afvoerriolen sluizen ifv waterstanden 

in de verschillende panden Kanaal 
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3. Acties Evaluatierapport overstromingen -  Zennevallei 
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– Deelactie 14.77 Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op 

de Zuunbeek (BBP A8, A9) (VMM, studiefase) 

• Reeds bestaande GOG’s maar extra berging nodig 

• Aanleg bijkomend GOG gecombineerd met hermeandering 

 

– Deelactie 14.81: Bouw van een uitwateringsconstructie op de 

Woluwe aan de Zenne in Vilvoorde (BBP A60) (VMM, voorontwerp) 

• Overstromingsgebieden Trawool vaak al gedeeltelijk gevuld door 

water uit Zenne, waardoor onvoldoende capaciteit  

• Afsluiting tussen Zenne en Woluwe om instroom Zenne via Woluwe 

in GOG te verhinderen 

 

; 

3. Acties Evaluatierapport overstromingen -  Zennevallei 
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• Actie 15: Automatiseren van alle kunstwerken onbevaarbare 

waterlopen 

• Deelactie 15.2: Automatisatie gecontroleerde overstromingsgebieden 

Zuunbeek te Sint-Pieters-Leeuw (VMM, lopend) 

– Momenteel geen regeling 

– Geen signalisatie of metingen (geen idee wanneer en hoeveel in bekkens 

stroomt, noch van resterende capaciteit) 

– Voorzien: Automatisatie en mogelijkheid tot regeling op afstand 

• Actie 17: Versneld uitvoeren automatisatieprogramma 

waterwegen (waterwegbeheerders, lopend) 

– Onder andere automatische peilregeling Kanaal naar Charleroi wordt 

uitgewerkt 
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3. Acties Evaluatierapport overstromingen -  Zennevallei 

Investeren in nog efficiëntere sturing van de infrastructuur 
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• Actie 29: Uitwerken gezamenlijk model voor 

Zenne/Zeekanaal en voor Dender (BBP nieuwe actie) 

(waterwegbeheerders en WL/GOO/VMM, middellange termijn) 

– Nood aan gezamenlijke, grensoverschrijdende analyse systeem 

Zenne/Zeekanaal 
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3. Acties Evaluatierapport overstromingen -  Zennevallei 

Verder bouwen aan de onderliggende voorspellingstools 

voor overstromingen 
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• Overleg wateroverlast november 2010 getroffen gebieden 

Vlaams-Brabant met de verschillende betrokken 

waterbeheerders (VMM, WenZ, provincie Vlaams-Brabant), op 

initiatief van gouverneur De Witte (voorzitter bekkenbestuur)  

• Doel: zoeken mogelijke oplossingen getroffen gebieden 

• Concrete afspraken gemaakt: 

– Zuunbeek: automatisatie wachtbekkens en opnieuw doorrekenen 

vroegere hydrologische modellering met huidige kennis en gegevens 

– Zenne-Kanaal: brief naar bevoegde minister met vraag naar studie 

extra mogelijkheden waterberging 

4. Overleg waterbeheerders Vlaams-Brabant  


