
Charter: Samen naar een riviercontract 
voor de vallei van de Kerkebeek

De deelnemende  partners werken samen aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico 
in de vallei van de Kerkebeek. Daarbij hebben we aandacht voor de meerwaarde die de waterlopen in de 
vallei voor alle gebruikers kunnen betekenen.

We stellen oplossingen voor die:
 » een mix vormen van protectieve, preventieve en  

 paraatheidverhogende maatregelen om het  
 overstromingsrisico te beperken;
 » in samenspraak gerealiseerd worden via een  

 participatieve aanpak. Daarbij krijgen alle mogelijke  
 actoren de kans om mee te denken, werken en  
 voorstellen te formuleren;
 » maximaal inspelen op opportuniteiten die het  

 watersysteem kan bieden voor mens, natuur, economie  
 en onroerend erfgoed;
 » oog hebben voor het functionele gebruik van het gebied.

De partners engageren zich om in de periode 2016 - 2018:
 » voor 7 zones in de vallei van de Kerkebeek concrete  

 oplossingen te vinden;
 » het participatietraject voor het projectgebied mee te  

 organiseren en ondersteunen;
 » te werken aan gedragen oplossingen die kansen bieden  

 voor de gebruikers en de belanghebbenden;
 » het eindresultaat vast te leggen in een riviercontract.

In het riviercontract nemen de partners de concrete oplossingen op die zij de komende jaren zullen uitvoeren.  
Daarna overleggen de partners regelmatig met elkaar om het riviercontract te evalueren en waar nodig bij te 
sturen.



7 zones in de Kerkebeekvallei

Tussen 2016 en 2018 vinden we oplossingen in de vallei van de Kerkebeek voor 7 zones.

Zone 1: Godelieve en omgeving

Zone 2: Tillegem

Zone 3: Lac van Loppem tot Heidelberg

Zone 4: wijk de Toekomst tot Pierlapont

Zone 5: Zedelgem centrum

Zone 6: Zuidwege en de Schatting

Zone 7: vallei Moubeek
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