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Waarom?
De afgelopen zomers waren droger dan droog.
Regenbuien worden heviger en zorgen vaker voor
overstromingen. De kranten staan er vol van: het
klimaat verandert!
Ook hier, in het stroomgebied van de Zwalmbeek,
hebben we regelmatig te kampen met wateroverlast
en overstromingen. Het is intussen al even geleden
maar velen herinneren zich nog de overstromingen
van november 2010. Maar ook recenter nog
zorgden hevige zomerbuien voor wateroverlast en
modderstromen.
Door de klimaatverandering zullen dergelijke
extreme regenbuien zich vaker voordoen. Het zal
onmogelijk zijn om overstromingen in de toekomst
volledig te vermijden. We kunnen er wel voor zorgen
dat overstromingen minder vaak voorkomen en dat ze
minder schade berokkenen.
Om dat te doen slaan we de handen in elkaar! De
overheid kan het niet alleen. Vandaar dit traject: een
uitnodiging voor iedereen die in dit gebied woont en
werkt om samen werk te maken van maatregelen
die overstromingsrisco’s op een duurzame manier
verminderen!

Michelbeke, 14 november 2010

Foto’s: Bert Broos

Michelbeke, 14 november 2010

Nederzwalm, 13 november 2010
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Waar?
We richten ons op het volledige stroomgebied van
de Zwalmbeek. Dit is het gebied waarbinnen al het
afstromend (regen)water uiteindelijk in de Zwalmbeek
terecht komt. Dit kan rechtstreeks gebeuren, maar
gebeurt meestal onrechtstreeks via een wijd vertakt
netwerk van grachten en zijbeken.

In de praktijk gaat het over een
groot deel van het grondgebied
van de gemeenten Brakel, Zwalm,
Horebeke en Zottegem.
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Hoe stroomt het water?
Het water in het stroomgebied van
de Zwalmbeek maakt een heuse
tocht alvorens het in de Schelde
terecht komt. Na een regenbui
stroomt het water van de hellingen
en verharde oppervlaktes af. Via
een wijd vertakt netwerk van
grachten komt een deel van het
water rechtstreeks in de Zwalmbeek
terecht. Een ander deel van het
water stroomt naar één van de
talrijke zijbeken zoals de Molenbeek
(Opbrakel), de Traveinsbeek en de
Peerdestokbeek. Uiteindelijk stroomt
al het water naar de Zwalmbeek, die
uitmondt in de Bovenschelde.
Het stroomgebied van de
Zwalmbeek omvat dus het volledige
gebied waarbinnen al het neervallend
regenwater uiteindelijk afstroomt
naar de Zwalmbeek. Op onderstaande
kaart kan je voor elke plek zien hoe
dit gebeurt. De gekleurde zones
duiden telkens aan naar welke beken
en bufferbekkens het neervallend
regenwater afstroomt.

Wie beheert het
watersysteem?
Verschillende instanties beheren het
watersysteem in het stroomgebied
van de Zwalmbeek. Het gebied
is ingedeeld in verschillende
categorieën waarvoor telkens een
beheerder is aangeduid. Op de kaart
hiernaast is aangeduid wie welk deel
van de waterlopen beheert.
De waterbeheerders regelen
het waterpeil van de Zwalmbeek
door middel van verschillende
waterbouwkundige kunstwerken,
zoals kleppen en schuiven.

Enkele feiten op een rijtje
-

Bron Zwalmbeek: Flobecq (Bois de la Louvière)
Monding in Bovenschelde
Lengte Zwalmbeek: ca. 22km
Stroomgebied Zwalmbeek: 115km2
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Overstromingen vandaag
Overstromingen zijn van alle tijden. Ook in het
stroomgebied van de Zwalm zijn overstromingen
en wateroverlast een gekend fenomeen. Bij
hevige regenbuien stroomt een grote hoeveelheid
regenwater via grachten, riolering, verharde
oppervlakten, drainagebuizen,… af naar de Zwalmen zijbeken. Wanneer teveel water te snel afstroomt

naar de beken, treedt wateroverlast op en worden
laaggelegen huizen en gebouwen bedreigd.
Hevige regenbuien kunnen daarnaast ook zorgen
voor modderstromen. Het afstromend regenwater
neemt losliggende bodemdeeltjes van akkers mee en
deze vormen samen een modderstroom.
Overstromingsrisico’s vandaag

Erosie en modderstromen van akkers na hevige regenbui

Riooloverstroming na hevige regenbui

Overstromingen rotonde Nederzwalm, 13/11/2010
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Overstromingen en de
klimaatverandering
Met de klimaatverandering verwachten we dat
extreme regenval in de toekomst zal toenemen. Dat
betekent:

» Frequentere overstromingen. Een extreme
hevige regenbui die vroeger 1 keer om de 100 jaar
voorkwam zal zich in de toekomst vaker herhalen en
zich bijvoorbeeld 1 keer om de 10 jaar zal voordoen.

» Hevigere overstromingen

» Hogere overstromingspeilen bij wateroverlast en
dus meer schade.

» Overstromingen op plaatsen die tot nu toe niet
overstroomden. Korte maar hevige regenbuien
kunnen leiden tot riooloverstromingen waarbij ook
gebieden verder van de Zwalm- en zijbeken risico
lopen om te overstromen.

Kern Munkzwalm

1168 huizen in het stroomgebied hebben
1 kans op 10 op overstromingen. Als de
klimaatverandering zich doorzet, kunnen
dat er 2500 worden!
Kern Brakel
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ANDERE
GEVOLGEN VAN DE
KLIMAATVERANDERING?
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het klimaat verandert ...
Naast meer en hevigere regenbuien, heeft de
klimaatverandering ook andere gevolgen. Door de
opwarming van de aarde is er meer kans dat een
zelfde weertype lange tijd aanhoudt. Dit kan gaan
over aanhoudende neerslag, dagelijkse onweders
maar evengoed over langere droge periodes zoals
we deze meemaakten tijdens de zomers van 2017 en
2018.
Dergelijke droge periodes zullen in de toekomst
vaker voorkomen en gevolgen hebben voor het
watersysteem: watertekort, droogvallende beken,
lagere grondwaterpeilen, dalende waterkwaliteit, …

natter

droger

warmer

30% meer regen in de winter

extreme droogte zoals in 2018

minder maar intensere
regenbuien in de zomer

elke 4 à 5 jaar dubbel zoveel
droge dagen

1,5°C tot 6°C warmer in de
zomer

Vooral de gevolgen van
de klimaatverandering –
met meer overstromingen,
meer droogtes en meer
hittegolven – zullen zich
laten voelen.

meer hittegolven
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Horebeke 1971

Horebeke 2018

Munkzwalm, 1971

Munkzwalm, 2018

Wanneer te veel regenwater te snel
afstroomt naar de Zwalm- en zijbeken, kan
zich wateroverlast voordoen. In vergelijking
met vroeger, wordt afstromend regenwater
in het stroomgebied minder lang ‘ter plekke’
vastgehouden. Hierdoor stromen grotere
volumes water naar de Zwalm- en zijbeken.
Naast het weer dat verandert, zijn er ook
andere oorzaken. Door menselijke ingrepen
zijn onze omgeving en het landschap de
laatste decennia ingrijpend gewijzigd.

Toenemende verharding en bebouwing in
het volledige stroomgebied zorgen ervoor
dat regenwater sneller afstroomt en minder
tijd krijgt om in te dringen in de bodem of
te infiltreren.
Dit afgevoerde water komt bovendien
voor een groot deel in de (vaak nog
gemengde) riolering terecht. Wanneer
het rioleringsstelsel de toevloed van
water niet meer kan slikken, kunnen zich
riooloverstromingen voordoen.
Toenemende verharding en bebouwing
in het natuurlijk overstromingsgebied
van de beekvalleien zorgt ervoor dat deze
kwetsbaarder worden voor overstromingen.

Zottegem 1971

Luchtfoto vergelijking 1971 - 2018
Bebouwing en verharding zijn de
laatste decennia sterk toegenomen in
het stroomgebied.
Bij het doorvoeren van ruilverkavelingen in het stroomgebied,
zijn landbouwpercelen op grote
schaal samengevoegd. Met deze
schaalvergroting verdween niet alleen
de kleinschalige structuur van percelen
maar ook het bijhorende kleinschalige
watersysteem.

Zottegem 2018
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De sponsfunctie van het
landschap onder druk

Rechttrekken van
waterlopen

Drainage van nattere gronden
in het stroomgebied

Heel wat bosjes, kleine
landschapselementen
zoals knotwilgen,
perceelsbegroeiing,… zijn de
laatste decennia verdwenen.
Vele natuurlijke graslanden zijn
in de loop der tijd omgevormd
tot grootschalige akkers.
Nochtans hebben al deze
elementen een belangrijke
functie in het ter plekke
vasthouden van regenwater in
de bodem. Ze zorgen voor een
natuurlijke ‘sponsfunctie’ van
het landschap. Het verdwijnen
van deze elementen op grote
schaal zorgt ervoor dat water
minder wordt vastgehouden
en sneller afstroomt naar de
Zwalm- en zijbeken.

Heel wat beken en
kleinere waterlopen
(beken, grachten,…) in het
stroomgebied zijn in de loop
der tijd rechtgetrokken. Waar
een bochtig parcours en
meanders vroeger zorgden
voor een tragere afvoer
van het water, wordt het
water nu sneller afgevoerd.
Vernauwingen in het traject
(duikers, molens,…) zullen
zo ook sneller zorgen voor
ophoping of opstuwing van
het water. Hierdoor kan het
water buiten zijn oevers
treden.

Om natte gronden droger
en bruikbaar te maken voor
verschillende functies zoals
wonen, recreatie of landbouw,
worden deze frequent
gedraineerd. Via grachten,
drainagebuizen, greppels,…
wordt het water uit de bodem
getrokken en afgevoerd naar
het bekenstelsel. Regenwater
dat op deze gronden valt,
krijgt zo amper de kans om te
infiltreren in de bodem maar
stroomt af naar de Zwalm- en
zijbeken.

Plus Office architects - Delva Landscape - Wittebeen+Bos
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Niet “of ... of ...” maar “en ... en ... en ...”
Overstromingsrisico’s volledig wegnemen
is onmogelijk. Wel kunnen we de kans op
overstromingen verminderen en schade zoveel
mogelijk proberen te beperken.
Er is niet 1 oplossing of maatregel in deze aanpak
maar verschillende sporen waar we tegelijk kunnen op
inzetten. We noemen dit ‘meerlaagse waterveiligheid’
en zetten zowel in op protectie als preventie en
paraatheid.

Protectie = bescherming
tegen overstromingen

Daarbij kan iedereen zijn steentje bijdragen. De
waterbeheerders, ruimtelijk planners, crisis- en
hulpdiensten, ondernemers, landbouwers maar ook jij,
ik en de buren die hogerop wonen.

Dijken, stuwen, wachtbekkens
en pompstations zijn de
bekendste voorbeelden.
Ze zorgen voor een veilige
waterafvoer en zorgen
ervoor dat de waterloop niet
overstroomt.

Hierbij volgen we een
drietrapsstrategie:

Preventie = schade vermijden
of beperken

Paraatheid = klaar staan bij
overstromingen

Vasthouden: het regenwater
wordt eerst zoveel mogelijk
vast gehouden waar het valt
(bv. regenwaterput, lokale
infiltratie, ...)

Dit doen we bijvoorbeeld
door in gebieden die gevoelig
zijn voor overstromingen
aangepast te bouwen of
te verbouwen. In sommige
gebieden laten we bouwen
niet langer toe.

Paraatheidverhogende
maatregelen zorgen ervoor dat
we ons niet laten verrassen
door overstromingen en alert
kunnen optreden zodat we
erger voorkomen. Door te
informeren over de risico’s
en te waarschuwen als
een overstroming dreigt,
kunnen waterbeheerders,
hulpdiensten en burgers tijdig
maatregelen treffen en veel
schade en ellende vermijden.

Bergen: lukt het niet (meer)
om het water ter plekke vast
te houden, dan proberen
we zoveel mogelijk water
te bergen in valleigebieden
(overstromingsgebieden,
wachtbekkens)
Afvoeren: pas als dat niet
lukt, wordt het water gericht
afgevoerd.
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Ook wie niet in overstromingsgebied
woont, maakt deel uit van de oplossing
Zorg ervoor dat water makkelijk in de bodem kan
dringen met bijvoorbeeld een oprit die water
doorlaat. Het regenwater op je dak kan je opvangen
en hergebruiken. Zo voorkom je dat het water
versneld naar de waterlopen afgevoerd wordt en daar
voor problemen zorgt. Ook het tegengaan van erosie
op het land voorkomt de snelle afvoer van water en
slib-problemen in het watersysteem.

WADI

Wist je dat we allemaal via onze
brandverzekering meebetalen voor de
schadevergoedingen bij overstromingen?
Iedereen heeft er dus baat bij dat
overstromingen minder schade
veroorzaken en premies minder zullen
stijgen.

groendaken

regenwaterput

waterdoorlatende
verharding

erosiebestrijding
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Water krijgt terug de ruimte die het
nodig heeft
We onderhouden beken en grachten en bouwen
bufferbekkens, dijken en pompstations om
overstromingen tegen te gaan. Waar mogelijk
krijgt water meer ruimte. De rivier krijgt
terug een winterbed, meanders en natuurlijke
overstromingsgebieden.
We vermijden nieuwe bebouwing in
overstromingsgebied, maar wie er toch bouwt,
kan dat huis beter slim ontwerpen, zodat het
waterbestendig is en geen ruimte voor water
inneemt.

bufferbekken

aangepast bouwen

onderhoud

ruimte voor water

niet meer bouwen in
overstromingsgebied
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Overstromingen volledig vermijden is
onmogelijk. We kunnen wel de schade
beperken
Ook aan een bestaande woning kan je aanpassingen
doen, zoals een waterdichte deklaag, waterdichte
muurtjes en schotten. Vergeet ook je eigen
waterafvoer niet te beveiligen tegen terugstroming
vanuit de riolering. Kleine veranderingen kunnen al
veel schade vermijden.

deklaag en schotten

buurtnoodplan en
vrijwilligerswerking
wateroverlast

Wanneer er toch een overstroming
dreigt, zijn we voorbereid. We houden
onze waterlopen nauwgezet in de gaten
en voorspellen en waarschuwen voor
overstromingen, zodat hulpdiensten en
inwoners tijdig kunnen ingrijpen.

waterdicht muurtje
met poort

hulpdiensten

terugslagklep

mobiele waterkering
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Waterinfo.be
paraat bij overstromingen
www.waterinfo.be bundelt alle metingen en voorspellingen van overstromingen, getij, neerslag en
droogte in Vlaanderen.
Op de centrale kaart met dynamische
zoom, geven de gekleurde meetpunten
en rivieren samen met de onderstaande
grafieken in een oogopslag de ernst
bij noodsituaties weer. In de Waterinfo
berichten wordt dagelijks een toelichting
bij de kaarten gegeven.

Burgers kunnen via de geo-localisatie of
de zoekbalk gemakkelijk de gedetailleerde
realtime voorspellingen uit hun buurt of
interessegebied raadplegen. Deze zijn
beschikbaar via verschillende grafieken en
overstromingskaarten met tijdsanimatie.

Professionele gebruikers als
waterbeheerders, hulp- en crisisdiensten
krijgen bijkomende toegang tot o.a. meer
meetpunten, de permanentienummers van
de waterbeheerders en dashboards waarin
modules, kaarten, grafieken, … op maat
kunnen worden ingesteld.

WELKE
MAATREGELEN ZIJN
ER AL GENOMEN?
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De waterbeheerders hebben in het
verleden reeds heel wat maatregelen
in het gebied genomen om het
overstromingsrisico te verminderen. Zo
zijn er momenteel 8 bufferbekkens of
gecontroleerde overstromingsgebieden
operationeel in het gebied.
Elk bufferbekken kan bij een hoog
waterpeil een deel van het water
tijdelijk tegenhouden. Op de afbeelding
hiernaast is weergegeven hoe de
bufferbekkens in het stroomgebied van
de Zwalmbeek werken.
De bufferbekkens in het
stroomgebied worden regelmatig
geactiveerd bij hevige regenbuien en
piekdebieten. Bij deze activering worden
ze vaak ook volledig gevuld. Het GOG
Sint-Denijs-Boekel is zo acht keer
volledig gevuld op een zestal jaar tijd
(2009-2015). Het GOG Horebeke is op
een vijftal jaar (2013-2018) tijd reeds
tweemaal volledig gevuld geweest.

De capaciteit van de bestaande
bufferbekkens in het stroomgebied
van de Zwalmbeek is ontoereikend om
piekdebieten van grotere ‘events’ op te
vangen.

Indien een bufferbekken volledig
gevuld is en de capaciteit of volume
volledig benut is, kan dit bufferbekken
verder geen rol meer spelen in het
opvangen van piekdebieten. Dit wil
zeggen dat na het volledig vollopen
van een bufferbekken lagergelegen
gebieden opnieuw bedreigd kunnen
worden. Bij extreme regenval is
de capaciteit van de bestaande
bufferbekkens in het stroomgebied
mogelijk onvoldoende om de extreme
piekdebieten op te vangen.

Stap 1: normaal waterpeil
Onder normale omstandigheden
stroomt het water (blauw) door
de opening in de dijk (bruin). Het
waterpeil opwaarts en afwaarts van
het kunstwerk zijn voldoende laag
zodat nergens kritieke infrastructuur
bedreigd wordt.

Stap 2: Afwaarts waakpeil bereikt
Wanneer het opwaarts in het
stroomgebied geregend heeft, stijgen
de waterpeilen in de waterloop.
Wanneer de peilmeter afwaarts
de schuif een vooraf ingesteld
drempelpeil registreert, sluit de schuif
deels, zodat het teveel aan water kan
tegengehouden worden. Dit gebeurt
enkel wanneer het voldoende lang of
stevig geregend heeft.

Stap 3: Start vulling bufferbekken

Stap 4: legen bufferbekken

De schuif houdt het teveel aan water
tegen, zodat afwaarts het waterpeil
onder controle blijft. Er wordt net
voldoende doorgelaten. Niet te veel,
zodat er geen kritieke infrastructuur
bedreigd wordt. Niet te weinig, zodat
er voldoende buffer over blijft om
tijdens de piek van de bui te kunnen
bergen.

Wanneer er minder water het
bufferbekken in stroomt dan dat
er afwaarts gecontroleerd kan uit
stromen, leegt het bufferbekken zich
geleidelijk.

Stap 5: schuif terug open

Stap 6: normaal waterpeil

Wanneer de peilen opwaarts en
afwaarts voldoende zijn gezakt en
dus de peilmeters waarden onder
de drempelwaarde meten, opent de
schuif weer volledig

Het water stroomt opnieuw
ongehinderd door de opening in de
dijk.
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Integraal waterbeheer
Dit traject richt zich hoofdzakelijk op overstromingen
en het reduceren van wateroverlast. Overheden
zetten binnen het beheer van waterlopen ook actief
in op andere zaken zoals beheer van grondwater,
werken aan waterkwaliteit, oeverherstel,...
Waterlopen hebben naast waterafvoer ook een
functie voor bijvoorbeeld de landbouw, natuur,
erfgoed, recreatieve beleving,... Binnen een integraal
waterbeheer komen al deze aspecten samen.

Welke andere kansen kunnen we
koppelen aan het verminderen van
overstromingsrisico’s?
De integrale aanpak willen we ook meenemen bij
het verminderen van overstromingsrisico’s in het
stroomgebied van de Zwalmbeek. Elk project of
ingreep zoals de aanleg van een bufferbekken, is een
kans om een én- én -én verhaal te creëren waarbij
we niet enkel waterbergingscapaciteit voorzien
maar tegelijk ook werken aan het landschap, de
waterbeleving,… We noemen dit ‘meekoppelkansen’.

Meekoppelkansen
MEEKOPPELKANSEN
PLAATS VOOR BOTTUM-UP INITIATIEVEN

KNOOPPUNTWAARDE BENUTTEN

LANDSCHAP ALS BASIS VOOR ONTWIKKELING

VERSTERKEN VAN LANDSCHAPSKARAKTERISTIEKEN

ACTOREN VERBINDEN

ROBUUST PLEIN
KLIMAATADAPTIEF STRAATPROFIEL

(COLLECTIEF) WATER HERBRUIKEN

MAXIMAAL ONTHARDEN

ECOLOGISCHE VERBINDINGEN LEGGEN

AANLEGGEN ZACHTE VERBINDINGEN

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE
POORTEN EN TREKPLEISTERS
TOEKENNEN VAN RECREATIEVE
POORTEN EN TREKPLEISTERS

GOEDE DOORWAARDBAARHEID

ACTOREN VERBINDEN

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

VEERKRACHTIGE
VALLEI

LANDSCHAPPELIJKE RANDEN

EROSIEMAATREGELEN NEMEN

VERSTERKEN VAN
LANDSCHAPSKARAKTERISTIEKEN

BUFFEREND
LANDSCHAP

OPENRUIMTEBELEID

SOLIDE
FLANK

PARKONTWIKKELING I.F.V. WONINGBOUW

POELEN VOOR WATERBERGING
SPONSLANDSCHAP

(COLLECTIEF) WATER HERBRUIKEN

KLIMAATADAPTIEF STRAATPROFIEL
TOEKENNEN VAN RECREATIEVE
POORTEN EN TREKPLEISTERS

VERSTERKEN VAN LANDSCHAPSKARAKTERISTIEKEN

WATERPARK
PLAATS VOOR BOTTUM-UP INITIATIEVEN

VRIJWILLIGERSORGANISATIES

KLIMAATADAPTIEVE
WIJKEN
ONTKOPPELEN RIOOL

LANDSCHAPPELIJKE RANDEN
TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

RUIMTE VOOR WATERBERGING

ONTHARDEN EN VERLAGEN OEVERS

REDUCEREN STRAATPROFIEL

HITTESTRESS AANPAKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

DUURZAME BOUWMATERIALEN,
RECYCLAGE

WERKEN AAN DE MOBILITEITSTRANSITIE
ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER

ROBUUST
CENTRUM

WATERINCLUSIEF
ONTWIKKELEN
LANDSCHAP ALS BASIS
VOOR ONTWIKKELING

GROENE
STRATEN

HITTESTRESS AANPAKKEN

HEMELWATERINFILTRATIETUINEN
MAXIMAAL ONTHARDEN

MAXIMAAL ONTHARDEN
HERGEBRUIK REGENWATER
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