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Zwalmbeek   
 forum 1

INLEIDING

Zoals veel rivieren in Vlaanderen, zorgde de Zwalmbeek in 
het verleden al regelmatig voor wateroverlast. De kans op 
overstromingen zal in de toekomst zelfs nog toenemen 
door de klimaatverandering. Ondanks alle inspanningen 
van de laatste jaren om het overstromingsrisico in dit 
stroomgebied te beperken, blijft de kans op wateroverlast 
bestaan. De overheid kan deze uitdaging niet alleen aan. 
Het beheersen van de overstromingsrisico’s is een gedeelde 
verantwoordelijkheid, waarbij de waterbeheerder samen 
met de lokale overheid, inwoners, bedrijven, verenigingen…  
oplossingen kan zoeken en realiseren. 

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) startten daarom in 2019 met een 
project om het overstromingsrisico van het stromingsgebied 
van de Zwalmbeek aan te pakken. Het doel is om, in overleg 
met alle belanghebbenden, maatregelen uit te werken om 
het overstromingsrisico te verminderen. Deze maatregelen 

worden vervolgens vastgelegd in een riviercontract. Op donderdag 14 november 
2019 ondertekenden de gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm, samen met 
de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid een charter voor de opmaak 
van een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Met dit charter 
engageren de verschillende overheden zich om samen met alle betrokkenen 

een 
beknopt 

verslag

12
dec
2019
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maatregelen uit te werken die het overstromingsrisico 
verminderen. Het is de start van een jaar lang meedenken, 
voorstellen formuleren, discussiëren,… om aan het einde van 
het traject tot een riviercontract voor het stroomgebied van 
de Zwalmbeek te komen.

Op 12 december 2019 vond het eerste Zwalmbeek-
forum plaats in GC De Munk in Munkzwalm. Bijna 100 
deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de 
overstromingsproblematiek in het stroomgebied van de 
Zwalmbeek. Tijdens een infomarkt gingen de deelnemers in 
dialoog met enkele experten over de verschillende facetten 
van de overstromingsproblematiek. In interactieve workshops 
deelden inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen, 
bedrijven, politici, landbouwers hun bezorgdheden en dachten 
ze samen na over mogelijke oplossingen.
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AANPAK EN PROGRAMMA  
ZWALMBEEK-FORUM 1

Met het eerste Zwalmbeek-forum wilden we de deelnemers 
informeren en sensibiliseren rond de problematiek van 
het toenemende overstromingsrisico en het principe van 
meerlaagse waterveiligheid waarbij het duidelijk wordt dat 
overstromingsrisicobeheer  niet alleen een zaak is van de 
overheid maar ook van inwoners, middenveld, sectoren (bijv. 
landbouw, natuur) ... Daarnaast wilden we een een eerste 
inventaris te maken van de bezorgdheden en ideeën voor 
oplossingen als basis voor het verder traject.

Na de aftrap door de burgemeester van de gemeente 
Zwalm leidde projectleider Boris Snauwaert (Provincie Oost-
Vlaanderen) het eerste Zwalmbeek-forum in. Hij lichtte toe 
waarom het traject ‘Samen naar een riviercontract voor het 
stroomgebied van de Zwalmbeek’ is opgestart, waarom dat 
op deze manier wordt aangepakt en gaf een overzicht van het 
verloop van de avond. De volledige presentatie vind je hier. 

Op een informatiemarkt kregen de deelnemers 
vervolgens de kans om zich op verschillende 
informatiestanden te informeren over de huidige problematiek 
van wateroverlast in de Zwalmbeek, de effecten van de 
klimaatverandering, de mogelijke maatregelen die genomen 
kunnen worden, … Experten van de Provincie Oost-Vlaanderen 
en de Vlaamse Milieumaatschappij gaven deskundige uitleg 
en antwoorden op de vragen van de deelnemers. Deelnemers 
werden ook uitgenodigd om input te geven over mogelijke 
meekoppelkansen en de kwaliteiten van het stroomgebied 
van het gebied. De gebruikte posters op de informatiemarkt 
kan je hier terugvinden. 

Na de informatiemarkt was het aan de deelnemers 
om zelf aan de slag te gaan. In drie rondes werd in kleine 
groepjes van gedachten gewisseld over de bezorgdheden en 
verwachtingen, de dromen en de eerste ideeën voor acties. 
Binnen de groepjes was er steeds een tafelbegeleider actief 
die de gesprekken en de werkvormen ondersteunde. 

https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/001/933/original/20191212_Zwalmbeekforum_1_presentatie_voor_website.pdf?1576687505
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/001/934/original/informatie_panelen.pdf?1576687723
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U EN HET STROOMGEBIED  
VAN DE ZWALMBEEK ?

Op de informatiemarkt leerden we het stroomgebied beter 
kennen door de ogen van de deelnemers. Wat waarderen zij in 
het gebied en wat zijn de favoriete plekjes? Wat is het eerste 
dat in hen opkomt als ze aan de Zwalm of zijbeken denken?

De antwoorden maakten alvast duidelijk dat inwoners 
erg trots zijn op dit prachtig stukje Vlaamse Ardennen! De 
“schoonste koersstreek van ‘t land” wordt geliefd voor zijn 
prachtige natuur om te wandelen, te fietsen, te lopen,… en ook 
voor zijn uitstekende horeca. Het gebied wordt gewaardeerd 
voor zijn idyllische authentieke plekjes zoals de molens, een 
kapel of kerk met een boomgaard. Tegelijkertijd kan je vanop 
de toppen van de heuvels vér kijken, tot Flobecq en zelfs tot in 
Gent bij helder weer.

Het is er mooi, rustig en groen wonen. Tegelijkertijd zijn 
problemen met overstromingen en water een belangrijk item 
voor inwoners. De wateroverlastproblematiek leeft sterk in 
dit gebied, zoveel was al duidelijk tijdens de verschillende 
gesprekken die we deden op de informatiemarkt.
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BEZORGDHEDEN EN VERWACHTINGEN

Tijdens een eerste ronde voerden we een gesprek rond  de 
bezorgdheden en verwachtingen van de deelnemers omtrent 
de overstromingsproblematiek en het traject. Deelnemers 
dachten eerst individueel na over twee vragen: Wat zijn 
je bezorgdheden rond overstromingen (en ook de aanpak 
ervan)? Wat verwacht je van dit traject?). Daarna kregen ze 
de kans om met elkaar van gedachten te wisselen over hun 
antwoorden.

We hoorden bij veel deelnemers een heel concrete 
bezorgdheid over de huidige aanpak van het waterbeheer. 
Hierbij werd veelvuldig de vraag gesteld of er niet meer 
onderhoud zou moeten gebeuren. Een aantal deelnemers 
uitten hun bezorgdheid over de nood aan (en het gebrek aan) 
samenwerking tussen verschillende overheden. Sommige 
deelnemers gaven ook aan in het verleden al meermaals 
het slachtoffer te zijn geweest van overstromingen. De 
bezorgdheid werd geuit dat de probematiek in de toekomst 
zou kunnen toenemen. Hierbij werd verwezen naar het effect 
van de klimaatverandering, de toenemende bebouwing, 
de afname van de sponswerking en het effect op sectoren 
zoals landbouw en natuur. Tegelijkertijd werd in verschillende 
groepjes de vraag gesteld over ‘hoe ver men kan gaan met 
het tegengaan van overstromingen’. Voor veel deelnemers 
was duidelijk dat overstromingen niet volledig zullen kunnen 
worden vermeden. Een bijkomende bezorgdheid was dat 
sommige belangen mogelijk in het gedrang zouden kunnen 
komen. 

Wat de verwachtingen betreft, werd vooral onderlijnd 
dat mensen uitkijken naar concrete maatregelen om het 
overstromingsrisico in de toekomst effectief terug te dringen. 
Daarnaast noteerden we bij veel deelnemers de verwachting 
dat er een betere samenwerking komt tussen overheden, 
burgers, experten, … voor de aanpak van de problematiek. Het 
riviercontract moet op het einde van de rit een evenwichtig 
pakket van maatregelen bevatten die onderbouwd en 
haalbaar zijn. Men heeft de verwachting dat over deze 
maatregelen effectief in dialoog wordt gegaan met de 
verschillende actoren. Ook verwachten velen om tijdens het 
overlegproces veel bij te leren en informatie te krijgen.  
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TOEKOMSTBEELDEN 2030

In de tweede sessie werd samen met de deelnemers een 
stap in de toekomst gezet. Beeld je in dat we in het jaar 2030 
zijn: wat is er veranderd ? Aan iedereen werd gevraagd om in 
een aantal beelden weer te geven hoe het waterbeheer in 
het stroomgebied van de Zwalmbeek er in 2030 zou kunnen 
uitzien.  Vervolgens werd aan elke groep gevraagd om een 
artikel te schrijven voor de krant van 12 december 2030. 

Ondanks een aantal accentverschillen tussen de 
verschillende groepen, viel er toch een duidelijke rode 
draad te herkennen. De beelden voor 2030 beschrijven 
zowel een andere organisatie van het waterbeheer als een 
andere ruimtelijke inrichting van het stroomgebied. Water 
krijgt (terug) zowel letterlijk als figuurlijk meer plaats in het 
gebied. De krachten worden gebundeld, gegevens worden 
in real time opgevolgd en iedereen neemt een engagement 
op om de risico’s te beheersen. Door een werking over de 
gemeentegrenzen heen wordt het beheer vlot georganiseerd. 
Water krijgt meer ruimte in waterbuffers, natuurlijke 
overstromingsgebieden, grachten, … Daarnaast is er ook voor 
gezorgd dat overstromingsgevoelige gebieden niet meer 
bebouwd worden. ‘In water is Zwalm het neusje van de Zalm’ is 
een van de krantenkoppen van de toekomst. 
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IDEEËN VOOR MAATREGELEN 

In de laatste sessie werd gebrainstormd over mogelijke 
maatregelen. Per groep werd één idee verder uitwerkt. Je vindt 
de 10 uitgewerkte ideeën terug op het ideeënplatform op de 
website zwalmbeek.riviercontract.be. 

Verschillende ideeën zetten in het op het ophouden 
en vertraagd afvoeren van regenwater. Zo pleit één 
groep bijvoorbeeld voor het zoveel mogelijk verwijderen 
verharding  of deze minstens waterdoorlatend te maken. Ook 
regenwaterputten kunnen actief ingeschakeld worden als 
buffer, waarbij tegelijkertijd het hergebruik van regenwater 
gestimuleerd kan worden. Daarnaast werden er ideeën 
geopperd om de afstroming van landbouwgronden te 
beperken door bv. de aanleg van houtkanten, … 

Verschillende deelnemers hadden ideeën voor 
aanpassingen aan waterlopen en rioleringen. Enerzijds wil 
men de doorstroming door waterlopen verbeteren door 
het ruimen en onderhouden van waterlopen. Anderzijds 
wordt ook gedacht aan het afkoppelen van rioleringen 
en het herwaarderen van grachten om te vermijden dat 
regenwater al te snel wordt afgevoerd door de Zwalmbeek 
en de zijwaterlopen. Hierbij wordt ook het aanleggen van 
bijkomende bufferbekkens verschillende keren aangehaald als 
een mogelijke maatregel. Opvallend is dat men hier vaak ook 
andere functies zoals natuurontwikkeling, landbouw, recreatie, 
… aan koppelt. Men hoopt op die manier het draagvlak en de 
haalbaarheid voor deze maatregel te verhogen.

Andere ideeën zoomden dan weer in op het verminderen 
van de kans op schade bij overstromingen. Door indviduele 
huizen te beschermen kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen 
dat zelfs water dat aan de deur staat weinig tot geen schade 
berokkent. Of beter nog, door te zorgen dat er niet gebouwd 
wordt in overstromingsgevoelig  gebied, vermijden we daar 
alvast mogelijke schade aan gebouwen.  

Tenslotte waren er ook een aantal ideeën om de 
samenwerking en communicatie tussen overheid, burgers, 
bedrijven, … te verbeteren. 

EN NU ?

Tot en met 18 februari 2020 kan je via de website 
zwalmbeek.riviercontract.be ideeën voor oplossingen delen, 
bediscussiëren en steunen op het ideeën-platform.  De 
volgende maanden gaan we samen aan de slag om de 
verzamelde ideeën verder concreet uit te werken. Op het 
tweede Zwalmbeek-forum op 20 februari wordt hiervoor de 
eerste stap gezet. Aan de hand van ateliers worden gedurende 
de rest van het jaar de ideeën verder uitgewerkt. Begin 2021 
worden de gemaakte afspraken en engagementen in het 
riviercontract vastgelegd.

https://zwalmbeek.riviercontract.be/
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