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INLEIDING
De Zwalmbeek zorgde in het verleden regelmatig voor
wateroverlast. Door de klimaatverandering zal de kans op
overstromingen nog toenemen. Bovendien zal, ondanks de
inspanningen van de laatste jaren om het overstromingsrisico
in dit stroomgebied te beperken, de kans op wateroverlast
nog steeds blijven bestaan. Het beheersen van de
overstromingsrisico’s wordt meer en meer een gedeelde
verantwoordelijkheid. De waterbeheerders gaan daarom in
verschillende gebieden in Vlaanderen samen met de lokale
overheid, inwoners, bedrijven, verenigingen, landbouwers ... op
zoek naar maatregelen. De afspraken over deze maatregelen
worden dan vastgelegd in een riviercontract.
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Om het overstromingsrisico van het stroomgebied van
de Zwalmbeek samen met iedereen aan te pakken hebben de Provincie OostVlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het initiatief genomen
om een riviercontract op te stellen. Op donderdag 14 november 2019 is een
eerste belangrijke stap gezet. De gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm
ondertekenden 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 maatregelen
uit te werken die het overstromingsrisico verminderen. Het
is de start van een jaar lang denken, voorstellen formuleren,
discussiëren,... dat uitmondt in dit riviercontract.
Op 12 december 2019 vond het eerste Zwalmbeek- forum
plaats. Inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen,
bedrijven, politici, landbouwers en experten deelden
hun bezorgdheden en dachten samen na over mogelijke
oplossingen. Tot en met eind januari 2020 kon iedereen ideeën
achterlaten op het digitaal ideeën-platform. Op het tweede
Zwalmbeek-forum op 20 februari 2020 gingen iets meer
dan 90 deelnemers met elkaar in gesprek over de ideeën die
verzameld werden op het eerste Zwalmbeek-forum en op het
ideeën-platform. De focus van het tweede Zwalmbeek-forum
lag op het verder onderzoeken van de verzamelde ideeën. Het
resultaat van dit forum vormt de basis voor de inhoudelijke
uitwerking van het riviercontract.
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AANPAK EN PROGRAMMA
ZWALMBEEK-FORUM 2
Het tweede Zwalmbeek-forum werd geopend door Hendrik
Blommaert (schepen Openbare werken, Afvalwaterzuivering,
Milieu van de gemeente Horebeke). In zijn inleiding wees
hij op de inspanningen die van iedereen nodig zijn om de
problematiek aan te pakken. Hij bedankte daarom alle
aanwezigen aan het tweede Zwalmbeek-forum. Met hun
deelname tonen ze immers aan dat de problematiek leeft
en dat ze bereid zijn om zelf hun steentje bij te dragen.
Vervolgens leidde projectcoördinator Boris Snauwaert
(Provincie Oost- Vlaanderen) het tweede Zwalmbeek-forum
in. Hij lichtte toe waarom het traject ‘Samen naar een
riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek’ werd
opgestart, wat de rol van het tweede forum in het traject is en
hoe de avond verder zou verlopen.
Er zijn verschillende kleine en grote maatregelen mogelijk
om de wateroverlast aan te pakken. Het effect van specifieke
maatregelen is echter in elk gebied verschillend: het is
afhankelijk van factoren zoals het reliëf, de samenstelling
van de bodem, het bodemgebruik, de hoeveelheid neerslag,
etc. Ter voorbereiding van het Zwalmbeek-forum maakten
de waterloopbeheerders een analyse van de effecten van een
aantal maatregelen. Annelies Huyck, hydroloog bij de Vlaamse
Milieumaatschappij, gaf een overzicht van de bestaande
kennis en inzichten over de effecten en de randvoorwaarden
van de verschillende maatregelen. De conclusie is dat
er ingezet zal moeten worden op een combinatie van
verschillende maatregelen.
Vervolgens werd aan acht werktafels aan de slag gegaan
om de verzamelde ideeën voor maatregelen verder uit te
diepen. Inwoners, landbouwers, vertegenwoordigers van
verschillende soorten organisaties, gemeentelijke politici en
experten gingen in dialoog over vier gebieden en vier thema’s:
» Hoe verminderen we overstromingsrisico’s in Nederzwalm?
» Hoe verminderen we overstromingsrisico’s langs Smarre en
Peerdestokbeek?
» Hoe verminderen we overstromingsrisico’s in Munkzwalm
(Zwalmmolen)?
» Hoe verminderen we overstromingsrisico’s ter hoogte van
de Boembeke-molen (Michelbeke)?
» Zijn onderhoud en ruimen van de waterlopen een oplossing
voor de wateroverlast ?
» Hoe en waar kunnen we inzetten op de sponsfunctie van
het landschap?
» Hoe kunnen we samen met landbouwers wateroverlast en
droogte het hoofd bieden?
» Hoe kunnen bewoners zich zelf beter voorbereiden op
wateroverlast?
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RESULTATEN WERKTAFELS
werktafel 1 - Hoe verminderen we overstromingsrisico’s in
Nederzwalm?
De hydrologische modellen tonen dat in de toekomst een
30-tal woningen in Nederzwalm geconfronteerd kunnen
worden met wateroverlast. Zowel op het eerste Zwalmbeekforum als op het ideeën-platform zijn erg verschillende, zelfs
tegenstrijdige, oplossingspistes gesuggereerd. Aan deze
werktafel is dan ook stevig gediscussieerd over de pro’s en
contra’s van de verschillende maatregelen.
Een eerste maatregel waar vele aanwezigen vragende
partij voor zijn, is het vergroten van de koker onder de
Hoogstraat zodat het water niet wordt opgestuwd bij hevige
regenbuien. Een aantal aanwezigen pleitten om ook voorbij
deze koker het water zo snel mogelijk af te voeren richting de
Bovenschelde door bv. het aanleggen van een rechtstreeks
bypass met de Schelde. Anderen zagen dan weer voordelen
in het voorzien van meer lokale waterbuffering door de
Zwalmbeek - tussen de Hoogstraat en de Bovenschelde terug te laten meanderen in een zogenaamde Zwalmbeekdelta. Ook water bufferen ter hoogte van de Biestmolen of
Weldenshoeksken past binnen deze strategie. Daarnaast
werd ook gediscussieerd over het creëren van bijkomende
buffercapaciteit door de Zwalmbeek gecontroleerd “leeg
te laten lopen” door alle stuwen tijdelijk neer te laten vlak
voor een hevige regenbui. De haalbaarheid en mogelijke
effecten van een dergelijke ingreep werden besproken. Op
basis van deze boeiende dialoog is het duidelijk dat er voor de
verschillende pistes nog verder onderzoek en overleg nodig
is. Het voorstel is dan ook om een ontwerpatelier rond dit
deelgebied te organiseren.
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werktafel 2 - Hoe verminderen we overstromingsrisico’s
langs Smarre en Peerdestokbeek?
Tot en met 2010 waren er ter hoogte van de Smarre geregeld
overstromingen. Sinds de aanleg van het wachtbekken
is het gebied hier voorlopig van gespaard gebleven. Uit
hydrologische analyes blijkt echter dat er in de toekomst nog
steeds een risico op overstromingen bestaat voor een aantal
huizen. Een mogelijke maatregel is om het buffervolume van
het bestaande GOG Horebeke te vergroten door het vulpeil te
verhogen of het GOG te vergroten.
Het waterprobleem wordt door veel deelnemers gelinkt aan
de water- en erosieproblematiek op de nabij gelegen hellingen.
Hier zijn al verschillende maatregelen voor genomen. Er wordt
echter gevraagd om bijkomende maatregelen te nemen. Ook
zijn vragen gesteld bij de aanpak van de grondverschuivingen
op de Molenberg. Het gevoel bestaat dat recente ingrepen
zoals het verwijderen van populieren op de oevers een negatief
effect hebbben op de grondverschuivingen. Een aantal
aanwezigen wijzen ook op problemen van droogte tijdens de
zomermaanden in dit gebied (vb. droogvallen bronbeekjes).
Het zal dan ook een kwestie zijn van de verschillende
uitdagingen in dit deelgebied tesamen aan te pakken. Om die
reden lijkt het interessant om hier een gebiedsgericht atelier
aan te wijden.
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werktafel 3 - Hoe verminderen we overstromingsrisico’s in
Munkzwalm (Zwalmmolen)?
In de Gaverbosdreef, Noordlaan, Zuidlaan, Molenpad en
Rekegemstraat werden in het verleden problemen met
wateroverlast gemeld. Ook in de toekomst kunnen deze
straten opnieuw getroffen worden door grote stormen zoals in
november 2010. Op het tweede Zwalmbeek-forum is heel wat
bijkomende gedetailleerde gebiedsinformatie verzameld. Een
aandachtspunt binnen dit gebied is het afstromend water van
de hellingen en de erosieproblematiek. De vraag werd gesteld
of er hogerop in het gebied niet meer maatregelen kunnen
genomen worden.
Voor het aanpakken van de wateroverlast in het centrum
van Munkzwalm werd in het verleden de mogelijkheid voor een
bijkomend bufferbekken stroomopwaarts van de Zwalmmolen
onderzocht. Dit zou echter tot een mogelijke overstroming van
hoger gelegen huizen en gronden kunnen leiden. Bovendien
is het effect bij echt grote regenbuien wellicht onvoldoende.
Aan de werktafel werd voorgesteld om de omvang van dit
(mogelijke) bufferbekken te verdubbelen. De effecten hiervan
moeten verder onderzocht worden. Individuele maatregelen
voor specifieke woningen kunnen hierbij overwogen worden.
Er wordt daarnaast gesuggereerd om na te gaan of
in de omgeving van de Wijlegemse beek een bijkomend
bufferbekken kan aangelegd worden. Ook zou onderzocht
moeten worden of een automatische regeling van het
bestaande bufferbekken op de Wijlegemse beek geen positief
effect zou kunnen hebben.
Het oplossen van de waterproblematiek ter hoogte
van Munkzwalm is duidelijk niet evident. De verschillende
suggesties vragen verder onderzoek en overleg. Op basis
van de verzamelde informatie blijkt ook dat een deel van de
oplossing mogelijk buiten het afgebakende gebied (langs de
Wijlegemse beek) dient gezocht te worden.
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werktafel 4 - Hoe verminderen we overstromingsrisico’s ter
hoogte van de Boembeke-molen (Michelbeke)?
Tijdens de laatste grote storm in 2010 was het
bufferbekken van Michelbeke volledig gevuld. Vooral rond
de Boembekemolen bestaan er een aantal knelpunten van
wateroverlast. In het verleden werd de mogelijkheid van een
bijkomend overstromingsgebied langs de Zwalmbeek, ter
hoogte van het Mijnwerkerspad, gesuggereerd. Dit bijkomend
GOG ligt in dit traject opnieuw op tafel om te onderzoeken.
Daarnaast is het ook nodig om een oplossing te zoeken voor
een woning die stroomopwaarts het voorgestelde GOG ligt.
Deze is in het verleden ook al onder water komen te staan.
Ook dient de mogelijkheid van een betere afstemming van
de stuw aan de Boembekemolen op de werking van het GOG
Michelbeke onderzocht te worden. .
Knelpunten die snel aangepakt kunnen worden, zijn het
onderhoud van de gracht aan Langedries voor het opvangen
van afstromend regenwater en de inbuizing van de Boembeek
die een bottleneck vormt in de afvoer van water. Om dit
laatste knelpunt op te lossen lijkt een herstel van het
oorspronkelijk tracé van de Boembeek interessanter dan het
aanpassen van de inbuizing. Uit de werktafel zijn naast heel
wat gebiedskennis, verschillende nieuwe inzichten en ideeën
naar boven gekomen. Deze verdienen verder onderzoek. In een
gebiedsgericht atelier kunnen de resultaten van dit onderzoek
dan verder besproken worden.
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werktafel 5 - Lossen onderhoud en ruimen van de
waterlopen de wateroverlast op?
Gedurende het eerste Zwalmbeek-forum zijn door
verschillende deelnemers vragen gesteld bij het onderhoud
van de waterlopen in het stroomgebied van de Zwalmbeek.
Zowel tijdens het eerste forum als op het ideeën-platform
zijn suggesties gedaan voor een andere en betere vorm van
onderhoud. Voor veel aanwezigen was het niet duidelijk
welke principes gehanteerd worden bij het onderhoud van
waterlopen en wie hiervoor verantwoordelijk is. Ook was
het niet duidelijk waar men terecht kan voor vragen of om
knelpunten te melden. Er bestaan duidelijk verschillende visies
over het onderhoud van de waterlopen. Er waren aanwezigen
die pleitten om waterlopen uit te diepen, het slib sneller te
ruimen en/of oevers sneller op te schonen. De stelling was dat
op die manier het water sneller afgevoerd wordt. Daarnaast
waren er aanwezigen die wezen op het waterremmend effect
van begroeiing. Ook werd de aandacht gevestigd op de
ecologische effecten van specifieke vormen van onderhoud.
Daarnaast werd gesuggereerd om de stuwregeling aan
te passen op het moment dat er hevige regenval wordt
verwacht. Op die manier zou er heel wat bijkomende
buffercapaciteit gecreëerd kunnen worden. Bovendien zou
het water op die manier sneller afgevoerd kunnen worden.
De aanwezigen waren het erover eens dat er nood is aan
een meer geïntegreerde aanpak van het onderhoud en
beheer. De haalbaarheid en eventuele neven-effecten van
de gesuggereerde maatregelen dienen alleszins verder
onderzocht en besproken te worden. Het is duidelijk: nog niet
alle neuzen staan in dezelfde richting.
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werktafel 6 - Hoe en waar kunnen we inzetten op de
sponsfunctie van het landschap?
De vaststelling is dat in een hellend gebied, zoals het
stroomgebied van de Zwalmbeek, het water snel afstroomt
naar laaggelegen gebieden en waterlopen. Bij hevige regens
kan dit dan ook wateroverlast veroorzaken. “Hoe kunnen we
vermijden dat het water al te snel afstroomt?”, vormde dan
ook de centrale vraag aan deze werktafel. Door de aanwezigen
zijn een aantal concrete knelpunten in kaart gebracht. Uit de
gesprekken bleek dat we vandaag de dag de gevolgen dragen
van de keuzes die in het verleden zijn gemaakt met betrekking
tot bodemgebruik op hellende gronden en de inrichting
van wegen en grachten. Iedereen was het erover eens dat
veel kleine ingrepen nodig zullen zijn om de afstroom van
water te beperken. Er bestaan verschillende mogelijkheden
om het waterinfiltrerend vermogen van landbouwgronden
te verhogen, denk bijvoorbeeld maar aan niet-kerende
grondbewerking. Hierrond lopen al een aantal initiatieven
binnen en buiten het stroomgebied van de Zwalmbeek. Met
de landbouwers en eigenaars van private gronden moet
onderzocht worden worden welke maatregelen wel of niet
mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Daarnaast is het
ook belangrijk om wegen, parkings, grachten, … anders aan
te leggen. Zij vormen vandaag immers vaak een kanaal voor
de versnelde afvoer van regenwater. Het water zou meer
kleinschalig gebufferd moeten worden in grachten, in percelen
naast de waterlopen, natuurgebieden en bossen, … Er werd
ook geopperd om afstromenend water in private tuinen te
laten lopen en het daar te bufferen.
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werktafel 7 - Hoe kunnen we samen met landbouwers
wateroverlast en droogte het hoofd bieden?
Aan deze tafel werd nagedacht over wateroverlast en
droogte vanuit het perspectief van de landbouwers: twee
zijden van dezelfde medaille. In West-Vlaanderen wordt er
momenteel een proefproject opgestart met landbouwers voor
de aanleg van wateropslagbekkens die ook gebruikt kunnen
worden in periodes van droogte. Hierbij wordt onderzocht
of een dergelijke maatregel een bijdrage kan leveren aan de
oplossing van beide problemen (een teveel en een tekort
aan water). Samen met landbouwers, landbouworganisaties,
erosiecoördinatoren en waterbeheerders werd stevig
gediscussieerd over de haalbaarheid en het nut van een
dergelijke maatregel. Verschillende alternatieve pistes voor de
aanpak van de droogteproblematiek werden hierbij op tafel
gelegd. Daarnaast werden ook andere maatregelen besproken
om water op de landbouwgronden beter vast te houden.
Duidelijk is in ieder geval dat de problematiek leeft. Over de
haalbaarheid en het nut van de verschillende oplossingspistes
lopen de meningen echter nog sterk uiteen. Verder onderzoek
en overleg is zeker nodig om te komen tot een gedragen
oplossing. Verschillende deelnemers gaven aan graag
betrokken te willen worden bij de verdere uitwerking.
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werktafel 8 - Hoe kunnen bewoners zich zelf beter
voorbereiden op wateroverlast?
Overstromingen zullen ook in de toekomst niet volledig
uitgesloten kunnen worden. Belangrijk is dat inwoners tijdig
geïnformeerd worden als er een kans is op overstromingen
en dat ze dan ook goed weten wat ze zelf kunnen doen.
Algemeen is men tevreden over de ondersteuning door
hulpdiensten. Een idee zou kunnen zijn om containers met
zandzakken in overstromingsgevoelige gebieden te plaatsen.
Op die manier zijn er voor betrokken inwoners altijd snel
zandzaken ter beschikking bij overstromingsgevaar. Een aantal
van de aanwezigen heeft zelf al maatregelen genomen na
de wateroverlast in 2010 (bv. terugslagkleppen op leidingen
voorzien, wasmachines op sokkel plaatsen, …). Toch is de
kennis over wat men zelf kan doen redelijk beperkt. Het zou
interessant kunnen zijn om hierover meer info te verspreiden.
Essentieel is tenslotte dat knelpunten in het onderhoud en
het beheer van de waterloop en eventuele crisissituaties snel
gemeld kunnen worden. Nu weet men echter vaak niet waar
men terecht moet. Een centraal meldpunt bij de overheid zou
hierbij een stap vooruit zijn. Ook lijkt het interessant om per
wijk/deel van de waterloop een vrijwillige waterpeter/-meter
te hebbben. Deze zou als aanspreekpunt kunnen fungeren om
informatie over eventuele knelpunten snel door te spelen aan
de waterbeheerders.
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EN NU ?
Alle suggesties en vragen die aan bod kwamen tijdens
het tweede Zwalmbeek-forum zijn gebundeld en verwerkt.
Op basis daarvan maakte de stuurgroep van het traject een
plan van aanpak op om de verzamelde ideeën uit te werken
tot concrete engagementen en afspraken. Hierbij zal op
verschillende sporen worden ingezet.
▷ Een aantal ideeën en suggesties moeten verder
onderzocht worden vooraleer er concrete acties
opgenomen kunnen worden in het riviercontract. Voor zes
gebieden en drie thema’s worden de komende maanden
verder onderzoek en werkateliers georganiseerd. Op deze
werkateliers nodigen we alle betrokken stakeholders
uit. De tussentijdse resultaten worden ook telkens
teruggekoppeld aan alle geïnteresseerden. Het gaat
concreet over de volgende werkateliers:
» ruimtelijk atelier 1: Welke acties kunnen we opnemen in
het riviercontract voor het gebied in en rond Nederzwalm?
» ruimtelijk atelier 2: Welke acties kunnen we opnemen
in het riviercontract voor het gebied in en rond de
Peerdestokbeek?
» ruimtelijk atelier 3: Welke acties kunnen we opnemen in
het riviercontract voor het gebied Munkzwalm?
» ruimtelijk atelier 4: Welke acties kunnen we
opnemen in het riviercontract voor het gebied rond de
Boembekemolen?
» ruimtelijk atelier 5: Welke acties kunnen we opnemen in
het riviercontract voor het gebied in en rond de Wijlegemse
Beek?
» ruimtelijk atelier 6: Welke acties kunnen we opnemen in
het riviercontract voor het gebied in en rond de Molenbeek
en Steenbeek?
» thematisch atelier 1: Welke acties kunnen we opnemen in
het riviercontract met betrekking tot het onderhoud van
de waterlopen?
» thematisch atelier 2: Welke acties kunnen we opnemen
in het riviercontract met betrekking de aanpak van
wateroverlast en droogte door en voor de landbouw?
» thematisch atelier 3: Welke acties kunnen we opnemen
in het riviercontract met betrekking tot de inzet van
ruimtelijke planningsinstrumentarium?
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▷ Het idee om inwoners in overstromingsgebied te
ondersteunen en te informeren over individuele
beschermingsmaatregelen tegen overstromingen
wordt op korte termijn opgenomen. In 2020 zal een
informatiemoment georganiseerd worden om mensen
in overstromingsgevoelig gebied te informeren over
hoe ze hun woningen zelf kunnen beschermen tegen
overstromingen. Geïnteresseerden zullen vervolgens de
kans krijgen om een advies te laten opmaken op maat van
hun woning door een gespecialiseerd studiebureau.

▷ Een aantal van de gesuggereerde ideeën zijn al zeer
concreet geformuleerd (zoals bv. het aanpassen
van een bestaande erosiedam op een specifieke
locatie). De projectgroep zal met de verschillende
betrokkenen bilateraal overleggen om af te toetsen
welke engagementen kunnen vastgelegd worden in het
riviercontract.
▷ Op de verschillende participatiemomenten is de vraag
gesteld naar meer informatie rond een aantal specifieke
thema’s, zoals bv. de mogelijkheden voor de ontharding
van tuinen en het verhogen van de buffercapaciteit van
gronden. De projectgroep zal via de website zwalmbeek.
riviercontract.be in de loop van de volgende maanden de
beschikbare informatie rond deze thema’s ter beschikking
stellen.
Op die manier zorgen we ervoor dat met alle ideeën aan
de slag wordt gegaan. In het voorjaar van 2021 worden de
gemaakte afspraken en engagementen in het riviercontract
vastgelegd. Gezien de huidige Corona-crisis houden we er
rekening mee dat ons traject enkele maanden vertraging op
zal lopen. Het is momenteel immers niet mogelijk om ateliers
en andere participatie-evenementen te organiseren.
We houden jullie alleszins op de hoogte via onze
nieuwsbrief en onze website!
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