
 

Het Provinciaal waterbeheer 

in het stroomgebied van de 

Barbierbeek 

 
 

 



Onbevaarbare  waterlopen 
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eerste 

gemeentegrens 

administratieve 

oorsprong (100 ha) 

5 000 ha - punt 

1e categorie 

bevaarbare 

waterloop 

5000 ha 

100 ha 

niet (meer) 

geklasseerd 

beheer : aangelanden of polder 

beheer : gemeente of polder 

beheer : Vlaams gewest 

beheer : provincie of polder 

Wie beheert wat ? Wie beheert wat ? 

polder /  watering 
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De 
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Vlaanderen 
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De 

waterlopen in 

Oost-

Vlaanderen 

categorie 1 

categorie 2 

bevaarbaar 

categorie 3 

Barbierbeek 
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De waterlopen 

in 

afstroomgebied 

Barbierbeek 

De waterlopen  

stroomgebied 

Barbierbeek 

categorie 1 

categorie 2 

bevaarbaar 

categorie 3 
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Het watersysteem Barbierbeek 
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Afstroomgebied:  3400 ha 

Lengte in vogelvlucht:  15 km 

Lengte in afstand:        22 km 



WERKING KBR Overstromingsgebied KBR Overstromingsgebied KBR 



Provinciaal Waterbeleid 

in Oost-Vlaanderen 
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 Eigen waterlopen 2e categorie (1650 km) 

 In polders en wateringen (750 km)  

- Onderhoudswerken 

- Investeringswerken 

- Terugbetaling onderhoud  wl. 2e cat. 

- Exploitatiekosten pompgemalen op wl. 2e cat. 

- Administratief toezicht  

Provinciale bevoegdheden als 

waterloopbeheerder 
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 Eigen waterlopen 2e categorie 

- Onderhoudswerken 

maaien 

slibruiming 

oeverversterking 

- Investeringswerken 

aanleg gecontroleerde overstromingsgebieden 

bouw stuwen, vistrappen, pompgemalen, … 

bestrijding exoten 



Onderhoudswerken waterlopen: erfdienstbaarheidszone 







Voorbeeld hoe het wel ok is 
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Onderhoudswerken 

Wat ?  

Kredieten : ca 5,7 miljoen €/jaar 

• maaien 

• slibruiming 

• oeverversterking 

• bestrijding exoten 

• oppervlakkige ruiming 

1650 km waterlopen van 2e cat. buiten P en W 



Onderhoudswerken 

Maaien  

 Minstens 1x per jaar, waar nodig 

 Bodem en taludbegroeiing 

 Maaisel verspreid in 5m-zone 

 (Winter)maaien  

 tussen begin november en eind februari 

 Zomermaaien  

 beperkt  

 tussen 15 juni en 15 september 

 vergoeding voor schade aan gewassen 

 

 

 

 



Wintermaaien Barbierbeekvallei 



Zomermaaien Barbierbeekvallei 



maaikorf 

maaikorf 



Oppervlakkige ruiming 

 verwijderen obstakels uit bedding waterloop 

Onderhoudswerken 



Slibruiming 

 Indien nodig voor afvoer van water 

 Slibanalyses  kwaliteit van slib 

 Indien slibkwaliteit OK  deponie 5 m 

erfdienstbaarheidszone 

 

Onderhoudswerken 



slibruiming 



Slibruiming Beveren/Kruibeke - thv 

Bergstraat/Heirstraat 



Oeverversterking 

Onderhoudswerken 



biodegradeerbaar weefsel 

(kokos-composiet) 



Flauw hellende oever met riet-

aanplanting in de Molenbeek 

(S180) te Oosterzele 



Kruibeke – waterloop 

OS023 – betuining 

Parklaan 



Kruibeke – Kleine Pismolenbeek - 

betuining Portugezenstraat  



Temse – Barbierbeek - 

Oeverversterking 

Eigenlo 
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grote waternavel * 

Chinese wolhandkrab * 

Exotische rivierkreeften * 

Waterschilpadden * 

waterteunisbloem * 

parelvederkruid * 

reuzenbalsemien * waterwaaier (combomba) * 

Japanse duizendknoop 

* Europese verordening 

reuzenberenklauw * watercrassula 

Onderhoudswerken 

Bestrijding van exoten 
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Bestrijding reuzenbalsemien 

Onderhoudswerken 



Bestrijding grote waternavel 
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Investeringswerken 

Wat ?  Alles wat geen onderhoud is : 

 Ingrepen ter voorkoming van 

   wateroverlast  

 Principe vasthouden – bergen - 

afvoeren 

Kredieten : ca 3,5 miljoen €/jaar 



Vasthouden – Bergen - Afvoeren 

oppervlaktewater 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEz5LK_pffAhUIsaQKHYWcBa0QjRx6BAgBEAU&url=https://slideplayer.nl/slide/11969650/&psig=AOvVaw0OrTl2QGZyRcEqG4HSjLGx&ust=1544624889496294


Vasthouden van water 

 

• Aangepast maaibeheer 

• Adviezen op aanvragen voor bouw- en 

verkavelingsvergunningen en RUPs 
– Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater 

– Provinciaal beleidskader wateradviezen 

http://www.gisoost.be/watertoetsnew/ 



Bergen:  

overstromingsgebieden, bufferbekkens 

 

voorbeelden : 

• Bufferbekken Barbierbeek (Sint-Niklaas) 

• Bufferbekken klaverblad Barbierbeek (Sint-Niklaas) 

• Bufferbekken De Vliet (Kruibeke)  

• Bufferbekken Eigenlo (Temse) 

 

 



Bufferbekkens in  

Oost-Vlaanderen 



Bufferbekken Barbierbeek 

Bufferbekken Klaverblad 

Barbierbeek 



Bufferbekken Barbierbeek 



Gepland: Bufferbekken Eigenlo 

Samenwerking met Aquafin (rioleringsproject)   



Voorstelling dienst M02 - Integraal Waterbeleid        8 

september 2011 

Kaart van de effectief overstromingsgevoelige gebieden 

Natuurlijke waterberging in de Barbierbeekvallei 

Natuurlijke waterberging Barbierbeekvallei Natuurlijke waterberging Barbierbeekvallei 
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3,80 mTAW 

4,60 mTAW 

6,7 mTAW 

8,60 mTAW 

Hoogtekaart – vallei van de meanderende Barbierbeek 
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Afvoeren:  

Herprofileringen en verplaatsen waterlopen 

• Beverse Beek (Beveren) 

• Gauwstraatbeek (Kruibeke) 

Pompgemalen: 

• Loeverbeek (Sint-Gillis-Waas) 

Vervangen duiker : 

• De Vliet – OS 027 (Kruibeke) in opdracht van gemeente 

– subsidie provincie 
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Verplaatsen en herprofileren Gauwstraatbeek 



Kostprijs: 
Aanleg: € 220 000 

Bouw pompgemaal op de Loeverbeek te Sint-Gillis-Waas  

Automatische krooshekreiniger 



 

Subsidiereglement  

Kruibeke – De Vliet – duiker 

Dijkstraat  



Sinds 2015 :  

nieuwe kijk op beveiliging : de 3 P’s 
 

• Protectie: beschermen tegen overstromingen.          
De kans dat overstromingen zich in een bepaald, kwetsbaar gebied 
voordoen verminderen (bufferbekkens, pompen,…) 
 

• Preventie: schade door overstromingen verminderen.  
De kwetsbaarheid voor overstromingen verminderen met 
structurele ingrepen (watertoets, signaalgebieden,…) 
 

• Paraatheid: klaar staan bij overstromingen. 
Tijdig en gepast reageren bij aankondiging overstromingen  
(overstromingsvoorspeller www.waterinfo.be, waterdichte schotten 
van eigenaar zelf,….) 

 

De overheid draagt niet langer alle verantwoordelijkheid ! 

 

 

 



Paalwoningen  



Waterdichte deuren 

Waterdichte schotten 



voor 

na 



Contact 

 

Provincie Oost-Vlaanderen dienst Integraal Waterbeleid 

 

www.oost-vlaanderen.be/water 

 

waterbeleid@oost-vlaanderen.be  

  

 

Luc De Winne – diensthoofd 

luc.de.winne@oost-vlaanderen.be 

 

Wim Behiels – sectoringenieur 

wim.behiels@oost-vlaanderen.be 

 

Hanne van der Poel – deelbekkencoördinator 

hanne.van.der.poel@oost-vlaanderen.be 
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