INSPIRATIEBOEK

WATER ZONDER
OVERLAST

FRAMES

Het Europese Interreg-project FRAMES brengt partners uit Nederland, Duitsland, Engeland, Denemarken en
België samen om te werken aan een meerlaagse waterveiligheid. Het project gaat na hoe zowel overheden
als burgers en bedrijven hun steentje kunnen bijdragen aan de aanpak van overstromingen.
Ook in Oost-Vlaanderen hebben heel wat gebieden regelmatig te kampen met wateroverlast. De Provincie
Oost-Vlaanderen en de Universiteit Gent onderzoeken daarom welke rol burgers, bedrijven en de buurt in
de overstromingsaanpak kunnen opnemen en hoe ze daarbij ondersteund kunnen worden. Het project richt
zich in de eerste plaats op wateroverlast maar het koppelt deze problematiek aan bredere thema’s in de
buurt zoals ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en groenbeleving.
Deze publicatie: “Inspiratieboek Water zonder Overlast” bundelt een hoop maatregelen die bewoners en
bedrijven kunnen treffen om wateroverlast tegen te gaan. Het werd in eerste instantie ontwikkeld voor
proefprojecten in Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen maar het wenst ook inspiratie te bieden over de
grenzen van het FRAMES-project heen.

INSPIRATIEBOEK WATER ZONDER OVERLAST

1.

PROFIJTELIJK WATERPROOF
UITLEG
Wie al eens een overstroming heeft meegemaakt
weet hoe geniepig water is. Door de kleinste
spleet of kier, water vindt uiteindelijk altijd
zijn weg. Toch bestaan er heel wat technische
oplossingen om de meeste schade te voorkomen
(schotten, terugslagkleppen, waterdichte coatings,
waterbestendige materialen, …).
Welke maatregelen geschikt zijn, is echter
sterk afhankelijk van het huis, de bodem, type
wateroverlast,... Ze hebben bovendien enkel effect
als alle gaten gedicht zijn. Daarom is het belangrijk
om advies op maat in te winnen, alvorens werken
te laten uitvoeren.

Voor de adviesverlener is het interessanter om in
één klap verschillende opdrachten uit te voeren in
eenzelfde buurt. Bekijk daarom met jouw buurt of
het loont om samen een adviseur aan te stellen en
een gemeenschappelijke prijs af te spreken. Het
advies wordt natuurlijk wel huis per huis afgeleverd.
Eens de adviezen zijn opgemaakt kan je als
buurt een stap verder gaan en de maatregelen
samen (laten) uitvoeren. Aangezien individuele
beschermingsmaatregelen bij elk zeer specifieke
zijn, is het meestal niet mogelijk om deze in grotere
hoeveelheden aan te kopen. Wat wel kan is om
samen een aannemer te zoeken om de maatregelen
op maat te fabriceren en installeren.

VOORBEELDEN UIT BINNEN- OF BUITENLAND

In pilootprojecten in o.a. Beersel, Lebbeke en Geraardsbergen gaf de VMM advies op maat voor
individuele beschermingsmaatregelen. Een overzicht van mogelijke maatregelen vind je op de website
www.vmm.be/water/overstromingen/hoe-je-woning-beschermen.

VOORDELEN

# Individuele beschermingsmaatregelen kunnen de overstromingsschade aanzienlijk beperken
# De kostprijs is in sommige gevallen al in één overstroming terugverdiend

NADELEN EN VOORWAARDEN

# Deze maatregelen zijn geen wondermiddel. Ze kunnen de schade verminderen maar niet volledig
vermijden.
# In sommige situaties kan de kostprijs van deze maatregelen hoog oplopen.

TER INSPIRATIE
WEL GROEN, GEEN WATER

# De wijk ‘Groenpark’ in Roeselare kreeg enkele jaren geleden te maken met overstromingen uit een
nabijgelegen beek. Het buurtcomité, dat in de wijk actief was, ging op zoek naar maatregelen en vond een
partner in de Stad.
# Zo kreeg de wijk een container, waarin permanent een voorraad zandzakjes klaar ligt. Wanneer er overlast dreigt, wordt hij geopend door een medewerker van de Stad zodat de omwonenden de zandzakken
kunnen ophalen. Op die manier staan ze snel paraat om de ergste schade te vermijden. Bovendien plaatste
de Stad ook een keermuurtje om de wijk plaatselijk te beschermen. Om de toegang naar het fietspad te
bewaren, bevinden zich in de muur een aantal openingen die met verplaatsbare schotten moeten worden
gedicht. Deze schotten zijn net als de zandzakken in de container terug te vinden. Regelmatig wordt het
hele systeem met de bewoners geoefend.

SCHOTTEN AAN DE DENDERKAAI
# De afgelopen decennia trad de Dender verschillende malen buiten zijn oevers. De meest ernstige
overstroming vond plaats in 2010, toen grote delen van de vallei onder water kwamen te staan. Zo ook
de Denderkaai in Ninove. In de nasleep van deze overstroming, besloten de eigenaars van één van de
appartementsgebouwen in deze straat om een eigen schottensysteem uit te werken. De schotten kunnen
door de bewoners zelf makkelijk worden opgebouwd en sluiten zowel de vensters als de deuropeningen
van het water af. Het systeem werd al een aantal keer getest en blijkt wel degelijk zijn nut te bewijzen.

ZELF AAN DE SLAG
# Met jouw buurt of op jezelf, er zijn heel wat maatregelen die je kan treffen om jouw woning beter te
beschermen tegen wateroverlast, denk maar aan schotten, terugslagkleppen, waterdichte coatings,
keermuurtjes,…

Op de website www.vmm.be/water/overstromingen/hoe-je-woning-beschermen vind je een handig overzicht over hoe je jouw woning waterproof houdt.

2.

HOU EEN OOGJE OP HET PEIL!
UITLEG
De verschillende waterbeheerders in Vlaanderen
hebben elks honderden tot duizenden kilometers
waterlopen te beheren. Deze allemaal op
tijd te controleren en te onderhouden, is een
heus huzarenstukje. Om dit te klaren, kunnen
buurtbewoners helpen..
Organiseer met de buurt een meldingspunt voor
obstakels en andere problemen in de nabijgelegen
waterlopen. Een coördinator en/of een smartphoneapp bundelt alle meldingen en geeft die door aan
de bevoegdewaterbeheerder (eventueel via de
gemeente).

Ook ten tijde van hoogwater is het nuttig om een
oogje in het zeil te houden. Enkele buren die vaak thuis
zijn kunnen www.waterinfo.be en de nabijgelegen
waterlopen in de gaten houden. Vanaf het water
boven een bepaalde drempel komt, waarschuwt
hij/zij de inwoners van de buurt. Bovendien kan
er met de waterbeheerder bekeken worden of het
mogelijk is om een peilmeter te installeren op een
plek in de buurt. De lokale waterstand vormt niet
enkel voor de buurt zelf waardevolle info, maar ze
kan daarenboven ook voor de waterbeheerders en
crisisdiensten van nut zijn.

VOORBEELDEN UIT BINNEN- OF BUITENLAND

Flood Action Groups in het Verenigd Koninkrijk verenigen buurtbewoners in overstromingsgebied,
buurtbewoners ondernemen dan acties tegen overstromingen.
Waterlopen monitoren vormt één van hun activiteiten.

VOORDELEN

# Bewoners hebben vaak het beste zicht op knelpunten in hun buurt. Dit is nuttige info voor
waterbeheerders, zeker als ze op een overzichtelijke manier gecommuniceerd kan worden.
#Sneller melden van problemen, betekent vaak ook een snellere oplossing.
# Voor crisisdiensten is het handig om de info van de waterbeheerders te kunnen aanvullen met
locatiespecifieke info van op het terrein. Daardoor kunnen ze hun middelen inzetten waar hulp het meeste
nodig is.
#Dit systeem kan ook gebruikt worden als waarschuwingssysteem voor de buurt.

NADELEN EN VOORWAARDEN

# Groene tuinen vragen in sommige gevallen meer onderhoud dan versteende.
# Infiltratie is niet overal even makkelijk en vraagt soms aanzienlijke technische kennis.
# In moeilijker infiltreerbare gebieden kan de kostprijs oplopen.

3.

DE WA(T)ERSCHUWER
UITLEG
In
vele
gemeenten
bestaan
er
“Buurtinformatienetwerken”
(BIN’s),
waar
bewoners meldingen kunnen doen van verdachte
gebeurtenissen in hun buurt. Waarom geen
gelijkaardig waarschuwingssysteem opstarten voor
wateroverlast?
Via het waarschuwingssysteem kunnen buren
elkaar waarschuwen en bereiken ten tijde van
(dreigende) wateroverlast. De waarschuwingen
kunnen verspreid worden deur-aan-deur of
telefonisch, maar ook via buurt-apps zoals Hoplr.

Het systeem dient niet enkel om elkaar te
waarschuwen maar ook om informatie uit te
wisselen. Zo kan men aangeven waar men aan
zandzakken of pompen kan geraken, of wie er
dringend hulp nodig heeft,...
Bovendien kan ook de informatie die door
dehulpdiensten gecommuniceerdwordt, viadit
systeem verder verspreid worden.

VOORBEELDEN UIT BINNEN- OF BUITENLAND

Buurtvereniging VZW Groenpark in Roeselare zette een systeem op waarbij buurtbewoners elkaar kunnen
waarschuwen bij wateroverlast.

VOORDELEN

# Het systeem kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden, bv. inbraakwaarschuwingen, organisatie
van buurtfeesten, verloren gelopen katten,...
# Lage kostprijs als er gebruikt kan worden gemaakt van bestaande netwerken en technologieën.

NADELEN EN VOORWAARDEN

# Als er een app gebruikt wordt, moet er op gelet worden dat buren zonder smartphone, tablet of internet
niet uit de boot vallen. Daarom is deze maatregel best te combineren met een buurt-noodplan, buddysysteem en/of goede sociale contacten in de buurt.

4.

WATERMAATJES
UITLEG
Bij wateroverlast mag niemand uit de boot vallen. Om ervoor te zorgen dat iedereen
over de juiste info kan beschikken en tijdig om hulp kan vragen, kan er buddy-systeem
worden uitgewerkt. Dit is in de eerste plaats nuttig voor bewoners die moeilijker tebeen
zijn, de taal niet goed spreken, geen toeging tot het internet hebben, alleenstaand zijn
met kinderen,...

VOORBEELDEN UIT BINNEN- OF BUITENLAND
# Buddy-systemen voor wateroverlast worden al toegepast door verschillende Flood Action Groups in het
Verenigd Koninkrijk.
# In eigen land experimenteert VZW Groenpark in Roeselare hiermee.

VOORDELEN

# Dit systeem kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden bv. tegen vereenzaming, hulp aan
minder-mobiele buren, …
# Deze maatregel kost geen geld.

NADELEN EN VOORWAARDEN

# Dit systeem moet regelmatig opgevolgd en geüpdatet worden, ook in jaren zonder wateroverlast.
Daarom is het best dit ook te koppelen aan andere doeleinden.
# De watermaatjes moeten thuis of op zijn minst bereikbaar zijn op het moment dat een overstroming zich
voordoet.

TER INSPIRATIE
# EYE ON CALDERDALE
# Watersystemen zijn erg complex, en het voorspellen van overstromingen bijgevolg ook. Zeker voor de
kleinste waterlopen en riolen is het meetnetwerk van de waterbeheerders ontoereikend om zeer accurate voorspellingen te maken. In Noord-Engeland werd een systeem uitgedacht dat hier een antwoord op
biedt. De website “Eye on Calderdale” toont op een toegankelijke manier in welke gebieden er overstromingen dreigen of op dat moment plaatsvinden.
# De website toont niet enkel de officiële peilmeters van de waterbeheerders, maar ook die van particulieren. Het biedt bewoners de kans om de meetgegevens van eigen peilmeters en observatieposten
online te delen. Bovendien geeft de website niet enkel het acute overstromingsgevaar maar ook de gevolgen ervan weer. Zo deelt het info over geblokkeerde wegen, verstoringen in het openbaar vervoer,...
Dankzij het systeem krijgen bewoners en crisisdiensten een alomvattend beeld van de overstromingsproblematiek op dat moment en kunnen ze accuraat reageren.
# Een interactieve website als ‘Eye on Calderdale’ heb je in Vlaanderen vooralsnog niet. Wel kan je het
peil van onze waterlopen raadplegen op www.waterinfo.be. Op deze website voorspellen de Vlaamse
waterbeheerders op welke waterlopen er kans dreigt op wateroverlast.

Meer info op:
http://eyeoncalderdale.com/
www.waterinfo.be

# “HEB JE EVEN VOOR MIJ?”
# In wijken bestaat er vaak heel wat goede wil om elkaar een handje toe te
steken, maar hulpbehoevenden en –willigen moeten elkaar weten te vinden.
In de Groenparkwijk in Roeselare startte een groep bewoners daarom met
de campagne: “Heb je even voor mij?”
# Buurtbewoners die een helpende hand kunnen gebruiken, plaatsen een
bordje met daarop ‘Heb je even voor mij?’ voor hun raam. Zo weten voorbijgangers dat ze welkom zijn om binnen te springen.
Deze maatregel helpt om buren bij elkaar te brengen en eenzaamheid tegen
te gaan. Maar het vergroot ook de kans dat er bij een overstroming snel
hulp geboden kan worden.
# Het kan ook een opstap vormen naar een buddy-systeem, waarop kwetsbare personen in de wijk een
vaste buur hebben die hen helpt. Specifieke buddy-systemen rond wateroverlast bestaan er in sommige
overstromingsgevoelige wijken in het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld in Bodenham.

# BUURTNETWERK HOPLR

# We staan met zijn allen steeds meer in contact met
elkaar. Nieuwe sociale media zijn niet meer weg te slaan.
Voor elke soort interactie, is er wel een ander medium. Zo
bestaan er ook sociale media op maat van je buurt, zoals
Hoplr. Met dit buurtnetwerk sta je online in contact met
de hele buurt en kan je op eenvoudige wijze jouw buren
bereiken.
# Of het nu gaat over inbraakmeldingen, een probleem
met de huisvuilophaling, buurtfeesten, om spullen uit te
lenen of een loodgieter te vinden,… je kan op Hoplr (en
gelijkaardige media) met veel vragen terecht.
# Ook acties rond wateroverlast kunnen hier hun plek krijgen, zoals dit al gebeurt in Roeselare en Geraardsbergen.
Wordt er een hoog waterpeil voorspeld? Laat het al je buren zo snel mogelijk weten en zet zo acties in gang. Spreek
samen af wie zandzakken voorziet, wie www.waterinfo.be
in het oog houdt, wie de communicatie met de brandweer
verzorgt, …
# Bovendien kunnen ook overheden via dit netwerk communiceren. Op die manier kan de gemeente snel contact
opnemen met getroffen wijken.

Meer info op:
https://www.hoplr.com/

5.

ALLE HENS AAN DEK
UITLEG
Overstromingen vormen een uitdaging voor de
brandweer: de overlast vindt vaak op verschillende
plaatsen tegelijkertijd plaats en kan ook lang
aanhouden.
Op zulke moment kunnen ze heel wat helpende
handen gebruiken.

Zo kan je onder meer:
# zandzakken vullen
# geëvacueerden helpen opvangen,
# catering voorzien
# informatie verzamelen en doorgeven
# de telefooncentrale ondersteunen

Voor vele brandweertaken is een professionele
opleiding vereist, maar er zijn ook zaken waar
iedereen kan aan bijdragen.

Voor de crisisdiensten is het handig om al op
voorhand te weten wie een handje kan komen
toesteken tijdens een overstroming. Dit kan door
een lijst aan te leggen van (vrijblijvende) kandidaatvrijwilligers die tijdens een crisissituatie kunnen
worden opgetrommeld.

VOORBEELDEN UIT BINNEN- OF BUITENLAND

# In Merchtem en Londerzeel bestaat er sinds enkele jaren een vrijwillig noodcomité. Ook in
Geraardsbergen experimenteert men hiermee.

VOORDELEN

# De brandweer kan versterking vragen op het moment dat ze het nodig heeft, zonder dat deze personen
de zware trainingsprocedure tot brandweerman/vrouw moeten doorlopen.
# Kan ook voor andere noodsituaties gebruikt worden.

NADELEN EN VOORWAARDEN

# De vrijwilligershulp moet goed gecoördineerd worden, anders kan ze juist nog meer schade aanrichten.
# De vrijwilligers moeten goed verzekerd kunnen worden.
# Idealiter bevinden zich ook inwoners uit niet-overstromingsgevoelige gebieden onder de vrijwilligers.

# Coördinator

# Waterwaker

#Tuinambassadeur

# Watermaatje

6.

WATERPETERS EN -METERS
UITLEG
Verschillende
maatregelen
die
de
overstromingsparaatheid versterken vragen om
bewoners die een sleutelrol willen opnemen. Zulke
personen noemen we watermeters of -peters.
Watermeters of -peters zijn mannen of vrouwen die
aan de paraatheid van hun buurt willen meewerken
door één of meerdere van volgende taken op zich
te nemen:

# Tuinambassadeur:
Adviseert buren om hun tuin watervriendelijk in
te richten.
# Waterwaker:
Houdt de waterlopen in het oog en waarschuwt
bij gevaar.
# Coördinator:
Vormt het contact en informatiepunt tussen
bewoners, hulpdiensten en waterbeheerders.
# Watermaatje:
Biedt hulp en ondersteuning aan mensen in de
buurt die dat kunnen gebruiken.

VOORBEELDEN UIT BINNEN- OF BUITENLAND

Op verschillende plaatsen in het Verenigd Koninkrijk zijn er flood wardens actief. Dit zijn buurtbewoners
die de hulpverlening mee helpen coördineren.

VOORDELEN

# Dankzij de peters/meters is er onmiddellijk iemand ter plekke op het moment dat een overstroming zich
voordoet.
# Doordat deze meteen in contact staat met de crisisdiensten kan de hulp sneller en efficiënter
georganiseerd worden.

NADELEN EN VOORWAARDEN

# Het systeem moet in stand blijven, ook in langere periodes zonder wateroverlast.
# De peters/meters moeten thuis zijn op het moment dat de wateroverlast zich voordoet.
# Deze personen moeten goed verzekerd kunnen worden. Bovendien moet het duidelijk zijn wie de
verantwoordelijkheid draagt in geval van schade door nalatigheid van de peter/meter.

7.

BUURTNOODPLAN
UITLEG
Buurtbewoners kunnen op veel verschillende
manieren bijdragen om schade en leed tijdens
een overstroming binnen de perken te houden. Zo
kunnen er wijkcoördinatoren en buddies worden
aangesteld, zandzakken verdeeld worden, kunnen
bewoners elkaar onderling waarschuwen en
bijstaan,...
Op het moment dat wateroverlast dreigt is het te
laat om hier nog over na te denken. Daarom is het
nuttig om al op voorhand de koppen bij elkaar te
steken en te plannen hoe de buurt moet handelen
ten tijde van wateroverlast. Werk met jouw buurt je
eigen noodplan uit.

Wat moet zo’n noodplan zeker bevatten?
# Contactgegevens van bevoegde
crisisdiensten en waterbeheerders
# Wanneer worden welke acties genomen
door wie? Welke acties moeten al op voorhand
genomen worden?
# Zijn er buren die materiaal ter beschikking
hebben dat gebruikt kan worden (bv. pompen)?
Voorbeelden van acties die in het noodplan zijn
vervat:
# Zandzakken verdelen, schotten opstellen,...
# Straten afsluiten tegen opspattend water of
modder (onder begeleiding van de brandweer)
# Wanneer en hoe evacueren?
# Hoe kwetsbare personen contacteren en
ondersteunen?

VOORBEELDEN UIT BINNEN- OF BUITENLAND

Gelijkaardige noodplannen werden al opgemaakt door VZW Groenpark in Roeselare, diverse Britse Flood
Action Groups, …
# Kijk voor meer inspiratie ook eens op risico-info.be.

VOORDELEN

De meerwaarde van zo’n buurtnoodplan is niet alleen het plan zelf, maar ook het proces dat ertoe leidt.
Door met de buurt verschillende scenario’s te doorlopen van “wat doen in geval dat…” kunnen al op
voorhand voorzorgen getroffen worden waardoor de bewoners een pak beter voorbereid zijn op wat
komen kan.
Het buurtnoodplan hoeft zich niet te beperken tot wateroverlast maar kan ook andere risico’s bekijken bv.
grootschalige brand, lek van gevaarlijke stoffen,…

NADELEN EN VOORWAARDEN

Het buurtnoodplan moet regelmatig geüpdatet worden om leemtes op te vullen en correct te blijven.
In het beste geval wordt dit plan ook af en toe eens geoefend.

HANDBOEK

WATER ZONDER
OVERLAST

8.

HANDBOEK ‘WATER ZONDER
OVERLAST’
UITLEG
Wat moet een nieuwe buurman of -vrouw zeker
weten over de waterproblematiek in de buurt? Dat
is de insteek van dit handboek. Bespreek met jouw
buurt over welke informatie iedereen zou moeten
beschikken:
#
de
historiek
van
de
wateroverlast,
# welke voorzorgsmaatregelen je kan nemen
# wie je moet contacteren om obstakels of hoge
waterstanden te melden
# wie je kan contacteren in geval van nood, …

Wat er precies in het handboek komt wordt bepaald
door de buurtbewoners zelf. Nadien wordt dit
gedrukt en verspreid in de wijk. Daarnaast kan
de info ook op een website, sociale media, …
geraadpleegd worden.
Elke nieuwe inwoner in de wijk krijgt het handboek
aangeboden, maar ook door de huidige bewoners
kan het gebruikt worden om gemakkelijk informatie
terug te vinden.

VOORBEELDEN UIT BINNEN- OF BUITENLAND

In Southwell (Verenigd Koninkrijk) werd door bewoners een “Community Resilience Handbook”
samengesteld.

VOORDELEN

# Het handboek wordt door buurtbewoners zelf samengesteld en bevat daardoor precies die info waar
volgens hen behoefte aan is.
# Het brengt buren samen om over de problematiek na te denken, tot oplossingen te komen en samen uit
te voeren.
# Als de buurt zelf instaat voor het verdelen van het handboek aan nieuwe bewoners in de wijk, dan vormt
het een goede manier om nieuwe buren te leren kennen.
# Het is een relatief goedkope maatregel.

NADELEN EN VOORWAARDEN

# Het handboek moet regelmatig worden geüpdatet.
# De bewoners van de wijk dienen voldoende kennis te hebben over wateroverlast. Dit is vooral het geval
in buurten die recent nog werden overstroomd.

TER INSPIRATIE
# NOODCOMITÉ MERCHTEM
# Toen Merchtem in 2002 getroffen werd door een overstroming, deed de brandweer een oproep via de
radio om te helpen zandzakken vullen, en met succes. In de nasleep van deze overstroming ontstond
het idee om een noodcomité op te richten, zodat geëngageerde Merchtemnaars in noodsituaties op een
veel snellere manier zouden kunnen opgeroepen worden.
# Ondertussen telt het noodcomité een 80-tal leden. Eén keer per jaar worden ze uitgenodigd op een
bijeenkomst, waarop ze ingewijd worden in een specifiek thema uit het crisisbeheer. Daarnaast kunnen
ze ook deelnemen aan evacuatieoefeningen.
# Tijdens crisissituaties kunnen de vrijwilligers worden opgeroepen via SMS of e-mail. Dit gebeurde al
bij wateroverlast, maar ook om voetpaden te helpen ruimen bij zware sneeuwval, het contactpunt te
vormen bij een elektriciteitsuitval,…
# Ook in Londerzeel is er sinds een aantal jaar een noodcomité. In Frankrijk bestaat een soortgelijk systeem onder de naam ‘réserve communale de sauvegare’.

# WATERWAKERS
# De Poolse stad Wrocław werd de voorbije decennia al
tweemaal zwaar getroffen door overstromingen. Een eerste keer gebeurde dit in 1997, toen 30% van de stad onder
water stond. Tijdens de overstroming werden er grootse
hulpacties opgezet, waarbij heel wat burgers spontaan
hielpen om de hulpverlening te coördineren. In de nasleep ervan werd een deel van deze mensen gerekruteerd
als ‘overstromingsleiders’. Ze werden door professionelen
getraind om als coördinator te kunnen optreden in tijde
van wateroverlast. Toen de stad in 2010 opnieuw overstroomde, vormden zij een welgekomen versterking van
de brandweer- en politiediensten.
# Op verschillende plekken in het Verenigd Koninkrijk kan je een gelijkaardig systeem terugvinden.
‘Flood wardens’ of overstromingsopzichters zijn geëngageerde bewoners die hun buurt helpen voorbereidingen te treffen tegen overstromingen. Zo maken ze een buurtinventaris en/of een buurtnoodplan
op, melden problemen aan de waterloop bij de bevoegde overheid,… Tijdens een overstroming zijn de
flood wardens het eerste aanspreekpunt voor de hulpdiensten en helpen ze hen om de hulpinterventie
te coördineren in hun wijk. De Britse flood wardens worden in de meeste gevallen ondersteund door
lokale overheden, die hen een basisopleiding en –uitrusting aanbieden.

# POMOCNI MAZOWSZU
# In de Poolse provincie Mazowsze werd in 2015 ‘Pomocni Mazowszu’ opgericht. Deze organisatie vormt
een officieel samenwerkingsverband tussen allerlei burgerverenigingen (Rode Kruis, Scouts, Caritas,…)
om tijdens overstromingen de nodige hulp te bieden. De vrijwilligers richten zich hierbij niet op de klassieke brandweertaken maar bieden psychologische en materiële hulp zowel tijdens een overstroming
als nadien: ze helpen de slachtoffers om contact te leggen met bevoegde autoriteiten, bieden EHBO aan,
organiseren kinderopvang,…

# EEN SOLIDARITEITSPLAN VOOR HET GROENPARK
# Na een overstroming in 2016, organiseerde het buurtcomité van de Groenparkwijk in Roeselare een
bevraging in de buurt. Op welke manier zouden zij kunnen helpen mocht er nog eens een overstroming
plaatsvinden: voedsel en kledij aanbieden, pompen installeren, zandzakjes vullen, ….
# Op basis van deze info, maakten de bewoners een ‘solidariteitsplan’ op. Toen een dik jaar later opnieuw
wateroverlast dreigde, werd dit solidariteitsplan een eerste keer in werking gesteld. Via straatverantwoordelijken werden vrijwilligers opgeroepen via facebook, SMS, website,… Met de personen die hierop
afkwamen werd een muur van zandzakjes gebouwd en een permanentie uitgewerkt die het contact met de
brandweer verzorgde.

# FLOOD ACTION GROUPS
# Het Verenigd Koninkrijk kreeg afgelopen decennia al heel wat water over zich heen. Dit leidde tot bezorgdheid en ontevredenheid onder de bewoners, die zich op heel wat plaatsen gingen organiseren in
‘Flood Action Groups’. Oorspronkelijk waren deze groepen erop gericht om de bevoegde overheden aan te
sporen om actie te nemen tegen problemen van wateroverlast in hun buurt. Ondertussen zijn vele echter
ook zichzelf gaan organiseren, om zich te wapenen tegen overstromingen. Er zijn inmiddels zoveel flood
action groups actief, dat ze een nationale vereniging oprichtten, namelijk het National Flood Forum (NFF).
Het NFF vertegenwoordigt de flood action groups bij de nationale overheid, organiseert opleidingen voor
en contactmomenten tussen de lokale groepen, en ondersteunt de oprichting van nieuwe.

# HET “COMMUNITY RESILIENCE HANDBOOK”
# De flood action group van Southwell maakte een ‘Community Resilience Handbook’ op, een handleiding om de veerkracht van lokale bewoners tegen rampen
te versterken. In deze handleiding vinden de bewoners onder meer volgende
info:
# Een begrippenlijst die typische overstromingstermen uitlegt
# Hoe je een noodrugzakje samenstelt
# Waar je overstromingsvoorspellingen kan raadplegen
# Op welke manier je anderen tijdens een overstroming kan helpen
# Hoe je je huis kan beschermen
# Welke straten worden afgesloten afhankelijk van de locatie van de noodsituatie
# Een lijst met noodnummers
# Hoe overstromingen helpen voorkomen
Ook in Geraardsbergen is men volop bezig met de opmaak van een gelijkaardig
boekje.

Informatie over hoe een handboek of noodplan samen te stellen kan je terugvinden op de website van het
National Flood Forum: www.nationalfloodforum.org.uk

9.

WEES NIET ZO HARD
VOOR JOUW TUIN!
UITLEG
Je kunt de wateropvang en - infiltratiecapaciteit
van hemelwater in jouw tuin vergroten door hem
te vergroenen. Hoe doe je dit? Verhard enkel het
hoogstnoodzakelijke en zorg dat in de rest van de
tuin het water maximaal in de grond kan dringen.
WAT KAN ER ALLEMAAL GROENER?
# Afscheidingen (hagen, bomen, begroeide wanden)
# Versteende oppervlakten (gazon,
bloemenweides,...)
# Oprit (beperken tot twee oprijstroken of grasdallen met daarrond groene zones)
# Paden (waterdoorlatende verharding: bv. grind,
houtsnippers, grasdallen, grotere tegelvoegen,...)
# Gevels (klimplanten, stokrozen, struikjes,...)
Ook in gebieden met een moeilijk doorlaatbare ondergrond zijn er oplossingen om in jouw tuin zoveel
mogelijk water te bergen. Hier kunnen infiltratiekolommen, wadi’s, regentonnen … soelaas bieden.

Deze maatregelen kunnen individueel genomen
worden maar ook de buurt kan hierin een rol spelen:
# Heeft iemand in de buurt groene vingers? Schakel
hem/haar dan in om advies te geven aan de buren,
eventueel na overleg met de gemeente, Aquafin,...
Dit zou dan een soort tuinambassadeur zijn.
# Je kunt een score maken van de verhardingsgraad
van jouw tuin. Nadien kun je doelstellingen opstellen om hier iets aan te doen.
# Breek met de buurt enkele tegels van het voetpad
uit en plant hier bloemen of struikjes in. Doe dit in
overleg met de gemeente.
Deze maatregelen zijn niet enkel relevant voor
bewoners van overstromingsgevoelige gebieden.
Om afstromend hemelwater zoveel mogelijk
te vermijden is het noodzakelijk dat ook hoger
gelegen buurten hun “steentje bijdragen”. Bespreek
met jouw buurt hoe ook deze bewoners kunnen
aangezet worden om hun tuinen te ontharden.

VOORBEELDEN UIT BINNEN- OF BUITENLAND

# Operatie steenbreek in Nederland
# In Den Haag en enkele andere steden liep de actie “Tegel eruit, plant erin”, waarbij tegels gratis werden
opgehaald en ingeruild voor planten

VOORDELEN

# Een ontharde tuin is niet enkel nuttig op vlak van waterbeheer maar kan
de omgeving ook aangenamer maken en draagt bij aan de biodiversiteit, …
# Een kleine tegel eruit, maar een grote stap voorwaarts!

NADELEN EN VOORWAARDEN

# Groene tuinen vragen in sommige gevallen meer onderhoud dan versteende.
# Infiltratie is niet overal even makkelijk en vraagt soms aanzienlijke technische kennis.
# In moeilijker infiltreerbare gebieden kan de kostprijs oplopen.

10.

PUBLIEK BETON OP DE BON!
UITLEG
Niet enkel privé-tuinen zijn aan ontharding toe. Ook
straten en pleinen in de buurt kunnen het in vele
gevallen met minder steen, beton of asfalt stellen.
GA IN JOUW BUURT NA WAAR HET ANDERS KAN:
#Waar is er ruimte voor groenstroken?
# Waar is er plaats voor wadi’s?
# Op welke plekken kunnen we waterdoorlatende
verharding voorzien?
# Waar zou een bloemperkje kunnen komen?
# Kijk zeker ook eens naar speelplaatsen, parkings,
bedrijventerreinen, (markt)pleinen,...

Met de buurt zou je de straten en pleinen in jouw
buurt een score kunnen geven, net zoals je dat deed
voor je eigen tuin (zie vorige pagina). Probeer op
deze manier de gemeente te overtuigen om mee te
ontharden.
Misschien is het ook mogelijk om een gezamenlijk
project met de gemeente op te starten, waarbij zowel private (voor)tuinen als het publiek domein errond gelijktijdig onthard.

VOORBEELDEN UIT BINNEN- OF BUITENLAND
# Groene trambeddingen in Antwerpen en Brussel
# Heropenleggen van de Demer in het centrum van Diest
#Het terug zichtbaar maken van de Woluwe in Zaventem

VOORDELEN

# Een ontharde tuin is niet enkel nuttig op vlak van waterbeheer maar kan
de omgeving ook aangenamer maken en draagt bij aan de biodiversiteit, …
# Beperkt de hittestress op zwoele zomerdagen

NADELEN EN VOORWAARDEN

# Soms vergen deze maatregelen heel wat budget, wat de haalbaarheid (op korte termijn) beperkt
# De concrete haalbaarheid ervan is vaak afhankelijk van opportuniteiten, zoals openbare werken die
sowieso in de buurt moeten plaatsvinden.

11.

BAAD IN HEMELS WATER
UITLEG
Wie (ver)bouwt is verplicht om een hemelwaterput
te installeren. Door vele bewoners wordt dit water
echter weinig tot niet hergebruikt in het huishouden
of in de tuin (bv. voor het toilet of de wasmachine,
om planten te besproeien, …). Een gemiste
kans want eens jouw put vol water staat, kan hij
geen bijkomende neerslag meer bufferen. Om
wateroverlast te helpen voorkomen is het dan ook
belangrijk om deze put regelmatig te legen. Dit doe
je best door het in jouw huishouden te gebruiken,
maar indien dat niet mogelijk is kan je het ook
langzaam in jouw tuin of groendak laten infiltreren.

Voer het debat met jouw buren:
# Wie heeft al een hemelwaterput? Wordt dit water
hergebruikt?
# Kan er een groepsaankoop worden opgestart voor
de installatie van hemelwaterputten bij wie er nog
geen liggen heeft? In vele gemeenten bestaan hier
premies voor.
# In sommige gevallen kan het ook interessant zijn
om hemelwater naar een gezamenlijke collector te
laten vloeien en van daaruit te hergebruiken.

VOORBEELDEN UIT BINNEN- OF BUITENLAND

In heel wat steden worden er waterpleinen en -parken aangelegd. In plaats van per woning een
hemelwaterput te voorzien, wordt het water van de daken afgekoppeld naar een groen plein of park te
midden van de huizen. Hier kan het gebruikt worden als (speel)vijver, door de groendienst, toiletspoeling,..
Voorbeelden vind je in Berlijn, Kopenhagen,… en binnenkort mogelijks ook in Antwerpen aan de
Gedempte Zuiderdokken.

VOORDELEN

# Door hemelwater te hergebruiken spaar je kosten uit op je waterfactuur
# Door hemelwaterputten samen met je buren te installeren kan er gezocht worden naar de meest
efficiënte oplossing, wat de kostprijs kan drukken.

NADELEN EN VOORWAARDEN

# Dure investering
# De installatie van een hemelwaterput kan omslachtig zijn in bestaande gebouwen.

12.

SLA GEEN MODDERFIGUUR
UITLEG
In vele streken is de wateroverlastproblematiek nauw
verbonden met het probleem van erosie. Grond die
van hogerop gelegen akkers wegspoelt, verstopt
beken en grachten waardoor die sneller kunnen
overstromen. Ten tijde van zware regenval kunnen
er op sommige plaatsen zelfs modderstromen
ontstaan, die lager gelegen straten en woningen
bedelven met vieze smurrie. Een ander gevolg is dat
waterbeheerders hun beken vaker moeten ruimen,
wat een hoge kost met zich meebrengt.
Toch zijn er heel wat oplossingen om erosie te
voorkomen (bv. groenstroken en houtkanten
voorzien langs akkers, alternatieve teelten en
ploegwijzen). Ze worden echter nog onvoldoende
door landbouwers toegepast, omdat de maatregelen
onderhoud vragen, landbouwoppervlakte innemen
of soms onvoldoende gekend zijn.

De invloed die bewoners op dit probleem is beperkt.
Maar er zijn een aantal zaken die men kan overwegen:
# Probeer als buurt met de landbouwers in gesprek
te treden over het erosieprobleem. Benadeelde
buren kunnen in sommige gevallen een sterkere
gesprekspartner vormen dan de overheid.
# Is het mogelijk om de landbouwer als buurt te
ondersteunen, zodat hij weinig tot geen (financiële)
kosten heeft aan de maatregelen? Zo kan het
mogelijk zijn om een houtkant langs een akker aan
te planten die onderhouden wordt door de buurt.
De houtopbrengst kan door de bewoners worden
gebruikt als brandhout.

VOORDELEN

De bestrijding van erosie heeft niet enkel een positieve impact op wateroverlast, maar draagt in vele
gevallen ook bij aan een aantrekkelijke omgeving.

NADELEN EN VOORWAARDEN

# De erosieproblematiek is complex omdat het om maatregelen door landbouwers vraagt die er zelf slechts
een beperkt voordeel van ondervinden.
# Het succes van deze maatregelen is sterk afhankelijk van persoonlijkheden. Staan de landbouwers in de
buurt hier voor open of niet?

13.

HAAL MEER DAN OUDE
KOEIEN UIT DE SLOOT
UITLEG
Waterbeheerders hebben een uitgebreid netwerk
aan waterlopen om te beheren. Wanneer een
gracht of beek toegroeit of verstopt, is het voor de
waterbeheerder dan ook niet altijd haalbaar om deze
op korte tijd aan te pakken. Bij kleine, toegankelijke
waterlopen kan het daarom in sommige gevallen
een optie zijn om zelf de handen uit de mouwen te
steken.

Ligt er in jouw buurt een gracht of beek die
regelmatig onderhoud vraagt? Bekijk met de
bevoegde waterbeheerder of de buurt zelf een
handje kan toesteken om de doorstroom vrij te
houden.

VOORBEELDEN UIT BINNEN- OF BUITENLAND

Sommige Britse Flood Action Groups onderhouden zelf waterlopen en grachten in hun buurt
(bv. in Bodenham).

VOORDELEN

# Buurtbewoners kunnen veel sneller ter plaatse geraken om obstakels te verwijderen dan dat een
waterbeheerder dat kan.
# Het onderhouden van een gracht kan een leuke teambuilding voor de buurt vormen.

NADELEN EN VOORWAARDEN

# De waterloop moet makkelijk toegankelijk zijn.
# Indien dit niet zorgvuldig gebeurt kan het schadelijke gevolgen hebben voor de biodiversiteit en
aantrekkelijkheid van de waterloop. Daarom is het akkoord van en een goede afstemming met de
bevoegde waterbeheerder cruciaal!
# De buurtbewoners moeten voor de werkzaamheden verzekerd kunnen worden.

INSPIRATIEBOEK WATER ZONDER OVERLAST

Overstromingen zijn van alle tijden: in het verleden, vandaag en in de toekomst. Sterker nog, door de
klimaatverandering en toenemende bebouwing zal de kans op overstromingen waarschijnlijk nog
toenemen. Overheden op verschillende niveaus maken plannen op om hier iets aan te doen. Zo wordt er
gekeken waar bijkomende overstromingsgebieden en dijken kunnen worden aangelegd, welke zones in de
toekomst bouwvrij gehouden moeten worden, hoe we meer ruimte kunnen creëren voor water en hoe we
onze noodplanning moeten aanpassen.
Maar geen van deze maatregelen zal het overstromingsrisico volledig kunnen doen verdwijnen. Zelfs nadat
alle mogelijke stappen gezet zijn, zal er steeds een risico op wateroverlast blijven bestaan. Bovendien vraagt
de uitvoering van enkele van deze maatregelen heel wat tijd.
Daarom is het belangrijk dat bewoners en bedrijven zich ook tegen wateroverlast wapenen. Door samen
actie te ondernemen, kunnen overheden, burgers en bedrijven de kans op overstromingsschade tot een
minimum beperken.
Maar welke stappen kunnen bewoners hiertoe zetten? Maatregelen om overstromingsrisico’s in te dijken
bestaan in verschillende maten en gewichten. Sommige kunnen individueel genomen worden, andere
samen met de buurt. Er zijn maatregelen die het risico op overstromingen helpen beperken, terwijl andere
zich richten op het vermijden van overstromingsschade. Sommige kunnen enkel door bewoners uit
overstromingsgevoelige wijken genomen worden, andere door ieder van ons.
Dit boekje geeft een overzicht van verschillende types maatregelen om jezelf voor te bereiden op
overstromingen, of om die te helpen voorkomen. Het bevat dertien mogelijke opties, maar laat zich daartoe
niet beperken. Dit boekje wil in de eerste plaats inspiratie bieden. Het geldt als een opstapje om jouw ideeën
de vrije loop te laten!
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