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-	dominantie	van	structurele,	beschermende	maatregelen
-	nadruk	op	economische	schade
-	sterke	overheidsverantwoordelijkheid,	politieke	besluitvorming
-	kruissubsidiëring	in	verzekering	en	compensatiesystemen
-	weinig	kapitalisatie	overstromingsrisico	in	vastgoedprijzen	(?)
-	institutionalisering	van	kennis	over	overstromingsrisico’s
-	bestemmingen	en	eigendomsrechten	heel	rigide

weinig	impuls	om	verantwoordelijkheid	op	te	nemen

verantwoordelijkheid
-	gepercipieerd:	overheden
-	wettelijk:	bouwvergunning	geen	garantie	voor	bescherming
-	ethisch:	rechtvaardigheid	(upstream/downstream,	at-risk/not-at-
risk)

participatie
-	kennisniveau
-	(individuele)	belangen
-	niet	iedereen	wil	betrokken	zijn	bij	het	zoeken	naar	oplossingen

financiering
-	verwachting	van	compensatie	voor	‘wijzigen	spelregels’
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“One needs to better understand the 
interdependence and co-evolutionary 

development of management objectives 
and paradigms, environmental 

characteristics, technologies and social 
routines, as technical infrastructure, citizen 

behaviour and habits have co-evolved 
over long periods of time.”

___

Pahl-Wostl, 2007

PROBLEEMSTELLING

De Watercommissie in het
Vlaams Parlement presenteert
volgende week een eindrapport
over de oorzaken van de waters-
nood van november 2010. Hevi-
ge neerslag zette toen 20.000
hectare Vlaams grondgebied
blank.
De conclusies zijn alarmerend.
Ondanks investeringen in dij-
ken en wachtbekkens werd het
risico op overstromingen sinds
1996 een vijfde groter. ‘Vlaande-
ren is immers in snel tempo aan
het verharden’, zegt commissie-
voorzitter Bart Martens (SP.A).
Tussen 1976 en 2000 verdrievou-
digde de bebouwde oppervlakte
met huizen, wegen, industrieter-
reinen en parkings tot 18,3 pro-
cent. Zonder ingrijpen wordt dat
in 2050 42 procent.

Waar beton en asfalt ligt, kan
water niet insijpelen. ‘Men
plaatst dikke rioolbuizen om
water snel weg te krijgen’, zegt
Martens. ‘Maar door die recht-
streekse afvoer zitten de bek-
kens snel vol. Water krijgt geen
ruimte meer om in landbouw-
grond of beddingen in te sijpe-
len.’

13 overstromingsgebieden
Sinds 2003 realiseerde Vlaande-
ren amper 13 overstromingsge-
bieden, goed voor slechts 616
hectare. Oorzaak van die magere
balans is meestal lokaal burger-
protest. ‘De potpolder van Krui-
beke-Bazel-Rupelmonde ligt
sinds 1977 op tafel. Nu pas wordt
hij aangelegd’, zegt Martens. ‘De
talloze administratieve procedu-

res moeten we dringend stroom-
lijnen.’ Dat in Vlaanderen talloze
organen bevoegd zijn voor water
– Vlaamse overheid, provincies,
gemeenten, talloze expertenin-
stanties... – maakt het niet effici-
enter. ‘Iedereen betrokken, nie-
mand verantwoordelijk’, zegt
Martens.
Ander pijnpunt is dat de Vla-
ming blijft bouwen in risicoge-
bied. Vandaag ligt 11.000 hectare
grond – 23.700 percelen – op ter-

rein dat ooit bebouwbaar is ver-
klaard maar risicovol blijkt. Een
bouwverbod zou door het recht
op schadevergoeding miljarden
kosten. En dus blijven steden en
gemeenten vergunningen toe-
kennen. Al gelden er vandaag
wel voorwaarden. Notarissen
krijgen de plicht om bij verkoop
van onroerend goed in de akte
aan te geven dat het terrein over-
stromingsgevoelig is. En een wa-
tertoets gebiedt gemeenten
sinds 2006 om het watersnood-
risico na te gaan. Maar die toets
echt bindend maken, blijkt voor
de overheden een stap te ver. De
Watercommissie zal zich daar-
over nog buigen.
Intussen moet Vlaanderen alter-
natieven zoeken om het water zo
efficiënt mogelijk op te vangen,
zegt voorzitter Martens. ‘Via
aangepast bouwen, met con-
structies op poten of waarin het
gelijkvloers een open parkeer-
ruimte is.’ En door bestaande
woonwijken in overstromings-
gebied te beveiligen. ‘Verhoog
dáár de dijken, en compenseer
elders langs de waterloop met
extra overstromingsruimte.’ 

Kans op overstromingen stijgt,
maar Vlaanderen blijft bouwen
Het risico op overstromingen is nu 20 procent
groter dan 15 jaar geleden. En toch blijft
Vlaanderen maar woningen bouwen, parkings
aanleggen en industrie neerpoten in gebieden
die bij hevige regen meteen blank staan. Ze zijn
te duur om te onteigenen, luidt de verklaring.
VINCENT DOUCHY 

TUSSEN 1976 EN 2000
VERDRIEVOUDIGDE DE
BEBOUWDE
OPPERVLAKTE MET
HUIZEN, WEGEN,
INDUSTRIETERREINEN
EN PARKINGS TOT 18,3
PROCENT
Bart Martens 
(SP.A)
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België verbiedt
dragen van
boerka of nikab

De Kamer keurde gisteren een
verbod op boerka’s en nikabs
goed. Concreet gaat het om
‘kleding die het gezicht volle-
dig dan wel grotendeels ver-
bergt’. Wie betrapt wordt met
een boerka of nikab, die enkel
de ogen vrij laat, riskeert een
boete en/of celstraf tot zeven
dagen. De parlementaire
goedkeuring gebeurde quasi
unaniem. Enkel de groene
mensenrechtenexperte Eva
Brems was tegen, Meyrem
Almaci (Groen!) en Zoé Genot
(Ecolo) onthielden zich.
Brems betreurt onder meer
dat de wet geen straf vastlegt
voor personen die vrouwen
verplichten een boerka te
dragen. (VDY)

Een Brusselse vrouw in
nikab. ©blg

De	 overstromingsproblematiek	 ontstaat	 uit	 een	 combinatie	 van	
fysieke	(natuurlijke	en	technische)	en	sociale	aspecten.	Onderzoek	
rond	 het	 beheersen	 van	 overstromingsrisico’s	 heeft	 zich	 echter	
gefocust	op	de	geisoleerde	studie	van	(hoofdzakelijk	technische)	
maatregelen,	 waarbij	 voorbijgegaan	 werd	 aan	 de	 complexe	
maatschappelijke	context.	Daarom	ligt	de	nadruk	van	dit	onderzoek	
op	het	maatschappelijke	aspect	van	overstromingsbeheer.

VEERKRACHTSTRATEGIE

ECOLOGISCHE VEERKRACHT

niet-lineair

dynamisch	evenwicht

binnen	kritische	drempels	te	
blijven	(hoeveelheid	verstoring	die	

opgenomen	kan	worden)

infiltratie,	overstromingsbekkens:	
dynamiek	binnen	kritische	

drempels	toelaten	om	de	bestaande	
toestand	in	stand	te	houden

SOCIO-ECOLOGISCHE VEERKRACHT

complex

(co-)evolutie

zich	aan	te	passen	en	uiteindelijk	
te	transformeren	(adaptiviteit)

meerlaagse	waterveiligheid:	
diversificatie

diversificatie maatregelen: 
protectie, preventie, paraatheid

gedeelde verantwoordelijkheid: 
ruimtelijke planning, bewoners

VAN TECHNISCHE 
    BESCHERMING...

NAAR MEERLAAGSE 
  WATERVEILIGHEID

hogere frequentie overstromingen

technische en financiële 
beperkingen

ongewenste neveneffecten

THEORETISCH KADER

ENGINEERING VEERKRACHT

statisch,	lineair

statisch	evenwicht

terug	te	keren	naar	de	
oorspronkelijke	toestand	(tijd)

dijken:	stabiele	configuratie	
kunstmatig	in	stand	houden	

(natuurlijke	dynamieken	beheersen)

systeem

toestand

definitie - vermogen van een systeem om na een verstoring...

voorbeeld

Er	kan	op	verschilende	manieren	in	het	beleid	actief	ingezet	worden	om	de	co-evolutionaire	interacties	zo	vruchtbaar	mogelijk	te	maken.	
Om	tot	meer	betrokkenheid	van	maatschappelijke	actoren	te	komen,	stellen	we	twee	simultane	en	complementaire	beleidssporen	voor:

Het	gebrek	aan	erkenning	voor	de	interacties	tussen	beleidskeuzes	
en	 maatschappelijke	 effecten	 leidt	 tot	 een	 lock-in,	 waarbij	
overstromingsbeheer	vastzit	in	een	generische,	vaak	technocratische,	
preventieve	benadering.

Maatschappelijke	actoren	dragen	bij	tot	de	ruimtelijke	ontwikkeling	
van	 overstromingsrisico’s,	 zowel	 positief	 als	 negatief,	 actief	
als	 passief	 en	 direct	 als	 indirect.	 Daarbij	 heeft	 iedere	 actor	 zijn	
eigen	‘strategie’	om	om	te	gaan	met	het	overstromingsrisico,	die	
beïnvloed	wordt	door	zijn	context.	Tot	deze	context	behoren	ook	de	
acties	van	de	andere	actoren.	Op	deze	manier	zijn	de	verschillende	
strategieën	steeds	in	co-evolutie	met	elkaar.

Uit	 de	 enquête	 blijkt	 dat	 er	 enig	 sociaal	 kapitaal	 bij	 bewoners	
aanwezig	 is,	 maar	 dat	 dit	 nog	 niet	 ten	 volle	 benut	 wordt.	
Momenteel	 lijkt	 overstromingsbeheer	 globaal	 genomen	 dan	 ook	
eerder	 contraproductief	 voor	 de	 sociale	 veerkracht	 tegenover	
overstromingen.	Enkele	recente	beleidsinstrumenten	proberen	het	
slapend	kapitaal	te	activeren,	maar	tot	dusver	zijn	er	nog	weinig	
effecten	zichtbaar.

BELEIDSAANBEVELINGEN
ADAPTIEVE CONDITIEPLANNING

Er	 worden	 generieke	 randvoorwaarden	 gecreeërd	 die	 maatschappelijke	 actoren	 stimuleren	 om	
actiever	en	constructiever	bij	 te	dragen	tot	het	beheren	van	overstromingsrisico’s.	Hierbij	 is	het	
van	belang	om	de	effecten	van	dergelijke	beleidskeuzes	en	de	implicaties	ervan	op	lange	termijn	
te	monitoren	en	evalueren,	om	zo	tot	een	lerend,	adaptief	systeem	te	komen.	Bijsturingen	moeten	
steeds	mogelijk	zijn	op	basis	van	nieuwe	kennis.

CO-EVOLUTIONAIRE INTERVENTIES

Er	worden	voorposten	gecreeërd	op	hotspots,	waarbij	de	overheid	als	gelijkwaardige	partner	van	
de	aanwezige	(leading)	civic	en	business	actoren	optreedt,	om	gemeenschappelijk	en	situationeel	
(naar	tijd	en	plaats)	tot	een	veerkrachtige	oplossing	te	komen.	Om	een	open	discussie	mogelijk	
te	maken	over	wie	welke	verantwoordelijkheden	kan	en	zou	moeten	opnemen,	is	het	belangrijk	
dat	de	overheid	niet	enkel	informatie	verspreidt	over	het	risico,	maar	ook	over	welk	niveau	van	
bescherming	ze	biedt	en	wat	bewoners	zelf	kunnen	doen.

UITGANGSPUNT
De	co-evolutie	of	wederzijdse	interactie	tussen	overstromingsbeheer	
en	 maatschappij	 is	 bepalend	 voor	 de	 veerkracht	 tegenover	
overstromingen.

DOELSTELLING
Inzicht	 krijgen	 in	 de	 rol	 van	 maatschappelijke	 actoren	 in	 de	
ruimtelijke	 ontwikkeling	 van	 overstromingsrisico	 en	 de	 relatie	
tussen	overstromingsbeheer	en	zijn	maatschappelijke	context,	om	
nieuwe	perspectieven	te	ontwikkelen	over	hoe	we	kunnen	omgaan	
met	overstromingsrisico’s	in	ruimtelijke	planning.

BELEIDSVRAAG
Hoe	kunnen	we	deze	interacties	vruchtbaar	maken?

METHODE
-	beleidsanalyse	overstromingsbeheer	in	Vlaanderen
-	enquête	 bij	 bewoners	 van	 effectief	 overstromingsgevoelige	
gebieden	in	het	Denderbekken

-	interviews	met	maatschappelijke	stakeholders	in	Geraardsbergen	
en	Vlaanderen

-	workshop	met	beleidsmakers	en	stakeholders

BELEIDSANALYSE ENQUÊTE

bewustzijn	en	kennis
-	bewustzijn	aanwezig,	maar	overstemd	door	andere	factoren
-	groot	belang	burgers	bij	kennisverspreiding

risicoperceptie	en	-ervaring
-	groep	met	overstromingservaring	heeft	kennis,	neemt	
maatregelen

locatiekeuze	en	bereidheid	om	te	verhuizen
-	mensen	wonen	graag	waar	ze	wonen
-	weinig	aandacht	voor	water/overstromingskwesties
-	belang	andere	aspecten:	woonduur,	leeftijd,	staat	woning,	...

verantwoordelijkheidszin
-	leggen	vaak	alle	verantwoordelijkheid	bij	de	overheid

beschermingsmaatregelen
-	genomen	maatregelen	zijn	goedkoop,	eenvoudig	en	ad	hoc
-	geloof	in	collectiviteit

RESULTATEN

inhoud
-	plannen	focussen	vaak	op	
stroom	of	op	ruimte	errond

-	communicatie	en	kennis-
verspreiding	recent,	passief

-	focus	op	(technische)	inhoud
-	recente	initiatieven,	effecten	
nog	niet	duidelijk

proces
-	cyclisch
-	veel	overheid,	weinig	
middenveld	en	stakeholders

-	weinig	participatie-
mogelijkheden

BESLUIT

AANPAK

PUBLICATIES


