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Opstart op 18-12-2020 
goedgekeurd door 
Vlaamse Regering en 
Provincie Oost-Vlaanderen

Vastgesteld door 
Vlaamse Regering 
op 01-07-2022

• Bekkenbestuur
• GTO Ruimte voor Water 

(gebiedsgericht thematisch overleg)

















Missie en ambities als kompas

Op 8 juni 2021 ondertekend 
door 9 Dendergemeenten en 
partners

Als basis voor het samenstellen 
van alternatieven

Als basis voor verder 
onderzoek en afweging

Werkdocument GTO

2020 Najaar 2020 Najaar 2021



Missie en ambities als kompas

Op 8 juni 2021 ondertekend 
door 9 Dendergemeenten en 
partners

Als basis voor het samenstellen 
van alternatieven

Overzicht vijf alternatieven en 
onderzoeksmethodiek

Publieke raadpleging 
(november en december)

2020 Najaar 2020 Najaar 2022



ALTERNATIEVEN

• Alternatieven zijn opgebouwd 

uit effectieve maatregelen die 

ingrijpen op het watersysteem

• Twee groepen alternatieven

• Tussen Aalst-Dendermonde 

wordt uitgegaan van 

opwaardering van de Dender 

in alle alternatieven



ALTERNATIEVEN

• Alternatieven worden 

weergegeven op effecten 

van T100 - overstromingen

• Alternatieven zijn 

voldoende onderscheidend

om effecten in beeld te 

brengen



ALTERNATIEVEN



ALTERNATIEF A1

• Dendervallei als groot, 

aaneengesloten open gebied met 

natuurlijke overstromingsdynamiek

• Hogere dijken in stedelijke centra 

(Geraardsbergen en Ninove)

• Veel gebouwen in overstroombaar

gebied



ALTERNATIEF A2
+ MAATREGELEN AAN DE BRON

• Overstromingsrisico wordt 

bijkomend beperkt door afstromend 

regenwater op te houden op hoger 

gelegen gebieden (75%)

• Overstromingsdiepte en -contour 

nemen af met kleinere impact voor 

bebouwing tot gevolg



• Tussen Geraardsbergen en Ninove 

lager waterpeil waardoor minder 

maatregelen aan woningen

• Wachtbekkens hebben geen effect 

op stroomafwaarts gedeelte

Denderleeuw-Liedekerke

ALTERNATIEF B1



ALTERNATIEF B2
+ EXTRA BUFFER STROOMAFWAARTS

• Extra bufferbekken thv Liedekerke / 

Denderleeuw verlaagt lokaal het 

overstromingspeil waardoor impact 

op bebouwing kleiner is dan B1



ALTERNATIEF B3
+ EXTRA BUFFER STROOMOPWAARTS

• Extra bufferbekken thv Idegem / 

Zandbergen

• Bufferbekken Overboelare over 

Majoor Van Lierdelaan heen

• Zorgt ook stroomafwaarts voor 

kleinere overstromingscontour 

(vergelijkbaar met A2) 



ALTERNATIEVEN



Logica voor gebouwen in 
overstromingscontour?



• Op basis van overleg met 

stakeholders is een logica 

opgebouwd welke maatregelen 

toe te passen voor resterende 

bebouwing in overstroombaar

gebied

• NOG GEEN KEUZE GEMAAKT!

vormt slechts basis voor verder 

onderzoek / dialoog

LOGICA VOOR SCHADEPOSTEN
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http://www.ruimtevoorwater.be/

