Bijlage 3: Lokaal knelpunt of

lokale kans m.b.t. integraal waterbeheer
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Diest
Waterafvoer verloopt in het Demerbekken niet altijd van een leien dakje. Niet de Demer zelf, maar vooral de
Velpe, de Begijnenbeek en andere zijrivieren zijn een ramp wat betreft waterafvoer. Door de toename van de
ontwatering en de afwatering wordt het water in het stroomgebied van die zijrivieren minder lang vastgehouden,
waardoor bij hevige neerslag de zijrivieren enorm zwellen en stroomafwaarts de overstromingen toenemen.
Door het volledige valleigebied tussen de autosnelweg E314 en de Diestse stadswallen te benutten als
overstromingsgebied, is het mogelijk de overstromingen over een groter oppervlak te spreiden. Het valleigebied
krijgt zo ook een meer natuurlijk karakter. Na een overstroming wordt het water zo snel mogelijk uit het
overstromingsgebied afgevoerd om het opnieuw beschikbaar te maken voor eventuele nieuwe overstromingen.
Gelukkig is de kwaliteit van het Demerwater de voorbije jaren verbeterd en brengen de overstromingen dus
minder schade toe aan de natuur.

Beschrijving van het knelpunt
Door een versnelde afvoer van hemel- en oppervlaktewater vanuit hoger gelegen gebieden als gevolg van
ontbossing, de aanleg van een uitgebreid netwerk van sloten, intensiever landgebruik door landbouw en
toename van de verharde oppervlakte (o.a. de autosnelweg E314) is het overstromingsrisico in de vallei van
de Begijnenbeek toegenomen. Tegelijkertijd treedt er verdroging op, want regenwater krijgt de kans niet meer
om in de bodem te dringen.
Bij zware overstromingen, zoals die van september 1998, kregen Diest en omgeving het zwaar te verduren.
Laaggelegen delen van de stad, zoals de Speelhofwijk, stonden dagenlang onder water. De hulp van het leger
en de Civiele Bescherming werd ingeroepen, de noodtoestand afgekondigd. De grootste boosdoener was de
Begijnenbeek, een waterloop die in de Demer uitmondt. Het verdeelkunstwerk1 (zie kaart: K7 Diest) op de
Begijnenbeek te Assent was volledig overspoeld. En dat was niet de eerste keer.
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Het verdeelkunstwerk K7 kan water doorlaten of tegenhouden en bepaalt zo of het water afgevoerd wordt via de Begijnenbeek naar Diest of
de Leugenbeek naar Webbekom.
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Het lozen van industrieel en huishoudelijk afvalwater maakt het overstromingsprobleem bij hevige regenval en
bij piekdebieten nog erger.
Zo brengt de Begijnenbeek (via de Leugenbeek) afvalwater met zich mee uit het zuidwesten, nl. van het
industriepark, de A2-autosnelweg en de woonzone Assent (de gemeente Bekkevoort is immers niet aangesloten
op een rioolwaterzuiveringsinstallatie - RWZI). De Velp voert afvalwater van het industriepark en de woonzone
uit het zuiden (gemeente Halen) aan. Bovendien ontvangt de Leugenbeek ook overstortwater van de
afvalcollector van Webbekom, die huishoudelijk en industrieel afvalwater transporteert. De Leigracht voert al dit
water uit het wachtbekken naar de Zwarte Beek.
Technische ingrepen en betonnen constructies om wateroverlast te beperken, zorgen voor obstructies in de
waterloop zelf. Zo vormt de Grote Steunbeer (stuw) in Diest (zie kaart), waar drie schuiven de waterdoorvoer
regelen, een vismigratieknelpunt.
unt: waag je op pad en verken
TIP: Breng eens een bezoek aan de locatie van het knelp
van de stuw (K7) op de Begijnenbeek.

de omgeving

Vragen die de leerlingen aan
de wateractor kunnen stellen
Waar komt het (teveel aan) water vandaan? Wat zijn de voornaamste oorzaken van de overstromingen?
Ondervindt u hinder van de overstromingen?
Welke maatregelen onderneemt u om wateroverlast te beperken?
Heeft u baat bij het inrichten van een overstromingsgebied?
Heeft u een voorkeur waar dit zou moeten gebeuren?
Is het inrichten van een overstromingsgebied positief voor de natuur?
Welke gebruiksgroepen beïnvloeden volgens u de waterkwaliteit van de Begijnenbeek?
Hoe denkt u dat het gesteld is met de waterkwaliteit van de Demer? Van de Begijnenbeek?
Wordt uw afvalwater gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie?
Wat gebeurt er met uw afvalwater indien het niet naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gevoerd
wordt?
Beïnvloedt u zo rechtstreeks of onrechtstreeks de waterkwaliteit van de Begijnenbeek?
Scheidt u regenwater van afvalwater? Maakt u gebruik van regenwater?
Hoe speelt regenwater een rol bij overstroming van de Begijnenbeek? Hoe draagt u hiertoe bij?
Zorgt u ervoor dat regenwater plaatselijk kan infiltreren? Op welke manier of waarom niet?
Zou u ingrepen kunnen/willen uitvoeren die plaatselijke infiltratie van regenwater mogelijk maken?
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Mogelijke oplossingen?
Maatregelen die een vertraagde afvoer van water stimuleren, zijn belangrijk maar hebben pas op langere termijn
effect. De optimale berging van water in natuurlijke overstromingsgebieden is bijgevolg de enige actie die op
korte termijn veiligheid kan bieden.
De parameters die bij de keuze van locaties voor overstromingsgebieden onderzocht worden, zijn:
Is er voldoende ruimte aanwezig voor extra waterberging?
Kan de waterberging gerealiseerd worden zonder al te grootschalige ingrepen?
Kunnen water en natuur hand in hand gaan?
Kunnen de aanwezige landbouwactiviteiten (al dan niet mits opgelegde beperkingen) verder gezet worden?
Wat is de effectiviteit van de waterberging m.b.t. het beperken van de wateroverlast in Diest? Gaan de
mensen in Diest dankzij het overstromingsgebied nu altijd ‘droge voeten’ hebben?
Wat is de mogelijkheid om ook ecologische maatregelen in het project te integreren? Hoe kan de
ecologische waarde van de waterloop verhogen (bijvoorbeeld: begroeide oevers die niet te steil zijn,
plaatsen creëren waar riet kan groeien zodat dieren een schuil- en broedplaats vinden)?

Begijnenbeekvallei
Na de ramp van 1998 werd gewezen op de noodzaak van bijkomende, gecontroleerde overstromingsgebieden in de vallei van de Begijnenbeek (zie kaart: rond K7). Sindsdien werden stroomopwaarts, richting
Bekkevoort, drie waterbergingszones aangeduid.
,,Vooraleer we de werken kunnen aanbesteden, moeten we een aantal onteigeningen doorvoeren en is er
een milieutechnische bodemanalyse nodig’’, zei Kris Peeters, toenmalig Vlaamse minister van Leefmilieu.
,,Ook de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning vraagt de nodige tijd. De uitvoering zal
vermoedelijk in 2009 kunnen plaatsvinden.’’
Nu al zijn de plannen voor een derde overstromingsgebied in de Begijnenbeekvallei op een juridisch geschil
uitgedraaid omdat het valleigebied stroomopwaarts van stuw K7 illegaal werd opgevuld. Extra berging kan
er bijgevolg voorlopig niet ingericht worden. Zei Peeters: “Vooraleer de rechtbank een uitspraak heeft
gedaan, kunnen we niet starten met de inrichting van dat gebied. De provincie Vlaams-Brabant, die de
Begijnenbeek beheert, zal de inrichtingswerken uitvoeren zodra dit juridisch mogelijk is’’.
Gelijkaardige projecten in de Gete- en Velpevallei moeten bijkomend zorgen voor minder water in Diest zelf
en verder stroomafwaarts.

Vismigratieknelpunten
Ter hoogte van de Grote Steunbeer in Diest kan ter vervanging van één van de huidige drie schuiven een
vistrap2 voor een oplossing zorgen.
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Een vistrap of vispassage: een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen een belemmering zoals een dijk, stuw of sluis te laten passeren.
Vaak bestaat een vistrap uit een cascade van kleine bakken met stromend water waarbij de vis steeds naar een hoger niveau moet zwemmen of
springen.
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