


Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste lezer 
 
 
Als burgemeester het voorwoord voor deze brochure schrijven heeft iets bijzonders. 
 
Meer dan ooit herinner ik mij de momenten, dag of nacht, dat ik opgeroepen werd door de brandweer omdat er op be-
paalde plaatsen in Sint-Truiden water- en/of modderoverlast was. 
Ik heb altijd getracht op die ogenblikken, zoals het trouwens voor een „burgervader‟ past, tussen de mensen te zijn, ook 
al waren dit zeker niet de meest plezante ogenblikken. 
De politiek in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder krijgt in dat soort situaties meestal de schuld, ook al is 
niemand opgewassen tegen natuurelementen, zeker als die extreem en uitzonderlijk zijn. 
Het is onder andere precies omdat de mens in het verleden al te vaak in de natuur ingegrepen heeft, en de natuur neemt 
nu éénmaal altijd weerwraak, dat we de laatste jaren te kampen gehad hebben met water- en modderoverlast. 
 
Vanaf het ogenblik dat de water- en modderoverlast zich op diverse plaatsen in Sint-Truiden begon voor te doen, heb-
ben wij er onmiddellijk een beleid rond ontwikkeld, vooral via de bevoegde schepen Miel Londoz: op korte termijn er 
steeds voor zorgen dat de brandweer en technische diensten het nodige deden, op lange termijn een beleidsvisie met 
heel wat concrete maatregelen, waarvan u in deze brochure een overzicht vindt. 
 
Onze visie komt in feite neer op integraal waterbeheer. 
Integraal waterbeheer is niet alleen een kwestie van het uitvoeren van kleine ingrepen op grote schaal. Water heeft 
ruimte nodig die dan ook ruimtelijk moet worden voorzien. 
 
Deze brochure is zeker niet volledig, maar geeft wel een goed overzicht van de aard van de genomen maatregelen. 
De stad Sint-Truiden, de Watering van Sint-Truiden en de Samenwerking Land en Water - waaraan de gemeenten Gin-
gelom, Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Geetbets, Herk-de-Stad en de Watering Sint-Truiden participeren - hebben de 
voorbije jaren heel wat initiatieven genomen, die model staan voor heel Vlaanderen. 
Het resultaat mag er dan ook zijn, hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat Sint-Truiden en omstreken voor altijd van wa-
ter- en/of modderoverlast zal gespaard blijven: de natuur is nu eenmaal onvoorspelbaar! 

 
Water- en modderoverlast aanpakken betekent een horizontale aanpak doorheen heel wat andere beleidsdomeinen, zo-
als openbare werken, ruimtelijke ordening, landbouw, groen- en milieubeleid, etc. 
 
Ook hier hebben wij steeds onze verantwoordelijkheid opgenomen. 



Politiek is nu eenmaal een kwestie van beleidskeuzes maken, vooruit kijken en op lange termijn durven maatregelen 
nemen, ook al komen die niet altijd populair over bij de burger. 
Diezelfde burger, die kwaad is op de burgemeester als zij of hij „onder water staat‟, is dat de week en/of de maand na-
dien vergeten als zij of hij een aanvraag doet om weer eens iets te verharden, een bouwaanvraag indient voor een stuk 
grond waarvan men op voorhand weet dat er wateroverlast zal zijn, etc. 
 
In mijn beleidsperiode als burgemeester hebben wij miljoenen geïnvesteerd in de strijd tegen water- en modderoverlast, 
of beter in onze strijd voor schoon water in een evenwichtig systeem. 
Ondertussen hebben ook de provincie Limburg en de Vlaamse overheid ingezien dat een beleid qua water- en modder-
overlast meer dan ooit nodig is, ook qua subsidies. 
 
Zoals ik hoger reeds zei, is onze aanpak een voorbeeld voor gans Vlaanderen. Onze realisaties worden bestudeerd en 
opgevolgd door heel wat wetenschappers en universiteiten. 
 
Beste burger, de hoofdrol blijft echter voor u weggelegd! Net zoals op andere domeinen begint, maar eindigt de verant-
woordelijkheid van de overheid ook op een bepaald ogenblik. In de komende jaren zullen wij als stad Sint-Truiden 
eveneens de nodige middelen blijven uittrekken, maar anders omgaan met land en water is een opdracht voor iedereen 
waarbij de term „duurzaam beleid‟, waar zo vaak over gepraat wordt, in de praktijk omgezet wordt. 
 
Ik ben een politicus, die enkel maar belooft wat hij kan waarmaken. U zal mij dan ook nooit horen beloven dat Sint-
Truiden nooit nog last zal hebben van water- en modderoverlast, maar wel dat wij als overheid er alleszins alles aan ge-
daan hebben en zullen blijven doen om de problematiek te beheersen. 
De ingrepen, die echter in het verleden in de natuur gebeurd zijn, zijn niet zomaar recht te zetten. Het zal een proces 
van vele jaren zijn. 

 
Tot slot wil ik iedereen bedanken die deze beleidsvisie 
op het terrein heeft waargemaakt: de medewerkers 
van de Watering Sint-Truiden en de Samenwerking 
Land en Water, specifiek de heren Jo Lammens en 
Karel Vandaele, en in het bijzonder collega-schepen 
Miel Londoz. 
 
Veel leesgenot! 

  

 

 

 
Ludwig Vandenhove 
burgemeester stad Sint-Truiden - senator 

Schepen Miel Londoz en Burgemeester Ludwig Vandenhove 



De voorbije decennia hebben we met z‟n allen gezorgd dat het „overtollig‟ regenwater zo snel mogelijk 
werd afgevoerd naar zee. Hogere dijken, rechttrekkingen van waterlopen, het ophogen van 
„waterzieke‟ gronden, het verharden van onze gronden e.d. moesten er voor zorgen dat steeds meer 
water kon worden afgevoerd. Resultaat van dit alles: 
 
 Steeds minder water dringt de grond in; 
 Steeds frequenter staan we met onze voeten in het water…en de modder; 
 Steeds meer „vervuild‟ slib in onze rivieren; 
 Steeds meer vervuild water; 
 … 
 
Uit ons lood geslagen door al deze averechtse effecten, zijn er we tot nu toe nog niet in geslaagd om 
tot een coherente aanpak van deze problemen te komen. Steeds zoekt men de oorzaak en de remedie 
zo dicht mogelijk bij huis. Eén schuldige en één oorzaak dicht bij huis is het gemakkelijkste. Elkaar de 
zwarte piet blijven toeschuiven is geen oplossing. Zo kan het niet verder ! 
Het watersysteem moet terug in evenwicht worden gebracht. Dit betekent dat we met z‟n allen zullen 
moeten leren om anders om te gaan met land & water. Dit kan maar gebeuren indien wordt rekening 
gehouden met volgende basisprincipes: 
 
 Meer dan 90 % van de neerslag valt op het land vooraleer het in de riolen en waterlopen terecht 

komt. D.w.z. de beste waterhuishouding voer je op het land; 
 Water vloeit naar beneden. D.w.z. wat in de bovenloop gebeurt zal gevolgen hebben in de bene-

denloop. Het in evenwicht brengen van het watersysteem moet worden aangepakt van bron naar 
monding, niet omgekeerd ! 

 
Herstel van het evenwicht in het watersysteem is een verhaal van “en – en” en niet van “of  – of ”‟. 
Een brongerichte aanpak alleen volstaat niet, ook in de valleien zullen de symptomen moeten bestre-
den worden. 
 
De enige oplossing voor de problemen moet daarom worden gezocht in een aangepast land- en wa-
terbeheer, prioritair in de bovenstroomse gebieden.  Het verhaal van remediëring begint vanaf  



het moment dat de druppel de grond raakt. Het basisprincipe dat wordt gehanteerd bij het voorstellen 
van oplossingsscenario‟s is vrij simpel: wie het water sneller doet afstromen zal moeten compenseren.   
 
Sint-Truiden heeft iets met water, dat is duidelijk. Daarom voert het stadsbestuur sedert een aantal jaren 
een integraal waterbeleid.  Niet de strijd tegen wateroverlast, maar de strijd voor schoon water in een 
evenwichtig systeem is het ultieme doel van dit beleid.  Dat het niet louter bij plannen blijft, be-
wijzen de talrijke projecten die de stad Sint-Truiden, in samenwerking met de Watering 
van Sint-Truiden,  de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.  Het verhaal van remedi-
ëring begint vanaf  het moment dat de regendruppel de grond raakt. An-
ders omgaan met land & water, een opdracht voor iedereen, zo 
luidt het devies. 
  
In dit boekje wordt een overzicht gegeven 
van deze realisaties.  
 
Het gaat van bron 
naar mon-
ding, 
van 
klein 
naar 
groot, 
van bron-
gericht naar 
symptoom-
gericht 
 

Foto: http://klim.be 



Op landbouwgronden worden de wa-
ter– en modderstromen naar de dorps-
kernen beperkt en vertraagd via de 
aanleg van kleinschalige erosiebestrij-
dingsmaatregelen. Grasbufferstroken, 
kleine aarden damconstructies, grasba-
nen, erosiepoelen, maar ook niet-
kerende bodembewerking en directe 
inzaai bieden hier een oplossing. Het 
uitvoeren van erosiebestrijdingsmaat-
regelen gebeurt in nauw overleg met 
de landbouwers. 





Ingrepen voorzien in het 

Erosiebestrijdingsplan 

Onze plannen leggen de na-
druk op een brongerichte en 
integrale aanpak : problemen 
worden zo hoog mogelijk 
stroomopwaarts aangepakt, 
waar ze vaak nog met verschil-
lende kleine maatregelen op te 
lossen zijn. 

Grasbufferstroken 

damconstructies 

In het erosiebe-
strijdingsplan van 
Sint-Truiden zijn 
ongeveer 90 ha 
grasbufferstroken 
en 100 damcon-
structies voor-
zien. 



 

Reeds uitgevoerde ingrepen 

Hoe meer kleine ingrepen we kunnen uitvoeren, hoe beter we de 
lager gelegen dorpskernen kunnen beschermen tegen water– en 
modderstromen. 

In  Sint-Truiden werden 
reeds 20 grasgangen aange-
legd en 110 grasbufferstro-
ken met een totale opper-
vlakte van ongeveer 30 ha. 
Daarnaast werden ook 15 
damconstructies gebouwd. 
De komende jaren staan er 
nog gelijkaardige projecten 
op het programma.  

Situatie juni 2006 





Voor 

Na 

Grasbufferstroken geleiden 
het water en de modder naar 
de lager gelegen erosiepoel. 

Erosiepoel met opgehoogd dijkli-
chaam voorzien van een noodover-
loop en geïntegreerd in het land-
schap. 









Water en modder 
stroomt vaak via wegen 
naar de lager gelegen 
dorpskernen. Door het 
afgraven van de weg-
berm (foto 1 &  2) en 
het herprofileren van 
het wegdek op strategi-
sche plaatsen (foto 3 & 
4), worden de water- en 
modderstromen van de 
weg gehaald en afgeleid 
naar bestaande buffer-
systemen.  Minder over-
last in het dorp is het 
gevolg.  Deze ingrepen 
verhinderen  tevens dat 
onze  mooie holle we-
gen stilaan opgevuld 
geraken met  modder.  
 
 

Holle weg 

Afstromend water en 
modder 

grasbufferstrook 

Buffersysteem 

Foto 1  Foto 2  

Foto 3  Foto 4 

Oorspronkelijke toestand  Nieuwe toestand  



Om na te gaan of onze geleverde inspanningen wel nut-
tig zijn, worden door wetenschappers van universiteiten 
regelmatig metingen verricht op het veld. De resultaten 
van deze metingen verschaffen ons niet alleen informa-
tie over de doeltreffendheid van onze inspanningen, 
maar laten ook toe om onze aanpak, waar nodig, bij te 
sturen en onze ingrepen te verbeteren. Meten om te 
leren is ons devies ! 

Waterhoogte achter damconstructie in de Heulen Gracht te Velm
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Regenproeven in Engelmanshoven   

Meetinstallatie in de Heulen Gracht te Velm  Waterhoogtemeter achter damconstructie    





Buffersysteem onderaan laagstam plantage te Aalst   

Buffersysteem onderaan laagstam plantage te Aalst   

Buffersysteem in landbouwgebied   

Buffer– en infiltratiesysteem in tuin 



Om de waterbalans terug in evenwicht te brengen moe-
ten we er met z‟n allen voor zorgen dat er zo weinig 
mogelijk regenwater afstroomt. Het basisprincipe is vrij 
eenvoudig: „wie de sponsfunctie van de bodem vermin-
dert, zal moeten compenseren‟, hetzij door infiltratie, 
hetzij door buffering, liefst gekoppeld aan (her)gebruik 
van regenwater.  

Trekpoel langs Melsterbeek in Aalst 

Trekpoel langs Melsterbeek in Aalst 

Buffer– en infiltratiesysteem in KMO-zone brustem  

 
Wat zijn trekpoelen ?  
Trekpoelen zijn waterbuffers langs een beek die speciaal 
ingericht zijn om landbouwers toe te laten water te ont-
trekken aan de beek. Dit water kan dan gebruikt worden 
voor irrigatie in tijden van droogte. Hierdoor wordt 
minder grondwater opgepompt. 



Het klinkt raar, maar de beste waterhuishou-
ding voer je op het land. We zijn echter rea-
listisch genoeg om te beseffen dat een bron-
gerichte aanpak (op het land) alleen niet vol-
doende is. Ook in de valleien moet er meer 
ruimte voor water komen. Het is een verhaal 
van “en-en” en niet van “of – of”. 

Ruimte voor water te Bernissem 
(in uitvoering)  

Beek bevrijd te Ordingen (uitgevoerd) 

Buffer– en infiltratiesysteem KMO-zone 
Brustem (uitgevoerd) 

Bestaand wachtbekken te Aalst 

Uitbreiding wachtbekken te Aalst 
(uitgevoerd) 

Trekpoel  

Trekpoel  

Bestaand wachtbekken te Bevingen  

Project „De stad verwatert tot natuur in‟t Speehof‟  
(in uitvoering) 

Onderhoudswerken aan de slotgracht van het do-
mein Speelhof (uitgevoerd) 

Beek bevrijd project op de Logebeek  
(in onderzoek) 

Ruimte voor water te Stayen  
(in uitvoering)  

Ruimte voor water te Halmaal 
(uitgevoerd)  

Bestaand wachtbekken  
te Halmaal  

Ruimte voor water te Schoor-
broek (uitgevoerd)  

Ruimte voor water te Velm (in uitvoering)  

Wachtbekken op de Dorps-
beek te Velm (uitgevoerd)  

Bufferzone langs Cicindria  

Situatie juni 2006 



Door het aanleggen van bufferzones langs 
grachten en beken worden meerdere proble-
men tegelijkertijd aangepakt. Het is een mooi 
voorbeeld van een integrale aanpak. We voor-
komen immers water- en modderstromen, be-
perken de aanvoer van schadelijke stoffen naar 
de grachten en beken en we creëren groene 
linten in het landschap. Met andere woorden: 
voorkomen en genezen in één maatregel. 



Door beken te bevrijden uit hun strak keurslijf wordt er meer ruimte voor water gecreëerd, verbetert de waterkwaliteit 
aanzienlijk en profiteren plant en dier. Het bevrijden van beken is een schoolvoorbeeld van hoe een evenwichtig en duur-
zaam watersysteem er in de (nabije) toekomst zou kunnen, of moeten, uitzien. 

Melsterbeek bevrijd te Ordingen Melsterbeek gevangen te Ordingen 





 

Het valt te verwachten dat de hoeveel-
heid water die in de nabije toekomst zal 
moeten opgehouden worden, eerder 
zal toe- dan afnemen. Daarom is het 
belangrijk voldoende ruimte vrij te 
houden in de valleien om deze toekom-
stige evolutie te kunnen opvangen en 
nieuwe problemen te vermijden. Voor-
komen is beter dan genezen. 
 
Bijkomende ruimte voor water, het 
kan…. 
 Van boven naar beneden proberen 

wij het evenwicht te herstellen. 
Voorrang wordt gegeven aan boven-
stroomse ingrepen. 

 Vele kleinschalige ingrepen zijn 
duurzamer dan enkele grootschalige 
ingrepen. 

 Zo eenvoudig mogelijk, met een mi-
nimum aan technische infrastructuur. 

 
Omdat water niet stopt aan gemeente-
grenzen werkt Sint-Truiden nauw sa-
men met Gingelom, Nieuwerkerken,  
Geetbets, Herk-de-Stad en de Watering 

van Sint-Truiden om de waterproblematiek op een integra-
le manier aan te pakken. Stroomafwaarts gelegen gemeen-
ten  profiteren zo mee van ingrepen in de stroomopwaarts 
gelegen gemeenten. 

Nieuwe projecten „ruimte voor 
water‟ in het deelbekken van de 
Melsterbeek  

Gingelom  

Sint-Truiden 

Nieuwerkerken 

Geetbets 

Herk-de-Stad 



Ruimte voor water in de vallei van de Molenbeek te Velm 



Ruimte voor water in de vallei van de Molenbeek te Halmaal  



Ruimte voor water in de vallei van de Dorpsbeek en Molenbeek te Schoorbroek (Velm)  







Ruimte voor water in de vallei van de Cicindria te Bevingen 



Ruimte voor water in de vallei van de Molenbeek te Stayen 



Ruimte voor water in de vallei van de Melsterbeek te Bernissem 



Bestaand wachtbekken op de Molenbeek te Niel-bij-Sint-Truiden 

Bestaand wachtbekken op de Melsterbeek te Aalst  Bestaand wachtbekken op de Cicindria te Borlo 

Bestaand wachtbekken op de Molenbeek te Halmaal 







Vóór de werken…. 

Na de werken…. 



Vóór de werken…. 

Na de werken…. 





De Watering van Sint-Truiden en de stad Sint-Truiden 
hebben in Velm een pilootproject uitgevoerd rond afkop-
peling, hergebruik en buffering van regenwater op privé-
gronden.  
 
Dit project voorzag in een financiële tegemoetkoming 
voor werken op privé-gronden enerzijds en het verlenen 
van (gratis) individueel deskundig advies anderzijds. Dit 
pilootproject is gelijktijdig van start gegaan met de herin-
richting van de Velmerlaan. Deze herinrichting bestond 
o.a. uit wegeniswerken, rioleringswerken (aanleg geschei-
den riolering in de straat), aanleg van een bufferbekken en 
de herwaardering van de Dorpsbeek.  
 
Het doel van dit pilootproject was een scheiding van re-
gen- en afvalwater op privé-grond te realiseren en herge-
bruik en buffering van regenwater te promoten. Samen 
(stad en inwoners) gescheiden afvoeren en bufferen is 
geen loze kreet in Sint-Truiden.  

Wachtbekken op de Dorpsbeek Opvangroosters voor afstromend hemelwater 

Gescheiden afvoersysteem op privé-grond 



Bij elke beslissing over een vergunning, of een plan, zal 
de stad Sint-Truiden de invloed op het watersysteem 
evalueren (watertoets). Dit moet er o.a. voor zorgen dat 
verkavelingen of woningen niet meer in overstromings-
gevoelige gebieden komen te liggen, of dat minstens 
maatregelen worden opgelegd waardoor de kans op wa-
teroverlast beperkt wordt.  Anders omgaan met land & 
water vraagt om een grote samenhang tussen waterbe-
leid en ruimtelijk beleid. In Sint-Truiden gebeurt dit via 
de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan „valleien 
en natte natuurverbindingen‟.  



Af te graven 

zone 

Aan te planten 

bomenrij 

Aangepaste 

beplanting 

Aan te leggen 

poel 

Aan te leg-

gen knup-

pelpad 

Bestaande 
woning 

Bestaande 
woning 

Principeschets ‘water in het dorp’ -project Bornstraat te 

Velm 

Af te graven 

zone 



Talrijke ingrepen in het kader van integraal land- en waterbeheer zijn gelegen langs of in de buurt van het uitgebreide 
wandel- en fietsnetwerk in Sint-Truiden. Een informatieve fietsbrochure met de locatie van deze ingrepen werd opge-
maakt. 
De ruimtes voor water in de valleien proberen we op een ecologische manier in te richten. Wij trachten  zo een recrea-
tieve waarde te geven, door bijvoorbeeld wandelpaden aan te leggen. Het is dus altijd meer dan een ruimte voor water 
alleen.  Zo wordt wandelen en fietsen in Sint-Truiden een heel aparte belevenis ! Anders omgaan met land en water als 
toeristische troef voor Sint-Truiden, het kan. 



De opmaak en uitvoering van 
plannen is één zaak,  

het aan de man brengen is 
iets heel anders. 
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Deze publicatie kunt U aanvragen bij de  
Watering van Sint-Truiden 
Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water 
Minderbroedersstraat 16 
3800 - Sint-Truiden 
Telefoon: 011/68 36 62 
 
Meer informatie : 
www.samenwerking-land-en-water.be 


