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Investeringsprogramma voor het werkingsjaar 
2012 voor de projecten die 

 een impact hebben op het watersysteem   
en de waterketen 

 
 
 

Watering Sint-Truiden  
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Onze aanpak = (BBT)² 
 

Bijhouden, bufferen, traag afvoeren  
en dat volgens de  

best beschikbare technieken   
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Investeren in droge voeten  
te  Nieuwerkerken  
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Op 2 juni 2008 trok een zeer hevig onweer over delen van Nieuwerkerken, Geetbets & 
Herk-de-Stad. Op een uur tijd viel tussen de 50 en 70 liter regen per m².  
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Dit zorgde voor heel wat 
overlast. Straten, 
grachten en beken 
veranderden in heuse 
rivieren, vele velden 
kwamen blank te staan 
en woningen kwamen 
onder water (en soms 
modder) te staan…. 
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Project Ruimte voor de Mugeletbeek 
 
 

(De Mugeletbeek is ter plaatse een ingeschreven waterloop van 2de categorie)   
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• Buffering op Mugeletbeek (ten oosten van  
  N716) door aanleg dijklichaam (8.000 m³) 
 
• Beek bevrijd project (ten westen van N716) =  
  herstel oude bedding, terug open bedding, een   
  meanderend NTMB-profiel . 
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Kostenraming 
De kosten van het project worden geraamd op 200.000,00€. 
Hiervan is 104.965,08€ voorzien voor de uitvoering van de 
werken en 95.034,92€ voor de aankoop van de gronden (ca 
2,2ha). 
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Investeren in droge voeten  
te  Zepperen 

(St-Truiden)  
 
 





Gewestplan  



Brandweerinterventies wateroverlast 
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Project Ruimte voor water op de Kombandbeek.  
  
Dit project voorziet in de realisatie van een 
buffering van het water van de Kombandbeek. 
Bij het optimaliseren van de beschikbare ruimte 
ontstaat er een statische berging in de 
overstromingszone van 3.400m³. De oppervlakte 
van de grasbaan en de buffer bedraagt ca. 0,85 ha. 
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Project Ruimte voor water op de Galgendriesbeek.  
  
Dit project voorziet in de realisatie van een buffering 
van het water van de Galgendriesbeek thv de St- 
Genovevakapel. 
Bij het optimaliseren van de beschikbare ruimte 
ontstaat er een statische berging in de 
overstromingszone van 5.800m³.  De oppervlakte 
van de buffer bedraagt ca. 1,03 ha. In de buffer 
wordt een stroomprofiel (met flauwe taluds) 
aangebracht omdat de waterloop bijna permanent 
watervoerend is.  
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Kostenraming Galgendriesbeek : 
De kosten van het project worden geraamd op 
117.490,98€. Hiervan is 65.990,98€ voorzien voor 
de uitvoering van de werken en 51.500,00€ voor de 
aankoop van de gronden (ca 1,03 ha). 

Kostenraming Kombandbeek : 
De kosten van het project worden geraamd op 
103.915,97€. Hiervan is 61.415,97€ voorzien voor 
de uitvoering van de werken en 42.500,00€ voor de 
aankoop van de gronden (ca 0,85 ha).  
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Dank voor uw aandacht  


