
Water- en (weinig) 
modderoverlast Sint-Truiden 

29 juni 2021 



Zepperen

stadskern

Velm-Halmaal

Neerslag 29 juni 

Bron: www.waterinfo.be

Gebieden met veel 

neerslag….en overlast



Brandweerinterventies (procentueel) 



Halmaal / centrum / Zepperen – 29 juni 2021 : één keer               

om de 100-200 jaar 

Was deze neerslag uitzonderlijk ? 



Stadskern



Is er iets mis met 

riolering in de 

binnenstad ? 

Stadskern

Prof. Patrick Wilems in het Belang 



Scenario’s om overlast te beperken in de stadskern? 

Onderzoeken of we het regenwater van het centrum 

‘sneller’ of ‘beter’ in de ingebuisde Cicindria krijgen ?  

Kan dit water gebufferd worden (in Speelhof ?)

Niveau straten +/- 0,1 m verlagen  / ander wegprofiel

Stedelijk subisidiereglement waterpreventieve 

maatregelen om bestaande woningen/winkels te 

beschermen tegen water- en modderoverlast

……



Zepperen 

Kleindekkenstraat (bron : Oeve Geypen) 



Zepperen

Water van 

Kleindekkenstraat stroomt 

in de Bergbeekbeek, niet 

omgekeerd….



bron : Truiensnieuws 2016 

Aanvoer van water 

via overstort Aquafin 

op Oude Beek in de 

Stokstraat

bron : Truiensnieuws 2016 



Lager gelegen delen in het 

landschap komen onder water te 

staan (bijv. omgeving manege 

Stokstraat, Keelstraat,…)



April 2012

Infomoment 3 mei 2012

‘De Jachthoorn’

Scenario’s om overlast te 

beperken in Zepperen ?



Scenario’s om overlast te beperken in Zepperen :

• Gescheiden rioleringsstelsel én totale afkoppeling + overdreven 
buffering op rioleringen en overstorten;

• Overdreven buffering van nieuwe verharde oppervlaktes;

• Buffering in laagstamplantages via erosiebuffers op de 
Hondsberg;

• Buffering van overkappingen, hagelnetten, tunnels,… op de 
Hondsberg;

• Waterbuffers op de Bergbeek én Oude beek (opwaarts van 
bebouwing);

• Elke nieuwe woning én verbouwing = overstromingsrobuust;

• Geen aanhogingen meer in overstroombaar gebied en afgraven 
van niet-vergunde ophogingen;

• ….



Scenario’s om overlast te beperken in Zepperen  

Momenteel slechts 1 bufferbekken uitgevoerd op de Hondsberg ….maar we 

hebben er wel nog minstens 10 bijkomende nodig op de Hondsberg…..



Velm – Halmaal 

Waterafvoer in de Molenbeek te Velm (centrum)

De twee pieken (rode pijl) zijn duidelijke 

indicatie dat groot deel van afstroming 

afkomstig is van ‘verharde’ oppervlakte.

11 uur



Velm – Halmaal 

Halmaal-Dorp ter hoogte van huisnummers  45-47

Overstromingswater ziet er tamelijk bruin uit, maar 

eens water weggetrokken blijft weinig modder achter. 

(zie verder).



Velm – Halmaal 

Halmaal-Dorp ter hoogte van huisnummers  45-47 – een half uur later



Velm – Halmaal 

Halmaal-Dorp  – een uur later

Ondanks fel bruine kleur van overstromingswater, ‘weinig’ modder op straat…. 



Overstort van riolering op Molenbeek op de hoek van Leeuwerweg en Halmaal-

Dorp functioneert prima. 



Schoorbroekstraat juni 2019, 

de dag nadien….

Schoorbroekstraat juni 2021, een uur nadien

Veel minder 

modder op straat ! 



Langstraat, juni 2019



Langstraat, juni 2021

Veel minder 

modder op straat ! 

Achter hakselhoutdam ligt 0,5 m modder



Scenario’s om overlast te beperken in Velm – Halmaal

• Bijkomende erosiemaatregelen in buurt van Sint-

Petrusstraat, veldweg omgeving Maasrode, Langstraat, 

opwaarts Schoorbroekstraat (Schuppen),….

• Waterrobuust (ver)bouwen = via watertoets en 

vergunningenbeleid;

• Stedelijk subisidiereglement waterpreventieve 

maatregelen om bestaande woningen te beschermen 

tegen water- en modderoverlast;

• Onderzoeken vergroten overstromingszone op de 

Molenbeek opwaarts Halingen….



• Onze voorstel tot aanpak is dus een EN-EN verhaal 
gebaseerd op het (BBT)² principe = bijhouden, bufferen en 
traag afvoeren volgens de best beschikbare technieken, 
en dit zowel op privé als op openbaar domein;

• Wij weten wat we moeten doen en waar we het moeten 
doen, maar zonder de goedkeuring van eigenaars en 
gebruikers lukt het niet ! 

Conclusie



Dank voor uw aandacht


