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Situering 

• Overstromingsrisico blijft altijd bestaan 

• Goede voorbereiding op 

overstromingsrampen is cruciaal 

- Overheid en hulpdiensten: noodplannen 

- Burgers: verhogen zelfredzaamheid 

• Informatiedeling met alle betrokken actoren is 

cruciaal (o.a. overstromingsvoorspeller) 
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Noodplannen 

• Algemeen Nood- en interventieplan 

• Specifiek risico  Bijzonder Nood- en 

Interventieplan: 

- Nationaal noodplan overstromingen en hoog water 

(uniformiteit) 

- Provinciaal (sturing) 

- Gemeentelijk (acties) 
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Inzet hulpdiensten 

• Brandweer: bestrijding (pompen), redding 

• Medisch: voorbereiden evacuatie (opvang) 

• Politie: verkeersmaatregelen, beveiliging, 

evacuatie 

• Civiele Bescherming: inzet personeel, 

specifieke middelen 

• Defensie: inzet personeel, specifieke middelen 

• Communicatie: informatie bevolking over de 

te nemen maatregelen, media 

• Gemeente: technische dienst (pompen, 

zandzakken, …) 
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Coördinatie 

• Operationele coördinatie (CP-Ops op het 

terrein) 

• Beleidscoördinatie 

- Gemeentelijk en/of provinciaal coördinatiecomité 

(CC) 

- Betrokkenheid waterloopbeheerders 

- Andere experten (bvb. drinkwaterbeheerders) 

- Beleidsbeslissingen: 

• Het nemen van beschermingsmaatregelen bevolking 

• Voorzien in bijkomende mensen en middelen 

• Informatieverstrekking 
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Zelfredzaamheid 

• Risico-communicatie: 

- Informatie over het overstromingsrisico in hun 

omgeving 

- Hoe kan men zich voorbereiden op overstromingen? 

• Crisiscommunicatie: 

- Richtlijnen voor het handelen tijdens overstromingen 

- Wat te doen bij een evacuatie? 
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Wateroverlast november 2010 

• Situering 

- Wateroverlast verspreid over provincie Antwerpen  

55 van de 70 gemeenten betrokken 

• Provinciale coördinatie 

- Overleg met waterloopbeheerders 

- Inzet bovenlokale middelen 

- Infodoorstroming crisiscentrum van de regering 

- Interprovinciale afspraken 
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Wateroverlast november 2010 

• Positieve punten 

- Gecoördineerd optreden op provinciaal niveau. 

- Betrokkenheid waterloopbeheerders tijdens provinciale 
coördinatievergadering. 

- Snelle en accurate inzet van de middelen van de 
disciplines. 

• Verbeterpunten 

- Samenstelling provinciaal coördinatiecomité  kennis 

over groot aantal waterloopbeheerders en hun 

bevoegdheden. 

- Inzicht in waterlopen (o.a. brandweer). 

- Kennis en gebruik overstromingsvoorspeller, 

waterstanden, weersvoorspelling 

- Uniform kaartmateriaal (ook digitaal). 
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Overstromingsdreiging Ranst (december 2012) 

• Situering 

- Dreiging overstroming Bollaak/Tappelbeek (Ranst) 

• Probleemstelling 

- Vrijwaring (enkele) woningen langs 

Bollaak/Tappelbeek door het overtollig water over te 

pompen naar het Netekanaal  

- AWW haalt drinkwater uit Netekanaal; overpompen 

overtollig water uit Bollaak/Tappelbeek naar het 

Netekanaal zorgt voor mogelijke vervuiling drinkwater 

- Conflict tussen de vrijwaring van woningen en de 

bescherming van het drinkwater (vonnis rechter kort 

geding) 
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Overstromingsdreiging Ranst (december 2012) 

• Afspraken 

- Structurele maatregelen om problematiek te 

vermijden bvb. onteigenen betrokken huizen 

- Coördinatie en overleg tussen W&Z, VMM, AWW, 

dienst Waterbeleid en dienst Noodplanning ifv het 

alarmpeil en de maatregelen (woningen/drinkwater) 

- Inzet Goliathpomp van de Civiele Bescherming 
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Conclusie 

• Paraatheid afstemmen op preventie en 

protectie 

• Uitwerken scenario’s en actiekaarten 

• Proactief handelen tijdens noodsituaties: 

- Snelle verwittiging 

- Gerichte informatie (prognoses: 

overstromingsvoorspeller) 

• Paraatheid van de burger verhogen 

• Oefenen ter controle van voorbereidingen 

• Oplossen van gedefinieerde problemen 
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Conclusie 

• Preventie / integraal waterbeleid in de praktijk: 

- Versnippering blijft een probleem 

• Doorbraak 63 witboek interne staatshervorming 

• “Wie is wie in het waterbeheer” (incl. kwaliteit) 

 

- Brongericht aanpak via bekkenwerking 

• Nieuw decreet Integraal Waterbeleid: 

– Slagkrachtige bekkenwerking 

– Betrokkenheid lokale besturen 
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