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Riviercontract Maarkebeek moet overstromingsrisico verminderen
De bewoners van de vallei van de Maarkebeek hadden al meermaals te kampen met wateroverlast. Op 1
december ondertekenen de Vlaamse Milieumaatschappij, de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad
Oudenaarde en de gemeente Maarkedal daarom een riviercontract voor de Maarkebeek. Dit riviercontract
omvat tal van maatregelen die het overstromingsrisico in het stroomgebied moeten verminderen.
Peter Hertog, Provincie Oost-Vlaanderen: "Het riviercontract voor de Maarkebeek is het eerste totaalplan dat
volledig rekening houdt met de 3 P’s van de meerlaagse waterveiligheid: protectie, preventie en paraatheid. “
De protectieve maatregelen die voorzien zijn in het contract omvatten structurele maatregelen die de kans op
overstromingen doen afnemen zoals het bouwen van dijken en gecontroleerde overstromingsgebieden.
Preventieve maatregelen voorkomen dat er schade optreedt aan gebouwen bij overstromingen door deze
waterbestendig te maken. Daarnaast zullen ook nog niet aangesneden bouwgronden een grondige analyse
ondergaan om te bepalen of bouwen er al dan niet nog wenselijk is. In de nog geschikte zones zal nieuwe
bebouwing voldoende hoog moeten zijn om de schade bij overstromingen te beperken.
Tot slot wordt er door paraatheid over gewaakt dat bij dreigende overstromingen tijdig wordt gewaarschuwd.
Dit moet garanderen dat de bevolking en de hulpdiensten tijdig de nodige maatregelen kunnen nemen. Alle
maatregelen zijn er op gericht om het overstromingsrisico te verminderen en houden zoveel mogelijk rekening
met een goed evenwicht tussen kosten en baten oplossing. Omdat ook alle maatregelen elkaar beïnvloeden is
het belangrijk dat het complete pakket van maatregelen wordt uitgevoerd.
Integrale gebiedsvisie
Philippe D’Hondt, Vlaamse Milieumaatschappij: “De partijen die dit document onderschrijven, engageren zich
om samen te werken aan een integrale oplossing voor de overstromingsproblematiek. Het riviercontract zal
daarbij geïntegreerd worden in een gebiedsgericht planningsproces voor de vallei van de Maarkebeek, een
valleivisie. “
Het riviercontract is immers het startsein voor een hele reeks ingrepen op of rond de Maarkebeekvallei die de
komende jaren op sommige plaatsen een aanzienlijke ruimtelijke impact kunnen hebben.
Geert Versnick, Provincie Oost-Vlaanderen: “De maatregelen van het riviercontract worden opgenomen in een
breder ruimtelijk verhaal voor de volledige beekvallei. Dit gebeurt via een participatief proces met alle
betrokken actoren en bewoners. Het eindresultaat van dit proces is een gedragen gebiedsvisie die de globale
ontwikkelingsrichting voor de Maarkebeekvallei zal aangeven."
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