
 

 

  

PERSMEDEDELING 
6 januari 2017 

Ondertekening charter 

Samen naar een riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek 

Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen, ook de Kerkebeek en de andere 

waterlopen die door Zedelgem en Sint-Michiels Brugge stromen. Gelukkig is er de laatste jaren al veel 

gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen. Maar toch zal er altijd een kans op wateroverlast 

blijven bestaan. Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het overstromingsrisico in Zedelgem of Sint-Michiels? En 

zijn we klaar voor de toekomst?  

Op vrijdag 6 januari 2017 ondertekenen de Vlaamse Overheid, de gemeente Zedelgem,  de stad Brugge en de 

provincie West-Vlaanderen een charter waarmee ze zich engageren om samen met alle betrokkenen 

maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verder verminderen in Sint-Michiels Brugge en Zedelgem. 

Daarbij hebben ze oog voor de opportuniteiten die het watersysteem kan bieden voor mens, natuur, 

economie en onroerend erfgoed.  Het project is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 

Voor de Vlaamse Overheid ondertekenen naast de VMM ook de Vlaamse Landmaatschappij, Ruimte 

Vlaanderen, departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Doe de test op de website kerkebeek.riviercontract.be 

Samen met de ondertekening van het charter wordt een online test gelanceerd. Daarmee kunnen  de 

inwoners van  Sint-Michiels Brugge en Zedelgem hun huidige overstromingskans  opzoeken en zien hoe de 

kans stijgt door de klimaatverandering. Vaak zijn we ons niet bewust dat er nu al een risico is of weten we niet 

wat we zelf kunnen doen om schade te voorkomen. Door de klimaatverandering zal de kans op wateroverlast 

en bijhorende schade ook toenemen. 

Uit de modelberekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat in het slechtste geval in de toekomst 

100 adressen in Sint-Michiels Brugge en 300 adressen in Zedelgem jaarlijks een kans van 1 op 10 hebben op 

overstromingen vanuit de Kerkebeek en haar zijwaterlopen. Via de test kan iedereen voor zijn adres de huidige 

en toekomstige kans opzoeken. 

 



Samen kunnen we meer 

Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven en 

verenigingen.  De test is het startschot van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren…  In 

februari volgt een startevenement in Sint-Michiels en Zedelgem waar iedereen de kans krijgt om met de 

gemeente, de waterbeheerders  en andere betrokken te overleggen en mee te denken over oplossingen. 

Nadien zullen alle ideeën online gedeeld en bediscussieerd worden. Eind 2017 volgt nog een feestelijk 

slotevent waar de beste ideeën worden voorgesteld. Op het einde van het traject leggen alle betrokkenen hun 

engagementen vast in een riviercontract voor de Kerkebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad 

om het overstromingsrisico in de vallei van de Kerkebeek te verminderen. 

Meer weten? 

Op kerkebeek.riviercontract.be vind je alle informatie en nieuws over het project terug. Via de website kan je 

je inschrijven of deelnemen aan de verschillende stappen van het project. 

http://kerkebeek.riviercontract.be/
mailto:s.verbeke@vmm.be.be

