
1 

Scheldebekken en 
klimaatveranderingen 
 

360 km 
22.000 km2 
11 miljoen mensen 

'Klimaatgids in de Scheldevallei' 
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Waterbouwkundig Laboratorium 

• 100 enthousiaste medewerkers 

– 60 ambtenaren 

– Studiebureaus, universiteiten,… 

– De Schelde en omgeving als onderzoeksdoel nummer 1 

 

Het Waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt de invloed van 
menselijke activiteit en van de natuur op watersystemen en ook  
de gevolgen ervan voor de scheepvaart en voor de watergebonden 
infrastructuur. 
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Maritiem Onderzoekscentrum 

• Onderzoeksinfrastructuur Oostende en Antwerpen 

– Sleeptank 

– Golfbak (Coastal & Ocean Basin, COB) 
• 2021 operationeel 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPu7_vza_WAhWFtBQKHa9hCakQjRwIBw&url=http://mellfire.ugent.be/public/zebrafish/&psig=AFQjCNGLqxQYeJ4fcQhHiUVIBIDyfN_2NQ&ust=1505854116069738
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Onderzoek @ Flanders Hydraulics Research 

FYSICAL  MODELS 

REALITY WERKELIJKHEID 

SCHAALMODELLEN NUMERIEKE MODELLEN 

IN-SITU METINGEN 
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Havens en vaarwegen 

• Toegankelijkheid havens 

– Scheepssimulatoren 

– Numerieke modellen en software 

• Manoeuvreren van schepen 

– Schaalmodellen 

– Berekeningen en metingen 

 Wateroverlast en droogte 

Waterinfo.be 
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Veranderingen van de rivieren in de 
tijd 
• Hydrodynamica van rivieren, estuaria en kust 

• (Non-)cohesief sediment transport 

• Morfodynamica 
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een Er zal een verhaal worden 
verteld over de evolutie van het 
Scheldebekken en daarbij starten 
we enkele honderdduizenden 
jaren terug in de tijd en 
reconstrueren we de 
gebeurtenissen tot we bij de 
huidige toestand 
belanden.  Tijdens ijstijden en 
warme tussenperiodes deden 
zich respectievelijk 
zeespiegeldalingen en -stijgingen 
voor van de orde van 100 m en 
de veranderingen die zich nu 
manifesteren in het 
Scheldebekken zijn daarbij 
vergeleken klein bier. 
Op die manier kan men de 
impact van 
zeespiegelveranderingen en 
andere klimaatsveranderingen in 
een realistisch perspectief 
plaatsen.  Op die manier kan 
men ook beseffen dat niet alleen 
klimaatsveranderingen of het 
weer, maar ook de mens een 
grote invloed hebben op de 
evolutie van de Schelde.  Op die 
manier kan men het landschap 
van vandaag begrijpen.   Hopelijk 
kunnen de cursisten ook bij het 
einde van de bijscholing beter 
voorspellen wat er zich in het 
Scheldebekken in de toekomst 
mogelijks zal afspelen.   
verhaal worden verteld over de 
evolutie van het Scheldebekken 
en daarbij starten we enkele 
honderdduizenden jaren terug in 
de tijd en reconstrueren we de 
gebeurtenissen tot we bij de 
huidige toestand 
belanden.  Tijdens ijstijden en 
warme tussenperiodes deden 
zich respectievelijk 
zeespiegeldalingen en -stijgingen 
voor van de orde van 100 m en 
de veranderingen die zich nu 
manifesteren in het 
Scheldebekken zijn daarbij 
vergeleken klein bier. 
Op die manier kan men de 
impact van 
zeespiegelveranderingen en 
andere klimaatsveranderingen in 
een realistisch perspectief 
plaatsen.  Op die manier kan 
men ook beseffen dat niet alleen 
klimaatsveranderingen of het 
weer, maar ook de mens een 
grote invloed hebben op de 
evolutie van de Schelde.  Op die 
manier kan men het landschap 
van vandaag begrijpen.   Hopelijk 
kunnen de cursisten ook bij het 
einde van de bijscholing beter 
voorspellen wat er zich in het 
Scheldebekken in de toekomst 
mogelijks zal afspelen.   
 

 

De evolutie van het Scheldebekken en van het klimaat.   
 
Daarbij starten we enkele honderdduizenden jaren terug in de tijd en 
reconstrueren we de gebeurtenissen tot we uiteindelijk bij de huidige toestand 
belanden.  Tijdens ijstijden en warme tussenperiodes deden zich 
respectievelijk zeespiegeldalingen en -stijgingen voor van de orde van 100 m 
en de veranderingen die zich nu manifesteren in het Scheldebekken zijn daarbij 
vergeleken klein bier. 
 
Op die manier kan men de impact van zeespiegelveranderingen en andere 
klimaatsveranderingen in een realistisch perspectief plaatsen.  Op die manier 
kan men ook beseffen dat niet alleen klimaatsveranderingen of het weer, maar 
ook de mens een grote invloed hebben op de evolutie van de Schelde.  Op die 
manier kan men het landschap van vandaag begrijpen.   Hopelijk kunnen jullie  
cursisten ook bij het einde van de bijscholing beter voorspellen wat er zich in het 
Scheldebekken in de toekomst mogelijks zal afspelen.   
 

Klimaatveranderingen zijn van alle tijden en hebben 
een grote impact op milieu, en op riviersystemen 
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Na een klimaatoptimum in het begin van het Tertiair is er een geleidelijke 
Wereldwijde afkoeling ingezet. 
Sedert het Precambrium traden een aantal Icehouse en Greenhouse periodes op 
geconditioneerd door de platentektoniek. Het Quartair is zo’n Icehouse periode. 
 
 

DE MENSELIJKE MAAT 
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Waterbeheer - Waterbeheersing 
• Zeespiegelverandering traag en voorspelbaar: de geleidelijke 

zeespiegelbewegingen  

• Grootste gevaar momenteel: korte maar zeer hevige 
stormen. 

• Frequentie van dergelijke stormen is functie van het klimaat 

• De ernst, gevolgen  van dergelijke stormen is relatief, want 
ze wordt vanuit de menselijke maat bekeken 
(overstromingen, schade, slachtoffers, verzekeringen, 
kosten) 

• Veel mensen en infrastructuur wonen of werken of staan op 
de verkeerde plaatsen 

• De rest van de effecten van de opwarming is te mitigeren of                             
er is tijd genoeg voor gepaste maatregelen. 
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• Weerspiegelen klimaatsomstandigheden. 
• Weerspiegelen ook gevolgen van klimaatveranderingen zoals 

zeespiegelbewegingen, vegetatieveranderingen, neerslag, 
windpatronen, golven, getijden. 

• De rivierwerking en de kustprocessen zijn zeer gevoelig voor 
klimaatveranderingen. 

• Daarnaast speelt de invloed van de mens voor de laatste 2000 jaar 
een steeds toenemende rol. 

• Natuurlijke en menselijk geïnduceerde bodembewegingen spelen een 
rol. 

• Verwering, erosie, sedimentatie, zelfs platentektoniek beïnvloeden 
doorlopend de vorming van afzettingen. 

• Geologisch bekeken gaat het over een zeer hoge frequentie van 
veranderingen, met een relatief belangrijke impact. (vb. 150 m 
zeespiegelstijging in de laatste 15.000 jaar). 

 

Sedimentsequenties en het 
landschap 
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De Vlaamse Vallei 
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Scheldebekken en 
klimaatveranderingen 

360 km 
22.000 km2 
11 miljoen mensen 
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-̂  Rivierterrassen: zeespiegeldaling resulteert in insnijding rivier 

- Zeespiegelstijging resulteert in opvulling van de diepste 
insnijding. 

- Zeespiegel is klimaatgebonden 

 

Landschappen verraden klimaatwijzigingen 
 
 



19 

Meanderende rivier (warme periode) 
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Opvulling op einde van een  
Ijstijd – Zie Vlaamse Vallei 



21 

Doorsnede door sedimenten van een verwilderd riviersysteem 
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In  een ijstijd, na de koudste fase zal het rivierstelsel zich herstellen  
Met een verwilderd riviersysteem tot gevolg waardoor de dalbodem verbreedt 
En er massaal veel sediment wordt aangevoerd in de zomer 
Dit zorgt voor de gedeeltelijke opvulling van de Vlaamse Vallei en de bijrivieren. 
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Rivierwerking in interglaciaal 
Geleidelijke evolutie in de  
Alluviale vlakte en vorming van 
Veen en kleilagen  
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Terrasvorming door insnijding van de rivier in een glaciaal met heropvulling van  
dikke sedimentpakketten in het laatste deel van het glaciaal 
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Quartair en klimaatveranderingen 

- Klimaatsveranderingen kunnen aangetoond worden met de 
sedimentaire structuren en sedimentsequenties en 
geomorfologische indicatoren 

- Zeespiegelbewegingen aangetoond  

- De rivieren en de estuaria hebben een link met de vigerende 
zeespiegel (erosie en sedimentatie) afhankelijk van de 
zeespiegelhoogte 

- verwilderde rivieren (in ijstijden) en gefixeerde rivierstelsels 
in tussenijstijden 

- Mariene invloeden zijn belangrijk in tussenijstijden 

- Vegetatiewijzigingen in functie klimaatsveranderingen 

- Geen ijskappen in Vlaandereren, wel een klimaat van 
gematigd tot periglaciaal 
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Periglaciaire omstandigheden 
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IJswiggen  Zandwiggen 
        (vorstwiggen) 

H.J.A. Berendsen 
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Uitbreiding ijskappen in ijstijden 
Periglaciale omgeving in Vlaanderen  
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Het HOLOCEEN 
Tussen de ijstijden in 
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Het Holoceen 



34 

De Vlaamse Vallei 
Digitaal hoogtemodel 
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Hoogte 
In m 

10 
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38 38 
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De processen 
 
- Bodembewegingen 
- Zeespiegelbeweging 
- Rivierwerking 
- Eolische processen 
- Massabewegingen 
- Getij, golven en stormen 
- Organische processen 
- Menselijke invloeden 
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Historiek (I) 

• Opeenvolgende transgressies en regressies  (zeespiegelbewegingen 
ten gevolge van tektoniek en klimaatwijzigingen) gaven aanleiding tot 
op elkaar rustende lagen met verschillende eigenschappen 

• De lagen of formaties worden genoemd naar de plaats tot waar de zee, 
die het sediment aanvoerde, destijds reikte 
– Kleiige formatie van Boom (oligoceen, 30 x106 j) 
– Zandige formatie van Diest (waterwinning, mioceen en plioceen, 5 x106 j) 

Bron: ie-net.be 
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TERTIAIR 
• Plioceen 
• Mioceen 
• Oligoceen 
• Eoceen  
• Paleoceen 
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koude tijd  
(glaciaal) 

warme tijd  
(interglaciaal) 

P
H
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N

E
R
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Z

O
ÏC

U
M

 

Paleozoïcum 

Mesozoïcum 

Kenozoïcum 

Cambrium 

Ordovicum 

Siluur 
Devoon 

Carboon 

Perm 

Trias 

Jura 

Krijt 

Tertiair 
Kwartair 

Eon Era Periode 

Eemien 

Saalien 

Holsteinien 

Elsterien 

Weichselien 

Preboreaal 

Boreaal 

Atlanticum 

Subboreaal 

Subatlanticum 

Menapien 

Waalien 

Eburonien 

Tiglien 

Pretiglien 

Cromerien 

Würm 

Riss 

Mindel 

Günz 

Donau 

Biber 

Pleistoceen 

Holoceen 

Bavelien 

IJstijden  
in de Alpen 

Kwartair of Quartair 

Cyclische klimaatwijzigingen in een Icehouse periode: 
- Ijstijden en tussenijstijden 
- Geconditioneerd door orbitale parameters (Milankovitsch) 
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• Onvolledige en discontinue  
sequenties 

• Zeldzame mariene afzettingen 



45 



46 

Delta, estuaria, bekkens, rivieren 
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Wat leert het landschap? 
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Plioceen 

48 
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Begin Quartair 

49 
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• Ijstijd 

– lage zeespiegel, erosie 
en sedimentatie 

– permafrost 

– maximaal debiet in 
zomer 

– verwilderde rivier 

– struikvegetatie en 
woestijn 

• Warme periode 

– hoge zeespiegel erosie 
en sedimentatie 

– maximaal debiet in 
winter 

– vaste bedding 

– vegetatie met 
veenvorming 

– rivieren in kustmoeras 

 

Geldig voor Noordwest 
Europa 
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• https://www.dov.vlaanderen.be 

 

• Bepaal de geologische gesteldheid onder dit gebouw. 

 

• https://virtueleboring.dov.vlaanderen.be/virtueleboring/ 

Advies 1: 
Databank Ondergrond 
Vlaanderen 
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https://www.dov.vlaanderen.be/
https://www.dov.vlaanderen.be/
https://virtueleboring.dov.vlaanderen.be/virtueleboring/
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Hoogte 
In m 

53 
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30.000 jaar geleden 
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Historiek (II) 
• 30.000 jaar geleden 

• Schelde via Gent naar Zee 
• Rupel mondt (via de Vlaamse vallei) uit in de Schelde nabij Gent 

• 15.000 jaar geleden 
• Rupel vindt een weg via Antwerpen en B-o-Z en stroomt samen met 

Maas en Schelde naar zee 
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Laatste ijstijd (Weichsel glaciaal) 
30.000 jaar geleden                                                     14.000 jaar geleden 
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Laatste ijstijd 

Bron: WL 

100.000 jaar geleden 
 
WEICHSEL IJSTIJD MAXIMUM 
 
Zeespiegel – 100 m 
 
 
 
GEEN BREXIT  
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Historiek (II) 
• 30.000 jaar geleden 

• Schelde via Gent en Brugge naar Zee 
• Rupel mondt (via de Vlaamse vallei) uit in de Schelde nabij Gent 

• 15.000 jaar geleden 
• Rupel vindt een weg via Antwerpen en B-o-Z en stroomt samen met 

Maas naar zee 
• 8.000 jaar geleden 

• Schelde stroomt via de vroegere bedding van de Rupel via Antwerpen 
naar zee 
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Vroeg Holoceen 
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In ‘t kort… 
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Historiek (II) 
• 30.000 jaar geleden 

• Schelde via Gent naar Zee 
• Rupel mondt (via de Vlaamse vallei) uit in de Schelde nabij Gent 

• 15.000 jaar geleden 
• Rupel vindt een weg via Antwerpen en B-o-Z en stroomt samen met 

Maas naar zee 

• 8.000 jaar geleden 
• Schelde stroomt via de vroegere bedding van de Rupel via Antwerpen 

naar zee 

• 5.000 jaar geleden 
• Volledige doorbraak van het Nauw van Kales 
• Vorming van de Oosterschelde tgv. zeespiegelstijging met doorbraak 

naar de Schelde thv. Bergen-op-Zoom 

Historiek (II) 
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Romeinse tijd 

Bron: WL 
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Historiek (II) 
• 30.000 jaar geleden 

• Schelde via Gent en Brugge naar Zee 
• Rupel mondt (via de Vlaamse vallei) uit in de Schelde nabij Gent 

• 15.000 jaar geleden 
• Rupel vindt een weg via Antwerpen en B-o-Z en stroomt samen met 

Maas naar zee 

• 8.000 jaar geleden 
• Schelde stroomt via de vroegere bedding van de Rupel via Antwerpen 

naar zee 

• 5.000 jaar geleden 
• Volledige doorbraak van het Nauw van Kales 
• Vorming van de Oosterschelde tgv. zeespiegelstijging met doorbraak 

naar de Schelde thv. Bergen-op-Zoom 

• 1.500 jaar geleden 
• Ontstaan Zwin en Westerscheldemond (Duinkerke transgressies) 

• 1.000 jaar geleden 
• Doorbraak Westerschelde via de Honte naar de Schelde 

Historiek (II) 
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Inpolderingen Westerschelde 
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In ‘t kort… 
Bron: Belgeo 
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Historiek (III) 
• 11e-13e eeuw 

• Dijkenbouw langs Vlaamse Scheldeoevers  
• Getijgolf bereikt stilaan de Rupel 
• Durme wordt Schelde 

• 14e-16e eeuw 
• Getijgolf bereikt Gent 

• ‘Kwade Zaterdag’-vloed (1530), Allerheiligenvloed (1570), …  
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Tot 11e eeuw         Vandaag 



72 

Historiek (III) 
• 11e-13e eeuw 

• Dijkenbouw langs Vlaamse Scheldeoevers  
• Getijgolf bereikt stilaan de Rupel 
• Durme wordt Schelde 

• 14e-16e eeuw 
• Getijgolf bereikt Gent 

• ‘Kwade Zaterdag’-vloed (1530), Allerheiligenvloed (1570), … 

• 1820 
• Overstroming Ruisbroek. Het Hellegat (aan monding Hellebeek) 

verdween en de wijk vestigde zich aan de overkant van de Rupel 

• 12/03/1906 
• Tientallen bressen langs Rupel, Nete en Dijle 

• 01/02/1953 
• Ook een bres in de Rupeldijk 
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Stormvloed van 1953 
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Historiek (III) 
• 11e-13e eeuw 

• Dijkenbouw langs Vlaamse Scheldeoevers  
• Getijgolf bereikt stilaan de Rupel 
• Durme wordt Schelde 

• 14e-16e eeuw 
• Getijgolf bereikt Gent 

• ‘Kwade Zaterdag’-vloed (1530), Allerheiligenvloed (1570), … 

• 1820 
• Overstroming Ruisbroek. Het Hellegat (aan monding Hellebeek) 

verdween en de wijk vestigde zich aan de overkant van de Rupel 

• 12/03/1906 
• Tientallen bressen langs Rupel, Nete en Dijle 

• 01/02/1953 
• Ook een bres in de Rupeldijk 

• 03/01/1976 
• Ruisbroek andermaal geteisterd 
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Stormvloed van 1976 
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Rupel 
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• Korte zijrivier van de Schelde die ontstaat ter hoogte van Rumst 
door samenvloeiing van Nete en Dijle (drie rivieren punt) 

• De Rupel mondt uit tegenover Rupelmonde in de Schelde.  
• De toegang tot het Zeekanaal Brussel-Schelde verloopt (sinds 

1997) via de (nieuwe) sluis van Wintam 
• Sluis Klein-Willebroek 
• Veerdienst Schelle – Wintam & Boom – Klein-Willebroek 
• Rupeltunnel 
• Kribben 
• Kaaimuren 
• GOG Bovenzanden 

 
 

Rupel 
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Beneden-Nete 
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Beneden-Nete 

• Uitwatering provinciale waterlopen (na sept ‘98) 
• AWW-site 
• Een sluis tussen Lier en Duffel zorgt via het Netekanaal voor een 

verbinding met het Albertkanaal (1950) 
• GOG Anderstadt I&II 
• GOG Polder van Lier 
• Neerslagrivier 
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Bron: waterinfo.be 
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Etymologie Nete 

• Huita (lees: Hnita), Neta 
• *nid-fließen 
 
‘Nete’ betekent dan gewoonweg ‘stroom’ of ‘waterloop’ 
 
• Om verschillende ‘Neten’ te onderscheiden: Zwarte Nete, 

Witte Nete, Grote Nete, Kleine Nete, Binnen-Nete, …  
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Beneden-Dijle/Zenne 
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Beneden-Dijle/Zenne 

• Even stroomopwaarts de Dijle bevindt zich het "Zennegat" waar de 
Zenne in de Dijle vloeit en waar zich ook de sluis bevindt naar het 
kanaal Leuven-Dijle, de "Leuvense vaart" genoemd.  

• GOG/GGG Zennegat (en GOG Grote Vijver) 

• Mechelen Beneden-sluis 

• Afleidingsdijle 

• Mechelen Boven-sluis (met stuw) 

• Significante grondwatertoevoer 

• Afwatering Brussel:  
kwantiteit & kwaliteit 
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Prentkaart inhulding Boven-sluis   
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Bron: waterinfo.be 
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Bron: waterinfo.be 



90 

Etymologie Dijle 

• Thil(i)a, Dil(i)am 
• *ti-   vloeien 
• Tilos (Gr.)  beer 
 
‘Dijle’ zou dan betekenen ‘het vuile water’ of gewoon ‘de 

vloeiende [beek]’ 
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Bron: waterinfo.be 
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Getijwerking 

200 
m/s 

- Overheersende invloed van de maan 
 
- Rond de aarde lopende getijgolf 
 
- Getijgolf ontstaat in Zuidelijke Ijszee 

(~2.5 dagen later bij ons) 
 - Langs Schotland om en het Kanaal 
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Getijwerking 
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Getijwerking Schelde te Antwerpen 
BER Antwerpen Bonapartedok Antwerpen cm TAW
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Trechtereffect 
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Getijkromme in Boom 

-1

0

1

2

3

4

5

6

-6,00 -5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 HW 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

P
ei

l i
n

 m
et

er
 t

.o
.v

. T
.A

.W
. 

aantal uren t.o.v. het tijdstip van hoogwater 

Gemiddelde tijkrommen 2011-2015 te Boom 

Springtij Gem. getij Doodtij



97 

Getijkarakteristieken 

plaats 

afstand tot 
monding 
Schelde GHW GLW GTV stijging daling 

Vertraging 
HW tov. 

Vlissingen 

  (km) (m TAW) (m TAW) (m) (u.min) (u.min) (u.min) 

Vlissingen 2 4,40 0,51 3,89 5.57 6.28 - 

Antwerpen 78 5,29 0,00 5,29 5.25 7,01 1.45 

Rupelmonding 91 5,45 0,03 5,42 5.30 6.55 2.25 

Walem 103 5,52 0,45 5,07 5,04 7,21 2.50 

Sint-Amands 109 5,55 0,44 5,11 4.59 7.26 2.50 

Dendermonde 122 5,28 1,14 4,14 4.51 7.34 3.00 

Melle 151 4,93 2,55 2,38 4.18 8.07 5.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: T.O. Tijwaarnemingen Zeescheldebkken 1991-2000, ir. E. Taverniers  
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Tijevolutie Walem 
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NW-storm op de Noordzee 
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Bovendebiet 

Zenne Dijle 

Kleine Nete 

Grote Nete 

Rupel 
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Bovendebiet 
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Bovendebiet 
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Waterbeheer in het Rupelbekken 

• Waterkwantiteit 
• Bevaarbare waterlopen (waterwegen) 

 
 

• Niet-bevaarbare waterlopen 
• Cat. 1 

 
• Cat. 2 provincie Antwerpen & Vlaams-Brabant 
• Cat. 3 gemeentes 
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

• Waterkwaliteit 
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• Internationale Scheldecommissie (ISC-CIE) 
• Doorvertaling EU Kaderrichtlijn Water 
• Goede status van de waterlichamen in 2015 
• Meer ruimte voor water 

• Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) 
• Gemeenschappelijk beheer Schelde-estuarium 
• Toegankelijkheid – Veiligheid – Natuurlijkheid  

• Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) 
• Nood aan integratie van kennis, organisatie en structuren 

alsook wet- en regelgeving 
• Bekkenwerking 

 

Waterbeheer in het Rupelbekken 
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EU Kaderrichtijn Water 
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H o o g w a t e rstand 

O v e r s c h r i j d i n g s f r e q u e n t i e 

    Risico = Σ kans x Schade  

EU Richtlijn Overstromingsrisico’s 

• Waterbeheer vandaag: beperken van schade en risico 

• Vlaamse risicomethode 
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Overstromingen Ruisbroek 1976 
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Origineel Sigmaplan (1977) 
 - Plan ‘O’ 

- Dijkversterking en -verhoging 

- Gecontroleerde OverstromingsGebieden (GOG’s) 

- Stormvloedkering  

Rupel 

GOG Bovenzanden 

Beneden-nete 

Overloopdijk (zomerdijk) 

Ringdijk (winterdijk) 
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13 Gecontroleerde Overstromingsgebieden (GOG’s) 

Potpolder IV 
Waasmunster 

82 hectare 

Bergemeersen 
Wichelen 
40 hectare 

Paardeweide 
Berlare en 
Wichelen 
84 hectare 

Uiterdijk 
Dendermonde 

11 hectare 

Grote Wal 
Hamme 

32 hectare 

Polders of Kruibeke 
Kruibeke 

600 hectare 

Tielrodebroek 
Temse 

93 hectare 

Anderstadt II 
Lier 

11 hectare 

Polder of Lier 
Lier 

25 hectare 

Bovenzanden 
Willebroek 
33 hectare 

Scheldebroek 
Dendermonde 

31 hectare 

Potpolder I 
Waasmunster 

81 hectare 

Anderstadt I 
Lier 

10 hectare 
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GOG-werking 
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Sinterklaasstorm 6/12/13 
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Storm Eleonora 3/1/18  
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• Veiligheid + Natuurlijkheid 

• Reductie van overstromingsrisico 

• Dijkwerken, overstromings- en 
natuurgebieden via 
optimalisatieprocedure in MKBA 

• MWeA: aanvaardbaar veiligheidsniveau 
en robuuste natuur 

 

 

 

 

 

 

Geactualiseerd Sigmaplan (2005) 
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• GOG Bovenzanden  GOG met GGG-werking 

• GOG Anderstadt II   ontpoldering 

• GOG Anderstadt I 

• GOG Polder van Lier 

 

• GOG Zennegat (+ GGG) 

• GOG Grote Vijver I (+ GGG) 

• GOG Grote Vijver II (+ aantakking) 

• GOG Heindonk (+ reservegebied) 

• GOG Rijmenam & Hollaken/Hoogdonk 

 

• Ruimte voor de rivier: Abroek/Varenheuvel & Pikhaken, vallei Grote 
Nete, Demervallei 

 

 

 

 

 

 

 

Geactualiseerd Sigmaplan (2005) 
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Potpolder IV 
Waasmunster 

82 hectare 

Wijmeers 1 
Berlare 

140 hectare 

Bergemeersen 
Wichelen 
40 hectare 

Paardeweide 
Berlare en 
Wichelen 
84 hectare 

Lippenbroek 
Hamme 

10 hectare 

Polders of Kruibeke 
Kruibeke 

600 hectare 

Tielrodebroek 
Temse 

93 hectare 
Anderstadt II 

Lier 
11 hectare 

Polder van Lier 
Lier 

25 hectare 

Bovenzanden 
Willebroek 
33 hectare 

Schouselbroek 
Temse 

127 hectare 

Oudbroek- 
Schellandpolder 

 Bornem 
133 hectare 

Vlassenbroek 
Dendermonde 

240 hectare 

Tien 
Vierendelen 
Willebroek 
37 hectare 

Grote Vijver 
Mechelen 
100 hectare 

Zennegat 
Mechelen 
65 hectare 

Ham 
Wetteren 
23 hectare 

Bastenakkers 
Wetteren en 
Destelbergen 

100 hectare 

Grote Wal, 
Kleine Wal en 

Zwijn  
Hamme 

145 hectare 

De Bunt 
Hamme 

84 hectare 

Gecontroleerde Overstromingsgebieden 

Geactualiseerd Sigmaplan 
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GGG-werking 
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Pilootproject Lippenbroek (GGG) 
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GOG/GGG-Zennegat 

Bron: Airmaniacs 
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Ontpoldering 
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Tijmeethut Lier Molbrug 
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HIC-permanentie 

www.waterstanden.be 
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Computermodellen 

 

Overstromings- 

vlakte rechts 

Overstromings- 

  vlakte links 

Hoofdrivier 

Zijbeek 

Berekeningsknopen 

Weg in overstromingsvlakte 

(overlaat + duiker) 

Zijdelingse 

overlaten 

1D 1D –– bergingsknoopbergingsknoop

River Flood plain
?1D

QuasiQuasi--2D 2D 
parallelleparallelle takkentakken

River Flood plain

Link channel

1D1D

2D2D

River Flood plain

2D

1D1D--2D2D combinatiecombinatie

Rivier Overstromingsgebied

O
O

OO

R

R

R

R
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Sigmamodel (online) 
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VSSKS (online) 
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Stormwaarschuwing  
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www.waterbouwkundiglaboratorium.be 

www.waterinfo.be 

www.sigmaplan.be 

 

 

hic@vlaanderen.be 

patrik.peeters@mow.vlaanderen.be  

 

Berchemlei 115 

2140 Borgerhout 

 

 

 

Dankjewel voor jullie aandacht 
 
Vragen? 

http://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/
http://www.waterinfo.be/
http://www.sigmaplan.be/
mailto:hic@vlaanderen.be
mailto:patrik.peeters@mow.vlaanderen.be


128 

Braided river 

Meandering river 


