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Ondertekening Riviercontract Stroomgebied Vliet-

Molenbeek 

10 juni 2022 

 

Geachte gedeputeerden, burgemeesters en schepenen 

Beste aanwezigen,  

 

Heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Nog veel meer dank ik 

u allen graag voor uw gewaardeerde bijdrage tot het 

realiseren van dit Riviercontract.  

Het is trouwens fijn om de honneurs te mogen waarnemen, 

samen met mijn erg gewaardeerde collega Jan Spooren.  

 

Als voorzitters van het bekkenbestuur staan gouverneurs op 

2 manieren dicht bij het waterbeleid.  

 

In die zin dat we het ‘koppelteken’ trachten te zijn tussen het 

overkoepelend beleid, voorbereid in de Coördinatiecommissie 

Integraal Waterbeleid, voorgezeten door Bernard De Potter van 

VMM én de uitvoering ervan op het terrein... 
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Omgekeerd, trachten we de uitdagingen van het terrein 

onderbouwd te escaleren naar zij die het overkoepelend beleid 

mee vorm geven.    

 

De CIW zet de grote beleidslijnen voor de toekomst mee uit. 

En dat is nodig.  

Een robuust watersysteem realiseren én borgen is immers 

één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren.  

Het is inmiddels een tastbare en ongemakkelijke 

werkelijkheid: we voelen de impact van de klimaatverstoring 

steeds scherper: periodes van extreme neerslag komen niet 

alleen vaker voor.  

 

De schade die ze veroorzaken is bovendien meer verwoestend. 

Sinds een dramatische waterbom die een jaar geleden de 

Vesdervallei ontwrichtte, hoeft daar geen ‘spreekwoordelijke’ 

tekening meer bij.   

Ook de incrementele en daardoor als het ware geniepigere 

schade door aanhoudende droogte eventueel in combinatie 

met hitte, treffen ons, onze leefomgeving en onze sectoren sterk.  
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Het is een veeg teken dat de zogenaamde 

onttrekkingsverboden steeds vroeger op het jaar moeten 

worden afgekondigd.  

Tot daar de problemen m.b.t. de kwantiteit aan water of 

beter, onze niet-aangepaste omgang ermee.  

 

Ook op het vlak van waterkwaliteit moeten we nog een 

immense weg afleggen.  

Zonder continue, volgehouden en gedeelde inspanningen 

over alle beleidsdomeinen heen blijft een duurzaam 

watersysteem helaas een illusie.  

 

Samenwerking binnen integrale projecten, en dit met 

bijzondere aandacht voor speerpunt- en aandachtsgebieden  

– al gebruiken we die termen in principe niet meer -  

beschouwen we allang als dé motor voor de concrete realisatie 

van waterprojecten.  

Om al die redenen is en blijft de gebiedsgerichte werking dé   

–beter te expliciteren- cruciale hefboom binnen het nieuwe 

stroomgebiedbeheerplan.  
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Een geïntegreerde werking biedt ruimte aan koppelkansen 

met andere domeinen.  

Deze dialoog en kruisbestuiving zullen ons in staat stellen om 

de uitdagingen voor het waterbeleid samen en krachtdadiger 

aan te pakken 

 

In het stroomgebied van de Vliet-Molenbeek zijn er gelukkig 

heel wat instanties die deze uitdaging samen aangaan:  

de Vlaamse Overheid, provincies, de lokale besturen, de polder 

Vliet en Zielbeek en het Regionaal landschap Brabantse Kouters. 

Het is goed dat ook een aantal sectororganisaties zoals 

Boerenbond, Boerennatuur en Natuurpunt het riviercontract mee 

onderschrijven. 

 

In het afwaartse deel van de Vliet-Molenbeek staan er heel 

wat boeiende acties op het programma.  

VMM onderzoekt bijvoorbeeld de gravitaire aansluiting van de 

Vliet op de Schelde of Rupel.  
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Een herstel van dit natuurlijke gravitaire systeem – uiteraard 

met de nodige beveiliging via het huidige pompgemaal - zal, 

naast een grote energiebesparing, een belangrijke positieve 

impact hebben op de afwaarts gelegen natte natuurclusters, 

zoals het Moer in Bornem en te Coolhem.  

 

Typisch voor deze gebieden is de natte natuur, zoals 

elzenbroekbossen. Door de verdroging treedt er ook hier helaas 

verruiging op, waardoor de Europese natuurdoelen in het 

gedrang komen. 

 

ANB en VMM werken samen aan een ecohydrologische studie 

voor dit afwaartse deel van de Vlietvallei in combinatie met een 

aanpassing en automatisering van de stuw van de Vliet net 

opwaarts van de bestaande wachtboezem.  

 

Uit het ecohydrologisch onderzoek zal blijken welke regeling 

van de stuw optimaal is met het oog op waterberging, het 

vasthouden van water en waterafvoer om schade door 

overstromingen te vermijden én periodes van droogte te 

overbruggen.   
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Het Water-Land-Schapsproject zal hier verder op bouwen, met 

kleinschalige ingrepen in de natte natuurclusters en peilgestuurde 

drainage in de landbouwgebieden. Jos Stevens licht het verder 

toe. 

 

Beste aanwezigen, 

Dit riviercontract is een toonbeeld van gebiedsgerichte 

werking in de praktijk.  

Als covoorzitter van het bekkenbestuur 

Benedenscheldebekken heb ik er alle vertrouwen in dat Evelien 

en Sandra hun schouders onder dit project zullen zetten.  

Ze zullen het overleg rond de uitwerking van de acties uit het 

Riviercontract met de grootste zorg begeleiden, in nauwe 

samenwerking met alle partners.  

 

Ik kijk nu al uit naar het moment dat we hier opnieuw staan met 

u allen en alle betrokkenen om een aantal van deze projecten 

officieel te openen.  

Voor nu geef ik eerst het woord aan Jos Stevens van de polder 

Vliet en Zielbeek. 

Veel dank en alle succes!  


