
Wat hebben provincies met 
water(beleid)? 



DIW: De Ideale Wereld 
maar ook…  



Dienst Integraal Waterbeleid
• 2400 km waterlopen
• 22 pomp/vijzelinstallaties
• 21 overstromingsgebieden (67 ha)
• 36 medewerkers
• 8,5 miljoen €
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Afdeling beheer
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• Beheer van de provinciale onbevaarbare waterlopen &
overstromings- en projectgebieden

• Behandelen van advies- en vergunningsaanvragen  
(> 1600 per jaar)

• Opvolging werking polders en wateringen
• Handhaving in het kader van het 

Milieuhandhavingsdecreet

Raadscommissie waterbeleid





Afdeling beheer
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Afdeling beheer – kruidruimingen
• Met de meest geschikte en minst schadetoebrengende methodes en 

middelen
• Normale kruidruiming september-maart
• Jaarlijkse evaluatie en bijsturing van het 

ruimingsschema in overleg met gemeente
• Jaarlijks ook meer en meer zomermaaiïngen
• Codering per waterlooptraject


Grafiek1
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Aantal km zomermaaiïngen
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Blad1

				Kilometer

		2012		28

		2013		107

		2014		93

		2015		156

				Als u de afmetingen van het gegevensbereik van de grafiek wilt wijzigen, versleept u de rechterbenedenhoek van het bereik.
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Afdeling beheer

Team Onderhoud & Exotenbestrijding :
• 5 terreinmedewerkers
• Onderhoud roosters
• Bestrijding exoten
• Speciale ruimingen (zwerfvuilacties, 

noodinterventies, ruimingen in kwetsbare gebieden)
• Onderhoud infrastructuur



• Samenwerkingsverbanden en gebiedsgerichte projecten met 
verschillende sectoren en administraties initiëren en opnemen (oa 
landbouw, Nederland, Aquafin, gemeenten, …)

• Opvolgen van CIW- (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) en VVP-
activiteiten 

• Behartigen van de rol die de provincie in de bekkenwerking dient op 
te nemen en bij de opmaak van stroomgebiedbeheerplannen

• Coördinatie droogteaanpak
• Zoeken naar subsidies
• GIS-ondersteuning 
• Juridische ondersteuning

Afdeling beleid en ondersteuning



Samenwerking 
Landbouwers

• Waterconservering/Stuwtjesproject
• Wuustwezel, Brecht, Essen en Kalmthout
• Oud-Turnhout, Kasterlee en Lille

• Provincie coördineert, préfinanciert en 
zorgt voor restfinanciering



• Realiseren van integrale projecten 
• Saneren vismigratieknelpunten (decretale verplichting)
• Verdere uitbouw van watersysteemmodellering, zowel 

mbt oppervlakte-, als grondwater
• Verdere uitbouw van een meerlagenveiligheidsstrategie

(Bescherming, Preventie en Paraatheid)
• Uitbouw en opvolging infrastructuur

Afdeling projecten



Handhaving
• Prioriteiten provinciaal milieuhandhavingsbeleid

2014-2019
• niet opvolgen adviezen en machtigingen provincie
• sluikstorten in en langs waterlopen
• niet naleven 1-meter zone en 5-meter zone (pesticiden/bemesting)
• Illegale ophogingen en constructies binnen de 5 meterzone

• Illegale ophogingen buiten 5 
meterzone vallen niet
binnen onze bevoegdheden; 
samenwerking met 
Vlaanderen en gemeenten
noodzakelijk maar niet altijd
evident

• Heel wat handhavers, maar 
handhaving = 
specialistenwerk!



Communicatie
• Voornamelijk in functie van realisaties en beheer
• Aangelanden van onze waterlopen zijn onze buren! (Meldpunt)
• Jaarlijks overleg met alle gemeenten 
• Interactieve infostand voor evenementen, infosessies, 

inhuldigingen…
• Specifieke acties om realisatie onder aandacht te brengen (bv. 

Veleau)
• Verplichting tot communicatie bij subsidiedossiers (LIFE, 

Investeringssubsidie ANB, …)



Samen sterk in Kontich 



Samen sterk voor de Wouwendonkse 
loop - Hessepoelbeek 





En in Kontich ook nog…
• Lozingen van sanitair water op waterloop
• Te kleine inbuizingen met wateroverlast tot gevolg
• Verzakkingen van oeverbescherming waterloop      gevaar 

voor gasleiding in talud
• Weinig natuurvriendelijk profiel waterloop
• Onveiligheid tov bestaand speelbos

Win-win situatie: aanpak wateroverlast + 
herwaardering waterloop + 
betere en veiligere inrichting van speelbos



Plan van aanpak
• Betrokken partijen:

• Natuurpunt en Kontich stelden percelen ter beschikking
• Verenigingen (chiro, petanqueclub): afvalwater en inbuizing

onder petanquebaan
• Omwonenden: betrokken via infovergadering
• Water-link: rioolbeheerder
• ANB: beheerder Hessepoelbos

• Maatregelen:
• Aansluiting sanitair chirolokalen en parochiezaal op riolering
• Opportuniteit gekapt bos: verlaten bestaand tracé waterloop

verleggen waterloop in meanderend patroon
• Verleggen gasleiding
• Aanleg retentiezone 



Ontwerp  

Drempels
Eilandjes

Speelheuvels



Ontwerp  



Uitvoering 

<



Resultaat



Gemeente en provincie stonden na 
uitvoering niet stil…. 

• Natuurlijke speelelementen maken het nog leuker om 
er te vertoeven….



Gemeente en provincie stonden na 
uitvoering niet stil…. 

• Aanleg nieuw wandelpad
• Plaatsing infobord
• Opmaak bosbeheerplan door DMN

Op de planning:
• Aanpassing uitlaatconstructie retentiezone en plaatsing 

visvriendelijke stuwen in de beek ifv extra buffering door 
DIW – 2020. Drempel verhogen meer permanent water 
(minder bos) en meer bergen 



Samen sterk voor de Lachenebeek-
Babbelsebeek 



1998: wateroverlast in Lint en Duffel 



Maatregelen
• Aanleg retentiezone (~ plasberm) door DIW: 

• Aankoop grond in der minne door provincie (2,5 ha)
• Project gesubsidieerd vanuit Vlaams Rubiconfonds
• Terrein volledig afgegraven door ontdekking nederzetting 

Ijzertijdperk







Deel fietsostrade thv projectgebied werd alvast mee aangelegd







Samenwerking provincie-gemeente-Natuurpunt voor inhuldiging van gebied 



Maatregelen
• Verdere inrichting en beheer door Natuurpunt:

• Aanleg wandelpad
• Aanleg poelen
• Beplanting 



Wat staat er nog op de planning in 
Kontich? 
1) Creëren extra bufferruimte langs de Edegemse beek

- aanleg winterbed op grond van Natuurpunt
- status: net uitgevoerd



Wat staat er nog op de planning in 
Kontich? 
2) Inrichting signaalgebied Schapenhagen langs Babbelse beek

- industriegrond aangekocht door Natuurpunt
- procedure voor afbakening als WORG lopende
- aanleg winterbed met stroomdeflectoren + poel
- status: fase aanbesteding



Wat staat er nog op de planning in 
Kontich? 
3) Aanleg overstromingsgebied langs Grote Struisbeek

- grondverwerving lang aangesleept (~ 10 jaar)
- buurtweg op vraag van gemeente mee 

aangekocht en zal overgedragen worden
- status: finale fase ontwerp



3 afsluitende vragen voor het publiek

• Was de werking van DIW al bij u bekend? 
Zo ja, op welke manier en hoe hebt u dit 
ervaren?   

• Waar kan DIW uw gemeente in 
ondersteunen? 

• Op welk vlak kan DIW zich nog verbeteren 
in de ondersteuning van gemeenten? 



Idee voor samenwerking? Vragen?
Contacteer ons gerust via               

diw@provincieantwerpen.be



Turbochats
De

Ronde
van de

provincie  
Antwerpen

Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3 Tafel 4 Tafel 5 Tafel 6 Tafel 7 Tafel 8

12.40 uur Omgevingsvergunning Milieuwetgeving Provinciaal  
SDG-aanbod

Flankerend  
Onderwijsbeleid Fietspunten Verduurzaming  

van wijken
Jouw gemeente  in 

cijfers Europa dichtbij

13.00 uur Omgevingsvergunning Milieuwetgeving Provinciaal  
SDG-aanbod

Flankerend  
Onderwijsbeleid Fietspunten Verduurzaming  

van wijken
Jouw gemeente  in 

cijfers Europa dichtbij

13.20 uur Laagfrequent geluid
Wateroverlast en

droogte
Leren en  

ontwikkeling
Verkeersveilige  

gemeente
Stadslandbouw

Duurzaam  
bouwloket

Monument- en  
landschapszorg

(De Merode)

13.40 uur Laagfrequent geluid
Wateroverlast en

droogte
Leren en  

ontwikkeling
Verkeersveilige  

gemeente
Stadslandbouw

Duurzaam  
bouwloket

Monument- en  
landschapszorg

(De Merode)
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