
De provinciebesturen komen boven water!
Jij ook?

Uitnodiging IPKC netwerkdag Water
Donderdag 24 oktober 2019 - Leuven

Op donderdag 24 oktober 2019 organiseert het Interprovinciaal Kenniscentrum (IPKC) in
samenwerking met VVP A-commissie Integraal Waterbeleid een IPKC netwerkdag met als thema

'water' in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant (Leuven).

Doelgroep

Provinciebesturen, regionale landschappen
en bosgroepen

Praktische info

Wanneer: Donderdag 24 oktober 2019, 9u
tot 16u30

Waar: Provinciehuis Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1, 3010 Leuven

Bereikbaarheid: PDF

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag
18 oktober 2019 en verplicht. 

Gebruik deze link om je naar het
inschrijvingsformulier te begeven.

Contact

IPKC 
ben.haeverans@provincieantwerpen.be 
T 03 259 12 45

Programma

09:00 Onthaal

09:30 Ontvangstwoord 
Didier Soens 
Provincie Antwerpen

09:45 Uitdagingen inzake
klimaatadaptatie en
waterhuishouding 
Prof. Patrick Willems 
KULeuven

10:30 De waarde van water:
toestand, trends en toekomst 
Wim van Gils
Adviseur waterbeleid bij Minaraad

11:15 Test je waterkennis! 
met Herman Verbruggen
Vlaams acteur

12:15 Lunch

13:15 Workshops: reeks 1

14:15 Workshops: reeks 2

15:30 Afsluitend netwerkmoment

16:00 Slotwoord 
Gedeputeerde Bart Nevens 
Vlaams-Brabant

Workshops: reeks 1

A. Exotentoets verplicht maken?
Mieke Hoogewijs (Provincie Antwerpen) en Koen van Roeyen (Provincie Oost-Vlaanderen) 

Hoe en wanneer exoten screenen? Hoe ambities bepalen? Hoe uitvoeren en opvolgen? 

B. Toepassing van ecologische afvoerregimes (e-flows). Wat is het en hoe kunnen we

https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/routebeschrijving-provinciehuis-leuven-20171004_tcm5-7139.pdf
https://forms.gle/PVBKT2TTaDEatPRK8


hier aan werken in onze provinciale waterlopen?
Bianca Veraart (Provincie Antwerpen), David Buysse (INBO) en Maarten van Aert (VMM) 

Door menselijk ingrijpen op onze provinciale waterlopen, deze en vorige eeuwen en recenter ook
door klimaatsverandering (bijvoorbeeld bij zowel langdurige droogte als toename van intensiteit
van buien), is het hydrologisch afvoerregime in onze waterlopen drastisch verstoord. Het
verstoord afvoerregime is vermoedelijk een belangrijke verklaring waarom veel waterlichamen
ver van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verwijderd blijven. 

Om de door Europa vastgelegde doelstellingen te kunnen halen zullen de provincies ook moeten
investeren in de verbetering van de structuurkwaliteit van de waterlopen (hydromorfologische
kwaliteitselementen). Dit is mogelijk door de waterlopen te beheren zodat ecologische
afvoerregimes (e-flows) gecreëerd worden die dit structuurherstel kunnen initiëren, waardoor ook
de biologische kwaliteitselementen (vispopulaties, waterplanten, ongewervelden, enzovoort) zich
kunnen herstellen. Na een korte toelichting over het begrip e-flows, wordt aan de hand van
enkele cases interactief gezocht naar potentiële maatregelen (inrichting en beheer) ten gunste
van de implementatie van e-flows in provinciale waterlopen. 

C. Instrumenten voor een goed waterbeleid in een grilliger klimaat
Marie-Paule de Poorter (Provincie Oost-Vlaanderen) 

De klimaatverandering zorgt voor grotere pieken en dalen in de neerslaggrafieken. Een modern
waterbeleid zal oplossingen moeten kunnen bieden zowel bij extremere neerslagen als bij grotere
droogteperiodes. We denken samen na welke instrumenten we nodig hebben om deze flexibiliteit
te kunnen inbouwen. Meer real-time meten lijkt alvast een belangrijk startpunt te zijn. 

D. Gebiedsgerichte projecten in kader van waterlandschap: robuuste waterlopen
Westhoek en naar een duurzaam landbouwproductielandschap in Midden-West-
Vlaanderen
Pieter Bekaert (Provincie West-Vlaanderen) en Kelly Gheleyns (Provincie West-Vlaanderen) 

Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke
gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van
het gebied zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders. 

De beoogde output van het programma is een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad,
een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in
natuurlijke systemen en een sterker landschap in het gebied. Het programma wil daarbij rekening
houden met de extra stress die de klimaatverandering op het watersysteem zal zetten. 

Deze toelichting beschrijft hoe wij de bovenstaande aspecten zullen aanpakken in de regio
Midden-West-Vlaanderen (grondgebied Roeselare, Ledegem en Moorslede) en in de Westhoek
(regio Heuvelland - Ieper). In Midden-West-Vlaanderen werken we vooral rond wateroverlast,
watertekort, waterkwaliteit en landschap. In de Westhoek komt daar voor een groot stuk
erosiebestrijding bij. 

E. In de BRES voor water: droogtemonitoring met een mobiele app voor
burgerwetenschap
Katrien Hendrickx (Provincie Limburg) en Sofie van Belleghem (Provincie Limburg) 

De provincie Limburg, Universiteit Hasselt en de Vlaamse Milieumaatschappij werken een Citizen
Science project uit om de hydrologische en ecologische respons van beken op droogte in kaart te
brengen. Het project omvat zowel diepgaander onderzoek via vrijwilligers met voorkennis en een
laagdrempelige campagne met nieuwe geïnteresseerde burgers. Het project heeft ook als doel om
burgers te sensibiliseren over de droogteproblematiek in Vlaanderen, evenals het belang
aantonen van het verzamelen van wetenschappelijk waardevolle gegevens.

In deze sessie brainstormen we over een mogelijke samenwerking met andere provincies:
uitwisselen van ervaringen i.v.m. meten van waterpeilen en debieten, werken met vrijwilligers,
enzovoort 

F. De Dijle, een fris blauwgroen lint, is de bron van vele stadsvernieuwingsprojecten in
Leuven
Geert Antonissen (Stad Leuven) en Stijn Van Herck (Stad Leuven) 

De vele Dijlearmen die doorheen de binnenstad meanderen waren tot voor kort quasi onvindbaar,
zelfs voor de echte Leuvenkenners. De afgelopen jaren zijn verschillende her en der onder beton
verstopte rivierarmen opnieuw opengelegd. Groene oevers en terrassen geven een nieuwe boost
doorheen de stad. We fietsen langsheen verschillende gerealiseerde en lopende projecten. Geert
Antonissen en Stijn Van Herck (Stad Leuven) geven uitleg rond zowel visie, aanpak en meer
technische aspecten. 

LET OP: Deze activiteit loopt gedurende beide workshopreeksen (begin: 13u15, einde: 15u15).
Door het beperkte aantal beschikbare fietsen laten we maximaal 25 personen toe.

Workshops: reeks 2
G. Hoe belangrijk zijn vrije vismigratie en habitatherstel voor vissen in Vlaanderen:
enkele voorbeelden en ervaringen
Pieter Boets (Oost-Vlaanderen) en Diederik Malfroid (Provincie Oost-Vlaanderen) 

In deze workshop geven we een aantal voorbeelden van hoe een herinrichting van waterlopen en
het optimaliseren van vrije vismigratie een belangrijke stap voorwaarts betekenen bij het herstel
en de uitbreiding van de visstand in Vlaanderen en specifiek van gevoelige doelsoorten.
Daarnaast geven we ook aan hoe het wegwerken van vismigratieknelpunten en het ecologisch
herstel of behouden van natuurwaarden hand in hand met elkaar kunnen gaan. 

Echter staan we ook stil bij het doorlopen van de procedures en de obstakels die we tegenkomen
wanneer we dergelijke projecten uitvoeren. Finaal reiken we een aantal handvaten aan met
betrekking tot het verbeteren van de visstand in Vlaanderen voor water- en terreinbeheerders,
maar ook voor zij die in de ruime zin te maken krijgen met de ecologie en het herstel of behoud
van vispopulaties in Vlaanderen. 

Bovendien zijn we ook benieuwd naar de ervaringen van de verschillende stakeholders en is het
de bedoeling dat we in deze workshop zelf aan de slag gaan op basis van een case studie. 



H. Ruimingsspecie als bodemmateriaal
Donald Vergauwe (Provincie Antwerpen) 

Sinds begin dit jaar is ruimingsspecie niet langer een afvalstof maar een bodemmateriaal. Dit wil
zeggen dat ruimingsspecie dezelfde toepassingsmogelijkheden krijgt als uitgegraven bodem. Maar
ook dat de regels voor het toepassen van ruimingsspecie dezelfde zijn als deze voor uitgegraven
bodem. In deze workshop kijken wij naar wat de gevolgen zijn voor het waterbodemonderzoek en
de daaropvolgende ruimingswerken. 

I. Monitoring van (grond)waterstanden als antwoord op (eco)hydrologische vragen
Frederik Seghers (Provincie Oost-Vlaanderen) 

Gericht waterbeheer in natte, maar zeker ook in droge perioden, vraagt een grondige kennis van
het watersysteem. Objectieve data zoals (grond)waterstanden betekenen hierin een belangrijke
ondersteuning. Met de bestaande soft- en hardware lijkt er veel mogelijk, maar voldoen de
klassieke peilschalen soms nog? 

Aan de hand van uitgewerkte campagnes overlopen we alle aspecten van een monitoring: welke
sensoren, real-time meting, onderhoud van meetnet, prijs, dataverzameling- en verwerking,
enzovoort. Hoe worden deze gegevens gebruikt door de waterloopbeheerder? We maken ook de
vertaalslag naar vegetatietypes en natuurdoelstellingen. 

J. Duidelijkheid in het proces waardoor stikstofbemesting grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit bepaalt
Frank Elsen (Bodemkundige Dienst van België) en Victoria Nelissen (Pcfruit) 

Naar end-of-pipe oplossingen of regionale verschuiving in landbouwteelten? Onderzoek in de
bodemprofielen en geologie van percelen aan de Kaalbeek (Alken) met onderbouwing uit andere
casussen. 

K. Praktijkvoorbeelden van procesbegeleiding om te komen tot klimaatrobuuste
valleilandschappen
An Digneffe (Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren) 

Dit aan de hand van twee verschillenden casussen: Gulpvallei in Voeren en Herk- Mombeekvallei
in Haspengouw.

           

 
 


