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De	wateroverlast	in	septemBer	1998:		
een	keerpUnt	in	het	integraal	waterBeleiD	in	vlaanDeren

In september 1998 kampte een groot gedeelte van Vlaanderen, waaronder maar liefst 57 van 
de 70 gemeenten in de provincie Antwerpen, met ernstige wateroverlast. Na een natte zomer 
kregen we in het weekend van 13 en 14 september te maken met een periode van zeer intense 
neerslag. In maar liefst 9 weerstations werden door het KMI voor 13 september dagwaarden 
van meer dan 100 mm neerslag geregistreerd, daar waar de gemiddelde neerslag voor de 
maand september tussen de 65 en 120 mm ligt. Vijf van de negen weerstations bevonden zich 
in de provincie Antwerpen: Stabroek (101 mm), Westerlo (123 mm), Zandhoven (140 mm), 
Brasschaat (136) mm) en Wijnegem (147 mm). Ook op 14 september werden nog uitzon-
derlijke neerslaghoeveelheden geregistreerd. De combinatie van deze weersomstandigheden 
met een reeds verzadigde bodem en het grote percentage aan verharde oppervlakte in Vlaan-
deren zorgde voor een massale afvoer van hemelwater naar de waterlopen en rivieren die het 
water niet konden verwerken. Valleigebieden werden massaal door het water aangesproken, 
ook op plaatsen waar die valleigebieden ondertussen een invulling hadden gekregen die niet 
met hogere waterstanden compatibel was. Niet alleen straten maar ook heel wat huizen en 
bedrijven liepen onder water. 

Deze gebeurtenissen vormden een keerpunt in het integraal waterbeleid in Vlaanderen. Plots 
was er het besef – ook bij beleidsverantwoordelijken – dat het principe ‘ruimte voor water’ aan 
belang diende te winnen en dat de gevolgen van dergelijke weersomstandigheden aanzienlijk 
kleiner zouden kunnen zijn door het verhogen van de veerkracht van het watersysteem via 
een integraal waterbeleid. 

Ook voor de provincie Antwerpen was september 1998 een keerpunt in het provinciaal wa-
terbeleid. Als beheerder van 1100 (1) kilometer waterlopen werd de provincie geconfronteerd 
met heel wat problemen langsheen waterlopen onder haar beheer. De reactie liet niet lang op 
zich wachten. Na een overlegronde langs alle getroffen gemeenten werden diverse initiatie-
ven genomen. Enerzijds werd de bevoegde dienst zowel op logistiek vlak, als inzake personeel 
versterkt. Zo werden de eerste gsm-toestellen in gebruik genomen. Anderzijds werden er 
extra budgetten voorzien om de gepaste duurzame maatregelen te kunnen nemen. In eerste 
instantie werden hiermee voor de 15 naar wateroverlast toe meest gevoelige stroomgebieden 
studies aanbesteed. Studies die telkens bestonden uit een hydrologisch en een hydraulisch 
luik. In dergelijke studies worden in de eerste plaats de waterlopen grondig opgemeten en 
wordt een uitgebreide meetcampagne uitgevoerd met zowel debiet- als neerslagmetingen. Be-
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doeling is te komen tot een zo realistisch mogelijk beeld van het gedrag van de waterloop op 
verschillende hydrologische situaties. De output van zo’n studie is een hydraulisch computer-
model waarmee o.a. de effecten van mogelijke ingrepen op het watersysteem en de waterloop 
gesimuleerd en geëvalueerd kunnen worden. 

Eén van de meest getroffen regio’s in september 1998 was de stad Lier en omgeving, waar 
vooral de overstromingen in de vallei van de Itterbeek heel wat schade hebben aangericht. 
Eén van die studies betrof dan ook het stroomgebied van de Itterbeek.

op	zoek	naar	rUimte	voor	water	in	het	valleigeBieD	van	De	itterBeek

De Itterbeek is een waterloop met een lengte van 14,6 km die te Beerzel, een deelgemeente 
van Putte ontspringt en op het grondgebied van Duffel in de Grote Nete (ook wel Beneden 
Nete of Nete genoemd) uitmondt. Het stroomgebied heeft een oppervlakte van 3504 ha en 
strekt zich grotendeels uit over Lier en Duffel (figuur 1).

Figuur 1 Het stroomgebied van de Itterbeek met aanduiding van het overstromingsgebied ‘Jutse Plassen’

De gevolgen van september 1998 lieten zich voornamelijk voelen op het grondgebied van 
Lier. Het water uit de Itterbeek en de zijlopen nam het volledige valleigebied in, zonder reke-
ning te houden met twee woonwijken die op het grondgebied van Koningshooikt, een deelge-
meente van Lier, in het verleden in voormalige natte hooilanden waren gerealiseerd. Tiental-
len huizen kregen tot meer dan een meter water binnen. En ook in Duffel, waar de Itterbeek 
door de hoge waterstanden in de Beneden Nete, de grote toevoer niet kon verwerken, werd het 
centrum van Duffel-Oost, inclusief een rustoord, onder water gezet (figuur 2).

De Itterbeek is een atypische waterloop binnen de provincie. Deze waterloop ontspringt ter 
hoogte van Beerzelberg, met zijn 51,60 meter TAW(2) het hoogste punt van de provincie 
Antwerpen. Een kleine 5 kilometer stroomafwaarts ter hoogte van Koningshooikt situeert het 
valleigebied zich op een hoogte van slechts 10 meter TAW. Dit hoogteverschil van maar liefst 
40 meter zorgt ervoor dat de Itterbeek bij hevige neerslag grote debieten te verwerken krijgt 
omdat het water versneld naar beneden afstroomt. De Itterbeek krijgt dan de karakteristieken 
van een kleine bergrivier, waarvan het water echter plots in een vrij vlak gebied terechtkomt 
en er accumuleert. Vanaf Koningshooikt is het verval immers te verwaarlozen. In normale 
omstandigheden kent de Itterbeek slechts een beperkt debiet. Het is m.a.w. een waterloop 
met zeer sterk fluctuerende debieten.
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Figuur 2 Illustratie 2: Wateroverlast te Koningshooikt in september 1998

Wat deze waterloop extra gevoelig maakt voor wateroverlast, is het feit dat de Itterbeek niet 
altijd gravitair in de Beneden Nete kan lozen. De Beneden Nete is een getijdegevoelige rivier. 
Bij hogere waterstanden ten gevolge van de getijdenwerking kunnen de meeste zijlopen, zo-
als de Itterbeek, hun water niet afzetten. Daarbij komt nog dat de Itterbeek bij de aanleg van 
het Netekanaal medio vorige eeuw werd omgeleid en een nieuwe uitwateringsconstructie 
kreeg. Hierbij werd de waterloop in een vlak kaarsrecht traject met enkele bochten van 90° 
heraangelegd. Ingrepen die een normale afwatering niet echt ten goede komen. 

De combinatie van langdurige hoge waterstanden in de Beneden Nete en de uitzonderlijke 
neerslaghoeveelheden zorgde voor een massa water die het natuurlijke valleigebied volledig 
terug innam. Uit de studie van het stroomgebied van de Itterbeek kwamen er, naast een 
aantal kleinere ingrepen aan overwelvingen, twee belangrijke maatregelen naar voor om de 
gevolgen van zo’n situaties in de toekomst te beperken: de aanleg van een pompstation aan 
de monding in de Beneden Nete en de aanleg van een overstromingsgebied stroomopwaarts 
de getroffen woonwijken waarin minstens 60 000 m3 geborgen moest worden. Beide maat-
regelen zouden minstens een bescherming bieden tegen buien die statistisch gezien eens om 
de 50 à 75 jaar voorkomen. 

Aangezien de voorbereiding van de aanleg van een pompstation parallel verliep met de studie 
beschikten we eind 2000 al over een operationeel pompstation aan de monding van de Bene-
den Nete bestaande uit 2 pompen met een capaciteit van 1,4 m3 per seconde. Een behoorlijke 
capaciteit die al geregeld z’n nut bewezen heeft. Zo werd tijdens de wateroverlastperiode van 
11 tot 18 november 2010 door de twee pompen samen maar liefst 900 000 m3 verpompt. De 
realisatie van het overstromingsgebied daarentegen liep echter niet van een leien dakje. Het 
duurde uiteindelijk 6 jaar om dit project te realiseren. Dit overstromingsgebied, dat de Jutse 
Plassen werd gedoopt, is sinds augustus 2006 operationeel. 

De	realisatie	van	De	jUtse	plassen:	een	proces	van	lange	aDem

De studie had aangetoond dat het overstromingsgebied best net stroomopwaarts de eerder 
getroffen wijken werd aangelegd. Op basis van een eerste voorontwerp werd een zone van 
7 ha geselecteerd. Het beoogde gebied grensde aan een zonevreemd relictbos dat ooit deel 
moet hebben uitgemaakt van een groter boscomplex in de Itterbeekvallei. Omwille van de 
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zonevreemdheid, de natuurwaarden en de potentiële bijkomende buffercapaciteit leek het 
waardevol het bosgebied mee in het project te integreren. Eindelijk werd er een zone van 11,3 
ha geselecteerd met het oog op de inrichting van een op een duurzame leest geschoeid over-
stromingsgebied. Tijdens de verdere uitwerking van het project werd er nog 1 grensaanpas-
sing verricht. Tegen het projectgebied lag er een landbouwbedrijf met leghennen. Alhoewel 
onze oorspronkelijke afbakening rekening hield met de afstandsregels die gelden voor land-
bouwbedrijven, werd de grens op aanvraag van de bedrijfsleider verder van het bedrijf gelegd. 
De contour van het gebied kreeg ter hoogte van de nieuw aan te leggen amfibiepoel een knik, 
zodat de begrenzing van het overstromingsgebied voldoende afstand hield om de toekomstige 
bedrijfsvoering en een mogelijke uitbreiding zeker niet te hypothekeren.

Aangezien de volledige zone op het gewestplan als agrarisch gebied was ingekleurd werd de 
aanleg van een overstromingsgebied als een zonevreemde activiteit beschouwd. In de realiteit 
bestond het gebied voor 1/3 uit akkerland, 1/3 uit weiland en 1/3 uit een relictbos met een 
aanplant van populieren (figuur 3). De eerste stap was dan ook de opmaak van een Provinciaal 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP, figuur 4) waarmee de gewestplanbestemming aangepast 
kon worden en de ruimtelijke en juridische randvoorwaarden voorzien konden worden om 
het project te kunnen realiseren.

Figuur 3 Het toekomstige overstromingsgebied in 2001 met op de achtergrond links het relictbos met populieren-

aanplant

Het PRUP kreeg een ambitieuze invulling. De zone voor het eigenlijke overstromingsgebied 
werd herbestemd naar ‘zone met waterberging en ‘zone met waterberging met behoud van 
bestaande bosstructuur’. Een langgerekte smalle zone stroomopwaarts het overstromings-
gebied kreeg een specifieke bestemming: ‘zone met berging met herstel van de beekvallei’. 
In tegenstelling tot de zones voor waterberging werd deze zone niet verworven of ingericht. 
Enerzijds was het de bedoeling om te vermijden dat in de toekomst het valleigebied verder 
aangetast zou worden. Anderzijds werd hiermee een kader gecreëerd om bij toekomstige 
vergunningen of initiatieven het valleigebied van de Itterbeek verder te kunnen vrijwaren en 
herwaarderen. Om ook de landschappelijke integratie te realiseren werden twee zones inge-
kleurd als agrarische zone in functie van landschapsbehoud. Daarbij werden beperkingen 
opgenomen m.b.t. de bouw van constructies en bepaald dat de weilanden als wei- of hooiland 
in stand moesten worden gehouden. Niet alleen de opmaak van een PRUP in functie van een 
lokaal ‘ruimte voor water’-project, maar ook het betrekken van een ruimer gedeelte van de 
vallei was voor die tijd vrij uitzonderlijk. Het PRUP ‘Itterbeek’ had dan ook een belangrijke 
precedentswaarde.
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Figuur 4 Het bestemmingsplan van het PRUP ‘Itterbeek’

Het PRUP werd op 22 januari 2003 goedgekeurd door de bevoegde minister, de heer Dirk 
Van Mechelen. Ondertussen was de grondverwerving al opgestart. Aangezien niet alle perce-
len via onderhandelingen konden worden verworven, dienden ook een aantal onteigeningen 
te gebeuren via een uitspraak van een vrederechter. Ook dat nam heel wat tijd in beslag. 
Aangezien er zich binnen het projectgebied ook een bos bevond, diende ook een bosbeheer-
plan opgemaakt. En eens het technisch ontwerp klaar was en de eigendommen verworven 
waren, diende er natuurlijk nog een stedenbouwkundige vergunning bekomen te worden. Er 
kwamen dus heel wat procedures aan te pas die er o.a. toe leidde dat er op een paar jaar tijd 
3 openbare onderzoeken (3) moesten georganiseerd worden: een voor het PRUP, een voor de 
stedenbouwkundige vergunning en een voor het bosbeheerplan.

mUltifUnctionaliteit:	op	zoek	naar	een	gezonD	evenwicht	tUssen	
hoofDfUnctie	en	nevenfUncties

Bij de concrete uitwerking van het project kozen we bewust voor een concept waarbij niet 
alleen ruimte voor water, maar ook ruimte voor natuur en zachte vormen van recreatie gere-
aliseerd kon worden. De open ruimte is schaars in Vlaanderen en de aanspraken erop zijn 
talrijk. Het zou voor een overheid dan ook een evidentie moeten zijn om die open ruimte bij 
een specifieke inrichting zo multifunctioneel mogelijk in te vullen. Hierbij dient er natuurlijk 
over gewaakt te worden dat de hoofddoelstelling niet in het gedrang komt.

Om de hoofdfunctie van de Jutse Plassen te kunnen realiseren, werd er 80.000 m3 grond af-
gevoerd. Er werd afgegraven tot net boven de gemiddelde grondwaterstand, op enkele perma-
nente waterpartijen na. Dieper uitgraven heeft geen effect op de buffercapaciteit en kan een 
nadelig effect hebben op de grondwaterstromen. Het gebied vult zich bij hoge waterstanden 
met water uit de Itterbeek via twee inlaten (figuur 5). Een regelbare knijpconstructie stuwt 
immers bij hoge debieten het overtollige water in de Itterbeek op. Wanneer het gebied volge-
lopen is, loopt het water via de verlaagde overloopdijk terug in de Itterbeek. Op die manier 
moeten hoger gelegen percelen en huizen niet vrezen voor wateroverlast vanuit de Itterbeek. 
Bij zware stormen kan ook het naastgelegen bos van 2,7 hectare mee onder water lopen (fi-
guur 6). De maximale buffercapaciteit bedraagt uiteindelijk niet minder dan 100.000 m3. Om 
het gebied optimaal te kunnen benutten werd in 2014 naast de overloopdijk een bijkomende 
uitstroomconstructie en pompput voorzien. Wanneer het overstromingsgebied tussen twee 
grote stormen nog niet volledig leeggelopen is, kunnen we via de uitstroomconstructie snel 
extra water uit het gebied laten lopen (figuur 7). Bovendien kan de brandweer in extreme ge-
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vallen de pompput gebruiken om water uit het gebied in de Itterbeek te pompen. Het spreekt 
voor zich dat beide extra uitwateringssystemen maar kunnen benut worden als de waterstand 
in de Itterbeek dit toelaat.

Figuur 5 Luchtfoto waarop duidelijk de permanente waterpartijen en de twee inlaten te zien zijn

Figuur 6 De Jutse Plassen volledig gevuld

De nevenfunctie natuur werd in samenspraak met Natuurpunt uitgewerkt. Zo werden er 
bewust enkele permanente waterpartijen aangelegd: twee grote vijvers en een amfibiepoel. 
In de rest van de uitgegraven zone werd de uitgravingsdiepte beperkt zodat het gebied niet 
altijd gevuld is met grond- of oppervlaktewater. Dit resulteert in een gebied met een zekere 
dynamiek en een grote verscheidenheid aan soorten.
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Figuur 7 De overloopdijk met daarnaast de nieuwe uitstroomconstructie die werd aangelegd in 2014

Het beheer van het gebied is een samenwerking tussen enerzijds de provincie, als eigenaar 
en waterloopbeheerder, en anderzijds Natuurpunt, als mede-beheerder. Tussen beide par-
tijen werd hiervoor een beheerovereenkomst opgemaakt. De provincie draagt de eindverant-
woordelijkheid en zorgt voor alle ingrepen en beheersmaatregelen die nodig zijn voor een 
optimale werking van het gebied en de vrijwaring van de beoogde buffercapaciteit. De lokale 
afdeling De Wielewaal van Natuurpunt staat in voor het dagelijks beheer en maatregelen in 
functie van de natuurwaarden. Leidraad voor het natuurbeheer van het gebied is het beheer-
plan dat in 2006 door het PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne) in opdracht van de dienst 
Waterbeleid werd opgemaakt. Het bevat voor de periode 2006 – 2026 niet alleen maatrege-
len en aanbevelingen voor het beheer van het bosgebied, maar voor de volledige oppervlakte 
van het overstromingsgebied. De resultaten mogen gezien worden. Zo is het gebied een echt 
mekka geworden voor vogelaars (4). Het gebied is niet alleen de vaste stek geworden voor heel 
wat broedvogels, maar blijkt het voorjaar ook vaak bezocht te worden door niet alledaagse 
gasten, zoals purperreiger, porseleinhoen en watersnip. In de periode 2008-2013 werden er 
in de maanden april en mei meer dan 120 soorten waargenomen. Eén van deze soorten is 
de oeverzwaluw. Bij de uitwerking van het ontwerp werd op vraag van Natuurpunt een oe-
verzwaluwenwand voorzien. Een wand die zowel voor ijsvogels als oeverzwaluwen broedge-
legenheid biedt. IJsvogels (figuur 8, links) kan men ondertussen in het gebied het ganse jaar 
door waarnemen. De oeverzwaluwen (figuur 8, rechts) daarentegen komen wel regelmatig op 
verkenning, maar een broedsucces was nog niet aan de orde.

Figuur 8 De ijsvogel (links) en de oeverzwaluw (rechts), twee soorten die regelmatig aan de Jutse Plassen gespot 

worden, de eerste als broedvogel, de tweede als gast (foto’s: Jelle Van de Veire)

Ook het bosgebied dat deel uitmaakt van de Jutse Plassen heeft een grote natuurwaarde. 
Het gebied, dat al op de Ferrariskaart terug te vinden is, bestaat uit een vochtig bos waarin 
zich naast de klassieke voorjaarsflora zoals speenkruid, muskuskruid, slanke sleutelbloem 
en bosanemoon ook nog een vrij grote olmenpopulatie bevindt. Eén van de belangrijkste 
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maatregelen voor het bosgebied was de gefaseerde verwijdering van de aanplant van Canada-
populieren met het oog op een herstel van het oorspronkelijke biotoop. Ook al is het immers 
een bosgebied van bescheiden oppervlakte, dergelijke biotopen behoren tot één van de acht 
prioritaire habitattypes van de Europese Habitatrichtlijn. 

Het overstromingsgebied werd ook vrij snel door heel wat plantensoorten gekoloniseerd. 
Diverse waterminnende planten waaronder grote waterweegbree, grote lisdodde en water-
munt hebben er een thuis gevonden. In tegenstelling tot vroegere projecten werd er voor de 
Jutse Plassen geopteerd om de aanplantingen te beperken tot hagen en bomen langsheen de 
rand van het gebied. Ervaring leert immers dat van aanplantingen in overstromingsgebieden 
meestal weinig planten overblijven. De natuur is het best geplaatst om zelf te bepalen welke 
soorten het best gedijen.

Van bij de aanvang heeft het studiebureau ook de opdracht gekregen om voorzieningen op te 
nemen voor zachte recreatie. De rondweg rond het gebied werd dan ook zodanig ontworpen 
dat hij gemakkelijk toegankelijk is – ook voor rolstoelgebruikers – en bruikbaar als wandel- of 
looppad. Het gebied wordt ondertussen dagelijks bezocht door wandelaars en joggers. Het 
pad is 1,6 km lang, de ideale lengte voor looptrainingen. Met 10 rondjes heb je exact een 
10-miles afstand gelopen. Ook minder voor de hand liggende recreatie heeft er z’n plaats 
gevonden: in de winter wordt de rondweg gebruikt door langlaufers (figuur 9). In winterse 
omstandigheden kan je er ook langlaufers tegenkomen]. 

Ook de landbouwsector werd betrokken. Voor het beheer van een overstromingsgebied is dit 
geen evidentie. Vaak zijn dergelijke gebieden immers zo drassig dat ze niet geschikt zijn voor 
een beheer door landbouwers. Voor het gebied van de Jutse Plassen werken we wel samen 
met een lokale landbouwer die het beheer van een reservegebied naast het overstromingsge-
bied voor zijn rekening neemt, via een begrazing door schapen en geiten. 

Figuur 9 Niet alleen wandelaars en joggers maken gebruik van het pad rond de Jutse Plassen

participatie:	hoe	meer	zielen,	hoe	meer	vreUgDe?	
De aanleg van een overstromingsgebied heeft ontegensprekelijk een impact op de omgeving, 
zeker als zo’n project ingepland wordt te midden van een gebied dat in agrarisch gebruik is 
en ook heel wat bewoning kent. Een draagvlak bij de bevolking kan onder meer bekomen 
worden door aan zo’n gebieden een multifunctionele inrichting te geven en een maximale 
meerwaarde voor de omgeving te creëren. Verder is het belangrijk om ook na de realisatie 
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omwonenden te betrekken bij het beheer en mee te responsabiliseren. Als provincie hebben 
we er dan ook resoluut voor geopteerd maximaal nevenfuncties te voorzien en reeds in een 
vroege fase partners te zoeken. Naast Natuurpunt, dat al vrij vroeg als partner betrokken was, 
zijn de voorbije jaren ook de stad Lier en de werkgroep Trage Wegen Koningshooikt als part-
ner nauw betrokken. 

Deze partners krijgen ook de ruimte om initiatieven te nemen en met de bezoekers te com-
municeren. Zo bevat het provinciale infobord aan de ingang naast algemene informatie over 
het gebied, ook een luik dat lokale organisaties kunnen gebruiken. Naast info van de lokale 
afdeling van Natuurpunt kan je er dan ook info terugvinden van de werkgroep Trage Wegen 
Koningshooikt. 

Zo’n partnership biedt heel wat voordelen. Zowel de medewerkers van Natuurpunt als van de 
werkgroep Trage Wegen Koningshooikt komen vaak in het gebied en hebben voor de provin-
cie een belangrijke signaalfunctie en een vorm van sociale controle. Zij zullen immers vaak 
als eerste problemen vaststellen. Een belangrijk element in de samenwerking is het jaarlijkse 
evaluatiemoment met Natuurpunt, de stad Lier, de werkgroep Trage Wegen, de wijkagent en 
de landbouwer die de aangrenzende provinciale percelen beheert. Eén van de vaste agenda-
punten is het beheer van het gebied. Dit evaluatiemoment is ook belangrijk om problemen te 
bespreken en te anticiperen op potentiële conflicten. Zo brengt de toegankelijkheid natuurlijk 
ook problemen met zich mee eigen een publiektoegankelijke locaties, zoals zwerfvuil en pro-
blemen met loslopende honden.

Bij de officiële inhuldiging is er ook voor geopteerd om alle bewoners in een ruime omge-
ving persoonlijk uit te nodigen om kennis te komen maken met het gebied (figuur 9). De 
opkomst was massaal. We telden maar liefst 1200 geïnteresseerde bezoekers. Er werden die 
dag continu rondleidingen gegeven waarop de mensen uitleg kregen over het werking van het 
overstromingsgebied. Het gebied werd ook bewust de ‘Jutse plassen’ gedoopt. Jut is dialect en 
de korte vorm van Koningsjut of officieel Koningshooikt dat in 1977 een deelgemeente werd 
van Lier. 

Figuur 10 Luchtfoto van 18 augustus 2006 tijdens de inhuldiging. Bovenaan de foto een van de in september 1998 

getroffen woonwijken

Geïnteresseerde leraars 

kunnen op eigen houtje 

de Jutse Plassen met hun 

klas komen bezoeken. Een 

handig werkdocument kan 

als leidraad dienen voor 

deze educatieve uitstap. De 

rondgang kan ook gebeuren 

onder begeleiding van een 

gids. Stuur een mailtje naar 

diw@provincieantwerpen.be 

voor meer informatie.
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Voor de aanleg van het gebied kon de provincie binnen het Interregproject Duurzame Water-
systemen in het Benelux Middengebied (5) op Europese subsidies rekenen. Daardoor werd er 
niet alleen ongeveer 50% van de kostprijs van een kleine 1 miljoen euro door Europa gesub-
sidieerd, het zorgde er ook voor dat andere partners in dit Interregproject met onze aanpak 
kennis konden maken en erdoor geïnspireerd konden worden. Dit heeft er oa toe geleid dat 
we sporadisch nog vragen krijgen van zowel Vlaamse als Nederlandse waterbeheerders om 
het gebied te komen bezoeken. 

UitDagingen	voor	De	toekomst

De bewuste keuze om de Jutse Plassen toegankelijk te maken en maximaal te opteren voor 
een samenwerking met verschillende partners is niet de gemakkelijkste weg geweest. Ener-
zijds worden we als beheerder door de toegankelijkheid geconfronteerd met de klassieke pro-
blemen van publiektoegankelijke plaatsen, zoals zwerfvuil en vandalisme. Anderzijds vereist 
het samenwerken met verschillende partners een vlotte communicatie en wederzijds begrip 
voor mekaars standpunten. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het aspect ruimte voor 
water. De buffercapaciteit primeert. Sommige onderhoudswerken om de beoogde capaciteit 
te vrijwaren kunnen tijdelijk nadelig zijn voor de natuurwaarden. De ervaring leert dat tijdig 
communiceren en het beheer op een gepaste manier uitvoeren tot begrip leidt en de schade 
aan de natuur aanzienlijk kan beperken. Essentieel hierbij is begrip voor mekaars standpun-
ten. Tot op heden zijn we er in geslaagd meningsverschillen te verzoenen en problemen op 
een gepaste manier aan te pakken. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we op de 
ingeslagen weg verder kunnen samenwerken.

noten

(1)  In uitvoering van de Interne Staatshervorming droegen in 2014 heel wat gemeenten hun waterlopen 

over naar de provincie. Sinds 1 juli 2014 beheert de provincie Antwerpen dan ook 2400 km water-

lopen.

(2)  Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in 

België worden uitgedrukt. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij 

laagwater te Oostende.

(3)  Ondertussen werden een aantal procedures vereenvoudigd. Zo is er geen apart openbaar onderzoek 

meer nodige voor een stedenbouwkundige vergunning wanneer de aanvraag voldoet aan de bestem-

mingsvoorschriften en aan voorschriften inzake de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de 

constructies zoals ze zijn opgenomen in het RUP. (Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen 

en aanvragen tot verkavelingswijziging)

(4)  Een overzicht van de waarnemingen kan men raadplegen op www.waarnemingen.be. Op deze site 

die beheerd wordt door Natuurpunt is de Jutse Plassen één van de gebieden waarvoor waarnemingen 

worden geïnventariseerd.

(5)  Het project Duurzame Watersystemen was een tijdelijk samenwerkingsverband tussen elf besturen 

en organisaties in Vlaanderen en Nederland.




