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Waarnemend voorzitter: de heer Erik Matthijs 

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Guns tot 
mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
asfaltering van landwegen en de waterdoorlaatbaar-
heid daarvan 

De voorzitter: Mevrouw Guns heeft het woord. 

Mevrouw Dominique Guns: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, collega’s, deze vraag ligt in het 
verlengde van mijn vorige vraag over de bossen, maar ik 
moest beide vragen splitsen. 

Mevrouw de minister, ik weet dat in West-Vlaanderen 
bijna alle landbouw- en veldwegen geasfalteerd zijn, maar 
in onze streek was dat nog niet het geval. Aan privéwegen 
kunt u natuurlijk niets doen, maar ook landelijke paden 
van gemeentelijke overheden worden steeds meer voor-
zien van een verharding in asfalt of beton. 

Dat heeft natuurlijk gevolgen voor het gebruik van deze 
wegen door ruiters, fietsers en joggers – die een zachte 
ondergrond meer kunnen waarderen dan een harde –, 
maar ook voor de waterdoorlaatbaarheid. 

Op een ogenblik dat de Vlaamse Regering, onder  
meer via het gemeentelijke milieuconvenant, bijzonder 
veel aandacht besteed aan de vrijwaring van de grond-
waterspiegel en de strijd tegen de verdroging van de  
ondergrond, is een dergelijke evolutie volgens mij niet 
bevorderlijk. 

Mevrouw de minister, zeker voor joggers en ruiters is een 
zachte ondergrond veel beter dan een harde. Dan bedoel 
ik natuurlijk geen aardewegen. Een praktisch voorbeeld 
van wat bij ons op sommige plaatsen wordt gebruikt om 
veld- en landbouwwegen mee aan te leggen, is steenpuin, 
afkomstig van het breken van stenen van afgebroken 
gebouwen. Dat is ideaal voor de paarden, de ruiters en de 
vissers. Beton of asfalt is slecht voor de knieën van de 
joggers. Paarden kunnen in draf of stappen, maar galop-
peren op asfalt is levensgevaarlijk. 

Mevrouw de minister, ik merk dat men steeds meer 
overgaat tot asfaltering. Ik begrijp dat dat makkelijker is 
voor het onderhoud, want asfalt ligt er 20 tot 30 jaar 
zonder problemen, maar alternatieven als gebroken 
steengruis zouden eigenlijk beter zijn. 

Hebt u weet van een dergelijke evolutie? Over welke 
totale oppervlakte geasfalteerde landbouw- en veldwe-
gen gaat het dan? 

Ik weet dat ik eigenlijk wat naar uw intenties vraag, 
maar zult u in het kader van de toepassing van de ge-
meentelijke milieuconvenanten maatregelen nemen om 
deze evolutie te stoppen? Welke maatregelen zou u in 
overweging kunnen nemen? 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Mevrouw Guns, binnen pro-
jecten in het buitengebied wordt het principe gehan-
teerd dat alleen wordt verhard als het noodzakelijk is. 
Het is perfect mogelijk dat het in het kader van een 
ruilverkaveling of landinrichting noodzakelijk is om, 
met het oog op het gebruik van zware landbouwvoer-
tuigen, een stabiele ondergrond te creëren. 

In die gevallen gaat men vooral kiezen voor een ver-
harding, en dat kunnen semiverharde toepassingen zijn 
als steenslag, grasbetontegels en vaak ook – en door 
sommige gemeentebesturen zelfs gesubsidieerd – 
tweesporenbetonwegen, waarbij twee verharde stroken 
worden aangelegd en daartussen zit dan de natuurlijke 
ondergrond. In een aantal gevallen worden ook verhar-
dingen als beton gebruikt, zeker op de plaatsen waar 
heel zwaar materieel moet kunnen passeren. 

Volgens de informatie die mijn administratie mij geeft, 
wordt asfalt in het buitengebied veeleer sporadisch 
gebruikt, bijvoorbeeld in sommige gevallen bij de 
aanleg van fietspaden. Ook voor fietspaden wordt 
steeds meer de voorkeur gegeven aan semiverharde of 
zelfs waterdoorlatende materialen. 

Ik kan ook verwijzen naar de herinrichting van dorps-
kernen, maar dat is niet de kern van uw vraag, waar 
wel steeds meer asfalt wordt gebruikt, zeker als het 
gaat over de herwaardering en renovatie van bestaande 
verharde wegen en fietspaden. Zelfs de Fietsersbond 
verkiest asfaltfietspaden boven blokjes of waterdoorla-
tende materialen. 

Met het oog op de herverkaveling van landbouwperce-
len komt ook het omgekeerde scenario voor. Het ge-
beurt dat verharde wegen in cultuur worden gebracht, 
waardoor de verharding dus verdwijnt. 

De Vlaamse overheid beschikt niet over gegevens over 
de totale verharde oppervlakte. 

Het tegengaan van het asfalteren en verharden van 
landwegen was de voorbije jaren geen specifiek aan-
dachtspunt in de vorige samenwerkingsovereenkomst. 
In de ontwerpteksten voor het thema Water van de 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden wel 



Commissievergadering C58 – LEE6 – 8 november 2007  -2- 
 
maatregelen opgenomen om het gebruik van waterdoor-
latende materialen te stimuleren. Zo worden onder meer 
subsidies uitgetrokken voor infiltratievoorzieningen 
door particulieren en gemeenten indien dit niet reeds 
verplicht wordt volgens de gewestelijke stedenbouw-
kundige verordening inzake hemelwaterputten en infil-
tratievoorzieningen van 1 oktober 2004. De infiltratie-
problematiek krijgt dus de nodige aandacht in het ont-
werp voor de samenwerkingsovereenkomst.  

Bovendien worden, in zoverre de verhardingswerken 
aan landwegen en paden vergunningsplichtig zijn, deze 
werken ook onderworpen aan de watertoets. Bij negatief 
effect op het watersysteem wordt er een negatief advies 
gegeven of worden er milderende maatregelen opgelegd. 
Een zachtere en doordringbare ondergrond kan dan 
overwogen worden. 

Als ervaringsdeskundige, niet op het vlak van paardrij-
den maar wel op het vlak van joggen, verkies ik even-
eens een zachte ondergrond boven een harde onder-
grond. 

De voorzitter: Mevrouw Guns heeft het woord. 

Mevrouw Dominique Guns: Mevrouw de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. In de planning van de ge-
meente Asse staat dat al haar landbouwwegen zouden 
worden geasfalteerd. Dat is eigenlijk de reden waarom 
ik die vraag hier wilde stellen. Het probleem is dus niet 
zomaar uit de lucht gegrepen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Jan Verfaillie tot me-
vrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het 
project rond grijs water en de uitbreiding ervan voor 
landbouwers 

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord. 

De heer Jan Verfaillie: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, vooral de slinkende beschikbaarheid 
van diep grondwater zorgt ervoor dat er zeer streng 
wordt geadviseerd bij het toekennen van vergunningen. 
Ofwel wordt een negatief advies toegekend, ofwel wordt 
geadviseerd om minder capaciteit op te pompen. Boven-
dien kost het oppompen van water op een diepte van 120 
à 150 meter een hoop energie. 

Naast alternatieve waterbronnen, zoals hemelwater en 
oppervlaktewater, zou de uitbreiding van het Grijswa-
terbesluit, dat op 11 juni 2004 werd goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering, een oplossing kunnen bieden. 

Grijs water is de verzamelterm voor water dat minder 
gezuiverd is dan drinkwater, maar toch perfect bruik-
baar is, onder meer in de industrie. Een aantal drinkwa-
termaatschappijen hebben een overcapaciteit van grijs 
water omdat ze onvoldoende afnemers hebben. 

Mevrouw de minister, ziet u een mogelijkheid om de 
bestaande wetgeving in haar huidige vorm over het 
grijswaterproject uit te breiden naar de landbouw? 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Het besluit van de Vlaamse 
Regering houdende het toekennen van een gewestbij-
drage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van 
grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare 
watervoerende lagen van 11 juni 2004 gaat uit van een 
cofinanciering van de gewestbijdrage tussen het be-
leidsdomein Leefmilieu enerzijds en het beleidsdomein 
Economie anderzijds. 

Rekening houdend met de bevoegdheidsverdeling 
binnen de Vlaamse Regering heeft het beleidsdomein 
Economie het standpunt ingenomen niet te kunnen 
participeren in de financiering van de gewestbijdrage 
voor grijswaterprojecten met als eindbegunstigden de 
landbouwers. Er is dus geen mogelijkheid om op basis 
van de bestaande wetgeving een gewestbijdrage te 
verlenen aan een grijswaterproject voor de landbouw. 

De leefmilieudoelstellingen van de Europese kader-
richtlijn Water kunnen mee gerealiseerd worden door 
de aanleg van grijswatercircuits voor de landbouwsec-
tor. Hierbij denk ik voornamelijk aan de doelstellingen 
voor het grondwater en beschermde gebieden. Ik heb 
mijn administratie dan ook opgedragen om in overleg 
met het beleidsdomein Landbouw en de andere betrok-
ken partijen een ontwerp van besluit van de Vlaamse 
Regering voor te bereiden waarin de bepalingen en 
criteria voor een mogelijke betoelaging van grijswater-
projecten voor landbouw door de gewestelijke over-
heid worden opgenomen. 

Belangrijk zal ook zijn dat het subsidiebesluit blijft pas-
sen binnen het Europese kader van toegestane steun-
maatregelen in het kader van de grijswatercircuits. 

De krijtlijnen voor het effectief betoelagen van voorge-
stelde projecten zullen gespiegeld worden aan het hui-
dige besluit. Dit betekent dat het voorgestelde project 
moet aantonen dat: de productie van grijs water op een 
duurzame manier gerealiseerd kan worden en de draag-
kracht van het watersysteem niet overschrijdt; het zal 
bijdragen tot het behalen van de milieudoelstellingen 
zoals geformuleerd in diverse Europese en Vlaamse 
regelgeving; landbouwbedrijven die instappen in een 
voor betoelaging weerhouden project en momenteel 
beschikken over een grondwatervergunning, moeten 
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deze voor herziening in functie van het af te nemen 
volume grijs water inleveren; landbouwbedrijven die 
instappen in een voor betoelaging weerhouden grijswa-
terproject, en voorheen nog geen grondwatervergunning 
hadden, kunnen op basis van een wateraudit gedocu-
menteerde waterbehoefte participeren als alternatief 
voor de aanvraag van een grondwatervergunning; be-
drijven die naast de grijswaterlevering omwille van 
bedrijfsspecifieke omstandigheden nog moeten beschik-
ken over een grondwatervergunning, dienen hiervoor 
een gemotiveerde aanvraag in te dienen, met inbegrip 
van een wateraudit; de grijswaterprojecten kosteneffec-
tief dienen te zijn.  

Op basis van het huidige besluit kan het niet, maar de 
administratie onderzoekt de mogelijkheid om het op 
termijn wel mogelijk te maken. 

De heer Jan Verfaillie: Ik dank u oprecht voor uw ge-
motiveerd antwoord, mevrouw de minister. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Jan Verfaillie tot me-
vrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over water-
overlast in de Westhoek 

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord. 

De heer Jan Verfaillie: Mijnheer de voorzitter,  
mevrouw de minister, de Westhoek had de afgelopen 
vakantieperiode te kampen met heel wat wateroverlast. 
Mijn eigen stad werd daarvan gespaard omdat de meeste 
regen aan ons passeerde. De overstromingen in de IJzer-
vlakte waren plaatselijk zeer intensief. Veel woningen 
liepen schade op. 

Vooral de omgeving van Poperinge werd op 20, 23 en 
24 juli 2007 zwaar getroffen. Op bepaalde plaatsen viel 
92 tot 100 liter neerslag per vierkante meter. Alle beken 
die door Poperinge stromen, traden in een paar uur tijd 
buiten hun oevers. Ook het bufferbekken aan de Bom-
melaarsbeek volstond niet om het water op te vangen. 
Op 8 augustus 2007 zorgde een wolkbreuk voor serieuze 
overlast in De Panne en Koksijde. Op minder dan 2 uur 
tijd viel 77 liter neerslag per vierkante meter. 

Ik heb via de media vernomen dat u onlangs een werk-
bezoek gebracht hebt aan Poperinge. U hebt de situatie 
in kaart gebracht en zult maatregelen uitwerken. Tijdens 
de watersnood zelf heeft de Vlaamse overheid onder uw 
impuls, mevrouw de minister, per helikopter het gebied 
onderzocht. Men kreeg zo zicht op de oorzaak en een 
eventuele oplossing van de problemen. 

Zijn alle oorzaken bekend van de wateroverlast in de 
Westhoek? Komt er een onderzoek naar de oorzaken 
van de overstromingen? Welke preventieve maatregelen 
zullen genomen worden om dergelijke scenario’s in de 
toekomst te vermijden? Tegen overvloedige regenval 
kunnen we natuurlijk niets ondernemen. Komen er 
maatregelen met een direct resultaat? Wordt er een  
waterbeheersingsplan opgemaakt voor de getroffen regio? 

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, we kunnen deze problematiek – met 
alle respect, mijnheer Verfaillie – doortrekken naar de 
rest van Vlaanderen. Als ik u zou opsommen wat alleen 
al op het grondgebied van Riemst gebeurde aan natuur-
rampen! Om nog te zwijgen van de omliggende ge-
meenten! Vooral in Droog-Haspengouw, na de polders 
de vruchtbaarste regio van Vlaanderen, traden al ontel-
bare keren de beken uit hun oevers. Ik zal ze niet alle-
maal opnoemen. Ik weet dat er subsidies bestaan voor 
erosiebestrijding, het aanleggen van bufferbekkens, 
anders ploegen en Europese projecten zoals Interreg. 

Wie zoiets het best kan oplossen, en dat weet ik uit 
mijn 25 jaar aan ervaring, is de lokale overheid. Dat 
vraagt wel serieuze investeringen, waar de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) al dan niet in tussenkomt. 
Maar als de lokale overheid dat ter harte neemt, raakt 
dat opgelost. Nu ben ik geen burgemeester meer en ik 
hoef me dat in feite niet meer zo aan te trekken. Maar 
telkens als ik zware regenval zie, weet ik dat het prijs 
is. Ik heb heel veel vergaderingen daarover bijge-
woond, ik heb heel veel plannen zien passeren. Er is 
maar één conclusie: de gemeente kan dat zelf aan, al 
dan niet grensoverschrijdend. Wat is uw algemene 
visie op dit probleem? 

De heer Jan Verfaillie: Mevrouw de minister, u hebt 
een bezoek gebracht ter plaatse gelet op de ernst van de 
situatie, maar de problematiek kan uiteraard worden 
uitgebreid tot heel Vlaanderen. Mijnheer Peumans, 
omdat het een probleem was uit mijn achtertuin, vond 
ik het toch aangewezen om deze vragen te stellen. 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Iedereen kent het probleem 
dat zich in augustus 2007 in de Westhoek heeft voor-
gedaan. Mijnheer Peumans, u zegt terecht dat het ook 
elders voorkomt. Het voorval in de Westhoek was 
bijzonder omdat de hoeveelheid neerslag uitzonderlijk 
hoog was op korte termijn. De bodem was verzadigd 
omdat er op 20 juli ook al zo’n stortbui was gevallen. 
Het water kon dus onmogelijk in de bodem dringen. 
Het gevolg was dat vooral de kleine waterlopen het 
enorme volume water niet aankonden. Zo werden de 
knelpunten vastgesteld. 
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Specifiek voor de regio zijn ook de grote hoogte-
verschillen. Boven brengen de kleine waterlopen het 
overvloedige water naar de grote waterlopen beneden, 
die weinig aflopen, waardoor het water voor de tweede 
keer bleef stilstaan. 

Mijnheer Peumans, u hebt terecht gezegd dat de beste 
overheid om die problemen op te lossen, de lokale over-
heid is. De waterbeheersing is, afhankelijk van de cate-
gorie van de waterloop, een gecombineerde bevoegdheid 
is tussen het Vlaamse Gewest, het provinciebestuur en 
de gemeentebesturen. 

Daarom heeft mijn administratie een protocol voorbe-
reid tussen de stad Poperinge, West-Vlaanderen en de 
VMM, waarin een aantal afspraken worden vastgelegd 
inzake de aanpak van de wateroverlast die daar is ge-
beurd. De gemeenteraad heeft zich akkoord verklaard. 
Het dossier ligt voor bij de bestendige deputatie van 
West-Vlaanderen. 

Zowel de provincie, de VMM als de lokale overheid 
engageren zich om de waterlopen op hun grondgebied 
topografisch op te meten. Met die gegevens wordt het 
hydraulisch model van de VMM van de Poperingevaart 
stroomopwaarts uitgebreid. Ook de Heidebeek wordt 
mee in het model opgenomen. Zo krijgen we een beeld 
van het stroomgebied, dat digitaal wordt ingebracht. Zo 
kunnen we overstromingen simuleren en uitzoeken waar 
de knelpunten liggen en waar de bufferbekkens moeten 
worden geplaatst. Daardoor kunnen we op een gestruc-
tureerde manier naar oplossingen zoeken. 

In de lente van 2008 zullen de resultaten bekend zijn, 
zodat we vanaf dan de juiste keuzes en een stappenplan 
kunnen maken. Het uiteindelijke resultaat wordt een ge-
zamenlijk actieplan van de VMM, het provinciebestuur en 
de lokale autoriteit. Het hydraulisch model, dat nu al be-
staat bij de VMM voor de lokale waterlopen, is uniek voor 
die regio, en kan zeker worden uitgebreid. Op de begro-
ting van de VMM voor volgend jaar wordt voor dat pro-
ject en andere projecten 1,25 miljoen euro gereserveerd. 

De voorzitter: De heer Verfaillie heeft het woord. 

De heer Jan Verfaillie: Mevrouw de minister, ik leid uit 
uw antwoord af dat u nagaat welke maatregelen u met de 
verschillende partners kunt nemen. Onder impuls van uw 
administratie en uzelf werden voor het eerst de probleem-
gebieden in kaart gebracht. Blijkbaar had uw administratie 
daarvoor een helikopter ingehuurd. U hebt ook een werk-
bezoek gebracht aan de stad Poperinge om met de verschil-
lende instanties, de gemeente, de provincie en de polder-
besturen de verschillende mogelijkheden te bekijken. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Marnic De  
Meulemeester tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Openbare Werken, Energie, Leef-
milieu en Natuur, over grondverschuivingen in de 
Vlaamse Ardennen 

De voorzitter: De heer De Meulemeester heeft het 
woord. 

De heer Marnic De Meulemeester: Mijnheer de 
voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, er werd de 
voorbije weken heel wat aandacht besteed aan het 
risico op grondverschuivingen in de Vlaamse Arden-
nen. De concrete aanleiding was het vrijgeven van het 
eindrapport van het onderzoek ‘Opstellen van een ge-
voeligheidskaart met betrekking tot massabewegingen 
(massatransport) in de Vlaamse Ardennen’. Dit onder-
zoek werd in opdracht van het departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie (LNE) uitgevoerd door de Onder-
zoeksgroep Fysische en Regionale Geografie van de 
K.U.Leuven. 

Het is een beetje vreemd dat er nu ineens grote paniek 
uitbreekt over de resultaten van het onderzoek. Twee 
jaar geleden werd immers door dezelfde onderzoeks-
groep een gelijkaardige studie uitgevoerd die als basis 
diende voor het net genoemde onderzoek. Weliswaar 
werd die studie beperkt tot zes gemeenten in de regio, 
maar de conclusie was dezelfde. 

Dit neemt niet weg dat er grote onduidelijkheid bestaat 
over hoe de bevindingen van het onderzoek precies 
geïnterpreteerd moeten worden. Enerzijds nuanceren 
de onderzoekers zelf hun bevindingen door te stellen 
dat de gevoeligheidskaart die deel uitmaakt van de 
studie, nooit als enig document geraadpleegd mag 
worden bij het nemen van een beslissing omtrent een 
bepaalde site. Ik citeer: “Een goede besluitvorming is 
enkel mogelijk als de evaluatie van de geklasseerde 
gevoeligheidskaart gecombineerd wordt met een ter-
reinonderzoek en de raadpleging van topografische 
kaarten, geologische kaarten en bodemkaarten.” An-
derzijds beperkt de tweede studie zich voor wat de 
concrete aanbevelingen betreft, tot de stelling dat  
menselijke ingrepen in de risicozones vermeden moe-
ten worden, terwijl in de eerste studie nog een volledig 
hoofdstuk gewijd werd aan de “voorstelling van effec-
tieve en efficiënte remediëringsmethoden en preven-
tiemaatregelen voor massabewegingen binnen het  
studiegebied.” 

Er heerst kortom een vrij grote ongerustheid bij de 
inwoners van de Vlaamse Ardennen, die vooral inge-
geven wordt door een gebrek aan informatie. Hoe moe-
ten de bevindingen van deze studie precies geïnterpre-
teerd worden? Daarnaast moet er duidelijkheid komen 
over de eventueel te nemen preventieve en remedië-
rende maatregelen. 
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Naar aanleiding van deze vaststellingen had ik u graag 
de volgende vragen gesteld. Welke conclusies trekt u uit 
dit onderzoek, rekening houdend met de stelling van de 
onderzoekers zelf dat de bevindingen in een ruimer 
kader geïnterpreteerd moeten worden bij het nemen van 
een beslissing omtrent een bepaalde site? 

Welke concrete preventieve en/of remediërende maat-
regelen stelt u in het vooruitzicht om het risico op 
grondverschuivingen zo veel mogelijk te beperken? 

Welke initiatieven plant u om de bewoners van de be-
trokken regio te informeren, rekening houdend met de 
grote ongerustheid die ontstaan is door onder meer de 
berichtgeving in de media over dit onderwerp? 

De voorzitter: Mevrouw Franssen heeft het woord. 

Mevrouw Cindy Franssen: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw de minister, ik wil me uiteraard aansluiten bij 
de vraag van de heer De Meulemeester. Er werden ook 
een aantal vragen om uitleg over de grondverschuivin-
gen ingediend die nog gesteld moeten worden aan uw 
collega, minister Van Mechelen. 

De vraagsteller verwijst naar de nuancering door de 
onderzoekers zelf. Ik wil u daarom graag verzoeken om 
voor de nodige communicatie te zorgen opdat de juiste 
toedracht van de mogelijke risico’s op grondverschui-
vingen in de Vlaamse Ardennen kan worden gegeven en 
een en ander kan worden verduidelijkt aan de inwoners 
en aan de lokale besturen. Ik vraag dus een correcte 
communicatie over de ware toedracht. 

De voorzitter: De heer Tack heeft het woord. 

De heer Erik Tack: Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
minister, de studie waarnaar de heer De Meulemeester 
verwees, heeft uiteraard tot nogal wat bezorgdheid bij de 
inwoners geleid. Enerzijds is de problematiek al langer 
bekend, maar anderzijds werd er nu in de media toch 
nogal wat paniek gezaaid. Een reactie wordt verwacht en 
daarom sluit ik me aan bij de vraag van de heer De  
Meulemeester. De studie werd aangevraagd door het 
departement LNE en dus wil ik graag van u vernemen 
wat u concreet met de studieresultaten zult doen. 

In de media heeft minister Van Mechelen iets gezegd 
over een grondtoets – misschien moet ik deze vragen 
eerder tot hem richten. Hij zou daar met u al over  
gesproken hebben. Kunt u daar iets meer over vertellen 
en ook over eventuele schadeloosstellingen die aan  
bezitters van grond uitgekeerd zouden worden? 

Ik wil nog opmerken dat in het betreffende gebied ook 
de inplanting van een asbeststort gepland is. U bent 
daarvan op de hoogte, want er werd bij u beroep aange-
tekend in verband met de beslissing van de bestendige 

deputatie. Ik wou dit gewoon maar even vermelden, 
maar u zou de site al bezocht hebben. Misschien weet u 
er al meer over dan ik. 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Mijnheer de voorzitter, ik 
houd eraan om met de nodige voorzichtigheid en zorg-
vuldigheid hierover te communiceren. Er zijn een aan-
tal vragen gesteld aan minister Van Mechelen. Ik had 
eigenlijk het liefst gehad dat we aansluitend een ant-
woord hadden kunnen geven. Ik dacht, maar blijkbaar 
heb ik dat mis begrepen, dat de vragen vorige week 
waren uitgesteld om ze samen te behandelen, maar 
blijkbaar komen ze nu na elkaar. 

Mijnheer Tack, in het kader van een goede bevoegd-
heidsverdeling zal ik uw vragen niet voor mijn reke-
ning nemen. Ik heb ook nog overleg met minister Van 
Mechelen, waardoor het me wat ongepast lijkt om nu 
al vooruit te lopen en te antwoorden op de fundamente-
le vragen die u stelt. Ik zal me vandaag dan ook beper-
ken tot de studie en de vragen daarover. Mijn antwoord 
moet dus als een en ondeelbaar gezien worden met het 
antwoord dat in een nog nader te bepalen toekomst 
gegeven zal worden door minister Van Mechelen. 

Ik wil eerst en vooral duidelijk stellen dat het voorko-
men van grondverschuivingen in de Vlaamse Arden-
nen sinds mensenheugenis een bekende problematiek 
is. De regio heeft immers de topografische en geologi-
sche kenmerken die typerend zijn voor het ontstaan 
van grondverschuivingen: zeer steile hellingen en 
smectietrijke kleien, bijvoorbeeld Formatie van Kort-
rijk en Lid van Aalbeke, onder zandige pakketten, 
bijvoorbeeld Formatie van Tielt. 

De directe oorzaak van grondverschuivingen is vaak 
een combinatie van hoge neerslaghoeveelheden en 
menselijke ingrepen, zoals het aanleggen van een vij-
ver, afgravingen, ophogingen, afdichten van bronnen 
enzovoort. 

Men treft in de Vlaamse Ardennen zowel zeer oude, 
maar moeilijk te dateren, in het landschap geïntegreer-
de grondverschuivingen als recente grondverschuivin-
gen aan. De recente grondverschuivingen liggen vaak 
binnen de contouren van een oude grondverschuiving, 
zodat het in feite om een reactivering gaat, maar kun-
nen ook geheel onafhankelijk ontstaan op intrinsiek 
gevoelige plaatsen. 

Terwijl grondverschuivingen in Vlaanderen, gelukkig, 
op een vrij beperkt deel van het grondgebied voorko-
men, wordt deze problematiek op Europese schaal als 
een van de belangrijke bedreigingen van de bodem-
functies beschouwd. De ontwerprichtlijn tot vaststel-
ling van een kader voor de bescherming van de bodem, 
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de kaderrichtlijn Bodembescherming, houdt voor de 
lidstaten de verplichting in om risicogebieden aan te 
duiden waarvoor er doorslaggevende aanwijzingen dan 
wel gewettigde vermoedens bestaan dat aardverschui-
vingen – in Vlaanderen spreken we over grondverschui-
vingen – zijn opgetreden of in de nabije toekomst zou-
den kunnen optreden. 

Vooruitlopend op deze mogelijke Europese verplichting, 
heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie de 
risicogevoeligheid voor grondverschuivingen in de 
Vlaamse Ardennen in kaart laten brengen. Het departe-
ment heeft dus proactief gewerkt, met het oog op een 
richtlijn die op komst is. Voordien was dat nog nooit 
gebiedsdekkend gebeurd, waardoor de mensen die min-
der met de streek vertrouwd zijn of onvoldoende de 
problematiek kenden, de impact ervan onderschatten. 

Het eindresultaat van de studie is een rasterkaart met een 
resolutie van 10x10 meter, met 4 gevoeligheidsklassen 
voor een studiegebied van 710 vierkante kilometer, dat de 
Vlaamse Ardennen volledig omvat. Daarnaast werden in 
het totaal 210 grondverschuivingen met een gezamenlijke 
oppervlakte van 708 hectare gekarteerd in het studiege-
bied. Dat is 1 percent van het totale studiegebied. Daarvan 
zijn er 162 van het type diepe grondverschuiving, dat wil 
zeggen een grondverschuiving met een schuifvlak dieper 
dan 3 meter. De totale oppervlakte met een matige tot 
zeer hoge gevoeligheid voor grondverschuivingen be-
draagt 82 vierkante kilometer, dat is 8168 hectare. 

De gekarteerde diepe grondverschuivingen liggen voor 
84 percent binnen de zones met matige tot zeer hoge 
gevoeligheid. Dat betekent dat zelfs in een zone met 
lage gevoeligheid schade door grondverschuiving kan 
optreden, namelijk in de accumulatiezone aan de voet 
van een grondverschuiving die geïnitieerd wordt in een 
hoger gelegen, steiler gebied. 

De gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen is het 
resultaat van een computermodellering, wat betekent dat 
niet alle specifieke kenmerken van elke betrokken site 
mee in overweging werden genomen. 

De kaart van de gekarteerde grondverschuivingen is in 
die zin minder betwistbaar. Op die kaart staan de in het 
landschap waarneembare grondverschuivingen. 

Op basis van deze twee kaarten kan uiteraard niet met 
zekerheid gesteld worden welke neerslaghoeveelheden 
of menselijke ingrepen in welke gebieden tot ernstige 
schade door grondverschuivingen zullen leiden. We 
moeten die kaarten dus met de nodige voorzichtigheid 
en zorgvuldigheid hanteren. 

De gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen kan 
men beschouwen als een eerste, maar belangrijke indica-
tie van de gevoeligheid voor grondverschuivingen op 
zeer lokaal niveau, op perceelsniveau dus. 

Via de website van Databank Ondergrond Vlaanderen 
kan men de kaart visualiseren in overlay met een topo-
grafische kaart op schaal 1/10.000, waarop percelen en 
gebouwen terug te vinden zijn. Belangrijk voor de 
verdere interpretatie van de gevoeligheid, is de overlay 
met de tertiaire geologische kaart, die standaard is 
opgenomen in de DOV-internetviewer. 

Als bij de verdere interpretatie de aanwezigheid blijkt 
van bepaalde geologische lagen in combinatie met 
steile natuurlijke hellingen, dan bevestigt dat de hypo-
these dat het om een gevoelige zone gaat. Daarnaast is 
de aanwezigheid van gekarteerde grondverschuivingen 
in de nabije omgeving een belangrijke aanwijzing voor 
een verhoogd risico op een nieuwe grondverschuiving. 

Op die plaatsen kan men door middel van een geotech-
nisch onderzoek de stabiliteit van de ondergrond bepa-
len. Zo’n onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit mi-
nimum drie sonderingen van minstens tien meter diep 
en één boring met bijbehorende stabiliteitsmodellering. 

Het resultaat van de studie moet als een geheel worden 
gebruikt. De kaarten die zijn afgewerkt in de tweede 
fase, zijnde de studie over de 23 gemeenten, vormen 
een aanvulling op het eindrapport van de eerste fase die 
beperkt was tot 6 gemeenten. De in de eerste fase be-
schreven effectieve en efficiënte remediëringsmetho-
den en preventiemaatregelen voor grondverschuivin-
gen zijn relevant wanneer men problemen ondervindt 
door grondverschuivingen op reeds bebouwde perce-
len, of wanneer men bijkomende menselijke ingrepen 
wil uitvoeren in een risicozone. 

Gezien de omvang van de zones met matig tot zeer 
hoog risico is het volledig vermijden van menselijke 
ingrepen weinig realistisch. Toch moet elke initiatief-
nemer goed beseffen dat verregaande voorzorgsmaat-
regelen op het eigen perceel mogelijke schade op ande-
re percelen niet met zekerheid kunnen uitsluiten. 

Op 1 december 2006 heeft mijn administratie de  
tussentijdse resultaten van de studie toegelicht aan de 
gewestelijke planologisch ambtenaar voor Oost-
Vlaanderen, de gewestelijke stedenbouwkundig amb-
tenaar voor Oost-Vlaanderen en de dienst Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw van Oost-Vlaanderen. 

Op 27 maart 2007 organiseerde mijn administratie 
samen met het Provinciaal Centrum voor Milieuonder-
zoek Oost-Vlaanderen een informatievergadering voor 
de zeventien betrokken gemeenten. Het eindrapport 
van de studie werd op 13 september 2007 bezorgd aan 
de zeventien gemeenten. 

Het departement LNE is niet aansprakelijk voor een 
eventuele waardevermindering of kostenstijging die zou 
voortvloeien uit de publicatie van de risicokaart, mits 
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vermelding van de nodige nuanceringen met betrekking 
tot onzekerheden of onvermijdbare onnauwkeurigheden. 

Wat de technische aspecten van de preventieve en/of 
remediërende maatregelen betreft, verwijs ik naar deel II 
van het eindrapport van de eerste fase van de studieop-
dracht. Het eindrapport bevat een conceptuele beschrij-
ving van de meest voor de hand liggende technische 
maatregelen. Het is raadpleegbaar op de website 
www.lne.be/themas/bodem/grondverschuivingen. 

Ik zal evalueren of een bijkomende onderzoeksopdracht 
noodzakelijk is om meer gedetailleerde technische  
beschrijvingen op te maken. 

Bij de bespreking van de geotechnische maatregelen die 
in gebieden met grondverschuivingen mogelijk zijn, 
maakt het eindrapport een onderscheid tussen de maat-
regelen die worden genomen nadat er zich een grond-
verschuiving heeft voorgedaan – de remediërende maat-
regelen – en de maatregelen die worden genomen om te 
voorkomen dat zich een grondverschuiving kan voor-
doen – de preventieve maatregelen. 

In geval van remediëring gaat het om maatregelen die 
nodig zijn om het verder optreden van grondverschui-
vingen tegen te gaan. Preventieve maatregelen zijn 
noodzakelijk wanneer de geometrie van een steile hel-
ling wordt gewijzigd, bijvoorbeeld voor de aanleg van 
een weg of de bouw van een woning. 

De meeste geotechnische maatregelen kunnen zowel 
preventief als curatief worden ingezet. In deel II van de 
verkennende studie wordt een overzicht en een beschrij-
ving gegeven van de maatregelen bij afgeschoven en 
instabiele taludhelling zoals het wegnemen van eerder 
aangebrachte aanvullingen, het afvlakken van de bestaan-
de taludhelling, de aanpassing van de waterhuishouding, 
de betere afvoer van oppervlaktewater, het voorkomen 
van het uitschuren van bodemmateriaal bij uittreden van 
grondwater uit het talud, en het voorkomen dat er zich in 
de grond grote waterdrukken opbouwen. Andere maatre-
gelen zijn het verstevigen van de grond, het verbeteren 
van de schuifweerstandkarakteristieken van de grond, het 
aanbrengen van verticale verstijvingselementen en het 
aanbrengen van subhorizontale trekelementen. 

Op vraag van mijn administratie werd de problematiek 
van de grondverschuivingen opgenomen in de analyse 
van het fysische systeem van de Vlaamse Ardennen, in 
het kader van het afbakeningsproces van de gebieden 
van de agrarische en de natuurlijke structuur in de bui-
tengebiedregio Vlaamse Ardennen. 

De handleiding voor de milieueffectrapportage wordt op 
korte termijn uitgebreid met het thema grondverschui-
vingen, zodat daar voor de MER-plichtige initiatieven 
de nodige aandacht aan kan worden besteed. 

Ik heb ook de mediaberichten gehoord en gelezen. Er 
bestaat een terechte bezorgdheid op het terrein. Het is 
dan ook onze taak om daar zo goed mogelijk over te 
communiceren.  

Naast de passieve openbaarheid via de website van het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en via de 
Databank Ondergrond Vlaanderen, verstrekt de dienst 
Land- en Bodembescherming antwoord op de talrijke 
vragen die sinds de berichtgeving in de media aan de 
Vlaamse overheid worden gesteld. Voor zover het 
antwoord nog niet beschikbaar is op de website, wordt 
in de mate van het mogelijke een antwoord op maat 
gegeven. Gaandeweg zal een rubriek van ‘veelgestelde 
vragen’ op de website www.lne.be beschikbaar komen. 
Omdat de grondverschuivingen regionaal geconcen-
treerd voorkomen, is het logisch dat de betrokken  
gemeenten een belangrijke rol vervullen om hun inwo-
ners te informeren. Dat was trouwens ook de belang-
rijkste reden waarom elk van de zeventien gemeenten 
van bij de aanvang vertegenwoordigd was in de stuur-
groep van de studieopdracht. Voor zover nodig zal in 
de komende periode nog een tweede of derde informa-
tievergadering worden gepland. 

De voorzitter: De heer De Meulemeester heeft het 
woord. 

De heer Marnic De Meulemeester: Ik dank u voor uw 
uitvoerig antwoord, mevrouw de minister. Zoals u 
zegt, zijn de Vlaamse Ardennen nu eenmaal heuvel-
achtig. Dat is niet nieuw, de problemen doen zich jaren 
al langer voor. Het is positief dat het departement een 
studie besteld heeft bij de K.U.Leuven om zo de pro-
bleemgebieden nog beter te detecteren. 

Er is lichte paniek ontstaan in de Vlaamse Ardennen. 
Iedereen in die zeventien gemeenten was bang dat er 
bijvoorbeeld geen bouwvergunningen meer zouden 
worden uitgereikt. Gelukkig zult u remediërende maat-
regelen nemen. Er zijn lokale problemen geweest, niet 
alleen in Oudenaarde maar ook in enkele buurgemeen-
ten. Geologen van de Universiteit Gent hebben zich 
daar jaren geleden al over gebogen. 

We mogen niet vergeten dat de problemen van boven-
lokale aard zijn. Die steden en gemeenten kunnen dat 
zelf niet aan. De steun van de Vlaamse overheid is 
uiterst cruciaal. Ik sluit me aan bij mevrouw Franssen: 
de gemeentebesturen moeten zo veel mogelijk worden 
ingelicht. Zij kunnen op hun beurt de burger informe-
ren. Dat is op korte termijn van groot belang. 

De Vlaamse Ardennen zijn nu eenmaal het mooiste 
landschap van Vlaanderen, dat kan niet worden ont-
kend. We moeten dat in ere houden. Dat prachtige 
heuvellandschap is uniek in Vlaanderen. Het zou jam-
mer zijn, mochten we de vele toeristen verliezen die 
wekelijks in onze streek komen fietsen en wandelen. 
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Paniek is in elk geval niet nodig. Laten we hopen dat er 
op korte termijn maatregelen worden getroffen die de 
ongerustheid kunnen wegnemen. 

De voorzitter: De heer Tack heeft het woord. 

De heer Erik Tack: Ik ben het er helemaal mee eens: de 
Vlaamse Ardennen zijn de mooiste streek van Vlaande-
ren. Uw antwoord was erg uitgebreid en technisch, me-
vrouw de minister. Ik zou het zeer graag eens nalezen. 
Kunnen wij een kopie krijgen? 

De voorzitter: Het verslag, en dus het antwoord, staat 
morgen op de website. 

De heer Erik Tack: Zoals gezegd, de problemen zijn 
niet nieuw. Als men alles hoort en leest, zou men bijna 
niet meer durven bouwen in de Vlaamse Ardennen. Het 
huis zou kunnen verzakken, scheuren of wegglijden. Of 
men zou ingrepen kunnen uitvoeren die ergens verderop 
het huis van de buren beschadigen. Die vrees is nergens 
voor nodig. De Vlaamse Ardennen zijn veilig. Het gaat 
om slechts enkele geïsoleerde gevallen. De meeste be-
woners weten wel waar de verzakkingen zich voordoen 
en waar niet. 

Ik wil nog eens uitdrukkelijk uw aandacht vragen voor 
het asbeststort. Ik weet dat u mij nu niet kan antwoorden, 
maar het is mijn taak om hier voor mijn regio op te  
komen. Ik vind dat dat asbeststort er niet op zijn plaats is, 
zeker niet gezien de nieuwe bevindingen van deze studie. 
Het zou maar al te gek zijn dat deze mooie regio door de 
grondverschuivingen besmet zou worden met asbest. 

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits: Ik heb ondertussen de gelegen-
heid gehad om de streek te zien. Die studie is op  
een zorgvuldige manier aangepakt. Het is een historisch 
moeilijke streek. We werken proactief en de gemeenten 
werden er van bij het begin bij betrokken. Ze wisten wat 
er aan de gang was. De resultaten zijn ook toegelicht aan 
de gemeenten. Het was geenszins de bedoeling om een 
bom los te laten op de Vlaamse Ardennen. Integendeel, 
het is een blijk van zorgvuldigheid om inspanningen te 
doen voor een streek met historisch gegroeide risico’s op 
verschuivingen, en om dat in kaart te brengen. We zijn 
daarbij omzichtig te werk gegaan. 

Op een morgen belde de krant De Morgen mij uit mijn 
bed om te reageren op de grote grondverzakkingen. 
Iedereen schrok. Die informatie was al enkele maanden 
bekend. Nu is het de kunst om daar op een goede manier 
gebruik van te maken, zodat er op een veilige manier 
gebouwd, geleefd en gerecreëerd kan worden in de 
Vlaamse Ardennen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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