
151

hoofdstuk 11 naar een geresponsabiliseerd 
en klimaatbestendig waterbeheer in de 
Westhoek

Pieter Foré, Sylvie Van Damme, Jeroen De Waegemaeker,  
David Verhoestraete, Sally Lierman

Het merendeel van de denkoefeningen over klimaatadaptatie in de 
Belgische kuststreek wordt tot op vandaag uitgedacht vanuit het oogpunt 
van hoogdynamische landinwaartse invloeden vanuit de zee op de smalle 
kuststrook. Te vaak echter wordt voorbij gegaan aan klimaatgerelateerde 
effecten in het hinterland. In dit ontwerpend onderzoek wordt nagegaan 
hoe klimaatadaptatieve maatregelen in het hinterland bijdragen tot een 
verminderde kwetsbaarheid van de gehele kuststreek en tegelijkertijd ook 
de lokale landschappelijke identiteit kunnen versterken, met de Westhoek 
als studiegebied.

Figuur 89 Het IJzerbekken wordt als grens 
aangehouden van de casus Westhoek 
(eigen verwerking van Top10vGIS)
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11.1 De Westhoek, een landschap in verandering

Hoewel de Westhoek tot op vandaag nog steeds idyllische en nostalgische 
beelden oproept, ondergaat het landschap ook hier belangrijke wijzigingen 
onder invloed van de intensivering van de landbouw enerzijds en vormen 
van verstedelijking anderzijds. 

11.1.1	 Historisch	divers	waterlandschap

Onder de Westhoek wordt in dit onderzoek het Vlaamse gedeelte van het 
IJzerbekken begrepen, bestaande uit twee landschapstypes, namelijk de 
polders en de West-Vlaamse Heuvels. De polders manifesteren zich als een 
open, vlak landschap met een lage bebouwingsdichtheid met compacte 
dorpen en verspreide hoeves. Het occupatiepatroon wordt sterk bepaald 
door de aanwezigheid van kleine hoogteverschillen. Sinds de eerste helft 
van de twaalfde zijn alle polders in de Westhoek gekenmerkt door een 
kunstmatig geregelde waterhuishouding en een dijkstructuur die het 
oorspronkelijk uiterst dynamische landschap zeer statisch heeft gemaakt 
(Zeebroek et al., 2002; Van den Berghe, 2012; Zwaenepoel en Verhaeghe, 
2011). In tegenstelling tot de polders was het natuurlandschap in de West-
Vlaamse heuvels tot in de negentiende eeuw nog sterk aanwezig. De sterk 
beboste heuvelrug en het Vrijbos in Houthulst werkten als enorme sponzen, 
die de oppervlakkige afstroom van neerslagwater en kwelwater in de tijd 
vertraagde. De aanwezigheid van kleirijke bodemlagen in de ondergrond 
van de heuvelrug zorgde voor kwelvorming en bronwerking. Het historisch 
occupatiepatroon is sterk gerelateerd aan het voorkomen van deze bronnen 
of van makkelijk winbare grondwaterlagen (Gysels, 1993). Het resulteerde 
in een combinatie van geconcentreerde en verspreide bewoningspatronen, 
en een permanente waterbevoorrading van de lagergelegen dorpen en 
steden. 

Figuur 90 In de Late Middeleeuwen 
werden diverse vijvers aangelegd rondom 
Ieper in functie van waterbevoorrading. 
Tot op de dag van vandaag worden de 
Dikkebusvijver en de Zillebekevijver nog 
steeds gebruikt als drinkwaterbufferbekken 
voor de stad Ieper (eigen verwerking van 
Kabinetskaart van de Ferraris, 1777).
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11.1.2	 Intensivering	van	de	landbouw

De uitzonderlijk rijke, productieve gronden in de polders gaven reeds 
in de Middeleeuwen aanleiding tot een unieke bedrijfseconomische 
structuur die gericht was op commerciële gewassen. In combinatie met 
gestage schaalvergroting van bedrijven sinds 1300 zorgde dit tot laat in de 
Middeleeuwen voor een rijke en welvarende streek (Soens, 2009). Vandaag 
zijn de grote landbouwbedrijven en het grootschalige landgebruik door 
akkerbouw en veeteelt nog steeds landschapsbepalend. De West-Vlaamse 
heuvels daarentegen waren bedrijfseconomisch gekenmerkt door een 
overlevingseconomie (Thoen, 2001) – een ingesteldheid van zelf overleven 
en de kinderen grond bezorgen – wat resulteerde in een proces van 
schaalverkleining (Thoen en Soens, 2003). Na de late Middeleeuwen 
verslechterde de economische situatie in de Westhoek. Problemen zoals 
de geografische locatie, internationale gewapende conflicten en de slechte 
ontsluiting zorgden voor een vertraging in de economische ontwikkeling 
van de streek. Ondanks de inhaalbeweging door gebiedsgerichte 
economische ondersteuning sinds 1979 (Ongena, 2010) is de Westhoek 
vandaag nog steeds een uitgesproken en homogeen plattelandsgebied met 
een laag bebouwingspercentage en een belangrijk aaneengesloten land- en 
tuinbouwgebied. De aanwezige landbouw wordt tot op vandaag bepaald 
door een sterke gebondenheid aan natuurlijke factoren zoals grondkwaliteit 
en watervoorraad.

Met het oprukken van het agro-industrielandschap vanuit het Roeselaarse 
in de Westhoek, ondergaat de landbouw ook hier een intensiveringsproces, 
met een steeds groter wordende druk op de reeds kwetsbare watervoor-

Figuur 91 Alle vergunde grondwater-
vergunningen in de Westhoek en de grote 

grondwatervergunningen in de streek van 
Roeselare-Kortrijk. In de Westhoek vormen 
de vele honderden beperkte vergunningen 

(de kleine punten) aan hoofdzakelijk 
landbouwbedrijven samen één zéér grote 
grondwaterontginning. De grote gebrui-

kers op de grens tussen Westhoek en het 
Roeselaarse zijn hoofdzakelijk voedings- en 

diepvriesbedrijven, in Kortrijk bevinden 
zich dan weer meer textielbedrijven  

(eigen verwerking van Top10vGIS en 
DOV, vergunde grondwaterwinningen)
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raden in de streek. De opvolgingsdruk ligt er hoger dan in andere delen van 
Vlaanderen (Landbouw en Visserij, 2012; Allaert et al., 2006). De hier-
door lagere beschikbaarheid aan vrijkomende gronden, dwingt bepaalde 
landbouwers tot een omschakeling naar (glas-)tuinbouwgewassen omwille 
van de hogere toegevoegde waarde (Allaert et al., 2006). 

11.1.3	 Burgers	en	niet-agrarische	ondernemers	op	het	platteland

De veranderingen in de landbouw leiden ook tot nieuwe vestigingsmo-
gelijkheden voor burgers in het landelijke gebied. Ondanks het feit dat 
zich in deze streek de laagste daling van het aantal landbouwbedrijven in 
Vlaanderen voordoet (Landbouw en Visserij, 2012), vindt in de Westhoek 
een zichtbare inname van voormalige agrarische bedrijven door particu-
lieren en niet-agrarische ondernemers plaats. Deze verburgering wordt 
beïnvloed door een voorkeur voor landelijke woonomgevingen, het huis-
vestigingsbeleid en een tekort aan geschikte ondernemingsruimte en func-
tieloze gebouwen op het platteland (Verhoeve en De Roo, 2008; Verhetsel 
et al., 2003; Vanneste et al., 2007; Tempels et al., 2012). Deze vorm van 
verstedelijking resulteert niet alleen in een gewijzigd landgebruik, maar 
evenzeer in een veranderende levensstijl (Madsen et al., 2010), waarbij 
productiviteit ten dele wordt vervangen door consumptie, met belangrijke 
gevolgen voor het landschap (Vlaamse Overheid, 2011).

11.2 Klimaatgerelateerde effecten op het watersysteem

Wateroverlast en verdroging gaan hand in hand in de Westhoek. Een 
steeds verdergaande toename in verhard oppervlak, wijzigend landgebruik 
en drainage van gronden zorgt voor een versnelde waterafvoer en een 
verminderde grondwateraanvulling. De stijgende waterbehoefte, zeker 

Figuur 92 (links) Stijghoogtes in het 
Landeniaan (debieten 2000) (VMM, 
2006), (rechts) Stijghoogtes in de Sokkel 
(debieten 2000), de dalende stijghoogten 
duiden op een overexploitatie van de 
grondwaterlagen (VMM, 2006)
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in zomerperiodes, legt op zijn beurt extra druk op de watervoorraad. In 
de toekomst voorspellen klimaatmodellen voor Vlaanderen bovendien 
kleinere neerslagvolumes in de zomer en een hogere gemiddelde 
temperatuur, met een verminderde beschikbaarheid aan water tot gevolg 
(Brouwers et al., 2008). Door kleine regionale verschillen is de daling in 
neerslag weliswaar minder sterk in de Westhoek dan in andere regio’s in 
Vlaanderen. Anderzijds wordt er een hogere stormfrequentie verwacht aan 
de kust, een neerslagtoename van 10% in de Westhoek (Brouwers et al., 
2009) en frequentere en hevigere zomerstormen (De Sutter et al., 2011), 
met kansen op een grotere wateroverlast. In de volgende paragrafen wordt 
de huidige situatie van het watersysteem en zijn problematieken geschetst. 
Een extrapolatie naar de toekomst in het kader van klimaatveranderingen 
is zo eenvoudiger te maken.

11.2.1	 Wateroverlast

Polders
De IJzer was historisch een getijdenrivier. Vandaag onderbreekt de 
Ganzenpoot, een stuw- en sluizencomplex in Nieuwpoort, de IJzer aan de 
getijdewerking van de zee en is het een typische neerslagrivier geworden. De 
polders, eens een intergetijdengebied waar overstromingen uit de zee en de 
rivieren alle ruimte hadden, vormen nu een via peilbeheer gestuurd land-
schap. Gezien de complexiteit en hoge kostprijs wordt het watersysteem reeds 

Figuur 93 IJzerloop met (i) aanduiding 
winterbedding, (ii) Recent Overstroomde 

Gebieden, (iii) hoogte waarop broeken 
overstromen en (iv) het verschil in verval 

op de IJzer tussen zone landsgrens – Broe-
ken en zone Broeken – Nieuwpoort. 

(eigen verwerking van Top10vGIS en 
Watertoets)
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sinds het ontstaan van de polders door diverse actoren samen uitgebouwd en 
onderhouden. Zonder stuw zou een groot deel van het IJzerbekken onder-
hevig zijn aan intrusie van zeewater, met stuw is er maar een beperkt lozings-
venster. De gravitaire lozing van zoet water kan in normale omstandigheden 
enkel bij laagwater gebeuren, wat neerkomt op een lozingsvenster van 10-14 
uur per dag (Vereecken et al., 2008). Bij de meest gunstige omstandigheden 
kan per getij een maximaal piekdebiet gehaald worden van 150 m3/sec. De 
piekverschillen in de Ganzenpoot gaan van zo goed als geen afvoer in droge 
periodes, over 8 m3/sec in normale omstandigheden, tot een 133 m3/sec in 
neerslagrijke periodes (Van den Berghe, 2012).

De IJzer is dus afhankelijk van het waterpeil van de Noordzee om af te 
wateren. Een gemiddeld hoogwaterpeil in de Noordzee is 4,00 m TAW. 
Bij een driejaarlijkse storm is dat peil 5,60 m TAW en bij een superstorm 
8,00m TAW (Van der Biest et al., 2009; THV Vlaamse Baaien (ed.), 
2010). Een waterpeil op de IJzer in Nieuwpoort bereikt echter reeds een 
alarmerend peil bij 4,58 m TAW, met reëel overstromingsgevaar en kans 
op schade aan de waterkerende infrastructuur (Vereecken et al., 2008). 
Bovendien gaan stormen op zee veelal gepaard met hevige neerslag in 
het binnenland. Typerend voor de polders is het overstromingsgevaar 
bij een gecombineerde dreiging door grote hoeveelheden afstromend 
neerslagwater en stormvloed aan zee (Hermens et al., 2010). Zo kon er 
tijdens de winter van 1993-1994 door hoge waterstanden gecombineerd 
met een stormvloed op zee twee dagen lang niet afgewaterd worden, met 
grote overstromingen en dreiging van een dijkdoorbraak als gevolg (Van 
Damme, 1997). 

Stroomopwaarts zorgt de beperkte afvoer naar zee, een flessenhals ter 
hoogte van de stad Diksmuide, en grote verschillen in het verval van de 
IJzer voor jaarlijks terugkerende winteroverstromingen van de IJzer- en 
Handzamebroeken. Ten zuiden van Diksmuide kent de IJzer nog een 
wisselwerking met zijn stroomgebied. Aan de rechteroever wateren de 
bovenstroomse gebieden – het bekken van de Zuid-IJzer en het bekken 
van de Handzamevaart – volledig af via de IJzer en Handzamevaart. Na dit 
punt is de rivier echter gekanaliseerd. Bovendien verschilt het verval van de 
IJzer van 0,1 meter per kilometer in de polders ten opzichte van 1,5 meter 
per kilometer in het bovenstroomse gebied, wat zorgt voor een vertraagde 
afvoer in de broeken. Doordat de IJzer de grote hoeveelheden snel 
afstromend neerslagwater niet kan slikken, ontstaat er opstuwing ten zuiden 
van Diksmuide, de broeken van de IJzer en Handzamevallei, waardoor een 
natuurlijk wachtbekken ontstaat (Provoost, 1997). De broeken bestaan 
bijna uitsluitend uit grasland en zijn zo goed als onbebouwd. Hierdoor 
hebben winterse overstromingen, voor zover ze niet langer dan drie weken 
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duren, geen economische consequenties (Zwaenepoel en Verhaeghe, 2011). 
Enkel uitzonderlijke hoge waterstanden, zoals in 1993-1994 (Provoost, 
1997), brengen huizen en infrastructuur in gevaar. 

Waar voordien de bekkens van Veurne-Ambacht en Gistel-Ambacht 
afwaterden via de IJzer, werden deze tussen de 18de en 19de eeuw bijna 
volledig vervangen door een systeem van trekgrachten, vaarten en 
geulen. Het is een volledig onafhankelijk afwateringsstelsel dat het 
water afleidt naar afvoerstuwen en pompstations in de Ganzenpoot van 
Nieuwpoort (Provoost, 1997). Neerslagwater dat niet infiltreert in de 
bodem wordt opgevangen in grachten. Bij de meest recente polders werd 
er om voldoende buffering te krijgen, gezocht naar de juiste verhouding 
tussen het oppervlakte land en het oppervlakte water. Door recente 
landbouwhervormingen, grootschalige landbouw en ruilverkavelingen 
verminderen de hoeveelheid sloten echter (Pylyser, 2011), waardoor de 
kans op wateroverlast vergroot.

West-Vlaamse heuvels
Onder andere door de aanwezigheid van moerassige laagten en traagstromende 
en meanderende beken kenden de West-Vlaamse heuvels historisch een sterke 
sponswerking. De kaart ‘risicozones voor overstromingen’ (ROG) toont aan 
dat heden ten dage de West-Vlaamse heuvels dooraderd zijn door potentiële 
overstromingsgebieden. Hier zijn overstromingen vanuit een waterloop 
de belangrijkste oorzaak, gevolgd door overstromingen door oppervlakkig 
afstromend water (Watertoets 2011). De versnelde afvoer van hemelwater 
door verandering in landgebruik, schaalvergroting van percelen en het 
verdwijnen van kleine landschapselementen zorgt tegenwoordig echter voor 
een versnelde afvoer, waardoor de kans op overstromingen benedenstrooms 
vergroot (Degans et al., 2006). 

Figuur 95 Wateroverlast van 5 maart 
2012 ((boven) Ria Van Lerberghe, 

(onder) Philippe Corneille)

Figuur 94 Een eigen waarneming tijdens de overstroming van 5 maart 2012 in de West-Vlaamse Heuvels illustreert een overstroming die nagenoeg 
dezelfde grenzen aannam als wat er in de watertoets aangeduid staat als risicozones voor overstromingen. De overstroming illustreert mooi het belang van 

de valleigebieden als natuurlijk en integraal opvangbekken voor de grote hoeveelheden neerslagwater. (links) normale situatie, (midden) risicozones voor 
overstromingen, (rechts) overstroming (eigen verwerking van GoogleEarth en Watertoets)
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11.2.2 Verdroging

Paradoxaal genoeg is de Westhoek tegelijkertijd één van de waterarmste 
streken van Vlaanderen (Allaert et al., 2006; Saeijs en Santbergen, 
1998; Degans et al., 2007) die al altijd moeilijkheden heeft gekend met 
drinkwaterbevoorrading (Van den Berghe, 2012). 

Enerzijds is er het probleem van de daling van de beschikbare hoeveelheid 
diep grondwater in West-Vlaanderen. De versnelde afvoer zorgt voor een 
verminderde aanvulling van het grondwater. Bovendien zorgen bestaande 
ruimtelijke ontwikkelingen, voornamelijk in toerisme, landbouw en 
voedingssector, voor een gigantische watervraag in de zomerperiode. 
Naarmate landbouw en de volledige agro-industrie zich hebben 
geïntensiveerd, was het gebruik van enkel freatisch grondwater niet meer 
voldoende. Deze grotere watervraag heeft geleid tot het aanboren van 
diepere grondwaterlagen. De grootteorde van het jaarlijks afgenomen 
debiet zorgt voor overexploitatie met zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
gevolgen (De Breuck, 1991; Walraevens et al., 1994; Van Hecke en Meert, 
2006). Uiteindelijk werd er door de overheid beslist om het vergunde 
debiet dat opgepompt wordt uit de diepste grondwaterlagen met 75% 
tegen 2015 af te bouwen (AMINAL, 2000). Op basis van de huidige 
voorzieningen vraagt het vervangen van grondwater door een andere bron 
echter technologische oplossingen met een hoge investeringsgraad, die 
enkel haalbaar zijn voor de grote groenteverwerkende industrie (Allaert et 
al., 2006).

huishoudens landbouw industrie

IJzerbekken 36%  
(14,3 miljoen m²)

15%  
(5,8 miljoen m²)

49%  
(19,3 miljoen m²)

Vlaanderen 34% 6% 60%

Tabel 10 Verhouding in waterverbruik (grond-, oppervlakte-, drink- en hemelwater) door de drie belang-
rijkste gebruikers (De Sutter, 2002). De vergelijking geeft aan dat landbouw (met hoofdzakelijk de voe-
dings- en diepvriesindustrie (GOM (ed.), 2004)) in de Westhoek een grootgebruiker is. Binnen de water-
behoefte vervult hemelwater of oppervlaktewater het belangrijkste deel in voor de landbouw (D’Hooghe et 
al., 2007). 

Anderzijds is de IJzer volledig afhankelijk van neerslagwater, met sterk 
wisselende waterstanden voor gevolg. Daarenboven heeft de IJzer, in 
vergelijking met andere neerslagrivieren zoals het totale stroomgebied van 
de Maas (34.359 km2) en Schelde (28.304 km2) met een oppervlakte van 
1.820 km2 een klein opvanggebied. In de polders zorgen wijzigingen in 
het waterbeheer voor een peilinversie (Zwaenepoel en Verhaeghe, 2011) 
(Pylyser, 2011). In functie van de bemesting van hooilanden, het gebruik 
van steeds zwaardere landbouwvoertuigen en een snellere start van het 
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groeiseizoen wordt er gestreefd naar lage waterstanden (gemiddeld 1,80 
m TAW) in de winter. Met het oog op een goede waterbevoorrading in 
het groeiseizoen wordt dan weer gestreefd naar een hoger peil (gemiddeld 
2,10m TAW) in de zomer, met een bijkomende watervraag als gevolg. 
Hiervoor is echter meer gebiedsvreemd water nodig. Door de beperkte 
beschikbaarheid ervan vergroot de kans op verdroging en verzilting 
(Pylyser, 2011). 

11.3 een geresponsabiliseerd en gebiedsgedifferentieerd 
waterbeheer

In het kader van de voorspelde klimaatveranderingen vragen de problema-
tieken van wateroverlast en watertekort, en de groeiende watervraag vanuit 
de industrie een integrale benadering van het watersysteem. Typische open 
ruimtevraagstukken zoals fragmentatie, transformatie van een productie- 
naar een consumptielandschap, verburgering, nieuwe zonevreemde econo-
mische dynamiek en schaalvergroting stemmen dan weer tot nadenken 
over een (nieuwe) structuurdragend landschapssysteem. Een geïntegreerde 
aanpak op basis van watersysteem en landschapssysteem is daarom het 
meest geschikt om antwoorden te bieden op deze uiteenlopende ruimte-
lijke vragen. Daarbij doet dit concept enerzijds suggesties voor een water-
beheer waarbij elke actor op basis van gelijkwaardigheid bijdraagt aan en 
de verantwoordelijkheid opneemt voor een veerkrachtig water- en land-
schapssysteem. De complexiteit en versnippering van de problematiek 
vergt anderzijds ook een gebiedsspecifieke differentiatie in inrichtings-
principes. In het concept wordt er naast een overkoepelende visie over 
het omgaan met het watersysteem door middel van ontwerpvoorstellen 
aangegeven hoe er meer in detail kan omgegaan worden met de huidige en 
toekomstige waterproblematiek. 

11.3.1	 Een	veerkrachtig	watersysteem

In het onderzoek werd er nagegaan hoe het watersysteem in de Westhoek 
versterkt kan worden op drie schaalniveaus, namelijk binnen het bekken 
als geheel, op het niveau van drie grote deelstructuren en voor een 
aantal afzonderlijke elementen. Centraal staat de optimalisatie van het 
watersysteem binnen elk schaalniveau en de koppeling ervan met de 
andere schaalniveaus. 

Het bekken van de IJzer wordt onderverdeeld in drie grote 
waterstructuren, namelijk de West-Vlaamse Heuvels (de heuvels), de 
IJzer- en Handzamebroeken (de broeken) en de polders. In de heuvels 

Figuur 96 In het ontwerpend onderzoek 
wordt er in functie van een verschil in 

fysisch systeem een onderscheid gemaakt 
in drie deelgebieden, namelijk polders, 

broeken en heuvels (eigen verwerking van 
Top10vGIS).
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Figuur 97 Masterplan voor een geresponsabiliseerd en gebiedsgedifferentieerd waterbeheer
(eigen verwerking van Top10vGIS)

is de ontwikkeling van de vele beekvalleien de belangrijkste doelstelling. 
De aaneenschakeling van honderden valleibekkens dient een waterbergend 
landschap te creëren in neerslagrijke periodes en een waterbufferend 
landschap voor droge periodes. De broeken zijn het buffervat van de 
Westhoek. Grote hoeveelheden neerslagwater worden er opgeslagen en 
langzaam terug vrijgegeven aan de IJzer of de polders. In de polders laten 
– zonder grootschalige omvormingen – de huidige landinrichting en de 
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Figuur 100 Opslag en hergebruik van oppervlaktewater voor voedingsindustrie door uitwerking van beekvallei als een combinatie van  
bufferbekkens voor wateropslag en geïntegreerde tuinen en natte meersen in functie van vertraagde afvoer van oppervlaktewater.  

Bovenstrooms bij serrebedrijven worden eveneens watercaptatiebekkens voorzien (eigen verwerking van Top10vGIS)

Figuur 99 (links) Voorbeelden van overstromende valleibekkens, (rechts) overstroombare weg. ((links en midden) Philippe Corneille, (rechts) 
Ria Van Lerberghe)

Figuur 98 Concept beekvalleien in de 
West-Vlaamse Heuvels. Binnen elke 

valleikom wordt op zoek gegaan naar de 
maximale waterbuffering
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abiotische kenmerken enkel een beperkte verhoging van de veerkracht toe. 
Ze zijn hoofdzakelijk afhankelijk van wateraanvoer uit andere streken, 
waaronder de heuvels en de broeken. Hierna wordt dieper ingegaan op 
de algemene visie voor de drie waterstructuren.

De beekvalleien in de heuvels hebben een ruimtelijke configuratie die poten-
tierijk is om water beter en langer vast te houden. Door kleinere afvoermo-
gelijkheden onder de weg zorgen de transversale wegen door de vallei voor 
een vertraagde afstroom van neerslagwater. De komwerking die hierdoor 
ontstaat zorgt voor een aanzienlijke buffercapaciteit. Waterbouwkundige 
kunstwerken, herprofilering van de oevers, en verhoging van het grondpeil 
in waterlopen maken het mogelijk om infiltratie naar grondwaterlagen te 
verhogen en doorheen het jaar meer water te bufferen in bovenstroomse 
gebieden. Om wateroverlast in nabijgelegen bebouwing te voorkomen wordt 
een veiligheidsgrens ingebouwd tot waar de valleikom kan volstromen. Een 
voorbeeld van zo’n grens is het toepassen van overstroombare wegen. Per 
valleikom en in samenspraak met de betrokken landeigenaren en gebruikers 
wordt een inrichtingsplan opgemaakt. Mits het aanhouden van landschap-
pelijke kwalitatieve regels kan voor de inrichting van een valleikom gekozen 
worden tussen natuurlijk en aangepast voor wateropslag en waterwinning 
voor landbouwdoeleinden. 

De broeken vormen een belangrijke klimaatbuffer binnen de Westhoek. 
Door toekomstvisies en ontwikkelingen vanuit diverse sectoren – zoals 
natuur en drinkwatervoorziening – worden de broeken gedurende de 
laatste decennia stapsgewijs omgevormd tot een waterrijk landschap. 
Verderzetting van deze transformatie speelt in op huidige en toekomstige 
klimaatvraagstukken, namelijk het opvangen van overtollig neerslagwater 
uit de heuvels en de nood aan oppervlaktewater in de polders. Het 
huidige proces van verwerven en integraal beheren van deze gebieden 
zal toekomstige grootschalige ontwikkelingen in functie van natuur en 
klimaatadaptatie, zoals het hermeanderen van de IJzer en de Handzameloop 
in functie van vertraagde oppervlaktewaterafvoer mogelijk maken. 

In de polders stellen de polderbesturen zich momenteel als doel om een 
toestand van gunstige waterhuishouding te scheppen ten gunste van 
landbouw en in het algemeen belang van de ingelanden: woningen, dorpen, 
steden, industrieën en bedrijven. De marges waarbinnen het peilbeheer 
gehandhaafd wordt door verschillende polderbesturen, zitten echter zeer 
dicht bij de gevarenzone voor verzilting (Pylyser, 2011). Om als gevolg van 
verminderde neerslaghoeveelheden in de zomer verzilting te voorkomen 
moet ook peilverhoging in winterperiodes mee op te agenda te komen. 
In functie van wateroverlast zal herprofilering van grachten en uitbreiding 
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van het grachtenstelsel – niet direct in aantal, maar wel in oppervlakte – 
een eerste belangrijke stap zijn om heviger neerslag tijdens zomerstormen 
en grotere neerslagdebieten in winterperiodes op te vangen. 

11.3.2	 Responsabilisering

Om een integrale en gebiedsgerichte benadering in concrete acties op het 
terrein te vertalen zijn engagementen van alle betrokken publieke en private 
actoren onontbeerlijk. De rol van de overheid situeert zich in het uitzetten 
van gebiedsgerichte visies op het water- en landschapssysteem, op basis 
waarvan strategische projecten en samenwerkingsverbanden door lokale 
partners kunnen aangestuurd en ondersteund worden. Maximale aandacht 
dient hierbij uit te gaan naar het responsabiliseren van, het aanzetten tot het 
nemen van eigen verantwoordelijkheid door, lokale actoren door middel 
van ondersteuning, bewustmaking en activering. Uitgangspunt daarbij is 
dat elke actor, publiek en privaat, verantwoordelijkheid dient op te nemen 
in functie van de optimalisatie van het water- en landschapssysteem. 

Als voorbeeld wordt hierbij een model voor een beekvallei uitgewerkt in 
de buurt van een dorp. In de beekvallei zijn diverse landschapsbepalende 
hoeves verspreid aanwezig, waarvan er een aantal in landbouwactiviteit 
zijn en andere exclusief een woonfunctie hebben. Voor deze beekvallei 
wordt door de diverse betrokkenen, zoals overheden en polderbestuur, 
een integrale gebiedsgerichte visie voorgesteld waarbij elk van de actoren 
specifieke verantwoordelijkheden toebedeeld krijgt in functie van water-
beheersing, optimalisatie van de biodiversiteit, landschapsontwikkeling 
en recreatieve ontsluiting. Ook de lokale bewoners worden betrokken. 
Bij de landbouwer kan de nadruk liggen op waterbeheersing door de 
aanleg van een bufferbekken dat tegelijkertijd voor waterbevoorrading 
kan zorgen. De taak van de burgers ligt dan weer voornamelijk in land-
schapsontwikkeling in functie van de vooropgestelde gebiedsgerichte visie. 
Vanzelfsprekend dienen de nodige instrumenten te worden voorzien die 
voldoende garanties bieden voor de realisatie van de vooropgestelde visie, 
en tegelijkertijd ondersteunend en activerend werken ten aanzien van 
private initiatieven. Stroomopwaarts van het dorp wordt op basis van een 
inschatting aan vereiste buffercapaciteit een buffergebied voorzien. Gezien 
de korte afstand tussen het gebied en het dorp, de goede aansluiting op 
openbare voorzieningen en de nood aan bijkomend woongebied wordt 
het gebied ingericht als ‘ontwikkelingszone voor waterhoeves’. Binnen dit 
gebied wordt het juridisch mogelijk gemaakt om de bestaande hoeves om 
te vormen tot meergezinswoningen. De meerwaarde die deze ontwikke-
ling genereert, wordt ingezet in functie van: een actieve ontwikkeling van 
het water- en landschapssysteem in functie van de vooropgestelde visie.
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11.3.3	 Worstcasescenario’s

Ontwerpend onderzoek in het kader van klimaatadaptatie gaat om 
toekomstvoorspellingen waardoor een mate van onzekerheid blijft 
bestaan. Zeker in de geest van klimaatverandering is het duidelijk dat 
deze onzekerheid stijgt naarmate er verder in de toekomst moet worden 
nagedacht. Worstcasescenario’s zijn nuttig indien klimaatveranderingen 
heviger zijn dan voorspeld of plandoelstellingen niet gehaald kunnen 
worden. 

In de Westhoek gaat dit over het ruimte scheppen voor de IJzer en het 
uitwerken van bergingspolders. Hierbij ontstaat er een rivierlandschap dat 
afdoende kan instaan voor afvoer en buffering van overtollig neerslagwater 
uit de broeken. Wateroverlast in bovenstroomse gebieden wordt zo 
vermeden. Extreme neerslag tijdens winterperiode in de polders kan dan 
weer opgevangen worden door het toepassen van bergingspolders. Deze 
polders dienen het bemalen, overtollige water uit nabijgelegen polders op 
te vangen totdat overstort naar zee of hergebruik in functie van landbouw 
of drinkwater mogelijk is. Een mogelijke locatie hiervoor zou zich 

Figuur 101 Ontwikkelingszone voor waterhoeves. Inzetten van particuliere initiatieven in functie van gemeenschappelijke doelstellingen als waterbuffering 
en voor het creëren van een kwaliteitsvol recreatief landschap (eigen verwerking van Top10vGIS)

Figuur 102 Hoeves in noodberging blijven 
beschermd door een aarden wal omheen het 
ensemble (eigen verwerking van ontwerp 
kloosterboerderij door E’SCAPE & Green-
YD)



165Figuur 103 Ontwikkeling van een noodberging in de polders. (eigen verwerking van Top10vGIS) Bestaande boerderijen blijven beschermd 
door de herstelde wallen rondom de sites

bijvoorbeeld dicht bij de stad Nieuwpoort kunnen bevinden om aansluiting 
op de verschillende afwateringsgrachten van de polders mogelijk te maken. 
Door de aanwezige bebouwing te transformeren volgens het authentiek 
model van ‘wal-gracht-hoeve’ wordt er een optimale wisselwerking gezocht 
tussen bescherming tegen wateroverlast en landschappelijke integratie. 
Het volledige poldergebied krijgt zo een hoge veiligheidsniveau, in ruil 
voor tijdelijke berging in een klein gebied. 
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