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Overijse creëert leefomgeving in harmonie met water

We kunnen er niet meer omheen, het klimaat verandert. Ook in België krijgen we extra veel
intense neerslag op steeds kortere periodes. Deze evolutie eist proactief handelen. Een
basisvereiste is het duurzaam integreren van water in het straatbeeld en in het landschap.
Werken mét de natuur en niet tegen de natuurelement. Dat trachten we in Overijse te doen.

‘sense of urgency’  over klimaatwijziging vertalen in een duurzaam beleid

Water duurzaam in het straatbeeld en in het landschap integreren en tegelijk
het water zuiveren vergt een langetermijnvisie, investeringen en sensibilisering is
een prioritaire beleidsdoelstelling.

Rioleringsprojecten, waterafkoppelingen, bufferring, structurele ontharding zijn
belangrijke speerpunten in het beleid in Overijse. De voorbije tien jaar
investeerde de gemeente meer dan 11 miljoen euro in een aantal grote projecten.



Het resultaat is dat zuiver water weer tastbaar is in de gemeente. Isca - het
Keltisch voor water - is trouwens de eerste historische benaming van Overijse.
Water is dus steeds een deel van onze omgeving geweest. Het is een kwestie van
het de juiste plaats te geven, met andere woorden water als een meerwaarde te
beschouwen en niet als een bron van problemen. We proberen in harmonie met
het water te leven. Dit echter niet eenvoudig …

‘Deel zijn van een grotere natuurlijk ecosysteem is ook in de druivenstreek van
toepassing. Daarom werken we aan een levend netwerk van buffers, beken en
riviertjes ‘

Op strategische plaatsen in de valleiflanken van het glooiende en steile landschap
in Overijse hebben we bufferbekkens en infiltratiezones aangelegd. Bovendien
combineren we de watertoets met een duurzaamheidstoets zodat bij elk project
wordt nagedacht over de waterzuivering en de infiltratiegraad, de loop van het
water en de ontharding van verharde zones.

We leven met het hemel- en bronwater en geven het de ruimte en de loop waar
het recht op heeft. Dat ‘blauw-groen’, duurzaam concept zal Overijse voorbereiden
op de klimaatuitdagingen van morgen.
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Volgens deze werkwijze hebben we in heel Overijse een netwerk met buffers, 
infiltratiezones en beken gecreëerd. De zuivere rivieren IJse en Lane zijn 
natuurlijke leefomgevingen voor fauna en flora waar de biodiversiteit groeit en 
kiemt. 

Tegelijkertijd zijn enorme inspanningen geleverd om het rioolwater af te koppelen 
van de waterwegen. 

Ten slotte besteden we steeds aandacht aan de zogenaamde bovenbouw. Via een 
recreatieve invulling willen we de kwaliteit en de belevingswaarde van het publieke 
domein verhogen. 

Het koninginnenstuk van deze inspanningen wordt tastbaar in het centrum van 
de Overijse met de creatie van een multifunctionele, duurzame en recreatieve 
Zuidflank
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“METEN IS WETEN”
• Centrum overijse vormt een typische situatie in de Ijsevallei en druivenstreek .Het

hemelwater stroomt naar beneden langs de heuvelruggen en tegelijk moet het
grote waterdebieten verwerken via het rioolnetwerk bovendien doorkruist de Ijse
het centrum. De gemeente gaf Aquafin dan ook opdracht te onderzoeken welke
maatregelen er mogelijk zijn om de onder controle te krijgen

• Aquafin maakte een inschatting van het afstromende debiet dan lans de Zuidflank
afstroomt. Er werd op basis van het ‘Digitaal Hoogtemodel’ bepaald welk gebied
afstroomt.

• Gezien de kleibodem en de stevige hellingen werd rekening gehouden met een
afstroming van 80%.

• Het afgebakende gebied is 6.4 hectare groot, de slechtste situatie doet zich voor
bij korte buien van ongeveer 13 minuten. In zo’n situatie moet er rekening
gehouden worden met een debiet van 1.2 m³ per seconde

Centrum onder water als laagste zone in Ijse-bedding
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Zuidflank project startte met ‘rekenwerk’

Een 700 mm leiding volstaat om dit water af te voeren (rekening houdend met de helling van 
het maaiveld). Dergelijke doorvoer zorgt echter voor problemen in het centrum. Zaak is dus 
om een groot deel van het water te vertragen en tijdelijk te bufferen.

Afhankelijk van het door te voeren debiet is een zekere buffering noodzakelijk. Gezien de 
mogelijkheden van het open terrein werd gekozen voor een volume van 1200m³ en 
overeenkomstig debiet van 150 l/s, hetgeen 10% is van het maximale debiet bij zware 
ontwerpstormen en de druk op het centrum sterk zal verminderen vanuit deze 
zuidflank. Uitwerking ontwerp : Na detailuitwerking ontwerp bleek uiteindelijk 1500 m³ 
realistisch en werd het overeenkomstige doorvoerdebiet nog verkleint naar 100-120 l/s.
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Zuidflank Overijse: duurzame troef en recreatieve topper

De groene Zuidflank in het centrum van Overijse ligt rond het begijnhofstadion
achter het cultuurcentrum Den Blank en het administratief centrum de Vuurmolen.
Ze wordt een multifunctionele, groene recreatiezone voor kids, skaters,
voetballers, wandelaars, lopers, fietsers… Tegelijkertijd komen er in de flank grote
bufferzones die bij hevige regenval het water tijdelijk zullen opvangen en
wateroverlast in het centrum zullen voorkomen. Er wordt ook gescheiden riolering
aangelegd. Deze infrastructuurwerken zijn het sluitstuk van onze grote
inspanningen voor een beter milieu in het algemeen en het gevecht tegen de
wateroverlast in het bijzonder.

De recreatieve invulling van de Zuidflank is zeer belangrijk. De grootste bufferzone
kan eveneens als natuurlijk amfitheater voor openluchtvoorstellingen dienen. Een
traag afwateringssysteem met vlechtwerk kan tijdens drogere periodes dienst doen
als mini-atrium voor voorstellingen of als speelzone. Er is een veilig en aangenaam
looptracé, ook geschikt voor wandelaars, mountainbikers en cyclo-crossers - een
must voor de gemeente waar ‘de moeder van alle veldritten’ plaatsvindt. Kids- en
jeugdverenigingen kunnen de beboste zone ook gebruiken om te klimmen en te
klauteren. Op de hele Zuidflank wordt gewerkt met duurzame en natuurvriendelijke
ledverlichting
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Bufferzones
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“Cascade inrichting”
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Graafwerken grote buffer
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Grote Buffer - speel & theaterzone
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Dwarsdoorsnede 

23/03/2018 Overijse 13



Skate park & Vliegend hert
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Klim & klauter elementen
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BMX & cyclocross initiatie parcours
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Vlonderpad langs  Ijse-meander en zonneweide aan Begijnhofbron
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Vragen voor SVEN ?
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