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Idegem, Geraardsbergen

Geraardsbergen
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57,4% Geraardsbergen

23,8% Dendergemeente

18,8% Andere

deelnemers



Idegem als bufferlandschap



Idegem als bufferlandschap
ringdijken vormen wachtbekken

buffer voor het 
overstromende water

wandelnetwerk 
op dijken



Idegem als bufferlandschap
voldoende ruimte

wandelnetwerk kan een 
meerwaarde bieden

ook goed in 
droge periodes

kans voor 
natte natuur



Idegem als bufferlandschap
ringdijken zijn kunstmatig 

en grijpen in op het 
natuurlijk landschap

kostprijs?

extra bebouwing in 
deze mooie 

omgeving vermijden



De Gemene Meers is hiervoor ideaal gelegen. 
Kan het probleem van overstromingen oplossen 

en tegelijk de natuurwaarden van het gebied 
verbeteren.”

.

Er is heel wat ruimte beschikbaar om 
er water te bufferen op voorwaarde 

dat er ringdijken achter de 
bouwgronden (=50-m zone) wordt 

aangelegd.

Ringdijken zijn kunstmatig. Gevaarlijk bij 
deze keuze is dat er buiten de ringdijken er 
nog volop gangbaar zal worden gebouwd. 

En van dat laatste moeten we zo snel 
mogelijk vanaf, zelf bij de hoger gelegen 
huizen. Want plaats maken voor water 

stroomopwaarts voorkomt veel problemen 
stroomafwaarts!

Gezien de ruimte 
voor handen is is dit 

de best mogelijke 
oplossing.

Akkoord indien in natuurgebied, 
maar geen vruchtbare 

landbouwgrond opofferen.
.



Idegem klaar voor het water



Idegem klaar voor het water
gebouwen op palen 

zandzakjes



Idegem klaar voor het water

authenticiteit 
aanblik dorp 

behouden

huidige inwoners 
kunnen blijven



Idegem klaar voor het water
nieuwe woningen = 

extra verharding

kostprijs voor eigenaars

geen 
langetermijnoplossing



Vooral geen nieuwe bebouwing 
a.u.b.! Onze dorpen gaan al naar 

de vaantjes door de ongebreidelde 
“apartementitis

Dit is geen structurele oplossing, wel akkoord 
dat er een oplossing gezocht wordt voor 

bestaande gebouwen maar stop verharding 
door nieuwe gebouwen!”

Minst verlies van authenticiteit 
voor het dorp. Af en toe zal het 

wel nog eens spannend zijn. Maar 
als huizen erop voorzien zijn, is 

dat geen probleem

Wie draait er op voor de kosten?”
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Wat doen we met jouw feedback? 



Vragen? 
Stuur een mailtje naar 
info@ruimtevoorwater.be


