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In eerste instantie hadden hier geen 
woningen mogen komen aangezien dit 
van nature overstroombaar gebied is.Heel de Dendervallei moet zo ingericht 

worden, water bergen waar het kan. 
De dijken aan het vliegveld mogen best 

eveneens verdwijnen, in de winterperiode 
wordt het vliegveld (dat eigenlijk niet 

vergund is) niet gebruikt.

De bewoners vragen hier zeker niet om een 
onteigening. De huizen zijn op een eenvoudige 
manier te beschermen, bv. door ingangen af te 

sluiten en een waterkering te plaatsen bij 
overstromingen. De te winnen oppervlakte zal 

hier ook te beperkt zijnDit zou een uniek 
natuurgebied kunnen 

worden. 
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In eerste instantie hadden hier geen 
woningen mogen komen aangezien dit 
van nature overstroombaar gebied is.Heel de Dendervallei moet zo ingericht 

worden, water bergen waar het kan. 
De dijken aan het vliegveld mogen best 

eveneens verdwijnen, in de winterperiode 
wordt het vliegveld (dat eigenlijk niet 

vergund is) niet gebruikt.

De bewoners vragen hier zeker niet om een 
onteigening. De huizen zijn op een eenvoudige 
manier te beschermen, bv. door ingangen af te 

sluiten en een waterkering te plaatsen bij 
overstromingen. De te winnen oppervlakte zal 

hier ook te beperkt zijnDit zou een uniek 
natuurgebied kunnen 

worden. 
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In eerste instantie hadden hier geen 
woningen mogen komen aangezien dit 
van nature overstroombaar gebied is.Heel de Dendervallei moet zo ingericht 

worden, water bergen waar het kan. 
De dijken aan het vliegveld mogen best 

eveneens verdwijnen, in de winterperiode 
wordt het vliegveld (dat eigenlijk niet 

vergund is) niet gebruikt.

De bewoners vragen hier zeker niet om een 
onteigening. De huizen zijn op een eenvoudige 
manier te beschermen, bv. door ingangen af te 

sluiten en een waterkering te plaatsen bij 
overstromingen. De te winnen oppervlakte zal 

hier ook te beperkt zijnDit zou een uniek 
natuurgebied kunnen 

worden. 
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Wat doen we met jouw feedback? 



Vragen? 
Stuur een mailtje naar 
info@ruimtevoorwater.be


