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Aangepast wonen in Mespelare



Aangepast wonen in Mespelare

huizen op palen



Aangepast wonen in Mespelare

nieuwe woningen zijn 
ongewenst

niet realistisch, noch 
duurzaam

hoge kostprijs voor 
bewoners



Aangepast wonen in Mespelare

beschermen met 
weinig ingrepen

Singelweg niet vergeten



Als we woningen blijven bouwen in 
overstromingsgebied, blijven we 
alsmaar problemen creëren. We

moeten de realiteit nu eenmaal onder 
ogen zien.

Dit lijkt mij technisch heel 
complex. En hoe idyllisch het ook 

is, de mensen die 's morgens 
naar hun werk

willen met de wagen, zullen toch 
andere oplossingen willen.

Inwoners in de 
Singelweg moeten 
eveneens beveiligd 

kunnen worden dus niet 
alleen deze in de
Scheutlagestraat.

Door de kern van het dorp 
onbezonnen uit te breiden zijn 

historische overstromingsgebieden 
van de Dender aangesneden en is het 

dorp een deel van zijn 
authenticiteitswaarde verloren.

Dit lijkt mij een goede manier om 
met weinig ingrepen de omgeving 
aan te passen aan de veranderende 

waterstanden.



Mespelare beschermen



Mespelare beschermen
dijken



Mespelare beschermen 

geen landschappelijke 
meerwaarde, 
kunstmatig

verplaatsen van 
probleem

duur



Mespelare beschermen 

beschermt woningen

Singelweg mee opnemen?



Gebruik de ruimte die de natuur 
zelf voorzien heeft om te 

overstromen en zoek niet naar 
andere locaties waar je ruimte 

maakt voor water.

Ik vind dit allesbehalve een goed idee. Dit is 
onnodig, heel duur, geeft geen meerwaarde 

aan de achterliggende open ruimte/natuur en 
het discrimineert de inwoners van het 

"hoekske" in de Singelweg.

Geen fraai uitzicht voor de 
bewoners en wat als het water 

nog meer stijgt.

Er moet getracht worden meer 
ruimte voor water te maken, 

i.p.v. het gewoon tegen te 
houden, dit verplaatst het 

probleem.



Mespelare als overstroombaar gebied



Mespelare als overstroombaar gebied

overstroombare vallei



Mespelare als overstroombaar gebied

herstel authentiek 
karakter

ruimte voor natuur 
en waterduurzaam

bebouwing op bepaalde 
plaatsen onlogisch



Mespelare als overstroombaar gebied
verlies 

eigendom/landbouwgrond 

financiële 
haalbaarheid

Kunnen natuurlijke 
barrières helpen?

Bouwstop in het 
gebied



Mespelare is een kleine pittoreske 
woonkern die ontstond op een uitgesproken 

ophoging langs de Dender. De geografische typologie 
én de geschiedenis van dit dorp zijn uniek en dit 

maakt van Mespelare het ideale dorp voor recreatie 
en landschapsbeleving. Een scenario waarin terug 

ruimte gegeven wordt voor water en natuur betreft 
in se landschapsherstel van gebieden die we in de 

eerste plaats niet hadden mogen ontwikkelen.

Vind ik een heel slecht idee, dit heel 
fanatiek , absoluut onmenselijk en 
egoïstisch… Indien men het water 
ruimte wil geven kan dat zonder 

woningen te viseren.

We moeten terug meer ruimte geven 
aan de natuur in plaats van onze wil op 
te dringen en overal te willen bouwen 
en zo een versnipperd landschap te 

creëren.



Ruimte voor het water – wachtbekken



Wachtbekken

oplossing voor 
wateroverlast én 

droogte

minste impact

evenwicht natuur en 
mens



Wachtbekken
artificiële aanblik

onnodig 



Dit lijkt me een goed idee om te 
combineren met voorstel 1b, als daarvoor 
gekozen wordt. Voorstel 2 zal nog steeds 
effectiever zijn qua waterinfiltratie en dus 

beter om droogtepieken op te vangen in de 
toekomst. Het bestrijkt ook een groter 

gebied.

Momenteel gaan landbouw, 
recreatie en wonen goed met 

elkaar om. Droge periodes 
komen niet echt voor op de 

lager gelegen gronden.

Dit lijkt me een goed 
compromis voor zowel de 
bewoners als de natuur.

Geen nood aan bijkomende natuur, 
die is er al meer dan genoeg.

.





1 2



3 4



Wat doen we met jouw feedback? 



Vragen? 
Stuur een mailtje naar 
info@ruimtevoorwater.be


