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Overstromingen in Kraainem-Noord: de stand van zaken 
 
 
Beste buurtbewoners,  
 
 
Zoals jullie weten ligt de problematiek van de overstromingen ons nauw aan het hart (zie ons 
programma op www.kraainem-unie.be en onze KU News nr. 8 van augustus 2018).  
 
In 2018 is de waterdistributie (en riolering) in onze gemeente in 2018 door De Watergroep 
overgenomen (zie KU News nr. 6 van februari 2018). In september 2017 hebben wij nog een 
presentatie van Vivaqua gekregen “algemeen zicht over de overstromingsproblematiek”. Het 
is uiteraard belangrijk dat de geplande projecten (o.a. van bufferbekkens) zo goed mogelijk 
opgevolgd worden door de nieuwe operator. 
 
Recentelijk hebben wij de bevestiging gekregen dat een startvergadering hieromtrent met 
een aantal stakeholders (o.a. De Watergroep, Aquafin [beheer rioleringsstelsel], Riopact 
[samenwerking Watergroep/Aquafin], alsook de technische diensten van enkele gemeenten 
waarvan Kraainem en Wezembeek-Oppem…) zou plaatsvinden op 23/10/2018. Op deze 
startvergadering zal eveneens bekeken worden waar er welke alarmsystemen op korte 
termijn kunnen worden voorzien. 
 
In 2014 heeft Kraainem-Unie trouwens op de gemeenteraad herhaaldelijk geïnformeerd naar 
de stand van zaken ivm het alarmsysteem (*) dat in de Van Hovestraat of in de buurt (Kleine 
Maalbeek) op vraag van de bewoners geïnstalleerd zou worden. Dit zou door Vivaqua 
bekeken worden, maar tot hiertoe is er blijkbaar nog niets operationeels op deze locatie. Er 
zou wel een "alarmsysteem Roodebeek" bestaan, maar blijkbaar krijgt niet iedereen een 
signaal als er een potentieel gevaarlijke situatie zich voordoet.  
 
(*) Hoe werkt zo’n systeem? Zie het voorbeeld van de Woluwe collector 
http://www.flowbru.be/nl/brussel-overzicht-meetstations/woluwe-collector-uitgang-
gewest?set_language=nl 

 

Door de stijging van het water in 

de collector op te volgen kan men 

een idee krijgen van potentiële 

problemen indien de leiding 

verzadigd geraakt (vanaf 17:50 in 

dit voorbeeld op 26 juli 2018). 

 

 

Er zijn dus nog een aantal vragen in dit dossier, en wij hopen dat wij na de 
overlegvergadering van 23/10/2018 meer duidelijkheid zullen kunnen scheppen ivm de 
volgende stappen. Wij blijven dit project op de voet volgen en houden u op de hoogte via 
www.kraainem-unie.be 
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