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1. Context 

 
Het ‘zusterbekken initiatief Mpanga-Gete’ komt voort uit de projecten die Join For Water samen met 
lokale partners uitwerkt in Oeganda. De provincie Vlaams-Brabant steunde Join For Water hier al 
eerder bij en steunt nu opnieuw projecten die in Oeganda leiden tot een betere toegang tot water, 
een bescherming van natte natuur of een klimaatveerkrachtig behoud en beheer van de 
waterbekkens.  
 
In Oeganda bestaat goede wetgeving rond het beschermen van waardevolle ecosystemen. Zo is er 
bijvoorbeeld een wet die voorschrijft dat een bufferzone van 100 meter moet worden gerespecteerd 
rond rivieren en wetlands, waar in principe geen (landbouw)activiteiten mogen plaatsvinden. 
Wetlands zijn zelfs helemaal verboden terrein. Maar we zien dat deze zones toch vaak ingenomen 
worden en dat handhaving beperkt blijft.  

In het vorige 5-jaren programma hebben Join For Water en haar partners in Oeganda al veel 
ingezet op het beschermen van deze ‘no-go’ zones. Dit gebeurde onder andere door de zones te 
herbebossen en alternatieve inkomensbronnen te ontwikkelen. Maar met het oog op meer duurzame 
oplossingen die ook rekening houden met de lokale context van bevolkingsdruk, willen we ook meer 
expliciet inzetten op het creëren van win-win situaties voor mens en natuur binnen deze zones.  
 
Net zoals er zusterbanden bestaan tussen steden, is er ook een (informele) ‘zusterband’ opgezet tussen 
het bekken van de Mpanga in Oeganda en dat van de Getes in Vlaanderen. Binnen dit project staat het 
uitwisselen van kennis en ervaringen centraal. Effecten van klimaatverandering zoals extreme regenval 
met erosie en overstromingen als gevolg of juist lange periodes van droogte, komen voor in Oeganda 
maar kennen we ondertussen ook bij ons. 

Hoe kan er worden omgegaan met uitdagingen die steeds vaker zullen voorkomen? Welke 
recepten tot succes bestaan er en welke maatregelen voldoen toch niet helemaal? Welke wetgeving 
kan helpen om van rivierbekkens klimaat veerkrachtige gehelen te maken? Dit soort vragen worden 
onderzocht in Oeganda en bij ons, om op zoek te gaan naar gelijkenissen of verschillen om van elkaar 
te leren. 
 
De bevindingen uit casussen, onderzoek naar wetgeving en wetenschappelijke kennis zullen op 
websites van Vlaams-Brabant en Join For Water worden getoond en zullen mee de input vormen voor 
een uitwisselingsmoment tussen actoren uit zowel Oeganda als Vlaams-Brabant. Zo kunnen we samen 
streven naar een integraal beheer van de Mpanga en de Getes. 
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2. Onderzoekskaders 

 
Binnen dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven bij het onderzoekskader dat werd opgesteld 
voor dit project op basis van literatuuronderzoek. Dit kader vormt de basis om de casussen rond de 
Gete en de Mpanga te bestuderen.  
 
 

2.1. Integraal oeverbeleid 

 
Gezien de voortschrijdende ecologische crisis, is de bescherming van gevoelige ecosystemen essentieel 
om van de gekoppelde ecosysteemdiensten te kunnen blijven genieten. Oeverzones vormen de grens 
tussen land en water, en spelen dan ook een belangrijke mediërende rol tussen beide ecosystemen. 
Door deze positie tussen twee uitersten herbergen ze een belangrijke biodiversiteit en bieden ze 
verschillende diensten voor zowel de rivier als voor de mens, gaande van het vermijden van inspoelen 
van vervuilende stoffen of sedimenten vanop het land, het beperken van de overlast door 
overstromingen tot het aanvullen van grondwater en het verlenen van toegang tot water voor 
gemeenschappen.  

De bescherming van oeverzones is dan ook essentieel en kan vanuit verschillende hoeken 
worden benaderd. Om succesvol te zijn is een integrale benadering echter noodzakelijk, uitdagingen 
voor mens en natuur moeten samen worden aangepakt (González et al., 2017; Singh et al., 2021). 
 
Op basis van González e.a. (2017) en Singh, Tiwari en Singh (2021) kan – voor het analyseren en 
uitbouwen van een integraal oeverbeleid – worden gewerkt met het kader in figuur 1.  
 
 

 

Figuur 1 - Kader voor een geïntegreerd oeverbeleid. Bron: eigen figuur op basis op basis van González e.a. (2017) en Singh, 
Tiwari, en Singh (2021). 

 
 
Het kader voor een integraal oeverbeheer bestaat uit vijf complementaire delen: educatie, 
inventarisatie, bescherming, duurzaam beheer en (structuur)herstel. Om het best mogelijke resultaat 
te bekomen, moeten maatregelen gesitueerd in alle delen gezamenlijk – of minstens evenwaardig –  
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worden toegepast. Daarnaast wordt er nog een extra overkoepelend luik met ‘samenwerking’ en 
‘participatie’ toegevoegd, aangezien dit essentieel is om bij alle delen van het kader toe te passen.  
 
 

2.1.1. Inventarisatie 

Vooraleer beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden is een inventarisatie van de staat van 
het rivierbekken belangrijk. Op basis van de exacte staat van het bekken kunnen vervolgens 
maatregelen op maat worden getroffen.  
 
 

2.1.2. Bescherming  

Bescherming (ook wel behoud of instandhouding) van intacte oevergebieden is van groot belang, 
zowel uit milieu- als uit economisch oogpunt. Het is te onderscheiden van structuurherstel, dat 
betrekking heeft op aangetaste systemen. Intacte oevergebieden zijn waardevolle referentieplaatsen 
om inzicht te krijgen in de doelstellingen en de doeltreffendheid van verschillende 
herstelbenaderingen en andere beheersinspanningen. In sommige gevallen zijn zij belangrijke bronnen 
van genetisch materiaal voor de herintroductie van inheemse soorten in te herstellen gebieden. Om 
deze en andere redenen verdienen oevergebieden in een natuurgebied een hoog beschermingsniveau. 

Voor het uitwerken van bescherming van oeverzones is een wettelijk kader een belangrijk 
element. Opnieuw is een integrale benadering belangrijk om de verschillende aspecten (zowel 
natuurlijk als menselijk) waarmee oevers in aanraking komen te verzoenen (Singh et al., 2021, 208). 

Hierdoor kan worden vermeden dat verschillende individuele wetten elkaar kunnen 
tegenwerken, zoals ook González e.a. beschrijven: “For example, in Europe, young cohorts of poplar 
and willow trees are frequently removed under the Flood Risk Directive to avoid vegetation 
encroachment and increase stream conveyance capacity, while these same species are being promoted 
by the Habitats Directive to preserve alluvial forests and create ecological networks along river” 
(González et al., 2017, 23). 
 
 

2.1.3. Duurzaam beheer 

Duurzame beheerstechnieken algemeen 
Vanuit een wettelijk kader dat bescherming mogelijk maakt, kunnen vervolgens maatregelen worden 
getroffen om tot de eigenlijke bescherming te komen. Omdat waterlopen deel uitmaken van ruimere 
stroomgebieden, moet het beheer van waterlopen – maar ook hun oeverzones – binnen dit ruimere 
gebied worden bekeken.  

Het is een holistische benadering die meerdere bronnen van verontreiniging binnen een 
stroomgebied aanpakt, zoals afspoeling van vervuiling door steden en landbouw, landschapswijziging, 
uitgeput of verontreinigd grondwater en de introductie van exotische soorten. Het richt zich op die 
problemen die niet adequaat worden aangepakt door traditionele programma's voor 
puntbronvervuiling, die er meestal niet in zijn geslaagd oeverzones te beschermen tegen de 
cumulatieve effecten van meerdere activiteiten of bronnen van vervuiling.  

Hoewel het beheer van oeverzones kan variëren wat betreft specifieke doelstellingen, 
prioriteiten, elementen, tijdschema en middelen, moet het integraal beheer worden gebaseerd op het 
sluiten van partnerschappen (kwam al aan bod), zich richten op specifieke geografische gebieden en 
zich laten sturen door wetenschappelijke kaders.  

 
Verschillen in beheer kunnen worden gezien tussen een meer vrijwillige of juist restrictieve aanpak bij 
het treffen van maatregelen. Bij een restrictieve aanpak worden bijvoorbeeld bepaalde zones 
uitgesloten van enige activiteiten. Een vrijwillige aanpak vormt het tegenovergestelde en vertrekt 
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vanuit engagementen van bijvoorbeeld landeigenaars. Bij een restrictieve aanpak is echter controle 
noodzakelijk en een vrijwillige aanpak vereist vaak een groot engagement. Een tussenweg wordt vaak 
gevonden in het werken met stimulansen, waarbij gebruikers of eigenaars worden gestimuleerd tot 
het nemen of volgen van bepaalde maatregelen.  
 
Daarnaast zijn er ook twee vormen van beheer waarop maatregelen gebaseerd kunnen zijn: land 
sparing en land sharing. Land sparing heeft als doel zoveel mogelijk land te vrijwaren, door 
intensifiëring te koppelen aan het vrijwaren van natuur op andere percelen. De schaal waarop dit 
gebeurt kan sterk verschillen. Op kleine schaal bijvoorbeeld door de aanleg van kleine 
landschapselementen of een ander beheer van perceelsranden. Deze principes van land sparing 
(kunnen) worden uitgewerkt in de vorm van beheersovereenkomsten (agri-environment schemes). Bij 
de principes van land sharing, worden natuurbehoud en andere functies dan weer samen 
gecombineerd. Er wordt gewerkt volgens de principes van agrarisch natuurbehoud om via een meer 
extensieve landbouw ook biodiversiteit op landbouwpercelen te kunnen behouden (Honnay & 
Ceulemans, 2016). 

Met zicht op het beschermen van biodiversiteit schuiven Honnay en Ceulemans (2016) in 
eerste instantie land sparing op grote schaal naar voren voor regio’s met een belangrijke 
biodiversiteitswaarde en relatief weinig menselijke impact. Oeverzones kunnen vanuit eenzelfde 
afweging worden benaderd en als beschermde zones worden opgenomen in grotere gehelen. In 
gebieden waar dit niet mogelijk is zijn andere zullen andere maatregelen zoals bufferzones nodig zijn 
(González et al., 2017, 25). Agrarisch natuurbeheer (land sparing op kleine schaal) of organische 
landbouwvormen worden idealiter langs de randen van natuurgebied gesitueerd als buffer tussen 
natuur en cultuurlandschappen. Voor het verbeteren van de waterkwaliteit zijn bronmaatregelen 
belangrijk en moet er worden gestreefd naar een vermindering van het gebruik van mest- en 
bestrijdingsstoffen (Honnay & Ceulemans, 2016, 186-87). 
 

 

Figuur 2 - Overzicht basisprincipes land management. Land sparing op grote of kleine schaal versus land sharing. Bron: eigen 
bewerking op basis van Honnay & Ceulemans (2016). 
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Figuur 3 - Overzicht van mogelijke maatregelen voor het beschermen van oeverzones. Bron: Rinku Singh, A. K. Tiwari, en G. 
S. Singh (2021). 

 
 

Voorbeeldmaatregel: agro-ecologische beheersovereenkomsten 
Bij agro-ecologische beheersovereenkomsten worden met landbouwers bepaalde maatregelen 
afgesproken die ze (vaak tegen vergoeding) uitvoeren op hun land. De effectiviteit van deze 
overeenkomsten voor het behouden of versterken van biodiversiteit is vaak moeilijk te meten. Bij 
eerdere studies konden dan ook geen of beperkte conclusies worden getrokken die geen betere 
condities (Kleijn et al., 2001) of slechts een beperkte toename aan soorten maar zonder duidelijke 
conclusies toonden (Kleijn & Sutherland, 2003). 

Een recente overzichtsstudie toonde dat beheersmaatregelen in Europa echter een eerder 
positief effect hebben gehad. Een belangrijke kanttekening is echter dat dit een zeer 
kapitaalsintensieve manier van beheer is gebleken. Voor regio’s waar er nog steeds een grote 
expansiedruk van agrarisch gebied bestaat, zien Batáry e.a. echter wel het potentieel van agro-
ecologische beheersmaatregelen om minder intensieve of destructieve landbouwpraktijken tot stand 
te brengen (Batáry et al., 2015, 1006-16). 
 
 

Voorbeeldmaatregel: bufferzones 
Het in stand houden van bufferzones langs waterlopen is een veelgebruikte methode om de waterloop 
of oeverzone te beschermen. Dit kan zowel worden georganiseerd op een restrictieve manier door het 
afbakenen van bepaalde zones waar geen activiteiten mogen plaatsvinden, of op basis van stimulansen 
waardoor de creatie en instandhouding van buffers aansluit bij het afsluiten van 
beheersovereenkomsten.  

De benodigde bufferbreedte is afhankelijk van waar deze voornamelijk voor wordt toegepast. 
De geadviseerde bufferbreedtes lopen uiteen en zijn afhankelijk van een aantal factoren. Eerst en 
vooral is het belangrijk om te bepalen welk doel de bufferzone voornamelijk moet dienen. Anderzijds 
zijn ook de omgeving, hellingsgraad van de oeverzone, aanwezige vegetatie, landgebruik… factoren 
die de breedte van een bufferzone mee kunnen sturen.  
 Gekeken naar het voorkomen of beperken van erosie zijn vooral de eerste 10 meter van een 
bufferstrook belangrijk om wegspoelende sedimenten tegen te houden. Een mogelijke verdere 
breedte van een buffer gaat in mindere mate extra bijdragen tot het vasthouden van sedimenten. 
Andere auteurs verwijzen naar bufferbreedtes tussen 4 m en 8 m als ideale breedte om sedimenten 
vast te houden of te vermijden dat vervuilende stoffen die zich binden aan sedimenten in de waterloop 
belanden. Voor het beschermen van de waterkwaliteit tegen oplosbare poluenten wordt verwezen 
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naar breedtes van 15 m of meer. Belangrijk is dat bij het gebruik van buffers om inspoelen van 
schadelijke stoffen te vermijden, ook een actief beheer van de buffer door bijvoorbeeld begrazing vaak 
noodzakelijk is. Buffers bieden tegen verontreiniging van waterlopen wel bescherming, maar bovenal 
zijn bronmaatregelen nodig om de waterkwaliteit te verhoge: het vermijden van het gebruik van 
schadelijke stoffen (Cole et al., 2020, 8-9). 
 
 

 

Figuur 4 - Overzicht van het (bewezen) effect van buffergroottes en inrichting ervan op diverse ecosysteemdiensten. Bron: 
Lorna J. Cole, Jenni Stockan, en Rachel Helliwel (2020). 

 
 
De buffers langs waterlopen kunnen op verschillende manieren worden ingericht, elk met hun sterktes 
en idealiter afhankelijk van de te bereiken doelstellingen. Om een zo sterk mogelijk resultaat te 
behalen met de bufferstrook stellen Cole et al. (2020) op basis van Correll (2005) een gezoneerde 
inrichting voor. Een eerste smalle zone met inheemse bomen dient vooral ter versterking van de 
directe oever en kan daarnaast ook onder meer de infiltratie van water ondersteunen.  

Naast deze zone kan een bredere zone worden ingericht met inheemse houtige gewassen die 
ook voor voedselproductie dienst kunnen doen. Door binnen deze zone te werken volgens de principes 
van agro-forestry kunnen zowel de oevers beschermd worden en kan door een bijkomend inkomen 
het verlies aan land voor de oeverzone deels gecompenseerd worden.  

De laatste zone die het verst van de waterloop gelegen bestaat volgens dit schema uit een 
(opnieuw smallere) dense grasstrook. Deze dient vooral om te voorkomen dat sedimenten de zones 
dichter bij de waterloop instromen en tevens als buffer voor vervuilende stoffen.  
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Figuur 5 – Schema van een gezoneerde buffer langs een waterloop. Bron: eigen bewerking op basis van Cole, L. J., Stockan, 
J., & Helliwell, R. (2020). 

 
 

Voorbeeldmaatregel: PES (payment for environmental services) 
Een methode voor bescherming van waterlopen en ecologische functies die vaak naar voren wordt 
geschoven is payment for environmental services; het tegen betaling voorzien van 
milieubeschermingsmaatregelen. Het basisprincipe is dat een ‘koper’ van ecosysteemdiensten of 
milieubeschermingsmaatregelen een aanbieder van deze diensten betaalt. Met betrekking tot water 
is dit bijvoorbeeld een gebruiker van water stroomafwaarts die zal betalen voor bescherming van de 
waterloop stroomopwaarts.  

Betaalde ecosysteemdiensten gaan uit van een vrijwillige instap in dit markt-gebaseerd 
systeem. Binnen dit model kunnen zowel acties worden vergoed die zaken vermijden of juist 
stimuleren (ontbossing vermijden versus bomen actief aanplanten). Belangrijk is dat de aangeboden 
dienst hoger wordt gewaardeerd dan het aanbieden van de dienst. Anders ontstaat er een 
onevenwicht tussen aanbod en vraag. Duidelijke afspraken over wie als ‘aanbieder’ van de diensten 
kan functioneren zijn echter belangrijk, al is hier een sterke controle voor noodzakelijk. Door deze 
noodzakelijkheden is een PES-model bijvoorbeeld minder vanzelfsprekend in agrarische 
frontiergebieden onderhevig aan snelle veranderingen maar waar het management niet sterk staat 
(Lambin et al., 2014, 134-35).  
 
In Kenya is met hulp van onder meer WWF Kenya een PES-model uitgerold in het Lake Naivasha bekken 
waarbij zeer diverse maatregelen tegelijk werden toegepast om de wateruitdagingen vanuit 
verschillende perspectieven integraal aan te pakken (Chiramba et al., 2011). 
 
Bij een studie over de mogelijkheden voor PES-systemen in Oeganda werd vertrokken vanuit vijf 
begincriteria: 1) duidelijke ecosysteemdiensten; 2) minstens één koper; 3) minstens 1 dienst die 
‘verkocht’ kan worden; 4) minstens 1 aanbieder van de dienst; 5) conditionaliteit.  

Binnen de studie werden een aantal belangrijke kanttekeningen genoteerd om de 
implementatie van PES mogelijk te maken. De implementatie van een PES-systeem kan alleen werken 
bijkomend bij reeds een zekere motivatie om of besef dat maatregelen genomen moeten worden om 
de ecosysteemdiensten te kunnen versterken. Er moet een goed besef zijn bij zowel stroomafwaartse 
gebruikers als bij stroomopwaarstse landeigenaars/aanbieders dat ze elkaar kunnen versterken. Als 
een PES-systeem een eenzijdige operatie is zal deze niet werken.  
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Daarnaast moet er ook een zeker institutioneel of gemeenschapsnetwerk bestaan om o.a. 
implementatie en controle te verzorgen. Ngo’s kunnen als intermediaire speler werken, maar kennis 
over de uitdagingen en oplossingen is nodig bij alle actoren, net als hun actieve betrokkenheid bij het 
hele proces (via vertegenwoordiging, participatie of een co-productieve opzet van het systeem). 

De financiering moet ten slotte afhangen van de motivatie om te voorzien in een versterking 
van ecosysteemdiensten, wat aansluit bij het besef en de motivatie om beschermingsmaatregelen te 
willen nemen. Om goed te werken mogen de kosten die betaald worden voor het voorzien van de 
beschermingsmaatregelen de normale kost voor een goed niet overschrijden. De voordelen van de 
verandering in landgebruik moeten bovendien de kosten van het nemen van maatregelen overstijgen. 
Het opzetten van een PES-systeem vraagt dus wel een zekere afweging van belangen, voor- en nadelen 
(Sengalama & Quillérou, 2016). 
 
 

2.1.4. Educatie 

Het aanbieden van kennis aan beleidsmakers, landeigenaars, gebruikers en een breder publiek is 
essentieel om de bovenstaande bescherming(smaatregelen) op een duurzame manier succesvol te 
laten zijn. Het aanbieden van kennis kan ervoor zorgen dat het bewustzijn van mensen over 
oeverzones en de daarmee samenhangende uitdagingen vergroot. Zo kunnen de nodige vaardigheden 
en deskundigheid worden ontwikkeld om de uitdagingen aan te pakken en attitudes, motivaties en 
verbintenissen worden gestimuleerd om weloverwogen beslissingen en verantwoordelijke actie te 
ondernemen. Samengevat kan educatie gericht op de bescherming van oeverzones zich richten op: 

- Kennis- en bewustzijn van en inzicht in de oeverzones en uitdagingen 
- Attitudes van zorg voor de oeverzones en motivatie om de oeverkwaliteit te verbeteren of te 

handhaven 
- Vaardigheden om oeverproblemen te identificeren en te helpen oplossen 
- Deelname aan activiteiten die leiden tot de oplossing van problemen in oevergebieden 

 
In het rapport Weerbaar Waterland (Declerck et al., 2022) wordt eveneens op het belang van de 
overdracht van kennis gewezen om iedereen bewust te maken van de uitdagingen die verbonden zijn 
aan water als breed thema. Het expertenrapport pleit expliciet voor een cultuuromslag wat betreft 
water: “Om aan te zetten tot gedragsverandering beschikt de overheid over de klassieke instrumenten: 
voorlichting en bewustmaking, financiële stimulansen of premies (de wortel) en regelgeving (de stok). 
Wondermiddelen zijn dat niet: gedragsverandering is een complex en moeizaam proces en laat zich 
niet zomaar sturen met beleidsinterventies en overheidscommunicatie. Naast het versterken van het 
onderwijs over het watersysteem kan de overheid daarom ook gedragswetenschappers in de arm 
nemen om het ‘overstromingsbewustzijn’ van burgers te verhogen” (Declerck et al., 2022, 112).  
 González et al. (2017) schuiven ook het betrekken van gemeenschappen binnen 
burgerwetenschapsprojecten naar voren. Dit zorgt voor een versterking van de betrokkenheid en 
kennis binnen de gemeenschap rond een problematiek. Met betrekking tot tuinen in Vlaanderen wordt 
het sensibiliserend belang van burgerwetenschap ook benadrukt in Kiemen voor een Toekomstig 
Tuinenbeleid (Dewaelheyns et al., 2021).  
 
 

2.1.5. Structuurherstel 

Een laatste element binnen het kader van integraal oeverbeheer heeft betrekking op structuurherstel 
van oeverzones. Rivieren opnieuw ruimte geven door hermeanderen te stimuleren en oevers te 
ontharden wordt onder meer naar voren geschoven als belangrijke actie in een rapport dat verscheen 
na de wateroverlast in Vlaanderen in de zomer van 2021. Waar mogelijk moet volgens de auteurs 
resoluut worden gekozen voor natuurlijke oplossingen tegen wateroverlast, eerder dan te vertrouwen 
op kunstmatig aangelegde overstromingsgebieden of artificiële oplossingen om overstromingen tegen 
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te gaan (Declerck et al., 2022). Ook González e.a. verwijzen naar dezelfde principes, waarbij rivieren 
opnieuw ruimte moeten kunnen krijgen (González et al., 2017, 25-26). 

Desondanks is het herstel van aangetaste oevergebieden vaak een wetenschappelijke en 
sociale uitdaging. Het komt voor dat de natuurlijke of ongerepte toestand van een bepaald 
oevergebied niet meer bestaat. In andere gevallen kunnen meerdere oorzaken van aantasting zich 
over lange perioden hebben voorgedaan, zodat de oorzaak-gevolgrelaties die de bestaande 
omstandigheden bepalen niet goed bekend of gemakkelijk te ontcijferen zijn, zowel op lokale als op 
ruimere landschapsschaal. 

Hoewel ecologisch herstel voor sommige gebieden een haalbaar en gewenst doel kan zijn, kan 
het niet overal meer worden bereikt. Bijvoorbeeld permanente of onomkeerbare veranderingen in 
hydrologische verstoringsregimes (bijvoorbeeld dammen, stroomgebiedoverschrijdende omleidingen, 
irrigatieprojecten, uitgebreide landschapswijziging), natuurlijke processen (b.v. wereldwijde 
klimaatverandering, versnelde erosie), kanaal- en uiterwaardmorfologie (b.v, kanaalinsnijding, 
golfbrekers, dijken), en andere gevolgen (b.v. uitroeiing van soorten, biotische invasies) kunnen een 
ecologisch (structuur)herstel minder gewenst of zelfs onmogelijk maken.  

Oevergebieden aan grote rivieren vormen wellicht een grotere uitdaging dan die aan kleinere 
stromen en rivieren, omdat het aantal factoren dat van invloed is op het stroomregime op deze grotere 
schaal groter is (Gore en Shields, 1998). Toch zijn er, zelfs in dergelijke situaties, vaak talrijke 
mogelijkheden om een aanzienlijke ecologische verbetering van de oeverzones te bewerkstelligen en 
althans gedeeltelijk veel van de functies te herstellen die zij vroeger vervulden. 
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2.2. Overkoepelend principe: samenwerking voor een integraal 
waterbeleid 

 
De geïntegreerde aanpak voor een succesvol beheer van oeverzones werd hierboven toegelicht. Om 
ervoor te zorgen dat dit beheer zo succesvol mogelijk kan zijn, worden bij het gehele oeverbeheer 
idealiter zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken. Zo kunnen de belangrijkste besluiten vanuit 
brede groep worden gedragen waardoor milieudoelstellingen kunnen worden geïntegreerd bij 
economische, sociale en culturele doelstellingen. Door het actief samenbrengen van actoren, kunnen 
ook degenen die afhankelijk zijn van de natuurlijke hulpbronnen in de oevergebieden informatie over 
de planning en uitvoering van activiteiten verkrijgen. 
 

Participatieladder Arnstein 
Om invulling te geven aan het luik ‘samenwerking-participatie’ uit het kader geïntegreerd oeverbeheer 
vormt de ‘participatieladder’ van Sherry Arnstein een al oudere maar nog steeds waardevolle aanzet 
(Arnstein, 1969). In haar artikel uit 1969 beschrijft ze vormen van participatie, gaande van non-
participatie (met manipulatie of therapie) via groeiende vormen van samenwerking tot volledige 
citizen power waarbij burgers een steeds toenemende controle krijgen.  

Ondanks het artikel meer dan vijftig jaar geleden geschreven werd, komen veel vormen van 
participatie die onder citizen power vallen nog steeds zelden voor. Nochtans is het belang van actieve 
betrokkenheid van alle mogelijke actoren essentieel, ook bij projecten rond oeverbescherming: 
“Frequently it was found that many management plans did not achieve their targets due to lack of 
coordination, collaboration and participation among different stakeholders” (Singh et al., 2021, 204).  

Het belangrijkste om uit dit participatie-kader te onthouden is het belang om te streven naar 
een zo sterk mogelijke betrokkenheid van lokale actoren en bevolking bij een waterbeleid. Als een 
project door de lokale bevolking gedragen wordt, is de kans op een duurzaam behoud groter.  
 

 

Figuur 6 - De participatieladder van Arnstein. Bron: eigen bewerking op basis van S. R. Sherry (1969). 
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2.3. Analysekader casussen 

 
Om vergelijkingen te kunnen maken tussen praktijken en uitdagingen in Oeganda en in Vlaanderen 
worden een aantal casussen besproken. De casussen kunnen telkens binnen een bepaald deel van het 
ruimere kader voor integraal oeverbeheer worden gesitueerd, maar worden ook volgens een eigen 
structuur opgesteld.  

Deze structuur is gebaseerd op het kader van de neighbourhood arrangement, ontwikkeld 
door Hajer et al. (2020). Binnen dit kader wordt gekeken naar enkele om een neighbourhood 
arrangement systematisch in beeld te brengen. Dit kader bestaat uit de elementen: actoren, middelen 
en wetgeving. Het wordt aangevuld met meer algemene elementen om projecten te synthetiseren 
zoals aanleidingen, uitdagingen, verloop en participatie binnen een project. 
 
In functie van de casussen is een ruimere structuur uitgewerkt die de elementen van de neighbourhood 
arrangement in beeld brengt, maar ook kijkt naar de aanleidingen tot het project binnen de casus, het 
verloop van het proces, de belangrijkste uitdagingen en de manier waarop participatie benaderd werd 
binnen de casus. Door casussen in zowel Vlaanderen als het Mpanga-bekken op deze manier te 
analyseren wordt het mogelijk om uitdagingen of kansen met elkaar te vergelijken, ondanks heel 
verschillende contexten in beide regio’s.  
 
 

Structuur analyse casussen 
Locatie Oppervlakte 

projectgebied 
Start- en 
einddatum project 

Betrokken actoren Focus binnen de 
casus 

     

 

Aanleidingen  

Verloop  

Uitdagingen  

Middelen/ 
instrumenten/ 
Wetgeving 

 

Participatie  

 
Focus binnen de casus:  
Waarop werd voornamelijk gefocust binnen het project? Wat waren de voornaamste redenen om het project op te zetten? 
(Beknopt, in enkele woorden. Uitgebreider bij ‘aanleidingen’) 
 
Verloop van het proces: 
Door wie werd het proces op gang getrokken? Hoe verliep het?  
 
Uitdagingen: 
Wat waren doorheen het proces (vooraf – tijdens – nadien) de belangrijkste uitdagingen waarmee er moest worden 
omgegaan? Hoe gebeurde dit?  
 
Middelen, instrumenten en wetgeving: 
Welke instrumenten kwamen aan bod doorheen het project? Waarom werd er gekozen voor deze instrumenten? Welke 
middelen werden gebruikt voor het project? Vanwaar komen deze? Zijn de gebruikte instrumenten en wetgeving voldoende? 
Wat zou er anders of beter kunnen?  
 
(Hoe) werd er aan de slag gegaan met participatie binnen het project? 
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3. Vlaanderen: de Gete-streek en aanvullende instrumenten 

 

3.1. Gete-streek (Vlaams-Brabant, BE) 

Focus: project ‘Water-Land-Schap’ en gerelateerde projecten  
 

Locatie Oppervlakte 
projectgebied 

Start- en 
einddatum 

Betrokken actoren Focus binnen de 
casus 

Valleien van de 
Getes. Op het 
grondgebied van 
de gemeenten 
Hoegaarden, 
Geetbets, Linter, 
Landen, Tienen en 
Zoutleeuw  

Afstroomgebied 
van de Getes. 
Grondgebied Gete-
gemeenten met 
kleine uitbreiding: 
+/- 283 km2 
 

2017 – 2020 
(Strategisch project 
Gete-streek);  
2018 – heden 
(Water-Land-
Schap) 

Gemeenten; VMM; 
VLM; Bekken-
secretariaat 
Demerbekken; 
wateringen; 
Boerenbond; 
provincie Vlaams-
Brabant … 
  

Overstromingen en 
droogtes beperken 
door 
natuurherstel; 
ecologische 
kwaliteit herstellen 

 

Aanleidingen Een groeiend bewustzijn dat vernatuurlijking nodig is om de omgeving aan te passen 
aan groeiende uitdagingen gerelateerd aan water.  

- Overstromingen in juli 2021 als zeer directe extra stimulans. 

 

Verloop Water-Land-Schap is het overkoepelende project (binnen het Strategisch Project Gete-
streek), waarbinnen een veelvoud aan kleine en grote projecten wordt onder gebracht.  
 

Uitdagingen - Samenbrengen van alle actoren rond één verhaal en (eventuele) 

tegenstellingen tussen vele (potentiële) partners proberen weg werken.  

- Verweven van de verschillende belangen en doelstellingen, op een manier die 

voor iedereen aanvaardbaar is.  

- Het omkeren van een ‘geschiedenis van ingrijpen op watersystemen’ 

(drainage, inkapseling waterlopen, …) richting een herstellend en natuurlijker 

beheer. Nog steeds zijn er op de loop van de Getes obstakels te vinden die 

ingrepen stroomopwaarts (mogelijk) bemoeilijken om succesvol te worden. 

  

Middelen/ 
instrumenten/ 
Wetgeving 

Divers; o.a. vanuit een Strategisch Project en Landinrichtingsproject 
 
 
 

Participatie Aanwezig binnen verschillende deelprojecten. Met een focus op het versterken van 
kennis rond wateruitdagingen, samenwerking met landbouwers en het versterken van 
de rol van burgers in het ruime project Water-Land-Schap. Bij grote infrastructurele 
projecten blijft participatie echter vaak nog steeds hangen in een verhaal van 
informeren of consulteren.  
 

 

Samenwerking voor integraal oeverbeheer – actoren in de Gete-streek 
Gezien het belang van participatie is het cruciaal om alle betrokken actoren binnen een bestaand of te 
plannen project in kaart te brengen. Door de wettelijke regelingen (zie verder) rond het beheer van 
waterlopen in Vlaanderen, de gemeenschappelijke uitdagingen en intensieve samenwerking tussen 
gemeenten in de Gete-streek, is er een lange lijst van actoren die aan bod komen binnen de 
uitdagingen rond water.  
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Door de intergemeentelijke samenwerking werken Hoegaarden, Geetbets, Linter, Landen, Tienen en 
Zoutleeuw in het project OnverGETElijk samen met de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap 
Zuid-Hageland, Natuurpunt, Boerenbond, Hageland+ en het Bekkensecretariaat Demerbekken.  
 Het project Water-Land-Schap situeert zich binnen dit ruimere project en kent met de VLM de 
trekkende bovenlokale partner. 
 Het integrale project rond de Getes (Totaalplan Ruimte voor Waterlopen) wordt getrokken 
door het bekkensecretariaat van het Demerbekken. Er wordt eveneens samengewerkt met de 
bovenlokale partners die ook in de bovenstaande projecten aan bod komen, net als met de 
waterbeheerders (VMM, provincie Vlaams Brabant, Wateringen 'De Grote Gete', 'De Kleine Gete', 'De 
Mene', 'De Natte Nest' en Watering van Sint-Truiden). Ook andere Vlaamse administraties (ANB, Dep. 
Landbouw en Visserij, Dep. omgeving), rioolbeheerders (Aquafin, Fluvius) en het middenveld 
(boerenbond, natuurpunt) zijn partners.  

Binnen Hoofdstuk II. Art. 1.2.2 van het Decreet IWB wordt met oog op het voeren van een 
beleid rond IWB ten slotte het participatiebeginsel vermeld. Dit stelt: “op grond waarvan aan de 
burgers vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak wordt verleend bij het voorbereiden, het vaststellen, het 
uitvoeren, het opvolgen en het evalueren van het integraal waterbeleid” (Het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, 2018). Ook binnen het Decreet 
IWB komt het belang van participatie aan bod, al blijft dit in de praktijk vaak hangen bij vormen van 
consultatie of informatiesessies, waardoor het naar een heel actieve betrokkenheid van burgers vaak 
nog zoeken is.  
 
Naast diverse projectpartners staan ook verschillende actoren in voor het beheer van de omgeving. 
Aangezien grote delen van de Gete-streek nog voornamelijk een agrarische invulling kennen, zijn 
landbouwers een zeer belangrijke partner om binnen het landschapsbeheer te betrekken. Daarnaast 
is er ook een groeiende aanwezigheid van Natuurpunt als beheerder en eigenaar van diverse 
natuurgebieden in de omgeving.  
 
 

Inventarisatie 

3.1.1. Inventarisatie toestand Getes en Gete-streek 

De inventarisatie van de kwalitatieve toestand van de Getes gebeurde in het kader van de 
Stroomgebiedsbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 en specifiek binnen het deelplan voor het 
Demerbekken (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2022). 
 
De ‘Getes’ ontspringen in Wallonië en zijn de samengetelde Grote Gete, Kleine Gete en Gete. De eerste 
twee rivieren en hun samenloop zijn gelegen in het bekken van de Demer. Dit bekken is het grootste 
van Vlaanderen en ligt deels in de provincie Vlaams-Brabant en voor het grootste deel in de provincie 
Limburg. 
 Op vlak van ecologische kwaliteit wijken de Getes niet sterk af van Vlaamse (negatieve-matige) 
gemiddelden. Op enkele parameters voor water- en ecologische kwaliteit behaalt vooral de samenloop 
(Gete) een goede score. Zeker voor de Kleine en Grote Gete zijn de scores over verschillende 
parameters heen eerder ontoereikend of matig. Redenen hiervoor zijn onder meer 
grensoverschrijdende vervuiling (vanuit Wallonië) en bedrijven in de omgeving van Tienen.  

Naast uitdagingen rond de ecologische kwaliteit van de waterlopen, heeft de omgeving van de 
Getes de voorbije jaren ook regelmatig te kampen gehad met een overstromings- en 
erosieproblematiek. Het ruimere Demerbekken – en dus ook de Getes – is voornamelijk kwetsbaar 
voor pluviale overstromingen, door overvloedige regen veroorzaakt. Met name het knooppunt waar 
onder meer de Gete in de Demer stroomt is gevoelig voor overstromingen. Door leembodems langs 
de Kleine en Grote Gete is dit gebied gevoelig voor erosie.  
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Enkele belangrijke uitdagingen met betrekking tot de waterkwaliteit, erosie- en 
overstromingsproblematiek zijn het versterken van de waterzuiveringsinfrastructuur, de afkoppeling 
van hemelwater vanop harde oppervlaktes, erosiebestrijding door intensievere samenwerking met 
onder meer landbouwers, het voorzien van zowel natuurlijke overstromingsmogelijkheden als 
waterbuffering en hergebruik in tijden van droogte en ten slotte een algemenere versterking van de 
interactie tussen de valleigronden en hun waterlopen.  
 
 

3.1.2. Bescherming 

Europese wetgeving 
Het integraal waterbeheer (IWB) in Europa is opgedeeld volgens verschillende geografische niveau’s: 
stroomgebieden, bekkens en deelbekkens. De stroomgebieden hebben de grootste schaal en 
omvatten het hele gebied waarin water wordt verzameld dat via de dragende rivier van dat 
stroomgebied naar zee stroomt. Ieder stroomgebied is vervolgens opgedeeld in bekkens, gebieden 
waarin het afvloeiende water naar één punt in een waterloop of kanaal stroomt. Deze bekkens worden 
op basis van hydrografische criteria onderverdeeld in deelbekkens.  
 
Met zicht op de bescherming van water is de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW; Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, 2000) de basis voor alle 
wetgeving binnen de Europese Unie. Sinds de richtlijn van kracht is (22 december 2000) heeft deze als 
doel de watervoorraden en waterkwaliteit in Europa veilig te stellen, gevolgen van overstromingen of 
periodes van droogte te minimaliseren en lidstaten op een duurzame manier met water te laten 
omgaan. Om dit te bekomen moeten lidstaten per stroomgebied een beheerplan opstellen. 

Het gehele watersysteem (zowel landoppervlaktewater, overgangswater, kust- en 
grondwater) is een complex ecosysteem dat zich niet beperkt tot nationale grenzen. Met de EKW werd 
voor het eerst een planning voorzien op het niveau van de internationale stroomgebieden en dus 
grensoverschrijdend.  

Het oorspronkelijke doel van de EKW was om tegen 2015 een goede kwaliteit van het 
watersysteem te bekomen. De mogelijkheid werd geboden om twee keer een uitstel van 6 jaar te 
bekomen, wat door Vlaanderen telkens werd aangevraagd. Tegen uiterlijk 2027 zou Vlaanderen nu 
moeten voldoen aan de kwaliteitseisen binnen de EKW.  
 

Vlaamse wetgeving 

1) Waterwetgeving 
Het uitwerken van de beheerplannen per stroomgebied, zoals verplicht door de Europese 
Kaderrichtlijn Water, gebeurde in Vlaanderen in de vorm van het Decreet Integraal Waterbeheer 
(DIWB; Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 
2018, 2018). Met dit decreet worden doelstellingen en beginselen van een integraal waterbeheer 
vastgelegd, instrumenten aangereikt, watersystemen geografisch ingedeeld en wordt deze indeling 
vertaalt naar een organisatiestructuur en planning. Het Decreet Integraal Waterbeheer vormt het 
wetgevend kader in Vlaanderen maar voor een concrete invulling zijn ook enkele uitvoeringsbesluiten 
gepubliceerd.  

Met zicht op de bescherming van oeverzones werd in het DIWB het instrument ‘oeverzone’ 
gecreëerd. Oeverzones zijn een deel van het watersysteem en vormen de grens tussen land en water. 
Ze omvatten minstens de zone van de bodem van het waterlichaam tot de bovenste rand van het 
‘talud’ van dat waterlichaam. De oeverzone kan ook breder worden afgebakend indien dit nodig is met 
zicht op natuurbehoud, bescherming tegen overstromingen of erosie of het afspoelen van stoffen 
richting het waterlichaam te voorkomen. 
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Binnen de oeverzone zijn praktijken als bemesting of het gebruik van pesticiden verboden. 
Indien de oeverzone alleen het talud van het waterlichaam omvat, moeten ook bepaalde stroken 
worden gevrijwaard van bemesting e.a. Bemesting is verboden in een zone van 5 m (of zelfs 10 m 
indien de oeverzone op een hellend perceel of in VEN-gebied gelegen is) vanaf de bovenste rand van 
het talud. Het gebruik van pesticiden en grondbewerkingen zijn verboden in een strook van 1 m vanaf 
de bovenste rand van het talud. Nieuwe constructies mogen niet worden opgericht binnen een strook 
van 5m vanaf de bovenste rand van het talud, al zijn er uitzonderingen in het kader van toegekende 
functies aan of beheer van de waterlichamen. Deze maatregelen worden in belangrijke mate getroffen 
in het kader van de doelstellingen van het DIWB: de waterkwaliteit in Vlaanderen verhogen. Het DIWB 
voorziet ook in een instrument ‘afgebakende oeverzone’. Bij deze afgebakende oeverzones worden de 
bovenstaande gebruiksbeperkingen uitgebreid tot een bredere oeverzone, die wordt afgebakend op 
basis van hydrografische studies. In Vlaanderen zijn er momenteel twee afgebakende 
oeverzoneprojecten: Oeverzone Dijle (Dijle- en Zennebekken) en Oeverzone Molenbeek 
(Denderbekken).  

Naast de doelstellingen uit het DIWB worden oevers ook vermeld binnen het Natuurdecreet 
(Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 1997), waar deze (met de waterlopen 
waartoe ze behoren) als ‘kleine landschapselementen’ worden omschreven. De bepalingen binnen de 
Code van Goede Natuurpraktijk – luik waterlopen heeft dan ook eerder betrekking op de aan 
waterlopen verbonden natuurwaarden. Hierbij worden bijvoorbeeld bepalingen voor maaiwerken of 
grondige ruiming van waterlopen beschreven. Belangrijk is ook dat in VEN-gebied (Vlaams Ecologisch 
Netwerk) (en IVON (Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk)) geen wijzigingen aan 
vegetatie en kleine landschapselementen (bijvoorbeeld het wijzigen van de structuur van waterlopen) 
mogen worden aangebracht. 
 

 

Figuur 7 - Overzicht van de belangrijkste Vlaamse wetgeving met betrekking tot oeverzonebescherming. 

Bron: eigen bewerking op basis van Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (2018) & Vlaams 
Ruraal Netwerk (2022). 

 
 

2) Zoneringsplanning in Vlaanderen 
Iedere vierkante meter in Vlaanderen kent een bestemming voor landgebruik sinds de goedkeuring 
van de gewestplannen in de jaren zeventig en tachtig (Editoriaal, 2020). De gewest-brede uitrol van 
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deze zoneringsplannen hebben gezorgd dat de bestemmingen van percelen vast kwamen te liggen en 
maar moeilijk herzien kunnen worden. Waar er – in kader van bijvoorbeeld gemeentelijke plannen – 
toch een herziening van het gewestplan op tafel ligt, ontstaat vaak protest en/of moeten er grote 
sommen geld betaald worden bij wijze van planschadevergoeding. Door deze strikte bepalingen van 
wat op welke percelen mag gebeuren, is ruimte geven aan water en waterlopen vaak niet eenvoudig.  

Bestemmingsgewijs (Gewestplan) kent de Gete-streek voornamelijk een landgebruik als 
agrarisch of landschapppelijk waardevol agrarisch gebied. Deze bestemming bepaalt ook nog sterk het 
uitzicht van de streek. De Getes vormen blauwe aders doorheen het gebied, vaak omringd door groene 
zones. Het belang van het agrarisch gebied en het potentieel van de aanwezige natuur- en groene 
gebieden wordt ook benadrukt in verschillende planvormingen en visiedocumenten.  
 
 

Projecten 

 
Vanuit verschillende overkoepelende projecten (Strategisch Project Gete-streek, Water-Land-Schap) is 
in de Gete-streek een veelheid aan kleinere projecten reeds opgestart of staan ze op de planning.  

De projecten worden hier – vanuit het gebruikte kader voor een ‘integraal oeverbeheer’ – 
onderverdeeld in drie categorieën: duurzaam beheer (management), educatie (education). En 
structuurherstel (restoration). Op basis van onder meer het haalbaarheidsonderzoek voor het 
landinrichtingsproject Water-Land-Schap zijn lopende, geplande en te plannen projecten met een 
duidelijke link met de waterlopen en/of oevers opgelijst en binnen de categorieën geplaatst.  
 
De meeste projecten in de Gete-streek hebben betrekking op een duurzamer beheer van de 
waterlopen. Veel van de projecten die ingrijpen op het beheer, trachten ook maatregelen te nemen 
met het oog op structuurherstel. Daarnaast zijn er 11 projecten die een link hebben met educatie, 
gaande van het betrekken van een breder publiek bij waterbeheer en -ervaring tot het opbouwen van 
nieuwe kennis.  
 
 

 

Figuur 8 – Overzicht van lopende, geplande of te plannen projecten in de Gete-streek en hun indeling onder de categorieën 
‘beheer’, ‘educatie’ en ‘structuurherstel’. Bron: eigen bewerking op basis van Vlaamse Landmaatschappij (2018). 
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3.1.3. Duurzaam beheer 

Van de 24 projecten zijn er 17 projecten waaronder minstens een aantal elementen binnen het project 
onder de categorie ‘duurzaam beheer’ kunnen worden gesitueerd. Hier vallen zeer diverse projecten 
onder, gaande van de introductie van kleine landschapselementen om bijvoorbeeld de infiltratie van 
water te bevorderen, tot de aanzet tot het uitwerken van twee nieuwe beheersovereenkomsten 
specifiek gericht op oevers, waterkwaliteit of erosiebestrijding. Met betrekking tot deze 
beheersovereenkomsten die als ‘actie’ opgenomen werden in de haalbaarheidsstudie van Water-
Land-Schap valt echter wel de bedenking te maken dat het ‘instrument beheersovereenkomst’ een 
grondige hervorming ondergaat, waardoor de uitwerking van deze twee specifieke 
beheersovereenkomsten mogelijk niet meer tot stand komt.  
 
 

3.1.4. Educatie 

Een belangrijke uitdaging (eveneens gelinkt aan participatie) binnen een integraal beheer van oevers 
en waterlopen is het bijeenbrengen van vaak zeer uiteenlopende betrokkenen. Vaak moeten 
verschillende kleine of grotere belangenverschillen worden overwonnen om tot een succesvol project 
te komen. 
 Van de projecten die onder de categorie ‘educatie’ vallen, richt het merendeel van de 
projecten zich op het versterken van beleving van de waterlopen en valleien in de Gete-streek. 
Daarnaast zijn er echter ook een aantal projecten die zich expliciet richten op de samenwerking met 
landbouwers om tot een duurzamer beheer van de streek te komen. Het uitwerken van 
‘koolstofplannen’ voor een aantal (piloot-)landbouwbedrijven of het introduceren van nieuwe (of 
aanvullende) vormen van landbouw zoals agroforestry of de introductie van nieuwe gewassen kunnen 
hier ook toe behoren.  
 
 

3.1.5. Structuurherstel 

In Vlaanderen werkt de VMM bij bepaalde projecten met de principes van ecologisch herstel (VMM, 
z.d.). De belangrijkste maatregel voor een ecologisch herstel is het (laten) hermeanderen van 
waterlopen, op natuurlijke dan wel gestimuleerde wijze. In Vlaanderen vormt dit echter een grote 
uitdaging, aangezien er een grote druk bestaat op het beschikbare land en vele functies verenigd 
moeten worden. Geleidelijk groeit het besef echter dat dit soort interventies nodig zijn om de 
wateruitdagingen in de streek op een structurele manier aan te pakken. 

Waar hermeandering niet mogelijk is, tracht de VMM binnen de principes van ecologisch 
herstel de oever(zone)s zo natuurlijk mogelijk in te richten of te beheren. Hiervoor worden onder meer 
bufferstroken aangelegd langs de waterlopen (volgens de wettelijke vereisten uit het Decreet IWB). 
De principes werden al diverse keren toegepast bij onder anderen de Zwalm, Barebeek, Grote- en 
Kleine Nete. 
 
Naast beheersmaatregelen zijn er ook in de Gete-streek verschillende projecten lopende om de loop 
van de waterlopen te herstellen naar hun oude traject of wordt getracht waterberging in de stroom te 
versterken door bijvoorbeeld nieuwe meanders te graven. Bij dit soort project moeten vaak veel 
betrokken en diverse actoren worden samengebracht. Belangen lopen bovendien niet altijd parallel. 
Er zijn echter wel succesvolle projecten zoals een meander-project langs de Grote Gete ten zuiden van 
Tienen of het voorbeeld van de (her)meandering van de Kleine Gete op de terreinen van kasteelhoeve 
Wange.  
 
Bij de projecten op de lijst sluiten 14 projecten aan bij maatregelen voor structuurherstel. Binnen deze 
projecten zijn zeer verschillende maatregelen te situeren, gaande van het verwijderen van kunstmatige 
oeverbescherming tot het initiëren van meanders. De projecten rond structuurherstel worden tevens 
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bekeken vanuit diverse hoeken, zowel met het oog op het herstel van aquatische biodiversiteit als het 
aanpakken van waterbeheersing.  
 
 

 

Figuur 9 – Meanderproject van de VMM i.s.m. de stad Tienen bij de Getestraat. Ter hoogte van de historische meander van 
de Grote Gete werden nieuwe meanders gegraven. Op de rechtgetrokken loop van de Grote Gete werd een nieuwe vistrap 

aangebracht. Bron: Foto’s Join For Water.  
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3.2. Aanvullende instrumenten en casussen 

 

3.2.1. Oeverzoneproject Dijle 

 
Locatie Oppervlakte 

projectgebied 
Start- en 
einddatum 

Betrokken 
actoren 

Focus binnen de casus 

Dijle  
(tussen Florival 
en Werchter) 

106,383 ha 
Waarvan: 77,45% 
gelegen is in 
natuurgebied of 
natuurreservaat 
en 21,81% 
agrarisch gebied 
 

1989 (einde 

ruiming en start 

‘nulbeheer’); 

afbakening 

oeverzoneproject 

binnen 

bekkenbeheerplan 

van het Dijle-

Zennebekken 

2008-2013  

 

VMM/ ANB, 
Natuurpunt 

Creëren van een 
oeverzone met zicht op 
waterbeheersing, de 
natuurlijke meandering te 
behouden en 
eutrofiëringsverschijnselen 
in de zomer tegen te gaan 

 

Aanleidingen / 

Verloop Stopzetting ruiming sinds 1989 met spontane natuur- en meanderontwikkeling, in het 
kader van de bekkengebiedbeheerplannen (nu stroomgebiedbeheersplannen) werd de 
oeverzone afgebakend (na o.a. uitvoering uitgebreide hydrografische studies) 
 

Uitdagingen Het grootste deel van de oeverzone rond de Dijle bestond en bestaat uit natuurgebied, 
waardoor het evidenter was om binnen dit landgebruik de oeverzone af te bakenen. De 
afbakening van een zone waardoor verplichte gebruiksbeperkingen worden opgelegd 
zonder directe mogelijkheden tot vergoeding* vormt echter wel een belangrijk obstakel 
voor het instrument als geheel. Na de afbakening kan de handhaving van de oeverzone 
mogelijk een knelpunt vormen.  
 

Middelen/ 
instrumenten/ 
Wetgeving 

Instrument oeverzone;  
Budget €1.025.000 (BBP Dijle-Zennebekken, actie nr 207) 

Participatie Voor de totstandkoming van het project werden de gekende procedures van overleg 
gevolgd. Dit betreft voornamelijk vormen van overleg binnen het ambtelijk 
bekkenoverleg en binnen de bekkenraad. Het gevoerde openbaar onderzoek valt 
eveneens binnen de gekende procedures van overleg en participatie. 
 

 
Onder meer met zicht op het beschermen van Leuven tegen wateroverlast wordt sinds 1989 gewerkt 
aan een oeverzoneproject rond de Dijle. Met het natuurontwikkelingsplan voor de oevers van de Dijle 
uit 2001 als achtergrond en vanuit het bekkenbeheerplan 2008-2013 voor de Dijle werd een ruimere 
oeverzone afgebakend. Op basis van hydromorfologische studies naar het meanderend vermogen van 
de Dijle werd zo een oeverzone van 10 meter breed aan beide zijden van de rivier afgebakend. Binnen 
deze zone krijgt de rivier de vrije ruimte om te meanderen.  

Binnen de oeverzone rond de Dijle is vooral open ruimte opgenomen. Zones waarbij de Dijle 
door bebouwd gebied stroomt (bijvoorbeeld Leuven zelf), werden buiten de afbakening gelaten. 
Momenteel is bijna 80% van de oeverzone rond de Dijle gelegen in gebieden met een 
natuurbestemming. Een vijfde van de zone ligt binnen agrarisch gebied. Door de afbakening van de 
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oeverzone worden de wettelijke gebruiksbeperkingen binnen oevers uitgebreid naar de hele zone. In 
het geval van de Dijle geldt dus bijvoorbeeld een verbod op landbewerkingen binnen de afgebakende 
zone.  
 
Met name binnen agrarisch gebied zorgt de afbakening van een oeverzoneproject er dus voor dat er 
extra beperkingen worden opgelegd aan de percelen gelegen langs de waterloop. *Er zijn echter geen 
directe compensaties verbonden aan het instrument ‘afgebakende oeverzone’, waardoor de 
implementatie van het instrument ingrijpende gevolgen kan hebben voor landbouwers met percelen 
gelegen binnen de af te bakenen oeverzone. Indien een afbakening zorgt voor een niet houdbaar 
verlies voor een landbouwer, kan deze zijn perceel wel verkopen aan de overheid die de oeverzone 
afbakent. Dit kan gebeuren vanuit de aankoopplicht voor de overheid die geldt bij de afbakening van 
een oeverzone. De afbakenende overheid geniet ook het voorkooprecht op de percelen waarop de 
oeverzone is gelegen, waardoor ook na de afbakening nog percelen kunnen worden verworven. 
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3.2.2. Beheersovereenkomsten en ecoregelingen 

 
Locatie Oppervlakte 

projectgebied 
Start- en 
einddatum 

Betrokken actoren Focus binnen de 
casus 

Divers Divers 2023-2027 (huidige 
GLB) 

Landbouwer; VLM aanpakken 
agromilieu-
klimaatuitdagingen 
 

 

Aanleidingen Aanpakken agromilieuklimaatuitdagingen; versterken biodiversiteit 
 

Verloop Met het nieuwe GLB 2023-2027 start een nieuwe cyclus van beheersovereenkomsten 
(BO) en ecoregelingen. Bij deze maatregelen treft de landbouwer vrijwillig een aantal 
maatregelen die bijdragen aan oplossingen voor agromilieuklimaatuitdagingen en 
wordt hier vervolgens voor vergoed. 
 

Uitdagingen Kunnenn structurele maatregelen getroffen worden door middel van eenjarige 
ecoregelingen of zorgt de jaarlijkse vernieuwing van de overeenkomst voor grote 
drempels? 
 

Middelen/ 
instrumenten/ 
Wetgeving 

Beheersovereenkomst; ecoregeling 

Participatie De BO’s en ecoregelingen worden vrijwillig getroffen door de landbouwer. Deze kan 
bij de bedrijfsplanners van de VLM terecht voor advies, maar slechts na deze zelf 
gecontacteerd te hebben. Dit type overeenkomsten vereist dus een zeker 
engagement, al kennen de getroffen maatregelen hierdoor wel een grote mate van 
‘eigenaarschap’ voor de landbouwer.  
 

 
Ondanks de introductie van ‘oeverzoneprojecten’ in het Decreet IWB, bleek dit instrument tot nog toe 
geen doorslaand succes. Carette en De Smedt (2013) zien mogelijk een oorzaak van het beperkte 
succes in “het bestaan en het succes van de zogenaamde beheerspakketten perceelrandenbeheer” 
(Carette & De Smedt, 2013, 586). Met meer dan 3000 landbouwers die in 2018 een afgesloten 
beheersovereenkomst hadden, was 13% van de Vlaamse landbouwers vertegenwoordigd (Vlaamse 
Landmaatschappij, 2018). 

Deze beheersovereenkomsten (BO’s) zijn een instrument dat door de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) wordt gebruikt en vanuit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) wordt gefinancierd. De BO’s worden gebruikt voor onder meer het behoud of de versterking van 
biodiversiteit in agrarisch gebied: “Met perceelsrandenbeheer wordt een buffer gecreëerd tussen 
landbouwgrond en kwetsbare elementen die eraan palen. Kwetsbare elementen kunnen bijvoorbeeld 
bossen zijn, of waterlopen, houtkanten en wegbermen. De perceelsrand vormt dan een 
beschermingsstrook die de drift van pesticiden verhindert. De milieukwaliteit in het algemeen wordt 
ook verbeterd doordat de perceelsrand een reducerend effect heeft naar afvloei van meststoffen en 
sediment (erosie)” (Vlaams Ruraal Netwerk, z.d.).  
 
Met het hernieuwde GLB voor de periode 2023-2027 worden echter veranderingen doorgevoerd ten 
opzichte van de eerdere jaren en de gekende inhoud van de BO’s. Voorheen waren de BO’s 
onderverdeeld in meerdere thematische categorieën zoals perceelsrandenbeheer, waterkwaliteit, 
erosiebestrijding of bescherming akker- en weidefauna. Binnen het pakket BO’s dat geldt vanaf 2023 
ligt de focus op het versterken van biodiversiteit binnen agrarisch gebied. Thema’s als waterkwaliteit 
of erosiebestrijding zijn niet meer binnen dit pakket opgenomen.  
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 Om echter wel stappen te kunnen zetten binnen deze thema’s is een nieuw type 
‘ecoregelingen’ in het leven geroepen. De essentie van deze ecoregelingen is gelijkaardig aan de BO’s: 
landbouwers voeren vrijwillig maatregelen ter ondersteuning van oplossingen voor bepaalde thema’s. 
Het grote verschil tussen de BO’s en de ecoregelingen is echter de loopduur, die bij de ecoregelingen 
is beperkt tot een jaarlijkse (vernieuwbare) overeenkomst tegenover een vijfjaarlijkse overeenkomst 
bij de BO’s. Hierdoor zijn engagementen op langere termijn, met meer structurele en duurzame 
maatregelen dus minder voor de hand liggend. 
 
Met betrekking tot waterlopen is met name de ecoregeling rond bufferstroken relevant. Binnen deze 
regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen bufferstroken gericht op erosiebestrijding en andere 
bufferstroken. Beide kunnen langs waterlopen gelegen zijn. 
 Een grasstrook gelegen langs een waterloop moet minimaal 3 meter breed zijn. Wordt een 
buffer langs een waterloop op een niet-erosiegevoelig perceel ingezaaid met een graskruiden- of 
bloemenmengsel moet deze minimaal 6 meter breed zijn. Bij bufferstroken op erosiegevoelige 
percelen loopt de minimale breedte op naarmate ook de erosiegevoeligheid stijgt, met een minimale 
breedte van 6 meter die tot maximaal 30 meter breed kan zijn op de meest erosiegevoelige percelen. 
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4. Oeganda: bekkens van de Mpanga en Semuliki 

 
Noot: Het onderstaande hoofdstuk omvat een Nederlandstalige vertaling (en samenvatting) van (delen 
van) het rapport over oeverbescherming in de bekkens van de Mpanga en Semuliki in Oeganda. Het 
volledige rapport is beschikbaar in het Engels.  
 

4.1. Algemeen 

Samenwerking voor integraal oeverbeheer – actoren in Oeganda 
Verschillende wetgevende kaders van Oeganda streven naar een grotere betrokkenheid van alle 
potentiële actoren binnen het milieubeleid en specifiek de bescherming van oeverzones. De 
belangrijkste instantie voor het beheer van de watervoorraden (en dus ook oeverzones) is de 
Directorate of Water Source Management. Een beknopte selectie van andere actoren omvat onder 
meer de National Environment Management Authority (NEMA); Natioal Forestry Authority (NFA); 
District environment committees, verschillende Ngo’s en diverse groepen (van afgevaardigden) die 
gemeenschappen vertegenwoordigen.  

Vaak vindt samenwerking echter nog onvoldoende plaats, waardoor een gebrek aan 
participatie van de plaatselijke bevolking heeft geleid tot aantasting van de oeverzones. Institutionele 
conflicten, rivaliteit en het gebrek aan effectieve samenwerking en coördinatie zowel binnen als buiten 
de regering hebben geleid tot ondoeltreffende uitvoering van programma's die gericht zijn op 
duurzaam beheer van hulpbronnen, met name in de oeverzones, en het omkeren van de achteruitgang 
van het milieu. 
 
 

4.1.1. Inventarisatie  

Oeverzones in Oeganda worden in kaart gebracht met oog op het opstellen van beheersplannen voor 
de waterlopen en het omliggende beboste, droge of bewerkte land. Door de bevoegde instanties 
wordt een oeverclassificatiesysteem gebruikt om op een uniforme wijze ecosystemen in kaart te 
brengen.  

Toenemende aantallen trekvogels maar ook vissen en andere bedreigde soorten hebben veel 
ruimte nodig om een kwalitatieve habitat te vinden. Door voortdurende veranderingen en de 
kwalitatieve achteruitgang van veel leefomgevingen, zijn vooral aquatische soorten echter kwetsbaar. 
Actuele kaartinformatie over de toestand van deze twee rivieren kan, in combinatie met andere 
habitatgegevens en landschapskenmerken in digitale vorm, hulpbronbeheerders en besluitvormers 
krachtigere instrumenten bieden voor de beoordeling van de benodigde instrumenten en 
maatregelen. 

Voor een groot deel van de rivieren, stroomgebieden, wetlands en oevers van meren in 
Oeganda is digitale informatie over oeverzones echter niet direct beschikbaar. Historische kaarten van 
oeverzones zijn, eenmaal omgezet in een digitaal formaat, van groter nut voor het beantwoorden van 
vragen over het beheer van hulpbronnen. Een digitale inventaris wordt echter steeds verder uitgebreid 
en kan zo ook steeds vaker een hulpbron zijn voor diverse beschermingsprogramma’s. 
 
De toestand van veel oeverzones waaronder die van de Mpanga en Semuliki gaat er echter op 
achteruit. Ondanks diverse wetgevende initiatieven (zie verder) zorgen een gebrek aan ruimte voor 
urbanisatie en industrialisering of een sterke bevolkingsgroei door onder meer migratie voor een grote 
druk op de oeverzones. Dit is het gevolg van een gebrek aan evenwicht tussen de behoeften van 
behoud en ontwikkeling in de twee stroomgebieden. Daarnaast zorgen ook corruptie onder de 
uitvoerders of handhavers van het milieubeleid dat projectontwikkelaars oeverzones gebruiken 
zonder het milieubeleid volledig na te leven. Dit heeft al geleid tot verlies van kwetsbare ecosystemen, 
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verzanding van de rivieroevers, lage waterpeilen, overstromingen en droogtes waar vooral de 
omwonenden van oeverzones mee te kampen krijgen.  
 
 

4.1.2. Bescherming 

In Oeganda is de bescherming van waterlopen en andere ecosystemen ingebed in een ruim geheel aan 
beleids- en wetgevende documenten. De bescherming van gebieden die relatief onaangetast zijn door 
menselijk ingrijpen moet een hoge prioriteit krijgen. Onder meer de Oegandese grondwet, de Uganda 
Vision 2040, National Environment Act (2019) of verschillende besluiten gericht op water, fauna en 
flora en diverse ecosystemen kennen hiertoe bepalingen.  
 
Binnen de grondwet staat voornamelijk een duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke 
grondstoffen centraal, al wordt dit vaak wel bemoeilijkt door uitdagingen zoals verstedelijking of 
bevolkingsgroei.  

Vanuit de National Environment Act wordt getracht om vanop zowel nationaal als lokaal niveau 
wetlands en oeverzones te beschermen tegen negatieve gevolgen van menselijke activiteiten. Een 
belangrijke uitdaging is vaak echter een zeer sterk gemodificeerde toestand van waterlopen door 
onder meer dammen of versterkte oevers en dijken. Het verwijderen van dit type structuren kan soms 
een meer natuurlijke toestand weer terugbrengen, maar vaak is de toestand in zodanige mate 
gewijzigd dat een actieve omvorming van de oevergebieden, wijziging van de hydrologie van de rivier 
en milieustromen, aanplant van bomen, beheersing van de begrazing of stopzetting van de 
landbouwproductie noodzakelijk is. 

Met de National Environment Management Policy (2017) werden oeverzones (eveneens) 
benoemd als kwetsbare en kritische ecosystemen. Om deze beter te kunnen beschermen werden 
verschillende principes en strategieën voor het afbakenen van bufferzones naar voren geschoven 
(onder meer een algemene bufferzone rond waterlopen van 100 m breed). Deze bufferzones moeten 
de waterloop en het omliggende land beschermen tegen onder meer erosie en watervervuiling. 
 
 

4.1.3. Duurzaam beheer 

Ondanks veschillende wetgevende kaders en beleidsinitiatieven werd er lange tijd weinig prioriteit 
gegeven aan het beheer van oeverzones. Bijgevolg zijn er veel aangetaste oeverzones waar een strikte 
bescherming niet meer voldoende is. Voor het behouden van een huidige (gefragmenteerde maar 
natuurlijke) toestand of het werken aan een herstel van waterlopen en oeverzones worden er 
verschillende voorschriften en maatregelen naar voren geschoven.  
 Belangrijk hierbij is een integrale benadering van de waterloop of het gebied waarvoor 
beheersmaatregelen worden uitgewerkt. Aangezien oeverzones slechts een deel zijn van grotere 
stroomgebieden, moeten maatregelen – idealiter – dan ook worden ingepast in een ruimer 
beheersplan dat het gehele stroomgebied omvat. In Oeganda is onder meer het Environmental 
Protection Agency actief bezig met het uitwerken van beheersplannen waarbij private en publieke 
partijen worden samengebracht om uitdagingen aan te pakken die niet door eerdere beheers- of 
beschermingsprogramma’s kunnen worden opgelost door de grootte of aard van de uitdaging.  
 Doorheen verschillende beheersprogramma’s komen drie essentiële elementen steeds terug. 
Samenwerking (1) is essentieel om complexe programma’s goed uit te werken en uit te voeren. 
Hierdoor kan een gedragen plan worden uitgewerkt waardoor verschillende doelen (economisch, 
sociaal, cultureel…) op een geïntegreerde manier kunnen worden versterkt. Beheersmaatregelen en -
plannen dienen ook steeds betrekking te hebben op een specifieke geografische context (2). Aangezien 
elk stroomgebied andere uitdagingen en kenmerken heeft, is een toegepast beheer noodzakelijk. Voor 
het bepalen van de specifieke maatregelen is vooral een wetenschappelijke onderbouwing (3) 
noodzakelijk.  
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4.1.4. Educatie 

Een belangrijk element om zowel beschermings- als beheersmaatregelen succesvol te laten zijn, is het 
communiceren van de acties naar de brede bevolking en alle betrokkenen. Door bekend te zijn met de 
uitdagingen waarvoor oeverzones staan, kan het individueel of collectief nemen van maatregelen 
vlotter verlopen en kan er worden samengewerkt aan oplossingen.  
 Voor het betrekken van de brede bevolking is de National Environment Act uit 2019 een 
belangrijk wetgevend initiatief. Onder meer de participatie van de bevolking bij het opstellen van 
visies, plannen of beheerprogramma’s komt voor in deze National Environment Act. De bekendheid 
met de uitdagingen rond oeverbeheer en problematieken waarmee waterlopen en stroomgebieden 
geconfronteerd worden is essentieel om vervolgens milieubewust gedrag mee te bevorderen.  
 
 

4.1.5. Structuurherstel 

Indien eerdere menselijke activiteiten zorgden voor een sterke wijziging van de rivierstructuren waar 
het niet gewenst is, vormt de laatste stap binnen een integraal oeverbeheer het herstellen van de 
natuurlijke oeverstructuren. In Oeganda schrijft specifiek de National Environment Act (2019) voor dat 
aangetaste oeverzones in hun oorspronkelijke staat worden hersteld. 
 Structuurherstel vormt vaak echter grote uitdagingen, zowel op wetenschappelijk als 
maatschappelijk vlak. In sommige gevallen bestaat de natuurlijke of ongerepte toestand van een 
bepaald oevergebied niet meer, is deze niet met zekerheid gekend of zorgden meerdere oorzaken over 
een lange tijd voor een aftakeling van kwaliteit met complexe of niet te kennen oorzaak-gevolgrelaties 
op zowel lokale als landschapsschaal.  

Hoewel ecologisch herstel voor sommige gebieden een haalbaar en gewenst doel kan zijn, kan 
het uiteraard niet overal worden bereikt. Bijvoorbeeld permanente of onomkeerbare veranderingen 
in hydrologische verstoringsregimes (bijv. door dammen, stroomgebiedoverschrijdende omleidingen, 
irrigatieprojecten, uitgebreide landschapswijziging), natuurlijke processen (bijv. mondiale 
klimaatverandering, versnelde erosie), kanaal- en uiterwaardmorfologie (bijv, kanaalinsnijding, 
golfbrekers, dijken), en andere gevolgen (b.v. uitroeiing van soorten, biotische invasies) kunnen ons 
vermogen om de vroegere samenstelling, structuur en functies precies of volledig te herstellen, in de 
weg staan.  

Oevergebieden aan grote rivieren vormen wellicht een grotere uitdaging dan die aan kleinere 
stromen en rivieren, omdat het aantal factoren dat van invloed is op het debiet op deze grotere schaal 
groter is (Gore en Shields, 1998). Toch zijn er, zelfs in dergelijke situaties, vaak talrijke mogelijkheden 
om een aanzienlijke ecologische verbetering van de oeverzones te bewerkstelligen en althans 
gedeeltelijk veel van de functies te herstellen die zij vroeger vervulden. 
 
  



Join For Water  29 / 40 

4.2. Mpanga & Semuliki 

 
Locatie Oppervlakte 

projectgebied 
Start- en 
einddatum 

Betrokken actoren Focus binnen de 
casus 

Zuidwest Oeganda 
 

Stroomgebied 
Mpanga: 4670 km2; 
Stroomgebied 
Semuliki: 830 km2 

 

/ NEMA; NFA; NGO’s 
of gemeenschaps-
organisaties zoals 
Join For Water, 
JESE, HEWASA, 
Water For People, 
NRDI; 
beheersgroepen 
gelinkt aan de 
individuele 
stroomgebieden 
 

Tegengaan van 
erosie en 
degradatie van de 
waterloop; 
verminderen van 
antropogene druk 
(ontbossing, 
landbouw, …) 

 

Aanleidingen / 

Verloop Projectmatig 

Uitdagingen Antropogene druk door ontginningsactiviteiten, landbouw en ontbossing of 

verstedelijking. Onder meer erosie en verzanding zijn hiervan problematische gevolgen.  

 

Middelen/ 
instrumenten/ 
Wetgeving 

Diverse wetgevende en beleidsmatige initiatieven waaronder het afbakenen van 
bufferzones en het proberen in stand houden van deze door onder meer het 
aanplanten van bomen.   
 

Participatie Participatie wordt vanuit diverse wetgevende initiatieven (bv. de National Environment 
Act (2019) als een belangrijke stap naar voren geschoven om verschillende projecten te 
doen slagen. Daarnaast wordt ook sterk ingezet op sensibilisering van de bevolking om 
maatregelen hun maximale effect te laten behalen. 
 

 

Samenwerking voor integraal oeverbeheer – actoren in de bekkens van de Mpanga 
en Semuliki 
Een belangrijke stap in de samenwerking rond integraal water- en oeverbeheer was het vormen van 
beschermingsgroepen met vertegenwoordigers uit de gemeenschappen zowel stroomopwaarts als 
stroomafwaarts. Daarnaast zijn ook de lokale overheden belangrijk om beschermingsmaatregels te 
controleren en zo nodig overtredingen te sanctioneren. Ten slotte zijn in de bekkens ook verschillende 
Ngo’s actief die inzetten op educatie rond water- en landgebruik of de toegang tot water op een 
duurzame wijze trachten te organiseren.  
 
 

Inventarisatie 

4.2.1. Inventarisatie toestand Mpanga en Semuliki 

De Mpanga ligt in het westen van Uganda. Zij stroomt door de districten Kabarole, Kyenjojo, 
Kamwenge, Ibanda en Kiruhura. Het stroomgebied is ongeveer 4670 km2 groot en ligt binnen de 
Albertine Rift Montane Eco-regio van de Afrikaanse Riftmeren binnen de Albert Water Management 
Zone. Het omvat een netwerk van onbeschermde en beschermde gebieden, waaronder het 
wereldberoemde Kibale National Park, het Queen Elizabeth National Park, het Rwenzori Mountains 
National Park en het Lake George RAMSAR-gebied. Het stroomgebied is van grote economische en 
biodiversiteitswaarde voor Oeganda en de hele wereld (MCMP, 2015).  
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De Semuliki stroomt tussen de zuidelijke oever van Lake Albert en Lake Edward. Beide meren 
liggen deels in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Een deel van de grens tussen beide 
landen wordt gevormd door de Semuliki.  
 
De Mpanga staat momenteel onder zware antropogene druk als gevolg van de ontbossing op de 
hellingen van het Rwenzori-gebergte waar deze (net als de Semuliki) zijn water vandaan haalt. De 
ontbossing heeft geleid tot bodemerosie, aardverschuivingen en verzanding van de rivier. Menselijke 
activiteiten zoals het delven van zand, grind en stenen zijn weliswaar belangrijk voor het 
levensonderhoud en het overleven, maar hebben geleid tot destabilisatie van de rivieroever, 
klimaatverandering en dus negatieve gevolgen voor de rivier.  

Wasplaatsen, slachthuizen en commerciële bedrijven in Fort-Portal dragen bij tot afval dat de 
flora en fauna in de rivier bedreigd. Vooral antropogene activiteiten vormen een bedreiging voor de 
zeldzame cycaden, waardoor het aantal exemplaren afneemt. Het dalende waterpeil in de rivier en in 
Lake George, waar de rivier in uitmondt, vermindert de broed- en kweekplaatsen voor sommige 
vissoorten en kan de productiviteit van het meer aantasten (Water Resource Assessment for river 
Mpanga, 2009). 

De Semuliki kent grotendeels gelijkaardige uitdagingen. Vooral overbegrazing en 
veranderingen in het stroomgebied hebben geleid tot erosie en afname van de oevers van de rivier, 
naast de frequente veranderingen in de loop van de meanderende benedenloop van de rivier en de 
vorming van ‘ox-bow’ meren op sommige plaatsen. Naar schatting gaat per jaar ongeveer 10 meter 
land aan de Oegandese rivieroever verloren door erosie, en slib van de rivier vult langzaam de zuidkant 
van het Albertmeer. 
 
Wat betreft landgebruiksactiviteiten zorgen vooral verschillende landbouwpraktijken een druk op de 
oeverzones van de Mpanga en Semuliki. Onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen zorgt voor 
een afname van de waterkwaliteit. Begrazing zorgt er dan weer voor dat de stabiliteit van bepaalde 
oevers afneemt (al blijkt begrazing in oevergebieden wel een belangrijke (economische) activiteit 
gedurende het droge seizoen. Ook illegale visserij of jacht zorgt voor een belangrijke druk op de 
aanwezige fauna in de stroomgebieden. 
 Naast activiteiten die gelinkt zijn aan voedselvoorziening zorgen ook andere economische 
activiteiten voor een druk op de oevergebieden. Dit zijn onder meer het delven van zand of stenen en 
het maken van bakstenen, het opwekken van energie uit waterkracht of de productie van houtskool.  
  
 

4.2.2. Bescherming 

Een belangrijke beschermingsmaatregel is de afbakening van een bufferzone langs waterlopen en 
natte gebieden in Oeganda van 100 meter breed. In de bekkens van de Mpanga en Semuliki werken 
verschillende maatschappelijke organisaties zoals Join for Water, JESE of Water for People samen met 
de Albert Water Management Zone (ministerie van water en milieu) om de bufferzone af te bakenen 
en te beschermen tegen indringing en activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor deze rivieren.  

Om de oevers van de rivieren te verstevigen en de bufferzone te waarborgen werken onder 
meer de stad Fort Portal, het district Kabarole en Join for water en andere niet-gouvernementele 
organisaties samen om bomen te planten langs de oevers. Hiervoor worden voornamelijk inheemse 
boomsoorten zoals acacia, engoti en parapluboom geplant.  

Daarnaast wordt getracht om via sensibilisering het betreden van de oevers te voorkomen. 
Desondanks blijkt dit vaak niet voldoende en moeten activiteiten of gebruikers verdreven worden. 
Herstelorders om de oorspronkelijke staat van de rivier te herstellen worden eveneens uitgevaardigd.  
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Projecten 

4.2.3. Duurzaam beheer 

Stroomopwaarts en stroomafwaarts van de Mpanga werden activiteiten voor duurzaam beheer 
uitgevoerd. Bijvoorbeeld het houden van bijen, het planten van bomen en betere landbouwmethoden 
zoals terrassen en boslandbouw. Hoewel duurzame beheersactiviteiten werden uitgevoerd, was het 
gebied gevoelig voor aardverschuivingen en overstromingen, vooral bij hevige regenval.  

Het water werd bruin door de aanslibbing stroomopwaarts in het heuvelachtige Karangura (de 
bron van de rivier) waar steengroeven en zandwinning plaatsvinden. De mensen stroomopwaarts en 
stroomafwaarts van de rivier hadden geen drinkwater en de mensen stroomopwaarts konden bij 
hevige regenval de rivier niet oversteken. Verschillende belanghebbenden, waaronder de 
verschillende WASH-organisaties uit het maatschappelijk middenveld, hebben de bewoners echter 
gesensibiliseerd om betere conserveringspraktijken toe te passen om de ramp in het gebied te 
beperken. 
 
 

4.2.4. Educatie 

Milieueducatie in het gebied vormt een integraal onderdeel waarbij de bewoners worden 
gesensibiliseerd over het belang van het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Stroomopwaarts 
werden groepen gevormd die ijveren voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het 
sensibiliseren van de mensen in het gebied.  

Zowel stroomopwaarts en stroomafwaarts werd benadrukt dat milieuwetten en het 
milieubeleid worden gehandhaafd. In het stroomopwaarts gedeelte van de Mpanga zijn vooral Ngo’s 
zoals Joint Save the Environment en Natural Resource Defence Initiative belangrijk om mensen bewust 
te maken van het beheer van kwetsbare hulpbronnen in het gebied.  

Ondanks de integratie van onderwijs over het beheer van de Mpanga rivier, blijven activiteiten 
die schadelijk zijn voor het milieu aanwezig, zoals zandwinning stroomopwaarts en de aanleg van 
duikers stroomafwaarts, waardoor de rivier dichtslibt en het water vervuild raakt. 
 
 

4.2.5. Structuurherstel 

Er werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd in de stroomopwaarts en stroomafwaarts gelegen delen 
van het stroomgebied. Activiteiten als zandwinning en ontbossing werden verboden door de regering 
en de Ngo’s die in het gebied actief zijn.  

Stroomafwaarts werden ook activiteiten uitgevoerd zoals het aanleggen van kweekbedden 
(voor planten) en duikers na een milieu-effectbeoordeling. In de benedenloop verklaarden de mensen 
die duikers legden dat zij een beheersplan voor de Mpanga hebben opgesteld en dat het personeel 
van Fort Portal City elk kwartaal toezicht houdt. Zij onthulden dat Fort Portal City een controlelijst heeft 
opgesteld waaraan de mensen die in de benedenloop werken zich moeten houden, en dat zij bij niet-
naleving kunnen worden weggejaagd.  

Hoewel ecologisch herstel voor sommige gebieden een haalbaar en gewenst doel kan zijn, kan 
het uiteraard niet overal worden bereikt. Zo werden permanente of onomkeerbare veranderingen in 
de hydrologische verstoringsregimes waargenomen. 
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4.3. Versterken van integraal waterbeheer in de Mpanga- en Semuliki-
bekkens 

 

4.3.1. Uitdagingen 

Ondanks verschillende maatregelen en kaders die waterlopen en oeverzones moeten beschermen, is 
de eigenlijke toestand van de Mpanga en Semuliki niet overal positief. Onder meer een steeds durend 
gebruik van de oeverzones voor verschillende activiteiten door een gebrek aan goed alternatief zorgt 
voor een schending van de bufferzones. Ook illegale visserij- of jachtactiviteiten, bevolkingsgroei en 
een – ondanks alles – gebrekkige sensibilisering vormen bedreigingen voor het verbeteren van de 
toestand van de bestudeerde rivieren.  
 
Daarnaast zijn er echter ook meer systemische en structurele uitdagingen verbonden aan het (niet-) 
afdwingen van bestaande maatregelen. Een beknopte selectie staat hieronder. De meer uitgebreide 
beschrijving is te vinden in het Engelstalige zusterrapport. 

- Het schenden van beschermingszones door lokale overheden zelf, met de motivatie deze 
gebieden juist in te zetten voor het bieden van groeimogelijkheden voor lokale 
gemeenschappen. 

- Politieke beïnvloeding kan ervoor zorgen dat wetgevende kaders niet worden 
geïmplementeerd of beschermingsmaatregelen niet worden gehandhaafd. Het top-down 
opleggen van maatregelen heeft vaak geen effect door een gebrek aan capaciteit voor 
handhaving of het niet opvolgen ervan door het gerecht.  

- Een gebrek aan middelen zorgt voor een moeizame handhaving van maatregelen. Door te 
weinig middelen is het opzetten van monitoring eveneens een belangrijke uitdaging, waardoor 
het definiëren van doelen eveneens vaak moeizaam is.  

 
 

4.3.2. Kansen 

Geleidelijk ontstaan echter ook meer en meer initiatieven die een versterking van de oeverzones en 
ecosystemen – ondanks de uitdagingen – moet bevorderen. Het bestaande beleid kan hieronder 
worden gerekend, mits voldoende handhaving. Daarnaast worden vanuit het Ministry of Water and 
Environment ook projecten opgezet die de principes van ecosystem based adaptation volgen, waarbij 
ecosystemen worden ingezet om de gevolgen van onder meer klimaatverandering op te vangen. 
Vooral het inzetten op ‘eigenaarschap’ van verschillende projecten door de lokale gemeenschappen is 
een belangrijk aspect.  
 Meer en meer groeit ook de interesse om milieubescherming veel ruimer te implementeren. 
Zowel binnen verschillende gemeenschappen en vanop verschillende niveaus, onder meer via het 
Parish Development Model waarmee de centrale overheid een bottom-up ontwikkeling wilt 
stimuleren. Een belangrijke kans is ook de interesse van verschillende bedrijven die energie winnen uit 
waterkracht. Het behoud van de kwaliteit van de rivieren is voor hen van belang, om de blijvende 
mogelijkheden van waterkracht als energiebron te blijven benutten.  
 
 

4.3.3. Aanbevelingen 

De regering van Oeganda moet de plaatselijke overheden helpen bij het opstellen van verordeningen 
inzake het beheer van kwetsbare ecosystemen, waaronder oeverzones. Het is absurd dat lokale 
overheden hun oeverecosystemen beheren zonder enige verordening. De invoering van 
verordeningen is van groot belang voor het beheer van dergelijke belangrijke ecosystemen. Een 
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verordening kan worden opgesteld door middel van bottom-up planningsvergaderingen met alle 
belanghebbenden op dorpsniveau, parochie, sub-county en uiteindelijk districtsniveau. 
 
De lokale overheid moet doorgaan met massale bewustmaking en voorlichting van de gemeenschap 
over het belang van duurzaam beheer van de oeverzones. De gemeenschap moet worden voorgelicht 
over het beheer van de oeverzones voor zowel de huidige als de toekomstige generatie. Dit moet 
worden gedaan door alle belanghebbenden, inclusief technische en politieke leiders. 

De plaatselijke overheid moet de kritieke oeverzones blijven controleren en evalueren en 
rapporten over hun toestand opstellen. De meeste oeverzones zijn aangetast doordat technische 
mensen en politieke leiders geen toezicht houden. Ik hoop dat het beheer van de oeverzones kan 
worden gerealiseerd als technische mensen en politici samenwerken. 

De lokale overheid, met name de afdeling natuurlijke hulpbronnen, moet de bestaande wetten 
en beleidsmaatregelen binnen hun rechtsgebied toepassen. Het is absurd dat er wetten en beleid zijn 
die de functionaris voor natuurlijke hulpbronnen en de milieufunctionaris mandateren om activiteiten 
te reguleren die het milieu schaden, maar er wordt niets gedaan om de oeverzones te beheren. 

De lokale overheid moet samenwerken met bestaande niet-gouvernementele organisaties en 
organisaties op gemeenschapsbasis om alternatieve projecten op te zetten, zoals het planten van 
inheemse bomen, het houden van bijenkorven en verpleegbedden als middel om de oeverzones op 
duurzame wijze te benutten. De lokale overheid moet milieuplanning integreren in alle 
ontwikkelingssectoren om te zorgen voor volledige deelname en beheer van de kwetsbare 
ecosystemen door alle belanghebbenden in het district. 
 
De regering van Oeganda moet zorgen voor voldoende financiële middelen voor het departement 
Natuurlijke Hulpbronnen. Milieukwesties, vooral de oeverzones, moeten bij de planning en 
budgettering de hoogste prioriteit krijgen. 
 
(Door Tumuhairwe Samuel Franklin) 
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5. Overeenkomsten en verschillen tussen de Mpanga en de Gete 

 
Het uiteindelijke doel van het zusterbekkenproject Gete-Mpanga is het uitwisselen van informatie en 
ervaringen rond de bescherming van oeverzones in beide bekkens. Via het opstellen van een 
onderzoekskader (hoofdstuk 2), het bestuderen van de Gete-valleien en enkele aanvullende casussen 
in Vlaanderen (hoofdstuk 3) en het samengevatte onderzoek rond de Mpanga en Semuliki (hoofdstuk 
4), werd een uitgebreide hoeveelheid aan informatie verzameld.  
 
Voor het opstellen van de onderstaande tabel van dit korte, afsluitende hoofdstuk werd vertrokken 
van de aangeleverde input om overeenkomsten en verschillen tussen de Mpanga en de Gete te 
identificeren. Zoals in de eerdere hoofdstukken wordt opnieuw de structuur van het kader voor een 
integraal oeverbeheer gevolgd.  
 
Door onder meer schaal en context zijn vaak vooral verschillen tussen de bekkens van de Mpanga en 
de Gete te identificeren. Een verschil in beschikbare data zorgt bijvoorbeeld voor verschillende 
vertrekpunten bij het opstellen van beheersplannen. Ook de focus binnen beheersplannen of 
landgebruik en conflicterende belangen (vanuit praktijksituaties of een bestemd gebruik) vertonen 
verschillen.  
 Desondanks zijn er ook gelijkenissen op te merken tussen de bekkens of hoe water- en 
oeverbeheer worden aangepakt. De belangrijkste uitdagingen zijn in de stroomgebieden van de 
Mpanga en de Gete hetzelfde: het tegengaan van erosie, verbeteren van de waterkwaliteit en een 
algemene vermindering van de antropogene druk op de waterlopen. Daarnaast valt ook op dat beide 
regio’s/landen een uitgebreide wetgeving kennen. Een van de belangrijkste gelijkenissen wordt echter 
gevormd door de kansen en opportuniteiten die kunnen worden gecreëerd indien samenwerking 
tussen verschillende betrokkenen kan worden versterkt. Hier ligt dan ook een belangrijk 
aandachtspunt.  
 
 
 
 

Inventarisatie 
 

Beschikbaarheid data 

Verschillen In Vlaanderen is zeer veel gedetailleerde data beschikbaar.  
 
In Oeganda vormt dit een werkpunt. Groeiende inventarisering van waterlopen en 
bekkens in Oeganda is sterk gelinkt aan het beheer van ecosystemen, hulpbronnen en 
grondstoffen. 
 

Extra toelichting Van een goede inventarisering kan worden vertrokken voor het opstellen van 
beheersplannen. 
 

Schaal 

Verschillen Zeer grote schaalverschillen tussen de bekkens van de Mpanga en de Gete. 
 

Toestand 

Verschillen In Vlaanderen zijn er geen volledig vrij-stromende waterlopen meer te vinden. Een 
beperkte uitzondering is bijvoorbeeld de Dijle, waar nog een deel van de rivier (min of 
meer) vrij kan stromen. 
 
De Mpanga kent aantal kleinere dammen, maar is verder een vrijstromende rivier met 
vrije meandering en weinig tot geen rechtgetrokken bedding of oevers. 
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Bescherming 
 

Uitdagingen 

Gelijkenissen De belangrijkste uitdagingen in zowel Oeganda als in Vlaanderen lopen in essentie gelijk: 
het tegengaan van erosie, verbeteren van de waterkwaliteit en een algemene 
vermindering van de antropogene druk op de waterlopen. 
 

Verschillen De specifieke eigenschappen van lokale problematieken zijn uiteraard verschillend en 
sterk afhankelijk van schaal en lokale context.  
 

Wetgeving en beleid rond water 

Gelijkenissen Zowel in Europa/Vlaanderen als in Oeganda zijn er veel wetgevende initiatieven die 
waterlopen en ecosystemen verbonden aan water beschermen. 
 
De effectieve controle en afdwingbaarheid van de wetgevende initiatieven op het terrein 
vormt zowel in Vlaanderen als in Oeganda de belangrijkste uitdaging.  
 

Verschillen Binnen Europa en Vlaanderen ligt een sterke nadruk op het verbeteren van de kwaliteit 
van de waterlopen. Daarnaast (en deels gefragmenteerd) bestaat nog diverse andere 
wetgeving.  
 
In Oeganda ligt de nadruk zeer sterk op de bescherming van ruimere ecosystemen. 
Beleid of regulering rond de kwaliteit van waterlopen is opgenomen in aparte 
onderdelen van wetgeving of andere toegepaste wetgeving.  
 

Landgebruik  

Verschillen Conflicterende belangen komen in Vlaanderen in grote mate voort uit de 
zoneringsplanning die voor het hele grondgebied het toegelaten landgebruik vastlegde. 
Het wijzigen van bestemmingen gaat vaak zeer moeizaam.  
 
In Oeganda komen de belangrijkste conflicten rond landgebruik voort uit het praktische 
gebruik van land en (mogelijk) minder uit een vastgelegd grondgebruik. 
  

Extra toelichting Binnen oeverzones in Oeganda komen de conflicterende belangen vooral naar voren in 
het schenden van de wettelijk (en al dan niet fysiek) afgebakende bufferzones rond 
waterlopen, meren en wetlands.  
 

Afgebakende natuur 

Verschillen Er zijn vooral belangrijke verschillen wat betreft de schaal van natuurgebieden in beide 
regio’s. De kwaliteit van de natuur in Vlaanderen is vaak ontoereikend, onder meer door 
een grote druk van parallelle activiteiten in richtlijngebieden of langs natuurgebied.  
 
In Oeganda verloopt het ‘eenvoudiger’ om natuurparken uit te breiden, al kunnen er 
vragen worden gesteld bij de al dan niet in rekening gebrachte effecten dat een 
uitbreiding teweeg kan brengen (sociaal, voor mensen en gemeenschappen, 
landbouwers).  
 

Beheer 
 

Beheer en maatregelen 

Gelijkenissen Zowel in Oeganda als in Vlaanderen verloopt de effectieve controle van bufferzones vaak 
moeizaam. Een oorzaak hiervan is bijvoorbeeld een onduidelijk geheel aan maatregelen 
(bv. de verschillende bufferbreedtes voor landgebruik/ bemesting/ pesticiden), wat de 
controle en afdwingbaarheid niet bevordert.  
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Verschillen In Vlaanderen zijn er succesvolle maar op vrijwilligheid gebaseerde agro-
beheersmaatregelen. Deze kosten echter veel geld, zijn vaak niet structureel (1-5 jaar 
volgens de nieuwe structuur) en het in kaart brengen van de (positieve) effecten gelinkt 
aan een perceel (en dus aan het beheer van een individuele gebruiker) is moeilijk.  
 
In Oeganda is er geen of slechts een gebrekkig beheer van oeverzones. Veel partners 
willen de zones mee beschermen, maar er is een gebruik aan overkoepelende strategie 
of verdeling van prioriteiten en rollen om het beheer efficiënt te laten verlopen. 
 

Educatie en samenwerking 
 

Samenwerking 

Gelijkenissen De bewustwording dat samenwerking, participatie en/of co-creatie noodzakelijk zijn om 
tot een gedragen (water)beleid te komen is aanwezig bij beleidsmakers in Vlaanderen 
en Oeganda en wordt vertaald in belangrijke wetgeving of beleidsdocumenten. Zowel in 
Oeganda als in Vlaanderen liggen juist bij deze samenwerking belangrijke kansen om zo 
vlot mogelijk sterke resultaten te behalen. 
 

Verschillen Participatie en samenwerking wordt in Vlaanderen vaak heel sterk vanuit verschillende 
administratieve procedures georganiseerd, waardoor dit niet altijd het vlotste of meest 
kwalitatieve of gedragen resultaat oplevert (bv. informeren versus co-creatie via citizen 
control).   
 
In Oeganda is de belangrijkste uitdaging vooral te vinden in de coördinatie van een 
beheersplan, het verdelen van verantwoordelijkheden en het opnemen van deze. 
Prioriteiten worden bijvoorbeeld wel bepaald, maar niemand neemt de 
verantwoordelijkheid deze uit te werken. 
 

Structuurherstel 
 

Toestand 

Verschillen Vlaanderen is reeds de meest verharde regio van Europa. Veel waterlopen zijn 
rechtgetrokken of kennen veel infrastructurele ingrepen die een natuurlijk herstel van 
de waterloop bemoeilijken. Door conflicterende belangen (vanuit bestemd landgebruik) 
is er bovendien vaak weinig ruimte om structuurherstel (bv. het natuurlijk laten 
meanderen van waterlopen) na te streven.  
 
In Oeganda zijn veel minder recht getrokken waterlopen en aanwezige infrastructuur. 
Door de nog vrije loop van veel waterlopen biedt dit juist een belangrijke kans om het 
water vrij te laten stromen en voor de ecosystemen de benodigde ruimte te 
garanderen. 
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