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Lance Armstrong (46) komt
deze week dan toch niet naar de 
Ronde van Vlaanderen. De om
streden wielrenner kampt met 
‘een zeer ernstig probleem bin
nen zijn familie’ en wil de ko
mende tijd dicht bij zijn gezin 
in Texas blijven. De Tour of 
Flanders Business Academy, 
waar Armstrong vrijdag als 
spreker op het programma 
stond, heeft het over ‘een drama 
in de privésfeer’. De organisatie 
drukt alle speculaties resoluut 
de kop in als zou het om een 
drogreden gaan na alle heisa 
van de voorbije maanden. Sinds 
Armstrong in 2013 bekende dat 
hij vrijwel zijn hele carrière do
ping gebruikte en zijn zeven 
Tourzeges verloor, zit hij een le
venslange schorsing uit. Zijn 
komst naar de Ronde werd door 
velen als een verkeerd signaal 
gezien. Voetbalcoach Roberto 
Martinez vervangt Armstrong 
als spreker. (wvo)
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‘Drama in privésfeer’ 
houdt Armstrong thuis
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LOTTE ALSTEENS
BRUSSEL I  Ofwel 10 of meer pro

cent overstromingen in het groot
ste deel van Vlaanderen, ofwel een
investering  van  3,4  miljard  euro
om  die  overstromingen  tegen  te
gaan. Dat is waar we voor staan als
we niets veranderen aan het tem
po waarin we verkavelen. 

De cijfers komen uit een studie
van  de  rioleringen  door  de
KU Leuven, in opdracht van Vla
rio,  het  overlegplatform  en  ken
niscentrum voor rioleringen en de
afvalwaterzuiveringssector  in
Vlaanderen. De onderzoekers be
keken  verschillende  scenario’s,
gaande  van  business  as  usual
– overal blijven bouwen – tot een
perfecte  uitvoering  van  het
Beleidsplan  Ruimte  Vlaanderen,
beter bekend als de betonstop. 

Onhoudbare situatie
Als Vlaanderen aan alle  voor

nemens  van  dat  plan  voldoet
–  geen  extra  ruimte  innemen
tegen 2040 en de verharding dras
tisch beperken – zal de overheid
1,8 miljard minder moeten neer
tellen om overstromingen te voor
komen. Nog een andere belangrij
ke voorwaarde is dat iedereen de
zogeheten  ‘bronmaatregelen’  ter
harte neemt: de verplichting om
een  regenput  te  installeren  bij
nieuw  of  herbouw  van  een  wo
ning die meer dan 40 m2 beslaat,
en  buffers  om  regenwater  op  te
vangen  bij  andere  vormen  van

verharding (zoals wegen). 
‘In onze berekeningen hebben

we  overigens  nog  geen  rekening
gehouden met de gevolgen van de
klimaatverandering’,  zegt  profes
sor  burgerlijke  bouwkunde
Patrick Willems (KU Leuven). ‘We
mogen in de toekomst meer piek
regens en vaker periodes van gro
te droogte verwachten. Reden  te
meer om het plan tot uitvoering te
brengen. In het verleden zijn wa
terbeheer en ruimtelijke ordening
vaak te gescheiden aangepakt. Nu
is er eindelijk een aanzet tot inte
grale aanpak. Niets veranderen is
een onhoudbare situatie.’

In het Vlaanderen na de beton
stop zullen we dichter bij  elkaar
wonen.  Het  ligt  in  de  bedoeling

om  de  ruimte  intensiever  te  ge
bruiken, maar tegelijk ook in vol
doende groen  te voorzien om de
situatie leefbaar te houden. In de
studie werd bij wijze van oefening
gekeken naar Merksem,  een eer
der  stedelijke  gemeente.  Zonder
betonstop zouden zowat alle open
ruimtes  opgevuld  worden.  Met
betonstop komt er alleen nieuw
bouw en dus verharding bij aan de
rand van de gemeente, dicht bij de
nutsvoorzieningen.  In  het  eerste
geval zouden zich ‘sterk versprei
de  problemen’  voordoen:  zowat
overal kans op wateroverlast. Ook
in een tussenscenario, waarbij het
beleidsplan halfslachtig wordt op
gevolgd, is het risico op overstro
mingen aanzienlijk groter.

Als we de aangekondigde 
betonstop niet serieus 
nemen, dan dreigen 
wateroverlast en zware 
kosten. Dat blijkt uit een 
studie over de rioleringen 
in Vlaanderen.

‘We hebben nog 
geen rekening 
gehouden met de 
gevolgen van de 
klimaatveran
dering, met 
meer piekregens 
en vaker droogtes’
PATRICK WILLEMS 
Prof bouwkunde KULeuven

Rioleringen kunnen huidige bouwwoede niet slikken

Zonder betonstop wordt 
het zandzakjes slepen

Verwachte frequentie
overstromingen
in Vlaanderen tegen 2040

Zonder betonstop

Met betonstop

-10% tot -5%

meer dan 10% minder overstromingen

-5% tot 0%

0% tot +5%

+5% tot +10%

+10% tot +15%

meer dan 15% vaker overstromingen
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Geen afvalberg
op de 
Koppenberg
BRUSSEL  I   Komende zondag

worden 900 agenten, 380 ste
wards en 105 veiligheidsagenten 
ingezet om de Ronde van Vlaan
deren vlot te laten verlopen en 
de 800.000 supporters in de ga
ten te houden. Rugzakken zijn 
opnieuw toegelaten nu het ter
reurniveau verlaagd is, al wordt 
er gevraagd om ze zo veel moge
lijk thuis te laten.

De gemeentebesturen willen
vooral komaf maken met de gi
gantische afvalberg die elk jaar 
blijft liggen. Alleen al op de 
Koppenberg en de Oude Kware
mont werd vorig jaar zo’n 8.000 
kilogram aan bekertjes, blikjes 
en andere rommel opgehaald. 
‘Er staan nochtans vuilnisbak
ken genoeg’, zegt Marnic De 
Meulemeester (Open VLD), bur
gemeester van Oudenaarde. ‘Wie 
betrapt wordt op afval laten 
slingeren, riskeert een GASboe
te tot 300 euro. Behalve de ge
wone agenten zullen we ook 
burgerpatrouilles inzetten die 
zich tussen de supporters men
gen. Populair maken we ons 
daar niet mee, maar voor de 
mensen die langs het parcours 
wonen, is dat afval al jaren een 
doorn in het oog.’

Dronken achter stuur
Daarnaast ligt de focus dit 

jaar vooral op alcohol. ‘10 pro
cent van de automobilisten zit 
nog dronken achter het stuur 
tijdens de Ronde’, zegt Jan 
Briers, gouverneur van Oost
Vlaanderen. ‘Dat cijfer moet 
dringend naar omlaag.’ Alle poli
tieploegen worden ook uitgerust 
met ‘snuffelapparatuur’. ‘Zodat 
ze zeer snel wagens kunnen con
troleren, zonder dat iemand 
daarom direct hoeft te blazen.’

Tot slot wordt ook nog aan 
de supporters gevraagd om geen 
vlaggen boven het parcours te 
houden. ‘Vlaggen verbieden kun
nen we niet, maar ga er alstu
blieft verantwoord mee om’, zegt 
De Meulemeester. (csn, pd)


