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1 VOORWOORD
1.1 DE AFDELING OPERATIONEEL WATERBEHEER EN
HOOGWATERBEHEER
De afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is samen met
andere instanties verantwoordelijk voor het waterbeheer in Vlaanderen. Zij beheert zelf de
grotere onbevaarbare waterlopen. Deze waterlopen zorgen geregeld voor overstromingen,
waarvan augustus 1996, september 1998, december 1999, februari 2002, augustus 2002 en
december 2002 – januari 2003 nog vers in het geheugen liggen.

1.2 (ON)-GEWENSTE-OVERSTROMINGEN
Het buiten de oevers treden van waterlopen is een natuurlijk fenomeen. Overstromingen
veroorzaken voornamelijk schade waar de mens beslag heeft gelegd op de oude uitwijkplaatsen
voor het water. De mens heeft altijd getracht overstromingen te bedwingen omdat hij zich de
schade niet kon of wilde permitteren, maar ook om land te winnen. De maatregelen die in het
verleden werden genomen om wateroverlast tegen te gaan, waren gericht op
symptoombestrijding en gingen meestal in de richting van een snellere waterafvoer, wat vaak
leidde tot grotere problemen stroomafwaarts en tot een verschraling van onze leefomgeving.
Wijzigingen en ingrepen aan waterlopen en hun valleien worden daarom tegenwoordig
maatschappelijk kritisch bekeken. Er is een tendens naar het bewaren en zelfs terugbrengen van
de waterlopen en hun valleien in een soort natuurlijke toestand die beter verenigbaar is met een
duurzamer gebruik van de valleigronden. De waterbeheerder voert meer ingrepen uit die de
structuurkenmerken van de waterlopen handhaven of herstellen (zoals hermeandering en de
herwaardering van natuurlijke oevers), om de waterloop dan verder met rust te laten.
Anderzijds eist de samenleving terecht een minimum bescherming tegen overstromingen. De
waterbeheerder zal dan ook trachten beide aanspraken te verzoenen, in wat men noemt
‘integraal’ of ‘geïntegreerd’ waterbeheer. Vanuit het uitgangspunt dat overstromingen een
natuurlijk verschijnsel zijn en altijd zullen blijven voorkomen, wordt ‘voorzien in (meer) ruimte
voor water’, stilaan een algemeen aanvaard principe in het waterbeheer. Het biedt meer
perspectieven voor een duurzame veiligheid.
Ruimte voor water is in verstedelijkt Vlaanderen niet altijd evident, maar het kan. Het
herwaarderen van natuurlijke overstromingsgebieden heeft consequenties op de ruimtelijke
bestemming en het huidige landgebruik. Ook de bevolking moet hierin haar verantwoordelijkheid
opnemen.

1.3 WATEROVERLAST AANPAKKEN
Een brongerichte aanpak van wateroverlast vertrekt van het vasthouden van regenwater op de
plaats waar het valt. Hier gaat het om kleinschalige maatregelen rond verharde oppervlaktes en in
landelijke gebieden. Water moet terug de tijd krijgen om te infiltreren naar de ondergrond.
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Het te veel aan water dat niet kan worden vastgehouden moet worden gebufferd in
overstromingsgebieden. Pas als daar geen mogelijkheid meer toe is kan nog gedacht worden aan
het afschermen van woongebieden met dijken of via bemaling. Ruimte voor water houdt dus in
dat de natuurlijke overstromingsgebieden gevrijwaard blijven en hun functie kunnen blijven
vervullen. In sommige gevallen moet de waterberging op diezelfde plaatsen worden
geïntensiveerd ter compensatie van elders reeds ingenomen valleigebieden. Door ingrepen in het
verleden zijn die gebieden vaak reeds ingenomen door bebouwing of infrastructuur.
Bescherming tegen wateroverlast gebeurt in de toekomst alleen nog in functie van de schade die
wordt veroorzaakt: voor expliciete bescherming van bijvoorbeeld landbouwgronden of van
slechts 1 woning gelegen in een natuurlijk overstromingsgebied zijn grote investeringen vanwege
de overheid niet langer verantwoord. Er is dus een grote nood aan het in beeld brengen van die
overstromingsgebieden. Burgers en overheden moeten over aanduidingen op kaart beschikken
om te weten welke gronden er nu of in de toekomst onder water kunnen komen.
Het in beeld brengen van overstromingsgebieden kan door:
- observatie en verslaggeving van overstromingsgebeurtenissen
- het speuren naar sporen die historische overstromingen op het terrein hebben nagelaten
- het gebruik van computermodellen waarmee men tracht het fenomeen van
overstromingen na te bootsen en de locatie ervan te voorspellen.
De afdeling Operationeel Waterbeheer bewandelt deze 3 wegen. De hier voorgestelde afbakening
van de van nature overstroombare gebieden is er een eerste voorbeeld van. De kaarten hebben in
eerste instantie een signaalfunctie. De aandacht wordt gevestigd op een mogelijk knelpunt voor
het gebruiken of innemen van die gebieden. Of het een werkelijk knelpunt is moet dan worden
bevestigd uit nader onderzoek of uit andere beschikbare informatie. Met dit eerste signaal
worden zowel de burgers als de vergunningverlenende overheden op hun verantwoordelijkheid
gewezen om de plaats die het water toekomt te respecteren.
De kaart met de recent overstroomde gebieden wordt eveneens verspreid.

2 ACHTERGRONDINFORMATIE
2.1 INLEIDING
De informatie is het resultaat van de studie "In kaart brengen van de natuurlijke en actuele
overstromingsgebieden in Vlaanderen" die op initiatief van de Vlaamse overheid (AMINAL,
afdeling Water en AROHM, afdeling Ruimtelijke Planning) werd uitgevoerd in het kader van het
Vlaams Milieubeleidsplan 1997-2000. Voor bovenvernoemde studie werd beroep gedaan op
onderzoekers van de K.U. Leuven, meer bepaald van de divisie Spatial Applications Division
Leuven (vroeger GfG) van K.U. Leuven R&D.
De gegevens zijn eigendom van de Vlaamse Overheid. De afdeling Operationeel Waterbeheer
wijst alle verantwoordelijkheid af inzake de gevolgen die het gebruik van deze data met zich
teweeg zou brengen. Tevens wenst de afdeling Operationeel Waterbeheer te wijzen op de
aanbevelingen en beschouwingen die gegeven worden inzake de kwaliteit van de aangeleverde
data.
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2.2 DOELSTELLING AFBAKENING OVERSTROMINGSGEBIEDEN IN
VLAANDEREN
Het hoofddoel van de studie "In kaart brengen van de natuurlijke en actuele
overstromingsgebieden in Vlaanderen" was het creëren van een instrument dat toelaat om:
- het beleid van ruimtelijke ordening op regionaal niveau te onderbouwen met
waterhuishoudkundige aspecten.
- het Operationeel Waterbeheer te ondersteunen door het aangeven van risicogebieden
voor overstromingen en het bepalen van geschikte locaties voor natuurlijke
overstromingsgebieden. Naast het hoogwaterbeheer geven de afgebakende gebieden
eveneens een indicatie van potentiële gebieden voor ecologisch waterbeheer.
Een nevendoelstelling van de studie was sensibiliserend te werken naar enerzijds beleidsmensen,
actief in de ruimtelijke ordening of het waterbeheer en anderzijds naar de burgers. Daarom
werden de resultaten van de studie officieel naar buiten gebracht in het symposium "Ruimte voor
Water, de beste verzekering tegen wateroverlast" dat georganiseerd werd in mei 2001. Op dit
symposium werd het belang aangetoond om ruimte te reserveren en in te richten voor water.
Mogelijke toepassingen van de (digitale) kaarten voor ruimtelijke ordening, waterbeheersing,
veiligheidsaspecten en verzekerbaarheid van overstromingsschade werden toegelicht.

2.3 METHODOLOGIE VOOR HET AFBAKENEN VAN DE NOG
De voornaamste aandachtspunten van de gebruikte methode voor het afbakenen van de NOG
wordt in dit deel samengevat. Een meer gedetailleerde beschrijving kan gevonden worden in de
symposiumtekst (Van Orshoven J., 2001). Vooreerst worden enkele definities met betrekking tot
de data gegeven:

2.3.1 Begrippen en definitie
NOG: Van "Nature Overstroombare Gebieden" omvatten de ruimte die waterlopen permanent of
periodiek zouden innemen in afwezigheid van de in Vlaanderen veelvuldig gebouwde
kanaliserende en beschermende infrastructuren.
ROG: “Recent Overstroomde Gebieden” omvatten de gebieden die in een recent verleden
effectief zijn overstroomd.
ALLUVIALE GRONDEN: dit zijn bodems die ten gevolge van historische overstromingen vanuit een
waterloop zijn ontstaan.
COLLUVIALE GRONDEN: dit zijn bodems die ontstaan door afzetting van ‘modder’ ten gevolge van
intense oppervlakkige afstroming van niet geïnfiltreerd regenwater van het hoger gelegen
hellende terrein.
POLDER GRONDEN: dit zijn gronden die middels indijking veroverd werden op de zee of op de aan
getij onderhevige rivieren.
NOG zijn afbakeningen van het natuurlijk systeem en hebben geen wettelijk of beleidsmatig
statuut.
Ze mogen dan ook niet verward worden met de begrippen die gehanteerd worden bij de
Ruimtelijke Ordening. Ten titel van inlichting worden de voornaamste bestemmingen die
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opgenomen zijn in de gewestplannen en betrekking hebben op het aspect overstromen hieronder
vermeld:
- Overstromingsgebieden zijn gebieden waarvan de huidige (of toekomstige) bestemming
én gebruik verenigbaar zijn met sporadische en periodiek terugkerende overstromingen.
- Het KB van 28/12/72 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerpgewestplannen en de gewestplannen voorziet onder Art.3 dat een
bestemmingsplan in overdruk op de hoofdbestemming aanwijzigen kan bevatten voor
overstromingsgebieden. Art. 18 bepaalt het volgende: In de overstromingsgebieden is de
uitvoering van alle handelingen en werken ofwel verboden, ofwel aan bijzondere
voorwaarden onderworpen, zolang de noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van de
zich geregeld voordoende overstromingen niet genomen zijn.
- Gecontroleerd overstromingsgebied - gewestplan Sint-Niklaas Lokeren Art. 9. (BVR
01/06/99): In een gecontroleerd overstromingsgebied is de uitvoering van alle handelingen
en werken mogelijk in functie van natuurontwikkeling, landbouw en recreatief
medegebruik in zoverre zij niet strijdig zijn met de werken en handelingen, noodzakelijk
voor de realisatie van de gecontroleerde overstromingsfunctie van het gebied. Als
recreatief medegebruik wordt bedoeld deze laagdynamische werken en handelingen die
respect hebben voor de draagkracht van het betrokken gebied.
- Gebieden voor wachtbekken: GP Hasselt - Genk - Art 3 (KB 3/04/79); Art 20 (BVR 9/07/96):
- Valleigebieden of Brongebieden: opgenomen in meerdere gewestplannen. De agrarische
gebieden met landschappelijke waarde die overdrukt zijn met de letters V of B, hebben de
bestemming van vallei- of brongebieden waarin slechts agrarische werken en handelingen
mogen worden uitgevoerd die het specifiek natuurlijk milieu van planten en dieren en de
landschappelijke waarde niet schaden.

2.3.2 Van nature overstroombare gebieden (NOG)
2.3.2.1 Vertrekbasis – digitale bodemkaart van Vlaanderen
De digitale versie van de bodemkaart (schaal van publicatie en bronschaal voor digitalisatie
1:20.000) is als basis gebruikt voor de afbakening van de NOG in Vlaanderen. De kaart is
gebaseerd op terreingegevens die voornamelijk werden opgenomen in de jaren ‘50 en ‘60. De
bodems worden ingedeeld d.m.v. morfogenetische bodemseries die voornamelijk bestaan uit een
combinatie van een textuurklasse, een drainageklasse en een profielontwikkeling.
Meer informatie over de bodemkaart vindt u op de website www.geopunt.be. De bodemkaart
werd eveneens uitgebracht onder de naam ‘Bodemkaart’.
2.3.2.2 Afbakening en differentiatie van de NOG
De vertaling van de bodemkaart in een kaart met afbakeningen van NOG is gesteund op een
aantal overwegingen die omgezet zijn in vertaalsleutels. Deze overwegingen en beslissingsregels
zijn verschillend voor de polder- en niet-polder-bodems omdat de definitie van de bodemseries
en dus de informatie-inhoud van de bodemkaart verschilt voor deze twee regio's.
2.3.2.2.1 De niet-polder regio
Het hoofdcriterium dat gebruikt werd om NOG te selecteren is de profielontwikkelingsklasse ‘p’,
bodems zonder profielontwikkeling of horizontendifferentiatie. Deze groep van bodems wordt
ook aangeduid als het geheel van vallei- en depressiegronden. Deze kunnen verder onderverdeeld
worden in alluviale bodems, colluviale bodems en landduinen.

8 / 20

16:58

Informatie_NOG • 17/08/2017

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Vervolgens werd een differentiatie van de geselecteerde vallei- en depressiegronden naar oorzaak
van overstroming - vanuit waterloop of neerslag - gemaakt. Hiervoor heeft men zich in hoofdzaak
gebaseerd op de drainageklasse. Zo werd een onderscheid gemaakt tussen alluviale en colluviale
bodems. Tabel 1 geeft een overzicht van de gebruikte vertaalsleutels of kennisregels die hierbij
werden gebruikt.
Figuur 2 geeft een illustratie van de gevolgde methodologie voor de afbakening en differentiatie
van de NOG in niet-polder gebied.
2.3.2.2.2 De polder-regio
De poldergronden zijn eenduidig identificeerbaar op de bodemkaart, zij het met behulp van een
geo-morfologische legende. Met uitzondering van enkele opgehoogde gebieden werden de
poldergronden als NOG geclassificeerd.
Naast de zeepolders werden eveneens de Scheldepolders ten noord-westen van Antwerpen en in
het Meetjesland als NOG afgebakend. De Scheldepolders overstroomden immers voor de
inpolderingswerken bij hoge waterstanden in de Schelde. Op de bodemkaart zijn ze, zoals de nietpoldergronden, gekarteerd op morfogenetische basis. De profielontwikkelingklasse ‘p’ kon
daarom hier wel gebruikt worden als vertaalsleutel.
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Figuur 1: Overzichtskaart van Vlaanderen met indicatie van “natuurlijke overstroombaarheid” (NOG) afgeleid uit de digitale bodemkaart van Vlaanderen.
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Figuur 2: Afbakening van NOG in niet polder regio door toepassen van vertaalsleutels op de bodemseries van de digitale bodemkaart.
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2.3.2.2.3 Aanvullingen en correctie van interpretatiefouten
Het gebruik van gestandaardiseerde vertaalsleutels brengt onvermijdelijk fouten met zich mee. Zo zijn
sommige landduinen gekarteerd als 'zonder profielontwikkeling' en werden als NOG geselecteerd. Dergelijke
duinbodems kunnen echter niet als overstroombaar aanzien worden. Ze werden dan ook door semi-manuele
interventie als niet-NOG aangeduid.
Veengebieden alsook OBW vlakken, zoals deze gekarteerd zijn op de bodemkaart van België, zijn als NOG
aangeduid. OBW-vlakken zijn ‘bodems’ die door rivieren, die voldoende breed zijn om als vlak gekarteerd te
worden, zijn ingenomen. De benedenloop van de Schelde is hier een duidelijk voorbeeld van.
Voorts werd een analyse doorgevoerd op alle vlakken die niet als NOG gekarteerd zijn naar het voorkomen van
waterlopen in deze zones. De niet-NOG vlakken welke doorkruist zijn met waterlopen zijn als "D" gecodeerd.
2.3.2.2.4

Interpretatie van niet gekarteerde zones

Van verstedelijkte en vergraven zones en militaire gebieden zijn de bodems niet gekarteerd. Al deze
zogenaamde blinde vlekken op de bodemkaart beslaan samen 176.659 ha. Nochtans is het belangrijk om het
NOG-karakter van deze gebieden te beoordelen. Vaak zijn het immers zones met een hoge noodzaak tot
beveiliging of zones die een potentieel als overstromingsgebied hebben.
De bepaling van het NOG-karakter van de niet gekarteerde zones gebeurde door interpretatie van de
topografische (1:10.000) en bodemkundig-topologische (1:20.000) context waarin de gebieden zich bevinden.
In een aantal grotere en moeilijk interpreteerbare stedelijke gebieden werd ook de – enkel op papier
beschikbare – Vandermaelenkaart, daterend uit de 19e eeuw, geconsulteerd. Het mogelijke gebruik van
andere kaarten (militaire topografische kaart, 1e resp. 2e editie, daterend uit het einde van de 19e resp. het
begin van de 20e eeuw, 1:20.000, planimetrisch van hoge kwaliteit) en de Ferrariskaart (zwartwit, 1:11.500,
daterend van het einde van de 18e eeuw) werd geëvalueerd. De toegevoegde waarde was echter te klein voor
veralgemeend gebruik.
Onderstaande Tabel 1 vat de gebruikte vertaalsleutels overzichtelijk samen.
Tabel 1: Kennisregels gebruikt voor de differentiatie van NOG naar oorzaak

De informatie omtrent de differentiatie zit vervat in het attribuutveld ‘natoorz’ van de dataset NOG. Het
attribuutveld 'source' geeft aan of betreffend vlak als NOG werd geïdentificeerd rechtstreeks door toepassing
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van de vertaalsleutels 'B' of dat naderhand semimanuele correctie 'C' is geschied. De manuele invulling van de
blinde vlekken wordt aangeduid met de code 'M'.

2.4 AANDACHTSPUNTEN WAARMEE DE GEBRUIKER REKENING MOET
HOUDEN
2.4.1 Beperkingen van NOG
2.4.1.1 Kwaliteit en volledigheid
Met betrekking tot de kwaliteit en volledigheid (in termen van omissie- en commissiefouten) van de
afbakening en differentiatie naar oorzaak van de van nature overstroombare gebieden, moet een onderscheid
gemaakt worden tussen de gebieden in Vlaanderen die bodemkundig in kaart zijn gebracht en de overige
gebieden die niet bodemkundig gekarteerd zijn (de zogenaamde blinde vlekken).
2.4.1.2

Gekarteerde gebieden (ongeveer 90% van Vlaanderen)

De afbakening en differentiatie zijn vnl. gebaseerd op de toepassing van de opgestelde vertaalsleutels op de
bodemkaartlegende. De kwaliteit en volledigheid van het NOG-bestand worden m.a.w. nagenoeg volledig
bepaald door de kwaliteit van het uitgangsdocument (de bodemkaart) en deze van de gehanteerde sleutels.
Volgende tekortkomingen in de kwaliteit van de bodemkaart hebben een invloed op de kwaliteit van de NOGdataset:
- Bodemkaart is niet homogeen voor gans Vlaanderen gelet op de tijdspanne van meer dan 20 jaar waarin
de bodemkaart tot stand gekomen is en gezien tientallen bodemkarteerders-experten bij dit
karteringsproject betrokken waren,
- Gemaakte fouten bij de conversie van de analoge naar de digitale bodemkaart.
Er kan bovendien gesteld worden dat er eerder een maximalistische aanduiding van het van nature
overstroombare gebied in Vlaanderen is gebeurd. Er is immers geopteerd om ook de gebieden waar
oppervlaktewater periodiek kan voorkomen (bv. het winterbed van rivieren, de benedenloop van de Schelde)
als vlak te karteren (de zogenaamde OBW-vlakken op de bodemkaart).
Ondanks deze tekortkomingen kan gesteld worden dat de kwaliteit en volledigheid van afbakening en
differentiatie van de NOG in de gekarteerde deel van Vlaanderen eerder hoog is.
2.4.1.3

Niet gekarteerde gebieden

Voor de blinde vlekken op de bodemkaart is de afbakening en differentiatie van de NOG gebeurd met behulp
van expertkennis en contextuele informatie. Met steekproeven is de kwaliteit en volledigheid nagegaan en
waar nodig verbeterd. Een systematische kwaliteitscontrole kon in het bestek van deze studie echter niet
uitgevoerd worden zodat de algehele kwaliteit resp. volledigheid in deze ongeveer 176.000 ha van Vlaanderen
lager dient ingeschat te worden dan voor de overige gebieden.
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2.4.2 Voorbeelden van misclassificaties als NOG
Ter illustratie worden hier enkele fouten in de NOG-dataset geïllustreerd. Het is de bedoeling dat deze
misclassificaties op termijn worden aangepast. Om maximaal te kunnen gebruik maken van de gebiedskennis
van de NOG-gebruikers, is een meldingsformulier in deze leesmij-tekst opgenomen (Meldingsformulier).
2.4.2.1

Misclassificatie ten gevolge van een foutieve interpretatie van de bodemkaart

2.4.2.1.1 Stuwwaters op de flanken van Koekelare berg (Figuur 3)
In de omgeving van Koekelare zijn meerdere bodems met profielontwikkeling p als NOG aangeduid. Analyse
van de topografie geeft duidelijk weer dat voor een aantal vlakken de classificatie als NOG niet correct is. Dit is
ondermeer zo voor de Koekelare berg, die de waterscheidingslijn vormt tussen 4 subhydrografische bekkens.
Overstromingen van uit waterlopen in sterk glooiend terrein of op de top van de heuvel kunnen immers niet.
Uit analyse van de bodemkaart blijkt het om natte gronden te gaan waar stuwwater voorkomt (drainageklasse
e t.e.m. h) waardoor er geen profielontwikkeling opgetreden is.
Tevens komen aanpalend aan de bodems met stuwwater bodems voor met bodemserie Pdp die opgebouwd
zijn uit colluviaal materiaal. Deze bodems dienen volgens de gehanteerde kennisregels (zie Tabel 1) als
overstroombaar vanuit waterloop of neerslag geklasseerd te worden. In dit voorbeeld werden ze echter
verkeerdelijk de code W toegekend.
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Figuur 3: Voorbeeld van misclassificatie in gevolgde methodiek: stuwwaters op Koekelare berg

2.4.2.1.2 Het Varenbroek in het Geels Gebroekt (Figuur 4)
Het Varenbroek situeert zich in de Kempen ten Oosten van de stad Herentals in de vallei van de Nete. Het
Varenbroek maakt deel uit van het Geels Gebroekt dat een ontginning is van eind de jaren 50’. De ontginning
was gericht op de sanering van de waterzieke gronden waarbij de bodems in het gebied grondig zijn
omgewoeld. Hierbij werd hun oorspronkelijk profiel tot op een grote diepte sterk verstoord. Gevolg was dat bij
de bodemkundige kartering eind jaren 60', begin jaren 70' (dus na de ontginning van het gebied) het gebied
werd geklasseerd als profielontwikkeling g. Na het toepassen van de vertaalsleutels werd het Varenbroek niet
als NOG beschouwd, terwijl de bodems in de onmiddellijke omgeving, die wel als alluviale gronden met
profielontwikkeling p zijn ingekleurd, wel als NOG werden geklasseerd.
Gelet op deze contextuele informatie is het evident dat voor het Varenbroek een correctie dient te gebeuren.
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Figuur 4: Voorbeeld van niet gecorrigeerde contextuele misclassificatie: Het Varenbroek
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2.4.2.2 Misclassificaties foutieve interpretatie van de blinde vlekken
De dorpskern van de gemeente Aartrijke (zie Figuur 6), gelegen ten zuiden van Brugge, komt op de
bodemkaart voor als blinde vlek (antropogeen). Ondanks het gegeven dat de dorpskern zich op een heuveltop
bevindt, werd deze toch als NOG ingetekend. Een gelijkaardige misinterpretatie van een blinde vlek geldt ook
voor de dorpskom van Oostkamp, welke verkeerdelijk geclassificeerd werd als NOG. Nochtans is het dorp
gelegen op de waterscheidingslijn tussen het hydrografisch bekken van de Rivierbeek en de Kerkebeek.
Het toponiem “Macieberg” geeft trouwens aan dat het om een hoger gelegen gebied gaat.

Figuur 5: Voorbeeld van misinterpretatie van blinde vlekken: dorpskern van Macieberg
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Figuur 6: Voorbeeld van misinterpretatie van blinde vlekken: dorpskern van Aartrijke

2.5 WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK VAN NOG
Door gebruik van standaard basiskaarten (bodemkaart) en referentiebestanden (topografische kaarten
1:10.000, gewestplan) kan aangenomen worden dat de opgebouwde NOG-bestanden met andere
middenschalige databestanden integreerbaar zijn. De datasets kunnen op consistente wijze gebruikt worden
om bv. de uitvoeringsplannen van het regionale RSV en de RSP te onderbouwen. De NOG-bestanden zijn
echter niet gedetailleerd genoeg om absoluut gebruikt te worden op het gemeentelijke niveau of voor
bestemmingsbepaling van individuele percelen. Toch hebben ze een duidelijke indicatieve en oriënterende
waarde voor de opmaak van structuurplannen en hun uitvoeringsplannen op het lokale vlak.

2.6 ROG EN MOG IN OPBOUW
De ROG-bestanden omvatten de Recent Overstroomde Gebieden of de zones die in het recent verleden
effectief overstroomd zijn.
De dataset wordt via Informatie Vlaanderen verspreid.
De afdeling Operationeel Waterbeheer werkt momenteel ook aan de opmaak van een kaart van de
gemodelleerde overstromingsgebieden (MOG) die samen met de geactualiseerde ROG-kaart een eerste
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indicatie geeft van de gebieden waar er mogelijk problemen kunnen optreden wanneer deze in gebruik
genomen worden zonder rekening te houden met wateroverlast als randvoorwaarde.
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