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Beschrijving van het project
Sinds een aantal jaren wordt het gebied rond d’Esplechin (B) en Wannehain (F) geteisterd door overstromingen. De plaatselijke overheden hebben nu samen overlegd om te kijken op welke manier ze de woningen in
het gebied beter kunnen beschermen. De overstromingen zijn toe te schrijven aan afvloeiend regenwater,
maar ook aan andere factoren, zoals het reliëf van de streek, teeltwijzen, drainage, grachten en riolen die
de hoeveelheid water niet aankunnen.
Via het project willen de partners nadenken over een globale en geïntegreerde aanpak om overstromingen
in het grensgebied van Esplechin en Lamain (B) en van Wannehain, Camphin-en-Pévèle en Bourghelles
(F) tegen te gaan. Een voorafgaande studie definieert de prioritaire acties rekening houdend met de ecologische en landschappelijke aspecten van het grondgebied.
In een tweede fase werken de partners zowel maatregelen uit om overstromingen te voorkomen als maatregelen die de gevolgen van overstromingen moeten indijken. Bij elk van de voorgestelde maatregelen houden de partners een ecologische en landschappelijke meerwaarde voor het grondgebied voor ogen.

Acties
De eerste fase van het project bestaat erin de overstromingsrisico’s in kaart te brengen, zodat per gebied kan
bekeken worden welke interventies aangewezen zijn.
Op basis van deze studie werken de partners dan maatregelen uit om overstromingen te voorkomen en de
schadelijke gevolgen van overstromingen zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens worden ook aanbevelingen
geformuleerd voor de risicozones, zodat aanvullende maatregelen kunnen getroffen worden, aangepast aan
het microstroomgebied in de regio.
Er worden ook technische studies uitgevoerd om de haalbaarheid te onderzoeken van de maatregelen om
overstromingen in te dijken. Ook de landbouwers worden aangesproken opdat er minder water zou afvloeien
en het beter zou doorsijpelen. Ten slotte sensibiliseren de partners de landbouwers om over te schakelen op
systemen die gronderosie beperken en waterafvloeiing verbeteren.

Gegevens
E-mail: developpement.rural@tournai.be
Website: http://www.tournai.be

PLICI
Projectpartners
• Projectleider

Ville de Tournai
Enclos Saint-Martin, 52
B - 7500 Tournai
Tel.: +32-(0)69.33.22.37
E-mail: developpement.rural@tournai.be

• Partners / geassocieerde partners

Communauté de Communes du Pays de Pévèle
F - 59242 Templeuve
Tel.: +33-(0)3.20.79.73.77
E-mail: adecottignies@cc-paysdepevele.fr
Direction Générale de l’Agriculture
B - 7000 Mons
Tel.: +32-(0)65.40.01.25
E-mail: e.meganck@mrw.wallonie.be
Province du Hainaut - Hainaut ingénierie technique
B - 7000 Mons
Tel.: +32-(0)65.87.97.03
E-mail: jacques.danvoye@hainaut.be
Commission de gestion du Parc Naturel des
Plaines de l’Escaut
B - 7603 Bon-Secours
Tel.: +32-(0)69.77.98.70
E-mail: rleplat@plainesdelescaut.be
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement
du Territoire
Service de la Navigation du Nord - Pas de Calais
F - 59831 Lambersart cedex
Tel.: +33-(0)3.20.00.50.55
E-mail: gauthier.turco@developpement-durable.gouv.fr
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire Direction Régionale de l’Environnement
F - 59041 Lille cedex
Tel.: +33-(0)3.59.57.83.80
E-mail: julien.henique@developpement-durable.gouv.fr
Conseil Régional Nord – Pas de Calais - denv
F - 59555 Lille Cedex
Tel.: +33-(0)3.28.82.74.19
E-mail: jm.fouquet@cr-npdc.fr
Département du Nord Direction de l’Environnement et du Développement des Territoires
F - 59047 Lille Cedex
Tel.: +33-(0)3.20.63.53.90
E-mail: sparmentier@cg59.fr
Agence de l’Eau Artois Picardie
F - 59508 Douai Cedex
Tel.: +33-(0)3.27.99.83.10
E-mail: jp.lefebvre@eau-artois-picardie.fr
Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
F - 59013 Lille
Tel.: +33-(0)3.20.54.52.51
E-mail: jourdan@peche59.com
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Financiële gegevens
Totaal budget: 776.653,92 EUR
Aandeel EFRO: 223.326,96 EUR
Looptijd: 1 januari 2008 - 31 december 2013

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/108.html
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