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Colofon

SIGMAgazine is het jaarlijkse 
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Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werken 
aan een duurzamer Vlaanderen dat goed beschermd is tegen de klimaatverandering en de 
stormvloeden van de toekomst. De sleutel? Het inrichten van gebieden die bij hoge water-
standen de getijdenrivieren gecontroleerde speelruimte geven, zodat het omliggende gebied 
droog blijft. Die veiligheid gaat hand in hand met het herstel van bedreigde ecosystemen. 

Veiligheid en natuur

De werf in Paardeweide (Wichelen) 
tijdens de sinterklaasstorm.
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Het was de combinatie van een noordwesterstorm en springtij 
op zee die Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) er op 5 en 6 de-
cember vorig jaar toe dwong de fase gevaarlijk stormtij af te 
kondigen. “Door de adequate werking van de al gerealiseerde 
overstromingsgebieden en doordat hevige regen uitbleef, kon 
het water met succes gebufferd worden”, zegt Hans De Preter 
van W&Z. “De overstromingsgebieden bewezen hun nut: ons 
beschermen tegen noodweer.”

In Antwerpen legde de winterse storm de vinger op de won-
de. De Scheldekaaien, die als voorzorgsmaatregel werden 
ontruimd en afgesloten, liepen in de vroege ochtend van  
6 december onder water. Om 5.35 uur werd een waterpeil van 
7,23 meter TAW gemeten. Dat is 1,49 meter hoger dan het nor-
male waterpeil. Gelukkig steeg het waterpeil niet zo sterk als tij-
dens de grote overstromingen van 1953 en 1976: toen werden 
waterstanden van respectievelijk 7,77 en 7,31 meter opgete-
kend. Tijdens de sinterklaasstorm vertoonden enkele poorten in 

de waterkeringsmuur in Antwerpen lekken, wat de brandweer 
vlot kon oplossen met zandzakken. “Dit toont nog maar eens 
aan dat de beveiliging van de stad, door de herinrichting van de 
Scheldekaaien, noodzakelijk is”, aldus Hans De Preter.

Twaalf keer onderscheiding
In 1976 stond in Ruisbroek 925 hectare, in Moerzeke 375 hectare 
en tussen Nete en Dijle 232 hectare blank. Vorig jaar tijdens de 
sinterklaasstorm werden de hoge waterstanden in de Schelde, 
de Rupel, de Durme, de Zenne, de Dijle en de Netes gecounterd 
door de overstromingsgebieden die in werking traden. 

Het gaat om Tielrodebroek in Temse, Scheldebroek in Zele, Lip-
penbroek in Hamme, Uiterdijk in Dendermonde, Groot Schoor 
in Hamme, Paardeweide in Berlare en Bergenmeersen in Wi-
chelen, alle langs de Schelde, en Potpolder I in Waasmunster 
langs de Durme, Bovenzanden in Heindonk langs de Rupel en 
Polder van Lier en Anderstadt 1 en 2 in Lier langs de Nete.

Op 5 en 6 december 2013 raasde een zware storm door Noord-Europa. Die 
sinterklaasstorm trof ons gelukkig minder hard dan onze buurlanden. Vlaanderen 
bleef gespaard van massale wateroverlast dankzij de al aangelegde gecontro-
leerde overstromingsgebieden (GOG’s). Sinterklaas gaf ons droge voeten cadeau 
en maakte meteen de noodzaak van het Sigmaplan duidelijk. 
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De overstromingsgebieden Paardeweide (achtergrond) 
en Bergenmeersen (voorgrond) bewezen opnieuw hun 
nut. De gebieden stroomden vol water en beschermden 
daardoor de regio tegen wateroverlast. Lees meer over het 
overstromingsgebied Bergenmeersen op p. 14.

VEILIGHEID EN NATUUR

Sigmaplan beperkt waterellende  
tijdens sinterklaasnacht

De werf in Paardeweide (Wichelen) 
tijdens de sinterklaasstorm.
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menteringsdijk functioneert dan als overloopdijk tussen noord en 
zuid. 

Afwisselend landschap 
Het veiligheidssysteem van Vlassenbroek en Wal-Zwijn steunt op 
een uniek samenspel van de natuur met het Schelde- en grond-
water. In elk overstromingsgebied ontstaat zo een specifiek na-
tuurtype. In het overstromingsgebied – Grote Wal, Kleine Wal en 
Zwijn – zullen riet, broekbossen en open water elkaar afwisselen. 
Wat verderop ligt Groot-Schoor, dat ontpolderd zal worden. De 
rivierdijk wordt er weggehaald, zodat het water er vrij spel krijgt. 
Zo kan het ‘schoor’, wat ‘aangeslibd land’ betekent, zijn naam alle 
eer aandoen en ontstaat hier een stuk waardevolle getijdennatuur. 

Als het in Vlassenbroek geen stormtij is, stroomt in het noordelijke 
deel, dat 102 hectare telt, dagelijks Scheldewater in en uit. De in- 
en uitwateringssluis van het gecontroleerde overstromingsgebied 
met gereduceerd getij (GOG-GGG) zorgt ervoor dat zeldzame 
zoetwatergetijdennatuur, met slikken en schorren en op termijn 
grillige wilgenvloedbossen, hier alle kansen krijgt. Omdat het zui-
delijke deel van Vlassenbroek maar heel zelden zal overstromen, 
ontstaat daar wetland. Onder invloed van verhoogde grondwater-
standen ontwikkelt zich structuurrijk elzenbroekbos, afgewisseld 
met open plekken en waterpartijen. 

Het Sigmagebied Vlassenbroek in Baasrode (Dendermonde) is een onmisbare 
schakel in het Sigmaplan. Met zijn 240 hectare wordt het een van de grootste 
overstromings- en natuurgebieden van de Schelde. Maar vooral de combinatie 
met het Sigmaproject Wal-Zwijn in het naburige Hamme maakt van het gebied 
aan de Scheldemeander een ecologische troef.  

Veiligheid en natuur trekken aan 
één zeel in Vlassenbroek en Wal-Zwijn

Het overstromingsgebied Vlassenbroek kan meer water bergen dan Wal-
Zwijn. De werken zullen hier het snelst klaar zijn.
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Eén à twee keer per jaar is het stormtij, met hoge waterstanden op 
de Schelde tot gevolg. Een stormtij is een combinatie van springtij 
met een noordwesterstorm, die in sommige gevallen nog heviger 
wordt door de afvoer van grote hoeveelheden regenwater. De vei-
ligheid in de regio Dendermonde-Hamme zal onder die extreme 
weersomstandigheden gegarandeerd zijn door een inventief sa-
menspel van twee Sigmagebieden. Een deel van het projectge-
bied Wal-Zwijn in Hamme krijgt een inrichting als overstromings-
gebied en zal de hoogste waterstanden in eerste lijn bufferen. Als 
de buffercapaciteit in Hamme tekortschiet, springt het overstro-
mingsgebied Vlassenbroek in het naburige Dendermonde bij. 

Samenspel
Het Sigmagebied Vlassenbroek is op zijn beurt onderverdeeld in 
een noordelijk en een zuidelijk deel. Bij stormtij loopt het Schelde-
water eerst het noordelijke gebied binnen. Het zuidelijke gebied 
komt enkel in extreme omstandigheden onder water te staan. 
Bij extreme waterstanden die zich naar verwachting slechts één 
keer om de vijftig jaar voordoen, loopt ook het zuidelijke deel van 
het overstromingsgebied vol water. De overstroombare comparti-

Het overstromingsgebied Wal-Zwijn vangt als eerste overtollig water op bij 
overstromingen. Pas daarna wordt de buffercapaciteit van het 
overstromingsgebied in Vlassenbroek aangesproken.
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VEILIGHEID EN NATUUR

Slikken en schorren in 
Bergenmeersen
De natuurontwikkeling in Bergenmeersen komt vlot op gang. 
Het gebied is goed op weg om een waardevol getijdengebied 
te worden, met 40 hectare zeldzame zoetwaterslikken en -schor-
ren, zegt Dominiek Decleyre van het ANB. “Nabij de sluis, waar 
het hoogwater de laagste delen overspoelt, ontwaar je al de eer-
ste slikplaten. De plaatsen waar bij eb een laagje slib achterblijft, 
hogen op tot boven de waterlijn. Hier kan het slik uitgroeien tot 
een schor. Op andere plaatsen schuurt die getijdenbeweging 
beetje bij beetje kleine en grote geulen uit. Ook de seizoenen 
drukken hun stempel. In het najaar blijven grote delen van het 
gebied ook bij eb onder water staan, terwijl in het voorjaar de 
slikken en schorren een niet te versmaden paradijs voor trek- en 
broedvogels creëren.”

“Bergenmeersen zal uiteindelijk uitgroeien tot een slikareaal van 
10 hectare en wilgenvloedbos van 30 hectare, waarin de blauw-
borst en de kwak zich straks weer helemaal thuis voelen.”

Opmerkzame voorbijgangers spotten hier nu al frappante soor-
ten: een broedpaar tureluren, een nest van de kleine plevier, 
strandlopers, kanoeten, lepelaars, ooievaars en het juweeltje van 
Bergenmeersen: de grote zilverreiger. Zelfs een sneeuwgors, een 
slangenarend en een uiterst zeldzame zwarte ibis streken hier 
neer. “Wellicht zal die biotoop op termijn ook de bever en de 
waterspitsmuis lokken”, stelt Dominiek Decleyre.

In de Cluster Kalkense Meersen krijgen verschillende natuurtypes nieuwe 
kansen. In Bergenmeersen ontstaat getijdennatuur onder invloed van eb 
en vloed. Daarnaast zijn de andere deelgebieden van de cluster geknipt om 
diverse types wetland te ontwikkelen.

Wondere natuurontwikkeling 
in de Cluster Kalkense Meersen

De rijzige zilverreiger is een zeldzame broedvogel  
die graag een visje aan zijn dolkvormige snavel spiest.

De slangenarend, de meest markante vogel van 2014, vond hier een ideale 
thuis, al moest hij zijn dieet van slangen vervangen door padden en kikkers.

Ook het visbestand herstelt zich in hoog tempo, zegt Jan  
Breine van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). 
“De sluis werd in april 2013 geopend. In september telden we 
via fuiken en elektrische visvangst al zeventien soorten. Vandaag 
leven er onder meer de winde en de brakwatergrondel, die 
hoge eisen stellen aan de waterkwaliteit. Zeebaars hadden we 
al helemaal niet verwacht, maar die komt hier uitgebreid steur-
garnalen ronselen. Ook de baars, bot, karper, paling en spiering 
hebben de weg naar Bergenmeersen gevonden.”

Dat de vissen opleven in Bergenmeersen, is te danken aan het 
ingenieuze sluissysteem dat vissen ongehinderd heen en weer 
laat migreren tussen de Schelde en het gebied. Een succes waar 
de zilverreiger, lepelaar, aalscholver en andere viseters al wa-
dend en duikend van profiteren.
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Europese natuurdoelen  
tussen Wetteren en Berlare
Wetlands zijn natte natuurgebieden die niet onder invloed van 
het getij staan. Ze zijn een van de meest bedreigde ecosyste-
men in de wereld. Tussen Wetteren en Berlare, meer specifiek in 
twee deelprojecten van de Cluster Kalkense Meersen (Paarde-
broek en de Kalkense Meersen) wordt zuiver wetland ontwik-
keld. Hier komen waterrijke gebieden met een enorme rijkdom 
aan planten en dieren. Door de wetlands te herstellen kunnen 
we de Europese natuurdoelen realiseren. 

Paardeweide: eldorado voor vogels en vissen
Paardeweide werd in de jaren tachtig aangelegd als gecon-
troleerd overstromingsgebied. Omdat het statistisch gemid-
deld slechts één keer per jaar overstroomt, werd het lange tijd 
door landbouwers gebruikt. Nu is het door W&Z en het ANB  
definitief omgevormd tot een gevarieerd natuurgebied van 
wetland met natte dottergraslanden over kamgrasland tot 
glanshaverhooiland. Er werd ook een rietatol van 30 hectare 
ingericht. 

Michaël De Beukelaer-Dossche van W&Z: “We verstevigden en 
verhoogden de dijken, en groeven een moeraszone uit en enkele 
grachten om erosie van de dijk tegen te gaan. Op de bestaande 
uitwateringskokers komt een extra uitwateringsconstructie met 
stuwen om het grondwater in het gebied te verhogen. Samen 
zorgen ze voor een constante vernatting.”

“Omdat die stuwen een obstakel zijn voor vissen, werd  
begin 2014 een vistrap aangelegd, speciaal voor dit gebied 
ontworpen”, zegt Dominiek Decleyre van het ANB. “Zo kunnen 
vissen gemakkelijk van de Schelde naar het rietatol in het oos-
ten zwemmen. De afwisseling van diepe zones en open water 
met ondiepe zones en rietvegetatie is een eldorado voor veel-
eisende vogelsoorten. De kers op de taart is een wandelpad 
door Paardeweide: wandelaars maken zo van dichtbij kennis 
met het overstromingsgebied, de vistrap en het rietatol.”

Wijmeers krijgt vorm
Ook Wijmeers 1 is een samenspel van overstromingsgebied 
en wetland, in de vorm van vochtige graslanden en broek-
bossen. Dat overstromingsgebied treedt pas in werking als 
de overstromingsgebieden Paardeweide en Bergenmeersen 
gevuld zijn. “De ringdijk rond Slot krijgt stilaan vorm”, zegt  
Michaël De Beukelaer-Dossche. “Om duizenden vrachtwagen-
ritten te vermijden gebruikten we hiervoor gebaggerd zand 
uit de Schelde ter hoogte van Uitbergen. Ondertussen startten 
we ook met de bouw van de compartimenteringsdijk die het 
noordelijke en zuidelijke deel van elkaar scheidt. Die gebieden 
zullen respectievelijk één keer in de honderd jaar en één keer 
in de vijftig jaar overstromen.”

Vanaf het nieuwe wandelpad maken wandelaars  
kennis met de vistrap en het rietatol.
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Via de vistrap kunnen 
vissen gemakkelijk van 
de Schelde naar het 
rietatol zwemmen.

Het rietatol van 30 hectare oefent met zijn verschillende sloten en eilandjes 
nu al een enorme aantrekkingskracht op watervogels en steltlopers.
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VEILIGHEID EN NATUUR

Op de overgang tussen zout en zoet water ontstaat brakke 
getijdennatuur. Dat is het geval in het Hedwige-Prosper- 
project. In afwachting dat het Scheldewater de typische slik-
ken en schorren vormt, zorgen W&Z en het ANB voor een tijde-
lijke natuurinrichting in de werfzone. Die biedt de broedvogels 
uit het havengebied een nieuwe thuis. 

Laurent Vanden Abeele van het ANB: “Door de aanleg van 
het Deurganckdok verdween het leefgebied van verschillende 
vogelsoorten. Nu kunnen ze tijdelijk in de Prosperpolder te-
recht. Nadat de poldergrond werd weggegraven en onder 
water gezet, ontstonden eilandjes, omringd met grondwater. 
Met de uitgegraven poldergrond werden de droge delen ver-
hoogd en beschermd met kleine dijkjes. Negen gloednieu-
we broedeilandjes van 0,5 tot 4 hectare vormen samen een 
broedhabitat van zo’n 60 hectare. Zolang het gebied niet is 
afgewerkt, profiteren onder meer de kluut en de strandplevier 
van die tijdelijke natuurinrichting. Daarna krijgt het gebied zijn 
definitieve bestemming als getijdennatuurgebied.”

Buizerd vindt de weg
Dat schaars begroeide, open terrein vormt een ideale broed-
omgeving voor de kokmeeuw, zwartkopmeeuw, kluut en klei-
ne plevier. In de zandheuvels werden steile wanden geschikt 
gemaakt voor oeverzwaluwen. Diverse eendensoorten, zelfs 
de zeldzame tafeleend, kuifeend en pijlstaart, dobberen nu al 
in het waterrijke landschap. Ook vele zangvogels zoals de riet-
gors, blauwborst, kleine karekiet en zeldzame soorten als het 
baardmannetje en de snor komen er dineren en baden.

Ecoloog Alex Wieland van Stichting Het Zeeuwse Landschap 
(NL) telt dieren en planten in het natuurgebied en is onder 
de indruk van de diversiteit. “De tijdelijke eilandjes in het Bel-
gische gebied krioelen van het leven en verschillende vogels 
vonden er een goede broedplaats. We ontdekten ook veel 
broednesten van buizerds. Die komen af op de vele konijnen 
in het omliggende gebied: heerlijke hapjes voor die roofvogel.” 
Ook de bruine kiekendief, de slechtvalk, de blauwe kiekendief 
en de torenvalk werden al gespot.

Paradijs voor broedvogels  
in de Hedwige-Prosperpolder

De Hedwige- en de Prosperpolder, aan de Belgisch-Nederlandse grens bij Beveren, 
worden teruggegeven aan de Schelde. Door die ontpoldering ontstaat 465 hectare 
getijdennatuur, een broedparadijs voor trekvogels. De werken aan de Prosperpolder 
op Vlaamse bodem lopen ten einde. In de Hedwigepolder in Nederland is de start 
gepland in het voorjaar van 2016.

Het witzwarte masker van de broedende kleine plevier 
werd ook al gespot in de Hedwige-Prosperpolder. 

De buizerd verschalkt hier graag konijnen en andere heerlijke versnaperingen.
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Verdronken Land van Saeftinghe
De slikken en schorren in beide polders zullen samen met 
het Schor Ouden Doel, het Paardenschor en het Verdronken 
Land van Saeftinghe een natuurgetijdengebied vormen van 
4000 hectare, het grootste brakwaterschorrengebied van 
West-Europa. Met die ontwikkeling – deel van het Natura 
2000-gebied Westerschelde-Saeftinghe – komen Vlaanderen 
en Nederland tegemoet aan de Europese Habitatrichtlijn voor 
de Westerschelde.

Tegelijk verhoogt het ontpolderde gebied de veiligheid van 
een hele regio. “De vloedgolf die bij een stormvloed op Ant-
werpen en de omringende polderdorpen zou afstevenen, 
wordt een stuk minder krachtig omdat het overtollige water 
in dat buffergebied terechtkan”, aldus Dorien Verstraete van 
W&Z. “Rondom het ontpolderde gebied komt een ringdijk van 
9 meter hoog (12,5 meter boven de zeespiegel) en 4700 meter 
lang. Die moet de omliggende gebieden beschermen tegen 
stormvloed.”

“In het Vlaamse gedeelte van het projectgebied (170 hectare) 
zijn de werken bijna afgerond. De 3 kilometer lange ringdijk 
wordt er dit jaar volledig afgewerkt, inclusief de taludbescher-
ming en de weg erboven. De bouw van het pompstation, dat 
bij hoge waterstanden het achterland moet ontwateren, zal  
in 2014 eveneens afgerond zijn.”

Hedwigepolder volgt
Van het te ontpolderen gebied ligt 295 hectare in de Neder-
landse Hedwigepolder. Vorig najaar kon de bevolking het ont-
werp-rijksinpassingsplan, de ontwerp-uitvoeringsbesluiten en 
het milieueffectenrapport inkijken en opmerkingen geven. Tij-
dens twee toelichtingsbijeenkomsten kregen belanghebben-
den de kans om vragen te stellen en opmerkingen te geven 
over de ontpoldering en de natuurontwikkeling. Het rijksin-
passingsplan met een licht gewijzigd ontwerp is nu vastge-
steld en gaat stilaan naar de realisatiefase. Bestekken worden 
klaargemaakt voor de werken die over zo’n twee jaar moeten 
kunnen starten. Tegen 2019 zou de polder weer natuurgebied 
moeten worden.

De strakke Hedwigepolder zal binnenkort het grillige patroon van 
het naburige Verdronken Land van Saeftinghe overnemen. ©
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VEILIGHEID EN NATUUR

Langs zowat 260 kilometer getijdenrivier worden dijken ver-
hoogd, gebieden aangelegd die veilig kunnen overstromen, 
natte natuur (her)ingericht en migratiemogelijkheden voor vis-
sen verbeterd. Dat als antwoord op de overstromingsramp van 
3 januari 1976 én om de Europese natuurdoelen te halen. De 
gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) die met ge-
controleerd gereduceerd getij (GGG) worden ingericht, maken 
deel uit van een uniek Vlaams concept dat veiligheid en natuur-
herstel combineert. De meest dringende werken uit de eerste 
fase zijn volop in uitvoering of werden afgerond. 

Testen in proeflaboratorium Lippenbroek
In het miniatuurprojectgebied Lippenbroek in Hamme wordt het 
GOG-GGG-systeem uitvoerig getest. Sinds maart 2006 volgen 
wetenschappers dagelijks de waterkwaliteit en de evolutie van 
de bodem op. Ze berekenen de optimale in- en uitstroom van 
het water door de sluizen, zodat er minimale verzanding optreedt.

Het gebied mag in geen geval dichtslibben, als het zijn veilig-
heidsfunctie optimaal wil vervullen. Ook de natuurontwikkeling 
wordt op de voet gevolgd. De sedimentaanvoer op een gecon-
troleerde manier toelaten zorgt voor betere getijdennatuur.

“Die monitoring is cruciaal”, weet Tom Maris van de Universiteit 
Antwerpen. “De bevindingen in het Lippenbroek helpen om de 
sluiswerking in de andere getijdengebieden, zoals de Polders 
van Kruibeke en Bergenmeersen, scherp af te stellen.”

Internationale aandacht voor combisluis
Sinds april 2013 vloeit er dagelijks een beetje Scheldewater 
in en uit het overstromingsgebied van Bergenmeersen in  
Wichelen. Het GOG-GGG-principe van het Lippenbroek, zo’n 
10 hectare groot, wordt hier op 42 hectare herhaald en ver-
beterd. Sinds de combisluis er operationeel is, voert het Wa-
terbouwkundig Laboratorium (WL) samen met de Universiteit 
Antwerpen en andere onderzoeksinstellingen een nauwge-
zette monitoring uit.

Hans Vereecken van het WL: “In tegenstelling tot het  
Lippenbroek is in Bergenmeersen de in- en uitwateringssluis 
gecombineerd in één constructie. We volgen de waterstan-
den in het gebied op en ontwikkelen een monitoringsysteem 
om een sedimentbalans op te stellen. Het is nog te vroeg om 
een uitspraak te doen over hoeveel sediment er in het gebied  
achterblijft.”

“De monitoring levert nuttige informatie op voor andere  
Sigmaprojecten die op stapel staan. Ook voor de gebieden Vlas-
senbroek, Dijlemonding (Zennegat en Grote Vijver), Durmeval-
lei (De Bunt) en Doelpolder bouwen we hetzelfde type sluis. 
Hoe evolueert de bodem in een gereduceerd getijdengebied? 
Hoe ontwikkelen speciale vegetaties zich? In welke mate helpt 
het gebied de kwaliteit van het Scheldewater te verbeteren? 

Doen de Sigmagebieden hun werk? Verkleint de kans op overstromingen  
voor de omwonenden? Gaat de natuur in de Scheldevallei er daadwerkelijk 
op vooruit? Wetenschappers waken over de doeltreffendheid van het Sigma-
plan. Ze monitoren nauwgezet de effecten van de getroffen maatregelen.

Wetenschappers waken over  
afgewerkte gebieden

De in- en uitwateringssluis van Bergenmeersen is uniek in de wereld. 
Ze combineert namelijk beide functies in één constructie.

Het Lippenbroek, toonmodel van hoe  
zoete getijdennatuur er hoort uit te zien. 
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Op die vragen hopen we binnen enkele jaren het antwoord 
te kennen. Wetenschappers uit binnen- en buitenland vol-
gen de ontwikkelingen in Bergenmeersen op de voet”, besluit  
Patrik Peeters van het WL.

Visbestand groeit in Bergenmeersen
Natuurmonitoring wijst alvast op een positieve evolutie. Door 
het ingenieuze sluizensysteem kunnen vissen ongehinderd 
naar de Schelde zwemmen en weer terug. Na een jaar zijn de 
gevormde slikken en de hogergelegen schorren goed nieuws 
voor vogels die wel een visje lusten. De heropleving van het 
visbestand zal zich nog voortzetten als de wilgenvloedbossen 
groeien. Zo wordt het gebied een ideale plek voor allerlei trek- 
en broedvogels.

Afwatering van achterland in Kruibeke
In afwachting dat het getij een deel van de Polders van Krui-
beke opnieuw vorm zal geven, vervullen de uitwateringscon-
structies in Kruibeke en Bazel al een belangrijke veiligheids-
functie: de afwatering van het achterland. Stefaan Nollet van 
W&Z: “Tijdens de werffase houdt het projectteam de werking 
nauwgezet in het oog via de waterstanden in vijf meetstations. 
Regelmatig wordt het slib voor de uitwateringssluizen weg-
gesleept richting Schelde.”

“We waken ook al over de toekomstige werking van het GOG-
GGG-gebied. Regelmatig laten we een beperkte hoeveelheid 
water toe via de inwateringssluizen, die opgevangen wordt in 
speciaal daarvoor aangelegde woelkommen. Het teruglopen van 
dat water naar de Schelde houdt de uitwateringskleppen vrij. De 
natuurresultaten worden intensief gemonitord in samenwerking 
met vrijwilligers van de lokale natuurvereniging Kruin.”

Voedselketen in Potpolder van Lillo
Eind 2012 werd in Lillo 10 hectare ontpolderd. Hier ontwikke-
len slikken en schorren zich op natuurlijke wijze, dus zonder 
sluizen. De voorliggende dijk werd in een deel van de Potpol-
der volledig afgegraven. In het andere deel bleef een verlaagd 
dijkje met een bres liggen.

Wim Mertens van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): 
“We volgen de landschaps- en natuurontwikkeling op de voet, 
samen met de schorrenwerkgroep van Natuurpunt Antwerpen 
Noord. Verschillen tussen de twee gebiedjes die door een land-
brug gescheiden worden, zullen interessante informatie opleve-
ren voor het ontwerp van toekomstige ontpolderingen.”

“Na één jaar was er in beide delen al zo’n 30 centimeter slib af-
gezet – intussen gekoloniseerd door tal van bodemdiertjes – en 
vormde zich een krekenpatroon. Maandelijkse vogeltellingen 
tonen het succes van het gebied als voedsel- en broedparadijs. 
De ontwikkeling van de hogergelegen schorren met rijkere 
schorvegetatie zal niet lang op zich laten wachten.”

De ontpolderde Potpolder van Lillo versterkt de functie van het havengebied 
als voedsel- en rustparadijs voor duizenden trekvogels.

De inwateringsconstructies in de Polders van Kruibeke zijn ingewerkt  
in de Scheldedijk en treden in werking na de overstroming,  
zodra het water in de Schelde lager staat dan in de polders. 
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Innovatieve en duurzame Sigmamethodes leiden tot een veiliger en natuurlijker 
Scheldebekken. Zo ontwikkelt Bergenmeersen zich tot een waardevol getijden- 
gebied via een combisluis. Bij de verouderde Antwerpse Scheldekaaien wordt  
per zone een ingenieuze stabilisatietechniek toegepast. Rivierherstel in de Durme 
levert grondstoffen op voor andere Sigmawerken.

Slimme en  
innovatieve aanpak
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tige sluis mee hielp ontwikkelen. “Op het gebied van water-
bouw is een sluis die de in- en uitwatering in één constructie 
combineert bijzonder, maar vooral het gereduceerde getij dat 
hierdoor wordt gerealiseerd in het bedijkte gebied is uniek. Die 
combisluis bootst de natuurlijke getijdenwerking veel beter na 
dan een klassieke sluis met twee aparte kokers voor in- en uit-
watering. De sluis is ook goedkoper en verstoort het mooie 
uitzicht minder.” 

Daar kwamen heel wat vooronderzoeken en testen op schaal 
aan te pas. “Via numerieke simulaties hebben we de rand-
voorwaarden voor de sluis bepaald, zoals de drempelpeilen, 
het aantal kokers en de hoogte en breedte van de kokers.” Het 
ontwerp van de sluis werd daarna door W&Z uitbesteed aan 
een studiebureau. Voor de hydraulische revisie van het ont-
werp riep W&Z de expertise van het WL in, want het instellen 
van de juiste getijdendynamiek is cruciaal voor de werking van 
het gebied. “De sluizen sturen het gereduceerde getij”, zegt  
Patrik Peeters. “Dat is de voornaamste factor achter de fysische, 
biologische en chemische processen in een getijdengebied.  
Daarmee staat of valt de natuur.”

In en uit het overstromingsgebied Bergenmeersen in Wichelen vloeit  
sinds dik een jaar elke dag een beetje Scheldewater. Langzaam maar zeker 
ontwikkelt er zich een uniek landschap van zoetwaterslikken en -schorren. 
De sluis die het water in- en uitlaat, bestaat uit één constructie: een wereld-
wijde unieke technologie.

Bergenmeersen:  
combisluis met slimme technologie

Door de klimaatverandering zullen extreme stormen fre-
quenter voorkomen, ook bij ons. Bergenmeersen, in het Oost-
Vlaamse Wichelen, is een van de meest strategische plaatsen 
langs de Schelde om extreme hoogwaters gecontroleerd op 
te vangen. Dat bestaande overstromingsgebied (GOG) werd 
er onlangs eentje met gereduceerd getij (GGG). Dat wil zeg-
gen dat er in Bergenmeersen niet enkel overtollig water wordt 
opgevangen bij hevige stormen, maar dat er dagelijks ook wat 
water in- en uitstroomt op het ritme van eb en vloed.

De nieuwe hoogtechnologische sluis simuleert die dagelijkse 
getijdenwerking, zodat waardevolle getijdennatuur een tweede 
kans krijgt. Bij hoogtij loopt het gebied deels onder water; bij 
laagtij stroomt het water weer weg. Die cyclus duurt ongeveer 
twaalf uur en is de drijvende kracht achter de natuurontwikke-
ling in het gebied. Maar het pas afgewerkte GOG-GGG blijft bij 
stormtij (één keer per jaar) en bij hevig en extreem stormtij (res-
pectievelijk één keer in de vijftig en honderd jaar), ook dienst-
doen als GOG. Tijdens de sinterklaasstorm van december 2013 
nam het die bestaande GOG-functie opnieuw ter harte. 

In 2012 startten de werken om van het GOG Bergenmeersen 
een GOG-GGG te maken. Er werd een vuilrooster geplaatst 
opdat het gedempte getij de polder niet zou verontreinigen. 
De geulen die door de uitlaatconstructie ontstaan, mogen 
niet te dicht bij de aangrenzende woningen liggen. Daarom 
werd het reliëf in het gebied gewijzigd. Zo kon W&Z meteen 
ook rekening houden met de archeologische bevindingen. De 
bestaande ringdijk werd verhoogd en verbreed en er kwam 
een overloopdijk. Een gloednieuw vlonderpad, nabij de sluis, 
troont bezoekers mee door het gebied.

Wereldprimeur
De sluis van Bergenmeersen is een primeur, stelt Patrik Peeters 
van het Waterbouwkundig Laboratorium (WL), die de vernuf-

Het Waterbouwkundig Laboratorium bekijkt de combisluis van naderbij.
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Verwondering op het vlonderpad
Steeds meer natuurliefhebbers vinden hun weg naar dit unieke 
stukje natuur. Het brede vlonderpad over het water, toegankelijk 
sinds april 2013, is een echte attractie geworden. Vanaf dat pad 
kunnen wandelaars de nieuwe getijdennatuur van slikken en 
schorren van dichtbij bekijken. Via het fonkelnieuwe leerpad van 
zo’n 1,5 kilometer lang ontdekken bezoekers met infoborden  
de werking van het overstromingsgebied, de archeologische 
vondsten, de hoogtechnologische sluis en de vismigratie. 

In de infokeet in het naburige Uitbergen, deelgemeente van 
Berlare, realiseerden W&Z en het ANB een unieke tentoonstel-
ling met leuke doe-activiteiten over de wondere wereld van de 
Schelde en de Sigmaprojecten. 

Bergenmeersen en Paardeweide zijn de eerste twee afgewerkte 
gebieden van zes deelprojecten van het Sigmaproject Cluster 
Kalkense Meersen. Die gebieden trekken ook steeds meer in-
ternationale aandacht. Begin 2014 bezocht een Duitse delega-
tie met beleidsmakers en deskundigen de gebieden Bergen-
meersen, Lippenbroek en de Polders van Kruibeke. De groep 
– waaronder twee staatssecretarissen – deed in Bergenmeersen 
inspiratie op voor de Eemsregio, die zwaar getroffen werd door 
wateroverlast. In de zomer van 2014 begeleidden W&Z en het 
ANB nog meer (inter)nationale studiebezoeken. 

Lees meer over de infokeet Cluster Kalkense Meersen  
op p. 7.

Het vlonderpad neemt allerhande bezoekers  
mee op tocht door de Bergenmeersen.
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De beste ingenieurs
Al tijdens de constructie doken er problemen op. De Boomse 
klei net onder de kaaimuurfundering én de hoge druk van het 
grondwater deden delen van de kaaimuur in de richting van 
de Schelde schuiven. Volgens de kennis en middelen van hun 
tijd zochten de beste ingenieurs naar oplossingen. Ze legden 
drainagesystemen aan, groeven grond achter de kaaimuur uit 
om de druk te verminderen, vervingen de grond door assen 

Deze zomer hervatte W&Z de stabilisatiewerken aan de Antwerpse kaaimuur. 
De werkzaamheden spelen zich af ter hoogte van de historische stadswijk 
Sint-Andries en het mondaine Zuid. Het voorbije jaar werd de techniek om 
de kaaimuur te stabiliseren verder aangepast en verbeterd. Het resultaat is een 
geavanceerde stabilisatiemethode, die het beste van twee werelden verenigt. 
De Antwerpse kaaimuur zal steviger zijn dan ooit én het authentieke uitzicht 
van de Antwerpse kaaimuur blijft intact.

Eeuwenoude Scheldekaaien 
krijgen behandeling op maat

De stenen kaaien bestaan al sinds Napoleon Antwerpen tot 
wereldhaven wilde laten uitgroeien. Pas vele decennia la-
ter werden de kaaien gebouwd en rechtgetrokken, zoals we  
ze vandaag kennen. Ze werden afgewerkt om royals en de 
internationale jetset te laten aanmeren voor de Antwerpse 
wereldtentoonstelling in 1885. Voor die tijd was het een knap 
staaltje vakwerk. Toch bezorgde de stabiliteit van de Antwerp-
se kaaimuur bouwkundigen jarenlang hoofdbrekens. 

De honderd jaar oude kaaimuur  
toont op verschillende plaatsen  
ook uiterlijke kenmerken van verval.
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en stortten klei aan de rivierzijde van de muur om de kaaien 
te stabiliseren. Stutkisten moesten het schuiven van de muur 
richting Schelde stoppen. Maar al die verwoede pogingen om 
de kaaien te stabiliseren, bleken ontoereikend.

Masterplan Scheldekaaien
De voorbije decennia trof men tijdelijke maatregelen om de 
ergste stabiliteitstekorten te verhelpen. Maar na eeuwen van 
lapmiddelen wordt de stabilisatie van de Antwerpse kaaimuur 
nu structureel aangepakt. Die renovatie past in het Master-
plan Scheldekaaien, dat werk maakt van een complete her-
inrichting van de kaaien. Een project over een afstand van  
7 kilometer dat verschillende fasen kent en meerdere jaren zal 
duren. De renovatie van de Scheldekaaien is méér dan een op-
smukoperatie, want er zijn dringende redenen om de kaaien 
grondig onder handen te nemen, benadrukt Koen Segher van 
W&Z. “De stabilisatie van de kaaimuur, een dringende aangele-
genheid, is de eerste fase. Het tweede werk bestaat erin overal 
de waterkering op Sigmahoogte te brengen om de stad te 
beschermen tegen overstromingen. Dat is broodnodig, want 
tijdens recente grote stormen konden de lekkende deuren van 
de stormkeermuur het Scheldewater op de kaaien nauwelijks 
tegenhouden. Bij toekomstige stormen kunnen de water- 
niveaus nog hoger zijn.” 

Een derde pijler van het Masterplan Scheldekaaien is de herin-
richting van het openbaar domein. Met verschillende inrichtin-
gen, afgesteld op de beleving en sfeer van de achterliggende 
stadswijk, wil de stad de kaaien opnieuw tot een trekpleister 
maken.

De Antwerpse kaaimuur in 1905

De schade ontstaat door de combinatie van Boomse klei net onder de 
fundering, de hoge druk van het grondwater en doordat de kaaien 
bij hevige stormvloeden telkens onder water lopen.

Het Steen in Antwerpen na de overstromingsramp van 1906

De aanleg van de Scheldekaaien

De Antwerpse Scheldekaaien vormen  
al enkele eeuwen de schakel tussen stad en stroom. 
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Zonespecifieke techniek
Het Antwerpse Scheldekaaienproject 
wordt in het eeuwenoude, dichtbe-
bouwde Sint-Andries en het jongere, 
mondaine Zuid hervat, met een nieuwe 
techniek. Koen Segher: “Met behulp van 
gespecialiseerde technieken kunnen 
we die historische kaaimuur stabiliseren 
en de fundering voldoende verdiepen, 
zonder de kaaimuur te moeten afbre-
ken.”

“Om de kaaimuur in die zone vele ge-
neraties lang duurzaam te verstevigen 
en tegelijk de structuur zoveel mogelijk 
te bewaren, werd voor een renovatie-
techniek gekozen die de krachtwerking 
op de kaaimuur verandert. Tegelijkertijd 
blijft de huidige kaaimuur zoveel moge-
lijk intact, met behoud van het histori-
sche karakter. De Antwerpenaren zijn 
trots op hun ‘blauwe steen’, dus willen 
we dat stukje erfgoed behouden.” 

“De renovatietechniek werd op maat 
van de wijken Sint-Andries en Het Zuid 
ontwikkeld. De versteviging van de kaai-
muur is prioritair. Het tweede deel, de 
bouw van de waterkering en de aanleg 
en inrichting van het openbaar domein, 
volgt ten vroegste in 2016”, besluit Koen 
Segher. In andere kaaizones zal W&Z 
mogelijk andere technieken toepas-
sen, zodat elke locatie de beste oplos-
sing krijgt. De werken in Nieuw Zuid, 
de tweede zone die wordt aangepakt, 
starten ten vroegste dit najaar. Ook daar 
is de stabilisatie van de kaaimuur het 
eerste werk.

Interesse tot ver buiten de landsgrenzen

De geavanceerde manier waarop W&Z de stabilisatie van de Antwerpse 
kaaimuur aanpakt, wekt opnieuw de interesse van de internationale wa-
terbouwkundige wereld. Zo ontvangt W&Z regelmatig buitenlandse be-
zoekers en geeft het geregeld lezingen op internationale conferenties. In 
juni 2014 lichtte Koen Segher de nieuwe stabilisatietechniek toe op het 
congres van de World Association for Waterborne Transport Infrastructure 
of PIANC in San Francisco. Hans Quaeyhaegens van W&Z deelde op het-
zelfde congres de bevindingen rond duurzaam baggeren in de Sigmapro-
jecten met zijn buitenlandse collega’s. 

In het najaar is een delegatie van W&Z-ingenieurs van de partij op de in-
ternationale conferentie Deltas in Times of Climate Change in Rotterdam. 
Alle belangrijke waterbouwkundigen delen daar hun kennis over oplos-
singen voor wateroverlast en bescherming tegen overstromingen in tij-
den van klimaatverandering.

Langs het water blijft het maritieme karakter van Sint-Andries en Het Zuid behouden met ruimte voor 
tijdelijke evenementen. Aan de stadskant krijgt de waterkering een groen aanzicht, beplant met bomen.

De meest waardevolle en beschermde historische 
hangars blijven behouden en worden gerenoveerd.

Vooraleer de Scheldekaaien opgewassen zijn 
tegen een toekomst met meer en hevigere stor-
men, is een reddingsoperatie broodnodig.

De Scheldekaaien onder water
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Verzanding is sinds jaren de achilleshiel van de Durme. Zo is 
het bovenstroomse deel van de Durme bijna volledig dicht-
gegroeid. Daardoor kan het water steeds moeilijker weg, wat 
kan leiden tot wateroverlast. Met een duurzaam herstelplan 
wordt het probleem nu aangepakt. Nadat het pakket van 
maatregelen in het kader van het Sigmaplan is uitgevoerd, 
zal de verzanding verminderen. Maar eerst zijn structurele on-
derhoudsbaggerwerken over het hele traject van de Durme  
nodig. 

Slim gefaseerd baggeren
In eerste instantie heeft W&Z de monding van de Durme in de 
Schelde gebaggerd. Daarbij is 400.000 m³ baggerspecie opge-
haald. Ook de tweede fase van de baggerwerken op de Durme 
ging dit voorjaar van start. Iets verder stroomopwaarts, op het 

grondgebied van Waasmunster, zal nog eens 435.000 m³ bag-
gerspecie bovengehaald worden. Als de baggerwerken tussen 
de Mirabrug en de Waasmunsterbrug afgerond zijn, zullen de 
onderhoudsbaggerwerken in Zele en Lokeren starten. Dat is 
de derde en laatste fase van de baggerwerken in de Durme.

Het zand dat vrijkomt bij baggerwerken, kan gebruikt worden 
als bouwstof voor dijkwerken als aan bepaalde milieuhygiëni-
sche criteria voldaan is. W&Z maakt hier dankbaar gebruik van. 
Het Durmezand zal maximaal gebruikt worden om de dijken 
op te hogen en te verstevigen in verschillende projectgebie-
den van het Sigmaplan in de regio De Bunt, Klein Broek en 
Groot Broek langs de Durme, en Vlassenbroek en Wal-Zwijn in 
de Scheldevallei.

Zowel in de Durme als in de Schelde moet de waterdoorstroming  
verbeteren. Met een grootscheeps baggerprogramma pakt W&Z  
verzanding en dichtslibbing aan. En de gebaggerde zandspecie?  
Die wordt opnieuw gebruikt als bouwstof voor de dijken en de  
inrichting van verschillende overstromingsgebieden. 

Duurzamer baggeren in 
de Durmevallei en Vlassenbroek

Baggerwerken op de Durme
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De baggerwerken op de Durme zijn goed voor de waterkwali-
teit en de omgeving, zegt Hans Quaeyhaegens van W&Z. “De 
waterbodem van de Waasmunsterbrug tot de scheidingsdam 
in Lokeren is verontreinigd door vroegere industriële activitei-
ten op de Durmeoevers. Door de rivier te baggeren worden de 
historische baggerstorten opgeruimd. Op die plekken kunnen 
slikken en schorren zich herstellen.”

Pompgemaal vertraagt aanzanding
Begin dit jaar startte W&Z ook met de voorbereidende werken 
voor de bouw van een pompstation in Lokeren. Dat pompge-
maal moet ervoor zorgen dat de Durme weer wat bovendebiet 
door haar bedding krijgt en dat verzanding tegengegaan wordt.  
Deze zomer, na het broedseizoen, zijn de eigenlijke bouwwer-
ken gestart. Die zullen zo’n twee jaar duren. Het pompgemaal 
verhoogt ook de veiligheid in de regio. Bij hevige regenval kan 
het gemaal 7500 liter rivierwater per seconde overpompen van 
de Moervaart in de Durme. Daardoor zal het waterpeil in de 
Moervaart minder snel stijgen en blijft Lokeren gespaard van 
wateroverlast. 

“In normale omstandigheden zorgt het pompgemaal ervoor 
dat de Durme bovendebiet krijgt door kleine debieten systema-
tisch te verpompen”, stelt Hans Quaeyhaegens. “Dat vertraagt de 
aanzanding, waardoor we minder vaak moeten baggeren.”

Innovatieve techniek maakt  
van baggerspecie bouwstof
In het Sigmagebied Vlassenbroek (Dendermonde) 
wordt baggerspecie omgevormd tot bruikbare bouw-
stof met een innovatieve techniek. Voor de bouw van de 
compartimenteringsdijk werd 100.000 m³ baggerspecie 
uit de hogergelegen Schelde per schip aangevoerd en 
onmiddellijk daarna verwerkt. Innovatief is dat de bag-
gerspecie wordt gezeefd en vermengd met toeslagstof-
fen die het goedje sterk en ondoordringbaar maken. 
De specie moet dus niet eerst gedroogd worden in een 
daarvoor speciaal vrijgemaakte ruimte – veelal wordt 
hiervoor bos gekapt – en is onmiddellijk klaar voor her-
gebruik. De techniek maakt de keten aanzienlijk korter 
en beperkt de impact op de omgeving. Doordat de 
specie rechtstreeks over water werd vervoerd, zijn meer 
dan 10.000 vrachtwagenritten vermeden. 

De techniek blijkt erg succesvol. Deze zomer werd in 
Melle baggerspecie verwijderd. Nadat die lokaal tot 
bouwstof wordt omgezet, gaat het per schip naar Vlas-
senbroek. Daar wordt het gebruikt om de noordelijke 
ringdijk aan te leggen. In het zuidelijke deel van Vlassen-
broek maakte W&Z het terrein vrij om zand op te slaan 
voor de Durme voor de aanleg van de zuidelijke ringdijk.

De bouw van de compartimenteringsdijk maakte deel 
uit van het Europese project Promoting Integrated Se-
diment Management (PRISMA), dat past in het Interreg 
IV A 2 Zeeën-programma. 

De specie wordt na het baggeren en transport over het water  
zo droog mogelijk aan land gepompt (Moerzeke, Durmevallei). 

De 800 meter lange compartimenteringsdijk – die Vlassenbroek 
in een noordelijk en zuidelijk deel verdeelt – werd opgetrokken 
met een geavanceerde techniek. 
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Om de vijf jaar starten we met een nieuwe lichting Sigmaprojecten. 
Die volgen telkens hetzelfde stappenplan. Vanaf volgend jaar zitten 
vier nieuwe Sigmaprojecten in de pijplijn: een omvangrijk project langs 
de Beneden-Nete, Dorent in Zemst, de polders in Bornem en 
Schouselbroek in Temse. 

In de pijplijn
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Langs de Nete en de Kleine Nete in Lier, Duffel, Nijlen, Zandhoven en 
Grobbendonk staat de volgende jaren een groot Sigmaproject op stapel. 
Dat moet de omgeving beter beschermen tegen wateroverlast  
en tegelijk de natuur langs de Nete en de Kleine Nete opwaarderen. 

Wuivend riet voor de roerdomp 
aan de Beneden-Nete

       Heel wat planten- en diersoorten zijn afhankelijk van 
    de natuur langs de Schelde en haar zijrivieren om te 
             kunnen overleven. In de valleien van de Nete en de Kleine Nete, 
een gebied van zo’n 265 hectare, worden straks rietland, open water en 
natte graslanden in ere hersteld. Dat zijn karakteristieke leefgebieden van 
beschermde rietvogels zoals de roerdomp.

Het deelgebied Beneden-Nete wordt deels ontpolderd en er komt 65 hec-
tare getijdennatuur. In het mondingsgebied van de Grote Nete komt daar 
nog 50 hectare extra leefgebied voor de roerdomp bij, met riet en open wa-
ter. Er komen ook wandelroutes, vogelkijkhutten en uitkijkpunten. Zo heb-
ben de Nete en de Kleine Nete straks nog meer te bieden aan wandelaars 
en fietsers.

Leefbare landbouw
De landbouw zal beperkt hinder ondervinden van de herinrichting. Samen 
met de betrokken boeren wordt gezocht naar oplossingen om de land-
bouw leefbaar te houden. In het deelgebied Varenheuvel-Abroek blijft land-
bouw gedeeltelijk mogelijk: 75 hectare ten zuiden van de Kleine Pulsebeek 
blijft behouden voor landbouwactiviteiten. Landbouwers die toch moeten 
wijken of schade lijden, kunnen rekenen op compensaties in het kader van 
het flankerende landbouwbeleid.
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In het mondingsgebied van de Grote Nete  
wordt extra leefgebied gerealiseerd voor de roer-
domp. Meer onderzoek naar de concrete invulling 
van dat toekomstige wetland loopt nog.

In de vallei van de Zenne werkt het ANB met 
steun van W&Z aan een uniek natuurproject: 
Dorent. De nadruk ligt er niet op de bescher-
ming tegen wateroverlast, want in Dorent 
komen geen overstromingsgebieden of andere 
veiligheidsmaatregelen. Wél op de ontwikkeling 
van zeldzame natuur. 

Dorent vertroetelt 
de kamsalamander

Dorent ligt langs de nieuwe, kaarsrechte Zenne in 
Zemst. Het gebied wordt doorkruist door grachten, be-
ken en oude meanders van de vroegere, kronkelende 
Zenne. Dorent is van nature vrij waterrijk. Op sommige 
plaatsen komt het grondwater in kwelzones aan de 
oppervlakte. Het gebied is daarom ideaal voor de ont-
wikkeling van een weelderig wetland met vochtige, 
bloemrijke hooilanden. 

Weilanden kleuren het landschap groen en her en der 
pronkt de grote pimpernel met haar donkerrode bloe-
men. Die zeldzame plant groeit enkel op plaatsen met 
weinig voedingsstoffen. Ook de zeldzame kamsala-
mander voelt zich thuis in Dorent. De vrouwtjes leggen 
hun eitjes tussen bladeren in grachten, poelen en oude 
meanders met stilstaand water.
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Langs de oevers van de Schelde, op het grondgebied van Bornem, werkt het 
Sigmaplan aan een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied in de Oudbroek-
Schellandpolder. Op termijn worden ook twee andere deelgebieden, Groot 
Schoor en Stort van het Buitenland, ontpolderd.

Stille waters moeten Cluster  
Bornem beschermen

Het nieuwe overstromingsgebied Oud-
broek-Schellandpolder zal het Schel-
dewater bergen bij extreem hoge wa-
terstanden. Dat gebeurt maar één of 
twee keer per jaar, waardoor er plaats 
is voor wetland. De uitheemse populie-
renaanplantingen worden omgevormd 
tot authentieke elzenbroekbossen Die 
bossen kunnen langdurig hoge grond-
waterstanden goed verdragen. Nu 
al lokken de waterpartijen zeldzame 
modderkruipers, libellen en tal van be-
schermde diersoorten. Groot Schoor en 
Stort van het Buitenland krijgen na hun 
ontpoldering een heel andere invulling: 
zoetwaterslikken en -schorren. 

Het Sigmaproject Cluster Bornem kan 
niet losstaan van het gebied eromheen. 
Het grenst immers aan het beschermde 
landschap ‘Domein d’Ursel’. Bovendien 
valt een deel ervan binnen de anker-

Stille schoonheid
Om beide soorten te beschermen, zal 
de waterhuishouding in het gebied 
zorgvuldig geregeld worden. Dat ge-
beurt onder meer door de herinrichting 
van grachten. Een aangepast maaibe-
heer van de weilanden moet de bodem 
verschralen. Waar mogelijk gebeurt dat 
in samenwerking met de landbouwers 
van het gebied. Voor omwonenden en 
recreanten komen er wandel- en fiets-
paden om de stille schoonheid van het 
gebied te ontdekken.

In een uitgebreid netwerk van poelen en hagen kan de kamsalamander weer vrij heen en weer bewegen.

plaats ‘Polder en kasteel van Hingene’. Toch blijft de rust binnen het bestaande stil-
tegebied gewaarborgd. Het restaurant ‘De Groenendijk’ blijft behouden. De ringdijk 
wordt in de Notelaerdreef verwerkt; daarop zullen weer notelaars verschijnen.

De Schellandpolder beschikt nu al over elzenbroekbossen met een rijke fauna en flora. 

IN DE PI JPLI JN
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In de toekomst zal Schouselbroek bescherming bieden aan de onmiddellijke 
en ruimere omgeving van Temse. Hoe dat gebeurt, hangt af van de plaats in 
het gebied.

Fijnregeling inrichting 
per zone in Schouselbroek

Langs de Schelde in Temse ligt Schouselbroek. Dat gebied 
van 127 hectare is voorbestemd om Temse en omgeving 
te behoeden voor wateroverlast. Door de aanleg van een 
overstromingsgebied wordt hier bij noodweer overtollig 
water opgevangen. Dat zal de veiligheid van de omgeving 
sterk verhogen. Tegelijk ontwikkelt er zich authentieke na-
tuur door de dagelijkse in- en uitstroom van eb en vloed. 
Op die manier wordt getijdenwerking gekoppeld aan na-
tuurontwikkeling.

Zo’n gecontroleerd overstromingsgebied met geredu-
ceerd getij (GOG-GGG) wordt precies afgesteld op maat 
van de locatie in het gebied. Hoeveel en hoe vaak het getij 
wordt toegelaten, hangt af van het DNA van het natuur-
gebied, dat met bossen, weiden en plassen bezaaid is. 
Het nabijgelegen Sigmaproject de Polders van Kruibeke is  
zo’n voorbeeld met verschillende GOG-GGG-maatregelen. 
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Ook in Schouselbroek is het voor deskundigen en betrok-
ken partijen een delicate evenwichtsoefening om de toe-
gewezen veiligheidsrol te laten aansluiten bij de natuurin-
richting van het gebied. Op uitgekiende plaatsen wordt er 
gecontroleerd meer Scheldewater toegelaten, waardoor 
het vereiste veiligheidsniveau wordt bereikt en de natuur 
de afwisseling van eb en vloed kan volgen.

Schouselbroek, bezaaid met bossen, weiden en plassen Langs de Schelde in Temse ligt 
het natuurgebied Schouselbroek.
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Om een Sigmaproject te kunnen realiseren, is een milieueffectenrapport (MER) 
vereist. Daarin bekijken specialisten de gevolgen van het project voor mens 
en milieu. Vier gebieden zijn onlangs in de MER-fase aanbeland. Het gaat om 
de Sigmaprojecten Bovendijle, Vallei van de Grote Nete, Demervallei en 
Scheldemeander Gent-Wetteren.

Milieueffecten
onder de loep
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De uitgestrekte Vallei van de Grote Nete, 
tussen Herenthout en Laakdal, wordt 
heringericht in drie deelgebieden: Tussen 
Hellebrug en Herenbossen, Zammelsbroek en 
Ter Borgt-De Merode.

Herstel winterbedding en natuur-
ontwikkeling langs de Grote Nete

Via een combinatie van winterbeddingen en gecontroleerde wa-
terbuffergebieden – GOG’s zonder ringdijk – krijgt de rivier er meer 
ruimte en kan er geleidelijk waardevol wetland groeien.

“In september 2013 werd de MER-procedure opgestart. Vermoedelijk 
wordt die eind dit jaar afgerond. Voor het project Vallei van de Grote 
Nete onderzoekt het MER bijvoorbeeld welk effect het verhogen van 
het peil van de Grote Nete heeft in en rond de deelgebieden het 
Zammelsbroek en Tussen Hellebrug en Herenbossen”, zegt Koen 
Deheegher van het ANB.

Tussen Diest en Werchter wordt alles in het werk gesteld om van de Demervallei een veilig, na-
tuurrijk en levendig gebied te maken. Verschillende overheden en actoren zijn hierbij betrokken. 

Herinrichting van 
de geteisterde Demervallei

De Demervallei werd vroeger vaak getrof-
fen door overstromingen. Tezelfdertijd 
kampt de natuur met verdroging. Om 
de bewoners van de Demervallei tegen 
wateroverlast te beschermen én de na-
tuurwaarden op te krikken, worden ver-
schillende maatregelen onderzocht, die 
passen in de pijlers van het Sigmaplan.

“De opmaak van het plan-MER voor de 
Demervallei verloopt in twee fasen”, zegt 
Jannie Dhondt van W&Z. “Voor drie in-
richtingsscenario’s worden in een eerste 
fase de gevolgen voor mens en milieu on-
derzocht. Op basis van die eerste resulta-
ten volgt in een tweede fase een optima-
lisatie van de voorgestelde maatregelen. 
Van dat vierde scenario worden ook de 
milieueffecten onderzocht. In het voorjaar 

van 2013 konden buurtbewoners en an-
dere belanghebbenden hun opmerkin-
gen op de kennisgevingsnota formuleren. 
De richtlijnen werden in juli 2013 door de 
dienst Mer overgemaakt aan W&Z. Nu 
wordt er volop gewerkt aan de kosten-
batenanalyse: die berekent de prijs van 

In de Vallei van de Grote Nete, onder meer aan de Kruiskensberg in Itegem, wordt 
de winterbedding van de rivier hersteld, waardoor natte natuur ontstaat.

In het midden van het uitgestrekte  
Sigmaproject Demervallei ligt Langdorp,  

grensgemeente tussen de Kempen en het Hageland.

elk alternatief en de kosten en baten voor 
het milieu. Op basis van de resultaten van 
het plan-MER, de landbouwimpactstudie 
en de kosten-batenanalyse zal de Vlaamse 
Regering dan een beslissing nemen over 
een voorkeursalternatief. Daarvoor wordt 
dan een inrichtingsplan opgemaakt.”
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Het Sigmaproject Bovendijle strekt zich uit 
over Bonheiden en Haacht. Twee overstro-
mingsgebieden, Rijmenam en Hollaken-
Hoogdonk, moeten de omgeving van 
wateroverlast vrijwaren. 

Wetland en landbouw 
langs de Boven-Dijle

In het gebied Pikhaken en het noordelijke deel van het 
GOG Hollaken-Hoogdonk ontwikkelt zich wetland met 
vochtige, schrale, maar bloemrijke pimpernelgraslanden 
en tal van poelen geschikt voor de kamsalamander. In 
het GOG Rijmenam en het zuidelijke deel van het GOG  
Hollaken-Hoogdonk blijft de landbouwfunctie behouden. 

Aandacht voor landbouwgronden
De procedure voor de opmaak startte in het voorjaar  
van 2013; dit jaar wordt het rapport overgemaakt aan de 
dienst Mer. “Voor het Sigmaproject Bovendijle beschrijft  
het MER bijvoorbeeld welk effect het omleiden van de 
Binnebeek rond het overstromingsgebied Hollaken- 

Hoogdonk heeft. Onafhankelijke experts brengen ook de 
gevolgen van het project voor de bewoning, het land-
schap en het erfgoed in het gebied in kaart. Ook analyseert 
men de impact van de overstromingen op de landbouw-
gronden die binnen de overstromingsgebieden hun land-
bouwfunctie behouden”, stelt Maarten Jans van W&Z. 

Hollaken-Hoogdonk wordt een gecontroleerd overstromingsgebied, maar er blijft ruimte voor landbouw en in bepaalde zones kan er zich wetland ontwikkelen.

MILIEUEFFECTEN  
ONDER DE LOEP

In Pikhaken zullen op termijn schrale, maar 
bloemrijke pimpernelgraslanden ontstaan.
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Met de nieuwe fietsbruggen wordt fietsen langs de 
Gentbrugse Meersen binnenkort nog aangenamer.

Dit Sigmaproject moet de gemeenten langs de Schelde tussen Gent en  
Wetteren beter beschermen tegen overstromingen en de aanzanding van 
de rivier weer onder controle krijgen. Het resultaat is een plan dat zorgt voor 
veiligheid, natuurontwikkeling en aangenaam wonen of het beleven van de 
groene en waterrijke omgeving. 

Nieuwe fase voor de  
Scheldemeander Gent-Wetteren

De MER-procedure startte in 2012; het 
definitieve rapport werd in de zomer  
van 2014 door de dienst Mer goed- 
gekeurd. In het MER werden ook de al-
ternatieven met dijkverhogingen uit 
het oorspronkelijke Sigmaplan gewikt 
en gewogen. Maar globaal scoort het  
‘sluisalternatief’ het best. 

Dat planalternatief komt tegemoet aan 
de veiligheidsdoelstellingen én maakt 
ruimte voor water en groen. In Ham en 
de zandwinningsput van Melle wordt 
getijdennatuur gecreëerd. Bastenakkers 
blijft een erkend natuurgebied waar 
landbouw mogelijk blijft, omdat het 
maar zelden zal overstromen. Nieuwe 
fietsersbruggen zorgen voor vlottere 
verbindingen tussen de Gentbrugse 

Meersen en de Damvallei. Joggers, wan-
delaars of hengelaars hoeven niet tegen 
hogere dijken aan te kijken; het mooie 
uitzicht op de omgeving van de Schel-
demeander blijft. Door de uitwisseling 
met het water van de Gentse binnen-
stad zal het water helderder worden 
en weer vissen aantrekken. Kleine ple-
zierbootjes of kano’s moeten niet meer 
langs de drukke sluis van Merelbeke om 
naar Portus Ganda, de Gentse plezierha-
ven, te varen. 

“Het sluisalternatief scoort op meerdere 
vlakken beter, vooral door de besparing 
op baggerwerken”, zegt Michaël De 
Beukelaer-Dossche van W&Z. “Door 
eerst de sluis in Heusden te bouwen 
zal het waterpeil stijgen. De vervelende 

knijten zullen verdwijnen en de bodem 
moet minder diep afgegraven worden. 
Ook daarna zullen mens en dier tussen 
Gent en de sluis geen hinder meer on-
dervinden, want baggeren is niet meer 
nodig. Zo worden de kosten voor de 
nieuwe sluis ruimschoots gecompen-
seerd en blijkt het sluisalternatief ook 
het goedkoopst. Nu kan de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
starten en kunnen we samen met alle 
betrokkenen bekijken hoe we de pro-
jectgebieden aan de Scheldemeander 
het best inrichten.”

©
 V

ild
a 

- Y
ve

s 
Ad

am
s



29  |  SIGMAGAZINE 2011

Door het Sigmaplan ontstaan heel wat nieuwe plekken die je op verschillende 
manieren kunt ontdekken. Zo is de groene en waterrijke omgeving vaak ideaal 
om in te wandelen, fietsen of joggen. Aan de Dijlemonding wordt een overstro-
mingsgebied ook gebruikt voor watersport. Er is eveneens aandacht voor het 
verleden en de manier waarop mensen de omgeving beleven. Meer nog, we 
proberen er zelfs letterlijk een beeld van te schetsen.

Het Sigmaplan beleven

29  |  SIGMAGAZINE 2014

Op 8 mei werd in Kruibeke de CosmoGolem, een 
grote houten reus, verwelkomd. Zijn kleurrijke jasje 
bestaat uit planken, waarvan elke Kruibeekse school 
er eentje mocht bewerken.

©
 W

&
Z



SIGMAGAZINE 2014  |  30

Kortbroek, gelegen aan de Scheldelei, is een mooi 
recreatiepark geworden waar wandelaars met volle 
teugen kunnen genieten van de natuurpracht.

Toenmalig minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege 
wijdde samen met Kruibeeks burgemeester Jos Stassen het Kortbroek in. 
Het zuivere water daar zal tal van vissen en amfibieën herbergen.©
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HET SIGMAPLAN BELEVEN

Eind november 2013 werd het waterbergings- en natuurgebied Het Kortbroek 
in Kruibeke ingehuldigd, onderdeel van het Sigmaproject de Polders van  
Kruibeke. Met de steun van Life+ wordt in dat multifunctionele natuurgebied 
zo’n 90 hectare in het zuiden van de Polders beter ingericht om zeldzame  
Europese soorten terug te halen naar het gebied. 

Het Kortbroek heeft een belangrijke veiligheidstaak. Een koker 
onder de Scheldelei verbindt die kleine polder met de ring-
gracht. Als daar het waterpeil stijgt, stroomt het teveel aan wa-
ter de bufferzone binnen. Zo ontstaat een prachtig waterland-
schap dat in geval van nood tot 150 miljoen liter water kan 
bergen. Maar vorig jaar is er ook hard gewerkt aan de inpas-
sing van Kortbroek in de omgeving. Met resultaat: binnen het 
Europese Interreg-project Sustainable Tourism in Estuary Parks 
(STEP) legden het ANB en W&Z er samen met de gemeente 
Kruibeke twee visvijvers, een rietveld en wandelpaden aan. 
Veerle Campens van het ANB: “Op het domein is een van de 
vijvers voorbehouden voor plaatselijke visclubs. De tweede is 
ingericht met wuivende rietkragen voor de recreatieve visser 
en rust- en paaiplaatsen voor vissen.”

Natuurliefhebbers kunnen vanop de steigers genieten van 
een amfibieënpoel vol leven, door de vogelkijkwand de vogel-
rijkdom observeren, langs rustige wandelpaden kuieren of een 

vlonderpad volgen. Een speelweide voor kinderen maakt het 
plaatje compleet voor het hele gezin. Het Kortbroek wordt een 
belangrijk onderdeel van de noordelijke onthaalzone van de 
Polders van Kruibeke. Momenteel wordt goed nagedacht over 
de inrichting van de onthaalzone in samenwerking met de 
gemeente, lokale verenigingen en ondernemers. Ook buurt-
bewoners denken en werken mee. Zo was de komst van de 
CosmoGolem hun idee (zie kaderstuk p. 32).

Europa helpt habitat herstellen
Via Life+ trekt Europa middelen uit om de ontwikkeling van 
verschillende Natura 2000-gebieden te ondersteunen. Natura 
2000 is het Europese netwerk van natuurgebieden. Het Life+-
project Scalluvia loopt nog tot september 2017 en wil 92 hec-
tare rivierbegeleidende bossen (elzenbroekbossen) en kreken 
in de Polders van Kruibeke herstellen en tegelijk dat prachtige 
stukje natuur meer bekendheid geven. 

Polders van Kruibeke: grondopslagplaats  
in Kortbroek wordt natuurbelevingspark

Onderschrift

Het Kortbroek maakt deel uit van de Polders van Kruibeke.  
Je kunt er over rustige wandelpaden kuieren of een avontuurlijke  
slingerpad volgen met stapstenen en een vlonderpad.
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Het ANB, W&Z, de gemeente Kruibeke en de natuurvereni-
ging Kruin werken samen om zeldzame vissoorten, zoals de 
bittervoorn en de kleine modderkruiper, weer naar de kreken 
te lokken. Ook de blauwborst, de ijsvogel, het woudaapje en 
de purperreiger moeten zich weer thuis voelen in de elzen-
broekbossen en langs de oevers van de kreken. Een aangepast 
natuur- en bosbeheerplan moet hiervoor zorgen. Eenvoudige, 
concrete acties maken al een groot verschil: afval, koterijen, 
planten en bomen verwijderen die er niet thuishoren, zoals 
bamboe en coniferen. Verder moeten oeververstevigingen 
plaatsmaken voor natuurlijke oeverplanten waartussen vissen 
kunnen paaien, en vogels, insecten en amfibieën zich kunnen 
verschuilen. Om het grondwaterpeil ook in de zomer hoog ge-
noeg te houden worden regelbare stuwen aangelegd.

Om Kruibekenaren en toekomstige bezoekers warm te maken 
voor die prachtige natuur staan tal van communicatie- en par-
ticipatieacties op het programma. “Samen met de lokale scho-
len en de Natuurouders maken we een educatief pakket over 
elzenbroekbossen. Via een aantal kunstwerken willen we de 
bezoeker een andere kijk op de bossen en kreken bieden. Veel 
enthousiaste vrijwilligers staan ons op het terrein bij om de 
natuurontwikkeling op te volgen, groepen rond te leiden en 
het cultuurhistorische verhaal van de omgeving te brengen”, 
aldus Veerle Campens. Meer informatie en nieuws vind je op 
www.scalluvia.eu. 

Grootste reus  
is voor Kruibeke
Sinds dit voorjaar prijkt er een houten reus op de Schel-
delei in Kruibeke. Die ‘CosmoGolem’ – een initiatief van 
de onderwijsraad en de buurtbewoners – is een ont-
werp van kunstenaar Koen Vanmechelen. De 6 meter 
hoge kolos werd per schip vervoerd van de scheeps-
werf in Rupelmonde naar de Scheldelei. Verschillende 
CosmoGolems zijn al verspreid over de hele wereld. Zo 
staat er ook een CosmoGolem in Mumbai (India) en 
Arusha (Tanzania). Met die in Kruibeke is Koen Vanme-
chelen toe aan zijn 34ste exemplaar, en meteen ook de 
grootste. Het eeuwenoude verhaal van de Golem staat 
symbool voor de universele kinderrechten, tolerantie 
en diversiteit. Daarom woonde een klas van elke Krui-
beekse school de inhuldiging bij. Alle kinderen maakten 
iets op papier en al die wensen en dromen werden in 
de houten reus gestoken, met dank aan de brandweer. 

Vijf keer veiliger
In de bescherming van Vlaanderen tegen wateroverlast ver-
richten de Polders van Kruibeke een huzarenwerk. “Dat ge-
controleerde overstromingsgebied in Kruibeke, Bazel en Ru-
pelmonde heeft de grootste waterbergende capaciteit van 
alle overstromingsgebieden die we langs de Schelde en haar 
zijrivieren aanleggen. Zodra het gebied operationeel is, zal de 
kans op overstromingen in de omgeving en stroomopwaarts 
vijf keer kleiner worden”, zegt Stefaan Nollet van W&Z.

Het overstromingsgebied is bijna klaar. De ringdijk van ruim  
6 kilometer lang is zo goed als af, buiten de nog te dichten ope-
ning aan een nutsleiding, die nog verplaatst moet worden, en 
de aansluiting op de noordelijke Scheldedijk. Ook het grootste 
deel van de 8 kilometer lange overloopdijk is klaar. Andere wer-
ken zoals de bodemsanering van een voormalig stort en afwa-
teringswerken in het achterland zijn bijna afgerond.

Binnenkort kun je de blauwborst, 
een doelsoort van Scalluvia, 

weer horen zingen in  
de Polders van Kruibeke.

Nestkastjes voor  
vliegenvangers

In het kader van het Life+-project Scalluvia maakten leer-
lingen van het Sint-Jorisinstituut van Kruibeke nestkastjes 
voor de bonte vliegenvanger en de grauwe vliegenvanger. 
Samen met de Barbiergidsen en het ANB kon je op 22 mei 
het resultaat van hun harde werk bewonderen tijdens een 
wandeling door de Polders van Kruibeke.
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Aan de samenvloeiing van de Zenne, Dijle en Nete in de Rupel startte W&Z 
met de aanbouw van de drie overstromingsgebieden Zennegat (GOG-GGG), 
Grote Vijver (GOG-GGG/GOG) en Tien Vierendelen (GOG).

In 2013 werd in het Zennegat (65 hectare) de laatste hand ge-
legd aan de zuidelijke ringdijk en de kanaaldijk die de grens van 
het overstromingsgebied vormen en het water tegenhouden. 
Ook de nieuwe uitwateringssluis in de Dijledijk net buiten het 
overstromingsgebied werd in gebruik genomen. In het najaar 
van 2014 start W&Z met de bouw van een gecombineerde in- 
en uitwateringssluis – in navolging van de unieke sluis in Ber-
genmeersen (Wichelen). Ook wordt het sluitstuk van de ringdijk, 
het noordelijke deel rond het overstromingsgebied, aangelegd.

Binnen enkele jaren wordt dat GOG-GGG in gebruik genomen. 
Koen Deheegher van het ANB: “Hopelijk zal de getijdenna-
tuur zich hier even snel ontwikkelen als in Bergenmeersen. 
Met zeldzame zoetwaterslikken en -schorren die het water 
zuiveren en de natuurlijke voedselketen van de rivier weer in 
evenwicht brengen.”

Waterskiërs welkom
In het overstromingsgebied Grote Vijver (100 hectare) gaan vei-
ligheid en watersport hand in hand. Michiel Derycke van W&Z: 
“Ook dat projectgebied splitsen we op in twee delen. Met een 
GOG-GGG in het noorden en in het zuiden een vijvercomplex 
dat enkel bij extreem stormtij als overstromingsgebied dienst-
doet. De rest van het jaar is het zuidelijke deel van Grote Vijver 
een recreatiegebied en ideale plek voor waterskiërs.”

“De werken schieten goed op. In het hele gebied moeten we 
de bestaande drinkwatertoevoerleidingen verplaatsen, want 
die zijn niet bestand tegen de druk van overstromingen. We leg-
den het zuidelijke deel van de ringdijk aan, we verplaatsten een 
bundel telecomleidingen en twee hoogspanningsmasten en 
ontbosten de polder van Battenbroek om plaats te ruimen voor 
de dijk. We zijn nu ook met de bouw van de noordelijke ringdijk 
gestart. De Mechelse Waterski Klub en de brasserie verhuizen in 
het najaar naar het zuidelijke deel van de vijver, waar we nieuwe 
drijvende steigers voor waterskiërs aanleggen.”

Geen beperking voor landbouwers
Net zoals Grote Vijver zal Tien Vierendelen (37 hectare) enkel bij 
uitzonderlijk extreem stormtij dienstdoen als GOG. De landbou-
wers kunnen er het hele jaar door de graslanden blijven gebrui-
ken. “De hengelvijver plaatsen we iets verderop. Ook daar zul-
len we de bestaande drinkwatertoevoerleidingen verplaatsen, 
samen met de vijver voor de Cartelvissers. De inrichtingswerken 
starten over een paar jaar, nadat het deelgebied Zennegat klaar 
is. Daar worden een nieuwe ringdijk en een aantal sluizen aan-
gelegd. Het gaat om een nieuwe sluis op de Gentvlietloop, een 
sluis op de Heibeek door de ringdijk heen en een grote uitwate-
ringssluis voor het overstromingsgebied op de Dijle.”

Waterskiën op de waterbuffers 
rond de Dijlemonding 

De Grote Vijver wordt maar zelden als overstromingsgebied gebruikt.  
Waterskiërs kunnen hier nog steeds terecht én krijgen een aangepaste accommodatie.

Twee nieuwe fietsbruggen langs de Dijlemonding  
sluiten aan op de Antwerpse fietsknooppuntroute.  
Zo nemen de mogelijkheden in dat fietsparadijs nog toe.
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Op het kunstproject van Wapke Feenstra  
in Vlassenbroek zijn niet alleen professionele  
tekenaars welkom, maar ook liefhebbers en kinderen. 
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In het Sigmaproject Vlassenbroek startte in de zomer van 2014 een uniek kunstproject. Hierin 
kunnen omwonenden hun persoonlijke visies en verhalen over hun omgeving kwijt. Het kun-
stenaarsdorpje Vlassenbroek leent zich dan ook uitstekend om het Sigmaplan in een artistiek 
licht te plaatsen. De Nederlandse kunstenares Wapke Feenstra mocht van W&Z, de Vlaams 
Bouwmeester en de stad Dendermonde die originele blik op Vlassenbroek regisseren.

Vlassenbroek is al jaren een geliefkoosd kunstenaarsdorpje. 
Met de komst van het Sigmaplan treden er heel wat veran-
deringen op die de omgeving niet alleen veiliger, maar ook 
nog natuurlijker zullen maken. Een kunstproject over wat er 
ligt, wat nieuw is, of weg kan, is hier dan ook helemaal op zijn 
plaats. Wapke Feenstra, een vermaarde omgevingskunstena-
res uit Nederland, is de geknipte persoon om alles in goede 
banen te leiden.

Momentopnames en dromen
Via authentieke beelden en tekeningen wil Wapke Feenstra 
Vlassenbroek in een beeldboek vatten. Dat boek wordt tevens 
internationaal uitgegeven, want zo’n project is ook interessant 
buiten de grenzen. Er komt bovendien een digitale versie en 
een website om het kunstproject zichtbaar te maken.

“We willen niet alleen een realistische momentopname schet-
sen van deze unieke plaats. Het kan ook een poëtische weer-
gave zijn van hoe de tekenaars het gebied aanvoelen en welke 
dromen en verwachtingen zij koesteren voor hun omgeving”, 
aldus Wapke Feenstra.

Kunst voor iedereen
Niet alleen professionele tekenaars zijn welkom, ook liefheb-
bers en kinderen mogen mee komen tekenen. Wie goede 
ideeën heeft, mag die altijd aan een van de tekenaars doorspe-
len. In augustus werd het tekentalent bijgeschaafd tijdens en-
kele tekenlessen. Daarvoor werkt Wapke Feenstra samen met 
leraars en kunstenaars. Deze zomer doken de eerste tekenaars 
in de polder op. Alles gebeurt zoveel mogelijk in de openlucht. 
Wapke Feenstra neemt twee jaar de tijd voor het kunstproject.

Vlassenbroek in de verf gezet

HET SIGMAPLAN BELEVEN
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Aan de rand van de toekomstige ontpolderde gebieden Groot Broek en Klein 
Broek in Temse wordt de Koolputtensite heringericht als toeristisch-recreatieve 
trekpleister. De site moet een toegangspoort worden tot de zeldzame zoetwa-
tergetijdennatuur die er zal floreren. De inrichtingsplannen van investeerder  
ID Invest liggen bij de gemeente Waasmunster op tafel.

lingsruimte behoort tot de plannen”, weet Hans Quaeyhae-
gens van W&Z. “Daarin zouden we natuureducatie en informa-
tie over het Sigmaplan willen onderbrengen. Dat past helemaal 
binnen ons onthaalplan voor het hele project, met dat verschil 
dat het op de Koolputtensite niet in eigen beheer zal zijn.”

Privésector investeert 
in Koolputtensite (Durmevallei)

Stroomopwaarts van De Bunt worden de gebieden Groot 
Broek en Klein Broek straks ontpolderd. Tweemaal per dag zal 
het water van de Durme in en uit het gebied stromen, waar-
door zeldzame zoetwatergetijdennatuur ontstaat. Die natuur 
zullen de bezoekers straks kunnen verkennen via de nieuwe 
toegangspoort tot de Durmevallei. 

Inmiddels werd een investeerder gevonden die de grond voort-
aan pacht van W&Z en de herinrichting van de site zal coördine-
ren. Hans De Waele van ID Invest: “Momenteel ligt een ontwerp 
voor dat de site wil herstellen in haar oude glorie. Zodra we groen 
licht krijgen voor de huidige plannen van de gemeente en de 
Vlaamse overheid, vragen we de stedenbouwkundige vergun-
ning aan. Onze architecten zullen de plannen dan in detail uit-
tekenen, zodat we hopelijk snel met de werken kunnen starten.” 

Hoe de site er precies zal uitzien, wordt nog uitgewerkt. Wel 
staat vast dat er een bed and breakfast, een horecazaak en een 
conferentiezaal gebouwd zullen worden. “Ook een tentoonstel-

ID Invest heeft ambitieuze plannen om van de Koolputtensite  
een toegangspoort voor de Durmevallei te maken.

De gerestaureerde Mirabrug langs de kronkelende Durme 
vormt een prachtig decor voor wandelaars en fietsers.©
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Het Sigmaplan hecht veel belang aan samenwerken en informeren. Een interactieve 
infokeet en een educatief lessenpakket maken leerlingen van basisscholen wegwijs 
in de Sigmaprojecten Cluster Kalkense Meersen en het Hedwige-Prosperproject. 
Ook werken W&Z en het ANB nauw samen met stakeholders in de Durmevallei. 
Samenwerkingsovereenkomsten bekrachtigen die wisselwerking met de bevolking.

Het Sigmaplan in je buurt
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De infokeet Cluster Kalkense Meersen, eind 2013 geopend in Uitbergen bij 
Berlare, werd specifiek op maat van kinderen ontworpen. Via interactieve 
doe-activiteiten maken leerlingen kennis met het Vlaamse overstromingsbeleid. 
Ook spijkeren ze hun kennis bij over natuur en archeologie. Buiten op de leer-
paden wordt het abstracte plots heel concreet.

De leerlingen van basisschool De Belhamel in Schellebelle 
kregen de primeur: in de gloednieuwe infokeet in de Grote 
Kouterstraat in Uitbergen werden ze ondergedompeld in de 
thema’s van het Sigmaplan. De jongens en meisjes van het 
vijfde leerjaar maakten er spelenderwijs kennis met het Sig-
maproject Cluster Kalkense Meersen (Berlare/Laarne/Wette-
ren/Wichelen). Sinds de opening van de infokeet kwamen al 
tientallen klassen en bezoekersgroepen een kijkje nemen in 
de infokeet.

Het nieuwe infocentrum valt in de smaak bij de kinderen. De 
beeldenstrook met planten en dieren uit de streek troont hen 
mee door de hele infokeet. Bij het interactieve kenniswiel lin-
ken ze thematische beelden aan elkaar. Als ze daarin slagen, 
krijgen ze een leuk filmpje te zien. Kers op de taart is de over-
stromingstafel waarmee ze zelf de werking van een overstro-
mingsgebied nabootsen. Door een beetje aan de pomp te 
draaien zetten de leerlingen de dagelijkse getijdenwerking 
in gang. Door extra veel water op te pompen veroorzaken ze 

zelfs stormtij. Maar de bewoners rond de Schelde krijgen geen 
natte voeten, een bevestiging dat het Sigmaplan de omge-
ving beschermt tegen overstromingen. 

Aan de vitrinekasten vergapen de leerlingen zich aan de histo-
rische schatten die in Uitbergen werden opgegraven en in de 
voelbak met echte archeologische vondsten kunnen ze zich 
uitleven. Op een grote luchtfoto op de vloer, die toont hoe het 
gebied er straks zal uitzien, duiden pientere leerlingen herken-
ningspunten aan: “Daar woon ik!”

Sigmaplan op kindermaat 
in de Kalkense Meersen en 
de Hedwige-Prosperpolder

Een memory-spel leert 
kinderen de fauna en flora 

uit de streek kennen.

Het kenniswiel vertelt je alles over  
natuur, veiligheid en andere thema’s  
in de Cluster Kalkense Meersen.

Echte archeologische vondsten nemen je 
honderden jaren mee terug in de tijd.
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Wandelen met RouteYou
De twee leerpaden van in totaal 3 kilometer vertellen het 
wondere verhaal van de Schelde en de Sigmaprojecten. 
De infoborden langs de paden doen begrippen als ge-
tijdennatuur, wetlands, in- en uitwateringssluizen, mug-
genruggen, vismigratie in Bergenmeersen en Paardewei-
de en het ecosysteem van de Schelde uit de doeken. Om 
een bezoek of wandeling te organiseren is er voor leer-
krachten en gidsen ook een speciale opleidingsbrochure 
beschikbaar via de website.

De nieuwe paden worden aangesloten op de bestaande 
wandel- en fietsroutenetwerken en veerdiensten. Het 
ANB stippelde enkele mooie fiets- en wandeltrajecten 
uit met RouteYou. De wandeling ‘Op het ritme van eb 
en vloed’ is ruim 3 kilometer, ‘Kalkense Meersen: weidse 
stiltewandeling met kunstaccent’ is 9,6 kilometer lang. Via 
een webapplicatie kunnen wandelaars de coördinaten in 
hun gps importeren.
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De leerpaden in Bergenmeersen en Paardeweide 
leren je meer over de natuur- en veiligheids- 
maatregelen in de Cluster Kalkense Meersen.

De infokeet in de Cluster Kalkense Meersen 
werd al door verschillende scholen  

uit de regio bezocht.©
 E

lis
ab

et
h 

Ve
rw

ae
st

©
 A

N
B



Interactieve schattenjacht in de Hedwige-Prosperpolder

In het kader van het Europese project Floodcom ontwik-
kelde W&Z een lessenpakket voor het Hedwige-Prosper-
project. Ludieke spelletjes leren vijfde- en zesdejaars 
meer over getijdengebieden. Ter afsluiting gaan de leer-
lingen op schattenjacht.

Met het lessenpakket steken leerlingen heel wat op over de Schelde, 
de getijden en het Sigmaplan. Met eigen ogen zien ze hoe een ge-
tijdennatuurgebied tot stand komt. Dorien Verstraete van W&Z: “Zo 
bereiden we hen voor op de toekomst en leren we hen dat die na-
tuurgebieden ons ook kunnen beschermen tegen overstromingen.” 

Floodcom-speurders
Basisscholen De Kreek en De Droomwolk testten het lessenpak-
ket uit. “Zo kunnen we het pakket binnenkort aanbieden aan alle 
vijfde- en zesdejaars van Beveren en de ruimere omgeving van de 
Schelde. Als afsluiter van het educatieve traject ontdekken de leer-
lingen zeven locaties tijdens een twee uur durende tocht. Om de 
volgende locatie te vinden moeten ze steeds een opdracht uitvoe-
ren. Het speurwerk levert natuurlijk een leuke verrassing op”, aldus 
Dorien Verstraete.

Het volledige lessenpakket past in het educatieve luik van de Eu-
ropese denktank Floodcom. België, Frankrijk, Nederland en Groot-
Brittannië wisselen via dat forum ervaringen uit over integraal 
watermanagement in laaggelegen gebieden. Het uitwerken van 
activiteiten die omwonenden betrekken bij projectgebieden, 
vormt hiervan een belangrijk onderdeel. 
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Op stap met interactieve koffer
De doe-activiteiten zijn op maat van leerlingen uit het vijfde 
en zesde jaar. Daarnaast ontwikkelde de Vlaams-Nederlandse 
Scheldecommissie een Zeescheldekoffer voor kinderen tussen 
negen en veertien jaar en hun leerkrachten die in de Schelde-
gebieden op stap willen gaan. De vitrinekasten, de tijdslijn, de 
beeldenstrook en het zitgedeelte waar informatieve filmpjes 
van de band rollen, zijn geschikt voor alle leeftijden.

“Het zijn de jongeren van vandaag die morgen aan oplossin-
gen zullen werken rond de uitdagingen van de rivier, zoals na-
tuurbescherming, waterkwaliteit en overstromingen. Met het 
educatieve aanbod van de infokeet leren kinderen van alles 
bij”, zegt Carolien Peelaerts van W&Z. 

Gespecialiseerde begeleiders
De infokeet is een schot in de roos. “We begrijpen dat het Sig-
maplan voor veel mensen een abstract gegeven is. Daarom 
denken we erover om ook op andere plaatsen een infokeet 
en leerpaden te installeren”, stelt Michaël De Beukelaer- 
Dossche van W&Z.

Een bezoek aan de infokeet Cluster Kalkense Meersen kan 
steeds worden aangevuld met een tocht langs de fonkelnieu-
we leerpaden, in de deelgebieden Bergenmeersen en Paarde-
weide of met een geleide wandeling op afspraak.

Dominiek Decleyre van het ANB: “Voor elk thema (veiligheid, 
natuur, landbouw, recreatie, archeologie) kun je een beroep 
doen op specifieke gidsen of begeleiders. Als het in de les 
bijvoorbeeld gaat over veiligheid of als een natuurvereniging 
meer wil weten over het natuurverhaal van de Cluster Kalkense 
Meersen, staan gespecialiseerde begeleiders klaar. Na de kan-
tooruren en in het weekend zijn ook rondleidingen mogelijk.”

Ook volwassenen kunnen iets opsteken 
in de infokeet. Voor elke groep staan 
gespecialiseerde begeleiders klaar.
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In de Durmevallei werken W&Z en het ANB aan een duurzaam rivierherstel. Het gloednieu-
we Durmelandschap krijgt vorm in samenwerking met de gemeenten, buurtbewoners, 
schoolkinderen, landbouwers, jagers en natuurverenigingen. Met straks mooie resultaten: 
een nieuw speelbos voor de Wase jeugdbewegingen, bloemrijke graslanden en akkers vol 
vlinders en een project om probleemjongeren te laten helpen bij het natuurbeheer. 

Met het Sigmaplan ontstaat in grote gebieden langs de Durme 
opnieuw ruimte voor natuur, die er lange tijd verdwenen was. 
Slikken en schorren bijvoorbeeld, die afhankelijk zijn van de 
dagelijkse wisselwerking tussen eb en vloed. Maar ook soor-
tenrijke graslanden, die in het voorjaar getooid zijn met een 
kleurrijke bloemenpracht en zeldzame vogelsoorten als de 
watersnip aantrekken. Te midden van die waardevolle natuur 
krijgen ook recreatie en maatschappelijke meerwaardeprojec-
ten een plek.

“Bij de herinrichting van het landschap van de Durme gaan we 
niet over één nacht ijs”, zegt Hans Quaeyhaegens van W&Z. 
“We peilen altijd naar de mening van de lokale besturen en 
verenigingen, om samen een visie te ontwikkelen. In het Sig-
maplan worden soms gebieden teruggegeven aan de rivier of 
de natuur, gebieden die vandaag op een andere manier func-
tioneel zijn. In samenspraak met de betrokken gemeenten be-
kijken we hoe we de bevolking iets in de plaats kunnen geven. 
Zo wordt er in Groot Broek een nieuw speelbos aangelegd, 
gekoppeld aan wijkcompostering (zie p. 35).”

Pinksterbloem naast watersnip
Ook het ANB werkt samen met lokale partners, maar dan voor 
de natuurontwikkeling. Zo wordt in samenwerking met en-
kele landbouwers een aantal authentieke graslanden langs de  

Durme in ere hersteld. Door akkers en braakliggende gronden op-
nieuw in te zaaien of bestaande graslanden niet meer te bemes-
ten en op een aangepaste manier te maaien, ontstaat een grote 
verscheidenheid aan grassoorten en bloemen. Ook het maaire-
gime waarbij het maaisel afgevoerd wordt, leidt tot verschraling. 
De percelen worden twee keer per jaar gemaaid op afgesproken 
tijdstippen. Het verschralingsbeheer dat het ANB samen met de 
landbouwers in 2011 in Hamme en Waasmunster startte, werpt 
intussen vruchten af. De bestaande graslanden in de toekomstige 

Durmenatuur 
op maat van de buurt

HET SIGMAPLAN 
IN JE BUURT

Het verschralingsbeheer in het Bulbierbroek, waarbij landbouwgrond wordt 
omgevormd tot bloemrijke graslanden, werpt vruchten af.

De watersnip zoekt sinds kort zijn voedsel  
in de ondiepe, modderige poelen van Weymeerbroek.
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wetlands Bulbierbroek en Weymeerbroek bloeien als nooit tevo-
ren en etaleren een grote verscheidenheid aan grassoorten en 
bloemen.

“Vooral de pinksterbloemen leveren vandaag spectaculaire 
beelden op”, zegt Elias Verbanck van het ANB. “Door de gras-
landen niet meer te bemesten en tweemaal per jaar te maaien 
raakt de grond weliswaar uitgeput, maar dat is precies wat we 
beogen. Zo herstelt de oorspronkelijke flora.” De specifieke plan-
tengroei trekt ook bijzondere vogelsoorten aan. “In Weymeer-
broek spotten we sinds kort opnieuw de zeldzame watersnip.”

Fauna-akkers lokken wild en bijen
Vergelijkbare taferelen kun je bewonderen op de fauna-akkers die 
her en der langs de Durme verschijnen. Het Regionaal Landschap 
Schelde en Durme start in 2014 met een fauna-akkerproject. Sa-
men met jagers, landbouwers, natuurverenigingen en andere 
landschapsbeheerders worden akkers of akkerranden ingezaaid 
met bloemen en granen. Insecten, vogels en zoogdieren vinden 
hier volop voedsel en beschutting. In samenspraak met W&Z be-
gon Hubert Elewaut, voorzitter van de wildbeheereenheden 
(WBE), samen met zijn kompaan Jan Verschelden van de jacht in 
Sombeke, vorig jaar alvast met een proefproject. Daarbij werd een 
deel van het jachtgebied in Elversele-Sombeke (Temse) ingezaaid.

“Het gaat om akkers, akkerranden en percelen die door de bagger- 
en dijkwerken van het Sigmaplan braak kwamen te liggen”, zegt 
Hubert Elewaut. “We hebben die percelen ingezaaid met bloe-
menmengsels, met resultaat. De biodiversiteit is toegenomen, 
met positieve effecten op het wildbestand. De dieren profiteren 
in de winter van de zaden, knollen en gewassen. In het voorjaar 
doen ze zich tegoed aan de ingezaaide klaver. Fazanten, konijnen 
en reeën gebruiken de gronden nu al als pleisterplaats.”

Ook voor de bijenpopulatie is de toegenomen bloemendiversiteit 
een goede zaak. Imker Benny Larivière uit Merchtem zette aan 
de rand van het gebied achttien korven op, zodat zijn bijen kon-
den genieten van de bloemenrijkdom om hun wintervoorraad 
aan te leggen. De positieve resultaten vragen om een vervolg.

Jongeren en ecologie
Ook rond het gebied Groot Broek is een maatschappelijk pro-
ject in de maak. De historisch waardevolle Beerkaai krijgt hier 
een nieuwe functie. Samen met de vzw Durme ging W&Z op 
zoek naar kandidaat-beheerders voor het gebouw, dat in zijn 
huidige vorm dateert van de negentiende eeuw. “Het gebouw 
zal omringd worden door ontpolderd gebied, maar is zelf ho-
gergelegen. Het zal dus niet of slechts zelden onder water ko-
men te staan”, vertelt Hans Quaeyhaegens.

“Er zijn gesprekken met de Morgenster, een instelling uit Waas-
munster die jongeren in problematische opvoedingssituaties 
opvangt. De bedoeling is dat W&Z met de vzw Durme een 
overeenkomst sluit voor het beheer van het gebied, en dat 
de Morgenster de vzw ondersteunt bij het beheer van het 
gebouw en het natuurbeheer van het gebied. Op die manier 
brengen we ecologische én sociale functies samen.”

 

Door minder te bemesten groeit er minder gras en ontstaat  
een meer gevarieerde vegetatie. De pinksterbloem is alvast van de partij.

Imker Benny controleert zijn achttien bijenkasten,
die volop floreren door de toegenomen bloemenrijkdom.
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Met verschillende gemeenten bekrachtigt W&Z een gecoördineerde aanpak van 
diverse waterbeheerprojecten in een samenwerkingsovereenkomst. Centraal in 
het partnerschap staat de constructieve realisatie van projecten rond de Schelde, 
zoals het Sigmaplan.

In Dendermonde, Temse, Wetteren en Wichelen werden al 
samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. In andere ge-
meenten zijn dergelijke overeenkomsten in opmaak. “Via onze 
samenwerkingsovereenkomst (SWO) willen we Wichelen veili-
ger en groener maken, en impulsen geven aan de lokale eco-
nomie en recreatie”, klinkt het bij beide partners. Zowel W&Z 
als de gemeente Wichelen streeft naar een multifunctionele 
en kansrijke Scheldevallei. Beide partijen werken hierrond al 
jaren constructief samen. Door een samenwerkingsprotocol te 
ondertekenen engageren ze zich om de waterbeheerprojec-
ten in Wichelen gecoördineerd aan te pakken.

Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen: “De Schelde 
heeft de bewoners en bezoekers van Wichelen ontzettend 
veel te bieden. Samen met W&Z maken we de gemeente vei-
liger en natuurlijker. Tegelijk zorgen onze gezamenlijke projec-
ten ervoor dat Wichelen er ook op landschappelijk, sociaal en 
economisch vlak op vooruitgaat. Bijvoorbeeld met de aanleg 
van een wandelpromenade aan het Sociaal Huis.”

Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van W&Z: “Via een ge-
coördineerde aanpak willen we onze projecten nog doelge-
richter maken. Bovendien houden we zo een duidelijker zicht 
op de investeringen, de kosten en baten, en de voortgang van 
de werken.”

W&Z maakt samen met gemeenten werk 
van een multifunctionele Schelde

HET SIGMAPLAN 
IN JE BUURT

De samenwerkingsovereenkomst tussen Temse en W&Z voorziet een speelbos  
om de jeugd de ruimte die verloren gaat door het Sigmaproject terug te geven.

Jeugd niet in de kou
Ook de samenwerking die tussen de stad Temse en 
W&Z is gegroeid, werd begin juni plechtig bezegeld 
in een samenwerkingsovereenkomst. Ten noorden 
van het gebied Groot Broek in Temse en Waasmunster 
wordt een speelbos aangelegd ter compensatie van de 
ontpoldering van Groot Broek. Daardoor verliezen de 
plaatselijke jeugdverenigingen een stuk recreatieruim-
te, omdat een netto-oppervlakte van 65 hectare niet 
meer even toegankelijk is als vandaag. “Aan het speel-
bos wordt ook de oprichting van een wijkcompostering 
gekoppeld”, vertelt Hans Quaeyhaegens van W&Z. 
“Met dat project willen we samen met de gemeente de 
sociale interactie tussen buurtbewoners versterken. Zo 
bieden we ruimte aan de natuur én aan de mensen uit 
de buurt.” 

Op andere plaatsen langs de Durme is de impact op 
de huidige recreatieruimte minimaal. Maar ook daar 
versterkt W&Z de bestaande recreatieve invulling. Zo 
zal het domeinbos op het grondgebied van het toe-
komstige gecontroleerde overstromingsgebied De 
Bunt in Hamme grotendeels behouden blijven. “Via 
de bestaande wandelpaden kunnen joggers en wan-
delaars nog steeds op hun vertrouwde plek een frisse 
neus halen. Mogelijk nemen we in overleg met de ge-
meente extra initiatieven om de recreatieve functie te 
ondersteunen.”

In 2014 sloot de gemeente Wichelen een samenwerkingsovereenkomst met W&Z 
om de waterbeheerprojecten gecoördineerd aan te pakken.
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