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Het Sigmaplan is het gevolg van de grote 

watersnood in Vlaanderen in 1976. In zijn 

geactualiseerde vorm is het Sigmaplan 

actueler en relevanter dan ooit. Watervei-

ligheid, kwaliteit van de leefomgeving, 

zuinig ruimtegebruik, multifunctionele wa-

terwegen, robuuste ecosystemen, een rijke 

biodiversiteit: voor al die uitdagingen biedt 

het Sigmaplan effi  ciënte oplossingen. 

De voorbije jaren hebben Waterwegen 

en Zeekanaal NV en het Agentschap 

voor Natuur en Bos Sigmaprojecten 

voorbereid op vele plaatsen langs de 

Schelde en haar zijrivieren. Met vin-

dingrijke inrichtingsconcepten worden 

waterveiligheid en natuurherstel ge-

combineerd. Zo krijgen onze rivieren en 

hun valleien opnieuw diverse functies. 

Overstromingsbeheer, natuur, scheep-

vaart, economie, recreatie, erfgoed en 

landbouw: met het Sigmaplan werken 

‘Zondvloed in Centraal-Europa’ kopten de kranten 

dit voorjaar. Het verkeer in die regio lag dagenlang 

stil, scholen werden gesloten en tienduizenden 

mensen moesten hun huis verlaten. Klimaatbericht-

geving is niet meer weg te denken uit de actualiteit. 

Hoe kunnen we ons aanpassen aan de klimaatwijzi-

ging? Dat is zowat de grootste mondiale uitdaging 

van de eeuw. Het is maar een van de vele redenen 

waarom het Sigmaplan een noodzakelijke operatie 

is, waar alle Vlamingen voordeel uit halen.

Werken aan 
waterveiligheid 
en biodiversiteit 
in internationaal 
perspectief

we aan waterwegen en valleien die van 

alle markten thuis zijn. 

Het voorbije jaar heeft het Sigmaplan gro-

te stappen gezet. De eerste gebieden zijn 

operationeel. Zowel op het terrein als in de 

dossiers in planningsfase boekten we een 

fl inke vooruitgang. Om de ambities op het 

vlak van waterveiligheid en natuurontwik-

keling te realiseren staat ook een nieuwe 

lichting Sigmaprojecten klaar. Al die puz-

zelstukken moeten samen van Vlaanderen 

opnieuw een regio maken waar het veilig 

én aangenaam wonen, werken en leven is. 

Het doel van een waterveilige, natuur-

rijke en toegankelijke Schelde kunnen we 

nooit alleen waarmaken. Het construc-

tieve partnerschap tussen Waterwegen 

en Zeekanaal NV en het Agentschap voor 

Natuur en Bos in het Sigmaplan is uniek. 

Onze tandem is de stuwende kracht ach-

Colofon

SIGMAgazine is het jaarlijkse 
magazine over het Sigmaplan. 
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De meningen die derden in dit maga-

zine vertolken, vallen buiten de verant-

woordelijkheid van W&Z.
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Leo Clinckers (W&Z) Marleen Evenepoel (ANB)

ter Vlaanderens grootste veiligheids- en 

natuurproject. Maar ook andere partners 

en stakeholders maken er volwaardig 

deel van uit. Andere administraties van 

de Vlaamse overheid, lokale besturen, 

landbouwers en hun organ isaties, natuur-

verenigingen, de recreatie sector, privé-

bedrijven, de bevolking: allemaal krijgen 

ze een stem in de projectstructuur van het 

Sigmaplan. Doelbewust, want alleen door 

overleg en afstemming kunnen we op het 

terrein gedragen resultaten boeken.

Vlaanderen is geen eiland; dat geldt zeker 

voor het waterbeheer en natuurbeleid. 

Water noch natuur kent grenzen: interna-

tionale samenwerking over de grenzen 

heen is dan ook de enige manier om onze 

waterwegen te beheren als levensaders 

voor economie en natuur. Zo draagt het 

Sigmaplan bij tot de realisatie van Natura 

2000, het Europese netwerk van natuur-

gebieden. Vlaanderen werkt hard aan het 

behalen van de Europese natuurdoelen 

voor de instandhouding van planten, die-

ren en habitats, en het Sigmaplan helpt 

daar een stevige hand bij. 

En er zijn nog links tussen het Sigmaplan en 

Europa. Het Trans-Europese Transportnet-

werk (TEN-T), dat de uitbouw van handel 

en mobiliteit in Europa verbetert, vormt de 

basis van een bevaarbaarder Vlaanderen. 

Via het PRISMA-project werken we met 

inter nationale partners samen rond inte-

graal sedimentbeheer. FloodCom is een 

Europees uitwisselingsproject rond inno-

vatief watermanagement en burgerparti-

cipatie. Het Interreg-project STEP bundelde 

dan weer goede praktijken rond duurzame 

natuurbeleving in estuariene parken. Het 

Europese TIDE-project brak een lans voor 

een toekomstgericht beheer van estuaria, 

met een stem voor alle stakeholders.

Met het Sigmaplan werken we aan een 

goed beschermd en natuurlijk Vlaanderen 

in Europees perspectief. Deze tweede edi-

tie van het SIGMAgazine maakt die doel-

stelling concreet in woord en beeld. Ze 

geeft u een bevoorrechte inkijk in de werk-

wijze en processen van het Sigmaplan en 

loodst u door onze projectgebieden.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht 

bij onze projectmedewerkers of op de pro-

jectwebsite www.sigmaplan.be. 

We wensen u veel leesplezier.

Leo Clinckers, 

Gedelegeerd bestuurder 

Waterwegen en Zeekanaal NV 

Marleen Evenepoel,

Administrateur-generaal 

Agentschap voor Natuur en Bos
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In 2012 tikte het geactualiseerde Sigmaplan een eerste mijl-

paal af. In de Potpolder van Lillo is het voorbije jaar het eer-

ste project op het terrein afgerond. Naast die ontpoldering 

– een stap naar meer veiligheid en natuur in het Antwerpse 

havengebied – maakt het Sigmaplan ook op andere plaatsen 

in Vlaanderen meters. Op de Scheldekaaien in Antwerpen 

werd het startschot gegeven voor de renovatie van de histo-

rische kaaimuur, een eerste fase van een grootscheeps veilig-

heidsproject. In een vijftal projectclusters langs de Schelde, 

de Durme en de Dijle zijn de werken volop aan de gang. Op 

een reeks andere locaties, langs de Boven-Dijle, Demer, drie 

Netes, Schelde en Zenne, zijn nieuwe projecten in voorbe-

reiding. Het behoeft geen betoog: het Sigmaplan draait op 

volle toeren.

Elke overstroming is er een te veel. De ver-
wachtingen ten opzichte van het Sigmaplan 
zijn dan ook hoog gespannen. De komende 
jaren worden die verwachtingen gefaseerd 
ingelost. Hoe ziet het programma eruit?
Wim Dauwe: “De Polders van Kruibeke, het laatste project 

van het oorspronkelijke Sigmaplan, treden ten laatste vol-

gend jaar in werking als overstromingsgebied. Het project 

rond de grensoverschrijdende Hedwige-Prosperpolder nam 

het voorbije jaar een herstart, na de doorbraak in het dossier 

aan Nederlandse zijde. Intussen zijn ook de veiligheids- en 

natuurprojecten rond de Kalkense Meersen, de Dijlemon-

ding, in Vlassenbroek, in de Durmevallei en langs de Ant-

werpse Scheldekaaien volop in uitvoering. De projecten rond 

de Boven-Dijle, Nete en Kleine Nete en de Vallei van de Grote 

Nete zitten nu nog in de planfase. In die gebieden worden 

binnenkort de milieueffectenstudies en de voorbereidingen 

voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgestart. Binnen 

een drietal jaar zullen ook daar de werken van start gaan. In 

de Demervallei willen we met een geïntegreerd project een 

stevig antwoord bieden op de wateroverlast én de verdro-

ging. In de regio Gent werken we, gesubsidieerd vanuit Eu-

ropa via het TEN-T-programma, aan een integraal herstelplan 

voor de Boven-Zeeschelde. Na dertig jaar komt er daarmee 

een oplossing waarin, naast veiligheid tegen overstromin-

Tegen 2030 moeten onze getijdenrivieren hun veerkracht terug 

hebben. Vlaanderen zal dan beschermd zijn tegen overstromingen. 

Toch hoeven we geen tientallen jaren te wachten op resultaten, 

maken Wim Dauwe van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en 

Lieven Nachtergale van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

zich sterk. “Jaar na jaar zal het veiligheidsniveau toenemen en zullen 

zich nieuwe natuurgebieden ontwikkelen.”
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gen, ook andere functies een plaats krijgen. We richten dat 

traject van de Boven-Zeeschelde namelijk ook in voor ple-

ziervaart en recreatie. Bovendien zit er een volgende lichting 

Sigmaprojecten in de pijplijn, rond de Zenne en rond de 

Schelde in Klein-Brabant.”  

Ook meer en betere riviernatuur is een van 
de doelstellingen van het Sigmaplan. Wan-
neer worden die natuurdoelen gerealiseerd?
Lieven Nachtergale: “De vooropgestelde natuurontwikke-

ling komt gaandeweg tot stand. Met de ontpoldering van 

de Potpolder van Lillo heeft het Antwerpse havengebied er 

bijvoorbeeld al een waardevol slik- en schorgebied bij. In de 

Prosperpolder, op de grens met Nederland, hebben we de 

werfzone zo ingericht dat die een onderkomen geeft aan 

broedvogels. Dat deden we in afwachting van de getijden-

natuur die zich daar binnen enkele jaren zal ontwikkelen. De 

functie van het havengebied als internationaal voedsel- en 

rustgebied voor duizenden trek- en broedvogels wordt dus 

met die projecten vandaag al versterkt. In Weymeerbroek 

in de Durmevallei creëerden we het voorbije jaar gunstige 

omstandigheden voor de ontwikkeling van zeldzame gras-

landen. En in de streek rond de Kalkense Meersen voelt de 

grutto zich al veel beter thuis. Dat komt door de afspraken 

die we maken met landbouwers om hun weilanden weide-

vogelvriendelijk te beheren. In een volgende fase start dan 

het echte natuurbeheer. Een heuse primeur is de opstart van 

het gecontroleerde getijdengebied met gereduceerd getij 

Bergenmeersen. De aangroei van zeldzame zoetwaterslikken 

en -schorren kan daar straks beginnen: een proces dat door 

wetenschappers in binnen- en buitenland met grote interes-

se gevolgd zal worden.”

Het Sigmaplan zorgt voor multifunctionele 
rivieren. Welke functies komen daar nog bij 
kijken?
Wim Dauwe: “De Schelde is een van de drukst bevaren rivie-

ren van Europa. Het Sigmaplan heeft dan ook volop oog voor 

de prominente economische rol van de Schelde. Ook de toe-

gankelijkheid van de Schelde krijgt daarom aandacht in het 

Sigmaplan. Het Sigmaplan maakt trouwens deel uit van de 

Ontwikkelingsschets 2010. Dat is een gezamenlijk pakket van 

maatregelen en projecten in Vlaanderen en Nederland, dat 

werk maakt van een veiligere, toegankelijkere én natuurlijke-

re Schelde. Een duurzame en evenwichtige ontwikkeling met 

oog voor alle functies is het hoofddoel van de Ontwikkelings-

schets. Rond de Schelde ontstaan ook nieuwe vormen van 

bedrijvigheid: fi etsverhuurcentra, horeca, alle vormen van 

plattelandstoerisme, noem maar op. Het Sigmaplan heeft 

dus zeker en vast ook een belangrijke economische pijler.”

In alle Sigmagebieden gaat er veel aandacht 
naar de dialoog met de betrokkenen: land-
bouwers, natuurverenigingen, de recreatie-
sector, noem maar op. Hoe is dat overleg-
model gegroeid?
Wim Dauwe: “We investeren in intensief overleg met de 

partners op het terrein omdat we het belangrijk vinden ge-

dragen projecten te realiseren. Infrastructuurwerken als het 

Sigmaplan grijpen in op de ruimte en dat ligt altijd gevoelig. 

Daarom gaan we met respect voor de gebruikers te werk. Via 

de projectmatige werkgroepen zit overleg in de werkstruc-

tuur van het Sigmaplan ingebakken. Zo zoeken we naar op-

lossingen als de gevolgen van een bepaalde inrichting voor 

de landbouw te groot zijn. Concreet gebeurt dat nu bijvoor-

beeld in het project rond de Nete en de Kleine Nete. Of we 

bekijken samen met de recreatiesector hoe de jaagpaden 

Lieven Nachtergale (ANB)
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langs de rivieren optimaal aangetakt kunnen worden aan de 

bestaande recreatienetwerken. Dat zal de Schelderegio straks 

nog attractiever maken.”

Lieven Nachtergale: “Ook tijdens de werken hebben we oog 

voor bezorgdheden. In de projectcluster Kalkense Meersen 

en in de Durmevallei bijvoorbeeld zijn er verschillende omlei-

dingen ingesteld, omdat er werken zijn langs het jaagpad. Zo 

kunnen schoolkinderen toch veilig naar school blijven fi etsen. 

Vandaag moeten de mensen die rond de projectgebieden 

wonen, nog wat geduld oefenen. Maar de resultaten zullen 

niet lang op zich laten wachten. Droge voeten en wondere, 

nuttige natuur: de voordelen van het Sigmaplan staan als een 

paal boven water. En iedereen zal kunnen profi teren van de 

prachtige Sigmagebieden. In de Polders van Kruibeke groeit 

nu al een natuurpark met internationale allures. Een eerste 

prototype van de huisstijl, van de hand van de vermaarde de-

signer Stefan Schöning, geeft een voorsmaakje van wat dat 

gebied straks allemaal te bieden heeft.”

 

Dankzij een hele reeks Europese samenwer-
kingen is het Sigmaplan ook een interna-
tionaal project geworden.
Wim Dauwe: “Inderdaad, we vinden het cruciaal om de uit-

bouw van onze expertise in een internationaal perspectief te 

plaatsen. Die uitwisseling is inhoudelijk relevant én Europa 

heeft tal van interessante fi nancieringsprogramma’s. Dat 

laat ons toe om een aantal werken met Europees geld te 

co fi nancieren. In PRISMA, een project in het kader van het 

Interreg IVA 2 Zeeën-programma, werken we samen met 

andere Europese partners rond integraal sedimentbeheer 

en ecologisch verantwoord hergebruik van sediment. In 

FloodCom, eveneens een project in het kader van het Inter-

reg IVA 2 Zeeën-programma, werken we samen met andere 

Europese partners concepten uit voor watermanagement en 

waterberging. Centraal in het FloodCom-project staat het be-

veiligen van overstromingsgevoelige Noordzeegebieden op 

basis van twee principes: technische maatregelen én partici-

patie van de omwonenden.”

Lieven Nachtergale: “In Kruibeke loopt het Europese In-

terregproject ‘Sustainable Tourism in Estuary Parks’ (STEP). 

In het kader van dat project zijn we onlangs gestart met 

de inrichting van het multifunctionele natuurgebied Kort-

broek. Samen met de gemeente Kruibeke leggen we twee 

visvijvers, een rietveld en wandelpaden aan in dat gebied. 

In 2013 heeft het ANB samen met de gemeente Kruibeke 

en de natuur vereniging Kruin vzw een nieuw LIFE+-project 

binnen gehaald in de Polders van Kruibeke. Het hoofddoel is 

het herstel van rivierbossen en kreken, zodat zeldzame soor-

ten zoals de bittervoorn, kleine modderkruiper, blauwborst, 

ijsvogel, woudaap en purperreiger er zich weer thuis voelen. 

Een aangepast natuur- en bosbeheer beschermt die her-

nieuwde habitat. De verschillende recreatievormen worden 

gekanaliseerd via een toegankelijkheidsplan en aangepaste 

onthaalinfrastructuur. Zo houden we de impact op de natuur 

in de hand. Met een wervend communicatie- en participatie-

project willen we bovendien voortbouwen aan het maat-

schappelijke draagvlak voor het gebied.”

Wim Dauwe: “Ook vanuit de wetenschappelijke wereld is er 

internationale interesse. Zo volgen heel wat wetenschap-

pers de ontwikkelingen in het Lippenbroek op de voet. In 

dat proefproject testen we het innovatieve concept van een 

gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. 

Over het concept zijn al verschillende artikels in de vaklitera-

tuur verschenen. Dit voorjaar waren we nog gastspreker op 

een congres in Myanmar. Het Lippenbroek kwam tot stand 

dankzij het Europese LIFE-programma ‘Marsh Amelioration 

along the River Scheldt’ (MARS). Dat project richt zich op na-

tuurtechnisch herstel van slikken en schorren.”

“Samen met alle spelers die zich bij het watersysteem betrokken voelen: 
overheidsdiensten, maar ook landbouwers, de scheepvaart, recreanten, 
de natuursector, wetenschappers … werken we samen aan een multi-
functionele waterweg, die de samenleving massa’s te bieden heeft.” 
Wim Dauwe van W&Z
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De Zeeschelde ter hoogte van Fort Sint-Filips

(Rechteroever Antwerpen)
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De Polders van Kruibeke spelen een cruciale rol in het Sigma-

plan. De ligging en het ontwerp zijn ideaal om bij een extreme 

stormvloed of superstorm de binnenrollende vloedgolf af te 

toppen. Want dat is de hoofdtaak van dat gebied: het teveel 

aan water tijdelijk opslaan, tot wanneer het peil op de Schelde 

opnieuw gezakt is en het overstromingsgevaar geweken. Het 

overstromingsgebied beschermt zijn directe omgeving, maar 

ook de rest van Vlaanderen tegen natte voeten. Het eff ect is 

groot: dankzij dat overstromingsgebied van formaat zal heel 

Vlaanderen vijf keer beter beveiligd zijn tegen overstromingen 

uit de Schelde. 

Spitsvondige uitwateringsconstructies
De voorbije jaren werd in de polders heel wat pioniers-

werk verricht. Zo is de aanleg van de kolossale uitwaterings-

sluizen een primeur voor Vlaanderen. Stefaan Nollet van W&Z: 

“Zeven nieuwe uitwateringsconstructies in de overloopdijk 

helpen het Scheldewater na noodweer wegstromen, terug 

naar de rivier. De grootste uitwateringsconstructie, een echte 

mastodont met vijftien kokers, is nu al in gebruik.” 

Rond het overstromingsgebied ligt een volledig nieuwe ring-

dijk, die het achterland zal beschermen tegen het wassende 

water. Die ringdijk heeft ook een recreatieve functie. Over de 

dijk rijden fi etsers straks comfortabel van Kruibeke naar Rupel-

monde. Bekleed met een groene grasmat wordt de dijk bo-

vendien een fraai landschapselement.

Elzenbroekbossen
Veiligheid is de hoofdfunctie van het overstromingsgebied. 

Toch zal het niet het hele jaar onder water staan. Dat gebeurt 

slechts één à twee keer per jaar. De natuur heeft daar helemaal 

geen last van, wel integendeel, zegt Laurent Vanden Abeele 

van het ANB: “In een deel van het overstromingsgebied wordt 

elke dag een beetje getij binnengelaten. Hier ontwikkelt zich 

straks getijdennatuur. Een ander deel wordt wetland, met wei-

devogelgebieden en elzenbroekbossen. Het project geeft een 

mooie boost aan de authentieke Scheldenatuur. Maar liefst 

300 hectare slikken en schorren, 150 hectare weidevogelge-

bied en 92 hectare waardevolle bossen komen erbij.”

Om plaats te maken voor een nieuw landschap van slikken 

en schorren is een aantal populierenbestanden gekapt. “Op 

een andere plaats in het gebied hebben we nieuwe bomen 

geplant”, zegt Laurent Vanden Abeele. “Kinderen van de plaat-

selijke scholen staken een handje toe.”

Het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen is bijna klaar.  De Polders 

van Kruibeke, op het grondgebied van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, zijn 

straks uitgerust om tot 27 miljoen m3 water te bergen. Naast waterbuff er 

ontpoppen de polders zich bovendien tot een natuurpark met Europese 

allures. “Bezoekers krijgen hier straks een warm onthaal”, vertelt Stefaan 

Nollet van W&Z. Een voorsmaakje: aan het veer naar Hoboken pronkt een 

eerste prototype van de huisstijl, getekend: topdesigner Stefan Schöning.

KRUIBEKE-BAZEL-
RUPELMONDE

Verfrissende huisstijl drukt 
stempel op Polders van Kruibeke

9  |  SIGMAGAZINE 2013

In 2013 werd de boomplantactie voor de zesde keer georganiseerd. Kinderen 

leren zo het natuurgebied in hun achtertuin wat beter kennen.
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De natuur kan best wat hulp gebruiken. Tientallen landbou-

wers helpen om de weidevogelgebieden te beheren. “De 

rietvogels doen het al heel goed. Over de natuurwaarde van 

dat gebied, als wetland, hoeven we dus niet te twijfelen”, zegt 

Laurent Vanden Abeele.

Bezoekersmanagement
De Polders van Kruibeke zijn een gebied van én door mensen. 

“Landschapsbeleving en streekidentiteit zijn een zaak van de 

buurtbewoners”, vindt Stefaan Nollet. Om dat te koppelen aan 

veiligheid, natuur en recreatie lieten W&Z en het ANB een be-

zoekersmanagementplan uitwerken. Dat kwam in nauw over-

leg met de omwonenden, plaatselijke verenigingen en allerlei 

organisaties tot stand. “Via workshops en vergaderingen kon 

de hele buurt meedenken.” 

Ook de projectpartners keken over de landsgrenzen heen. 

“Via Sustainable Tourism in Estuary Parks (STEP), een Europees 

project om duurzaam toerisme in estuariene gebieden te pro-

moten, bundelden we onze krachten met Parkschap Nationaal 

Park De Biesbosch (Nederland) en Broads Authority (Verenigd 

Koninkrijk). Beide hebben al heel wat ervaring met toerisme 

en bezoekersonthaal in getijdengebieden. Door de samen-

werking met twee buitenlandse natuurparken kunnen we het 

openstellen van de ‘nieuwe’ polders goed voorbereiden.”

Een weloverwogen bezoekersbeheer is geen overbodige luxe. 

Mettertijd moeten de Polders van Kruibeke uitgroeien tot een 

toeristische en recreatieve trekpleister voor de omgeving, maar 

wel in een duurzaam evenwicht met de natuur. De prognoses 

zijn veelbelovend. Stefaan Nollet: “Uit studies blijkt dat, zelfs 

SIGMAGAZINE 2013  |  10

zonder het gebied te promoten, de polders tot 3600 bezoe-

kers per weekend zullen ontvangen. Vanzelfsprekend willen 

we zoveel mogelijk mensen verwelkomen in dat knappe staal-

tje natuur, maar dan zonder de veiligheid en de natuur in het  

gedrang te brengen.”

Van polderlegende tot tijdcapsule
Nieuwe technologie en infrastructuur versmelten in Kruibeke 

met waardevol erfgoed. Tijdens de werken werden een pro-

peller en drie springtuigen uit de Tweede Wereldoorlog aan-

getroffen. Het archeologische onderzoek leverde het oudste 

menselijke sleutelbeen in Vlaanderen op. Ontwerper Stefan 

Schöning slaagde erin al die verhalen en polderelementen te 

vatten in een nieuwe huisstijl. Het beton van de in- en uitwa-

teringsconstructies zie je bijvoorbeeld in de grillige tegelteke-

ningen, de randen van de kasseiwegen en in de infozuilen. De 

bossen worden weerspiegeld in het hout van vogelkijkpunten 

en vlonderpaden. ‘Tijdcapsules’ zorgen voor rustpunten in het 

gebied. Zitbanken met informatiepunten geven het verleden, 

maar ook het heden en de toekomst prijs. Het eerste proto-

type is te bewonderen aan de Scheldelei, naast het veer naar 

Hoboken.

Visvijvers en speelweide
Een deel van het onthaalplan werd intussen verwezenlijkt. Via 

brede betonstroken aan de zijkanten van verschillende paden 

in de polders kunnen fietsers, kinderwagens en rolstoelgebrui-

kers straks de polders in trekken. De bezoekers worden naar 

vier verschillende onthaallocaties geloodst. De site aan het 

veer Kruibeke-Hoboken is de eerste onthaalzone die stilaan 

vorm krijgt. De Scheldelei krijgt gescheiden rijbanen en een 

parking; de oude zandopslagplaats wordt getransformeerd 

tot mininatuurpark. Visvijvers, moeraszones met avontuurlijke 

stapstenen, een speelweide, poelen en een vogelkijkwand 

wachten hier de bezoekers op”, aldus Laurent Vanden Abeele.

Het is nog net te vroeg om het gebied al te bezoeken. Stefaan 

Nollet: “De werken zijn nog bezig. Daarom is het terrein voorlo-

pig niet toegankelijk voor bezoekers. Wel staan er al begeleide 

activiteiten zoals maandelijkse werftochten op het programma.” 

Het project geeft een boost aan authentieke 

Scheldenatuur: maar liefst 300 hectare slikken en 

schorren, 150 hectare weidevogelgebied en 

92 hectare elzenbroekbossen komen erbij.

Met het internationale STEP-project ontstaat een veilig natuurpark 

voor iedereen.
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KRUIBEKE-BAZEL-
RUPELMONDE
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Het toekomstige buitenmeubilair van topdesigner 

Stefan Schöning verschijnt in de vorm van strakke 

bruggen, trappen, vogelkijkpunten, betonnen 

infozuilen en rustplaatsen in het hele gebied. Zijn 

visie haalde ‘Perspectives’ op de gerenommeerde 

designersbeurs van Milaan.
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Het baggertuig maakt de bodem van de Durme los met 

een draaiende snijkop. Daarna zuigt een krachtige pomp 

de zandspecie op. Vervolgens wordt het zand door 

leidingen naar de zandopslag getransporteerd. 

Na bezinking van het zand in de zandopslag wordt het 

overtollige water teruggepompt naar de Durme. 

SIGMAGAZINE 2013  |  12
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De wateroverlast rond de Durme is bijna legendarisch. Maar hoe 

komt het dat de ooit zo rad kronkelende rivier haar waterstroom 

niet meer aankan? Daar zijn verschillende oorzaken voor, legt 

Hans Quaeyhaegens van W&Z uit. “Van Lokeren tot de monding 

in de Schelde is de Durme onderhevig aan het getij. Stormtij kan 

op de smalle rivier tot gevaarlijke situaties leiden. Maar er is nog 

een andere fl essenhals: de Durme slibt langzaam dicht. Er stroomt 

bijna geen water meer van de bovenloop richting monding. Dat 

is een gevolg van de aanleg, jaren geleden, van een scheidings-

dam stroomafwaarts van Lokeren.”

Blijvend herstel
De scheidingsdam heeft een belangrijke functie: hij beschermt 

Lokeren tegen de werking van de getijden. Voorbij de dam zijn 

er nu immers geen getijden meer; stroomafwaarts van de dam 

laten ze zich wel nog voelen. Maar de dam heeft een vervelend 

bijeff ect: verzanding. Doordat dat deel van de Durme van zijn bo-

venloop is afgesneden, worden de sedimenten die de getijden 

aanvoeren, niet meer afgevoerd. Het resultaat is een dichtslib-

bende rivier, die bij hevige regen niet in staat is om het water af te 

voeren. Vooral ter hoogte van Lokeren, Zele en Waasmunster is de 

afwatering van de Durme penibel. 

“Het probleem van verzanding moet blijvend worden aangepakt”, 

benadrukt Hans Quaeyhaegens. “We werken daarom aan een 

duurzaam herstelplan voor de Durme. Een pakket van maatrege-

len moet de rivier beveiligen tegen overstromingen én de natuur 

herstellen. Dat plan omvat de aanleg van nieuwe gecontroleerde 

overstromingsgebieden, ontpolderingen en wetlands, maar be-

gint met structurele onderhoudsbaggerwerken over het hele tra-

ject van de Durme.”

Stapsgewijs baggeren
De baggerwerken verlopen van stroomafwaarts naar stroom-

opwaarts, om te voorkomen dat het probleem zich telkens 

verplaatst naar een zone die nog niet gebaggerd werd. Het 

baggeren ging in mei 2012 van start aan de monding van de 

Durme in de Schelde. Hans Quaeyhaegens: “Na de zomer zal de 

eerste fase op het grondgebied van Hamme, Temse en Waas-

munster worden afgerond. Op dat moment zal er 400.000 m³ 

zand uit de Durme zijn gehaald. De Vlaamse overheid heeft 

hiervoor 4,5 miljoen euro vrijgemaakt. Vanaf september 2013 

wordt er op het grondgebied van Waasmunster – tussen de Mi-

rabrug en de Waasmunsterbrug − nog eens 435.000 m³ zand 

gebaggerd. De kostprijs van die fase is hoger – 6,5 miljoen euro 

– omdat het traject langer is en moeilijker bevaarbaar én omdat 

de baggerspecie over een grotere afstand vervoerd moet wor-

den. Ook in Zele en Lokeren worden onderhoudsbaggerwerken 

voorbereid. Die derde en laatste fase steekt van wal als de twee-

de fase is afgerond.”

Nuttige specie
De baggerspecie bevat zo’n 10 procent slib en bestaat voor de 

rest uit zand, dat in aanmerking komt voor hergebruik. Na af-

scheiding van de onbruikbare slibfractie krijgt het zand een tij-

delijk onderkomen in vijf opslagplaatsen langs de Durme en de 

Schelde. De slibfractie wordt afgevoerd naar de stortplaats; het 

zand krijgt een tweede leven in de Sigmagebieden. 

“Het Durmezand gaan we maximaal gebruiken om de dijken 

op te hogen en te verstevigen in verschillende projectgebieden 

van het Sigmaplan in de regio: De Bunt, Klein Broek, Groot Broek, 

Vlassenbroek en Wal-Zwijn.” 

In de Durmevallei zijn grootscheepse baggerwerken aan de gang. 

Die moeten komaf maken met de verzanding, sinds jaren de 

achilleshiel van de rivier. In een volgende fase gaat het baggeren 

naadloos over in de inrichtingswerken van het Sigmaplan. 

Honderdduizenden kubieke meters zand worden daarbij hergebruikt. 

Hans Quaeyhaegens van W&Z: “Met die tweeledige operatie werken 

we aan duurzaam rivierherstel.” 

DURMEVALLEI

Baggerwerken eff enen pad 
voor hersteloperatie Durmevallei
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De baggerwerken zijn ook voor de plaatselijke natuur een goe-

de zaak. Zo zal de laatste fase van de baggerwerken – van de 

Waasmunsterbrug tot de scheidingsdam in Lokeren – de natuur 

een flinke boost geven. “De waterbodem op dat traject is ver-

ontreinigd door vroegere industriële activiteiten op de Durme-

oevers. Door de jaren heen werd vervuilde baggerspecie op de 

oevers van de Durme afgezet. Door de rivier te verruimen wor-

den die historische baggerstorten opgeruimd. Op die plekken 

kunnen de slikken en schorren zich herstellen; de natuur krijgt 

hier mooie herstelkansen.” 

Dat plaatselijke natuurherstel is nog maar een voorspel op het 

echte werk. Vanaf 2014 begint W&Z op het grondgebied van 

Temse, Waasmunster en Hamme immers met de aanleg van 

twee ontpolderingen (Klein Broek en Groot Broek) en een ge-

controleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (De 

SIGMAGAZINE 2013  |  14

Straks opnieuw bloemen 
in Weymeerbroek 

Eeuwen geleden werd het Durmelandschap geken-
merkt door open meersen met uitgestrekte graslan-
den, die in het voorjaar vol bloemen stonden. Op 
verschillende plaatsen langs de Durme worden die 
authentieke graslanden nu hersteld. In Weymeer-
broek zul je ze het eerst kunnen bewonderen. Elias 
Verbanck van het ANB: “Hopelijk vinden de weide-
vogels nu snel de weg terug.” 

In september 2012 startte het ANB de voorbereidende 

werken in het Weymeerbroek, op het grondgebied van 

Waasmunster. Die werken moeten het open landschap 

in ere herstellen. Met dat doel werden eerst populieren 

gekapt. Het Weymeerbroek werd inmiddels ingezaaid.

Bosoppervlakte op peil houden
Elias Verbanck van het ANB: “Hooilanden en rietgordels 

zullen hier straks het uitzicht bepalen. In Weymeerbroek 

zijn de voorbije decennia heel wat uitheemse populie-

ren aangeplant. Die ruimen nu opnieuw plaats voor een 

authentieke, open vallei met soortenrijke graslanden. Dat 

past helemaal in de Europese natuurdoelen voor dat ge-

bied. We hopen dat weidevogels zich met die maatregel 

over enkele jaren weer nestelen in Weymeerbroek.”

“Voor de bomen die langs de Durme zijn gekapt, planten 

we op andere plaatsen in de Durmevallei jonge bomen”, 

benadrukt Elias Verbanck. “Zo blijft de bosoppervlakte in 

Vlaanderen op peil.” 

Op termijn kun je in de Durmevallei weer 

genieten van bloemrijke graslanden.

Bunt). Op al die plaatsen wordt zeldzame getijdennatuur her-

steld. Verder stroomopwaarts, in Waasmunster, Hamme en Lo-

keren, worden verschillende gebieden ingericht als wetland, 

ook een waardevol natuurtype.

Betere dam
Volgend jaar gaat W&Z ook de scheidingsdam in Lokeren aan-

passen. De dam wordt uitgerust met een pompgemaal, zodat 

hij zijn functie met verve kan vervullen zonder dat de rivier 

dichtslibt. Het pompgemaal pompt bij extreme regenval water 

vanuit de Moervaart over in de Durme, zodat Lokeren gespaard 

blijft van wateroverlast. Bij normale weersomstandigheden kan 

het pompgemaal helpen om de aanzanding van de Durme te-

gen te gaan. “Zo blijft het positieve effect van de onderhouds-

baggerwerken langer duren”, besluit Hans Quaeyhaegens. De 

bouw van het pompgemaal wordt dit jaar nog aanbesteed.
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Met het ondertekenen van de Scheldeverdragen kwamen 

Nederland en Vlaanderen in 2005 overeen om de Hedwige- 

en Prosperpolder, twee stukken grensland die in het verleden 

werden ingepolderd, terug te geven aan de Schelde. Goed 

nieuws voor het herstel van de oorspronkelijke getijdennatuur 

en voor de veiligheid van de hele regio. Door de ontpoldering 

krijgt de Schelde immers haar broodnodige bewegingsvrij-

heid terug. 

Elbe en Schelde
Dorien Verstraete van W&Z: “Bij een stormvloed moet dat 

gebied de dynamiek van de stormgolf breken. Dat verhoogt 

de veiligheid in de omliggende polderdorpen, maar ook ver-

der landinwaarts zal er minder wateroverlast optreden.” 

Qua natuurwaarde wordt de Hedwige-Prosperpolder het 

neusje van de zalm. In de polders zal brakke getijdennatuur 

ontstaan, een natuurtype dat in Europa alleen aan de mondingen 

van de Elbe en de Schelde voorkomt. Vlaanderen krijgt er in 

de nabije toekomst 500 hectare brakke slikken en schorren bij. 

Laurent Vanden Abeele van het ANB: “Dat gebied sluit de 

missing link tussen de Schor Ouden Doel en Paardenschor op 

linkeroever en het Verdronken Land van Saeftinghe. Voor de 

internationale trekvogelpopulatie wordt dat knooppunt nog 

belangrijker.”

Nederland beslist
In Vlaanderen vormt de operatie in de Hedwige-Prosperpolder 

een cruciale schakel van het Sigmaplan. Bij onze noorderburen 

rees echter protest tegen de ontpoldering. Alternatieve ideeën 

moesten de natuurdoelstellingen verzoenen met de plaatse-

lijke verzuchtingen. De Europese Commissie zag weinig heil 

in die nieuwe voorstellen. Eind 2012 zorgde de Nederlandse 

De Nederlandse Hedwigepolder en de Vlaamse Prosperpolder haalden het 

voorbije jaar herhaaldelijk het nieuws. In Nederland kwam pas eind 2012 een 

doorbraak in het dossier. Intussen schiet in Vlaanderen de bouw van de ringdijk 

goed op. Die dijk zal straks het achterland beschermen. In afwachting van het 

inrichten van de getijdennatuur geven W&Z en het ANB zeldzame broedvogels 

een tijdelijk onderkomen in de werfzone. 

HEDWIGE-PROSPERPROJECT

Historische herstart voor 
Hedwige- en Prosperproject

15  |  SIGMAGAZINE 2013

FloodCom maakt stakeholders bewust 
van overstromingsproblematiek

Het Vlaamse onderdeel van het Hedwige-Prosper-

project komt tot stand met de steun van Europa. De 

subsidies passen in het Europese initiatief FloodCom, 

onderdeel van het Interreg IVA 2 Zeeën-programma. 

Partners uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België en 

Nederland wisselen over de grenzen heen ideeën uit 

over watermanagement en waterberging. Centraal in 

het FloodCom-project staat het beveiligen van over-

stromingsgevoelige Noordzeegebieden op basis van 

twee principes: technische maatregelen én participatie 

van de omwonenden. Via sociale media en educatieve 

projecten worden bewoners bewustgemaakt van de 

overstromingsproblematiek. Dorien Verstraete: “Aan de 

rand van het projectgebied hebben we met de steun 

van FloodCom twee geocache-routes aangelegd. Via 

die interactieve zoektochten krijgen bezoekers informa-

tie én een origineel welkom.”

De Hedwige-Prosperpolder 

vanuit de lucht
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machtswissel voor een kantelpunt in het dossier. De werken aan 

Nederlandse zijde zullen vanaf nu worden uitgevoerd zoals af-

gesproken in de Scheldeverdragen. Ten laatste in 2019 zou het 

Scheldewater de Hedwigepolder moeten binnenstromen. 

De werken aan Vlaamse zijde maakten intussen heel wat meters. 

De ringdijk, die de polderdorpen moet beschermen, is voor 

twee derde klaar. En ook de bouw van het pompstation is volop 

aan de gang. Dorien Verstraete: “Dat pompstation moet de  

wateroverlast in het achterland oplossen: als de beken te hoog 

staan, stuwt de pomp het overtollige water naar het natuur-

gebied.” Het pompstation werd zo ontworpen dat het geen 

schade toebrengt aan de kwetsbare natuur, integendeel. “We 

rusten het pompstation uit met speciale kokers, waarlangs  

vissen het gemaal kunnen passeren. Vooral palingen zullen 

SIGMAGAZINE 2013  |  16

daarvan profiteren. Ze kunnen zo vanuit de Schelde de zoet-

watergrachten in het achterland bereiken.”

Tussenoplossing voor vogels
De beleving van het natuurgebied wordt – vanaf het uitkijk-

punt boven op het pompstation – de moeite waard. Wan-

delaars zullen er naar believen de vogels in het getijdenna-

tuurgebied kunnen observeren. Omdat het nog enige tijd zal 

duren vooraleer de getijdennatuur welig bloeit, bedachten 

W&Z en het ANB een tussenoplossing voor de vogels. Laurent 

Vanden Abeele: “Om zeldzame broedvogels niet in de kou te 

laten staan, hebben we een stuk van de werfzone ingericht als 

tijdelijke natuur. Pas als de ringdijk klaar is, volgt de inrichting 

van het eigenlijke gebied en kunnen slikken en schorren zich 

ontwikkelen.”

Zicht op de koeltorens van Doel vanaf de oevers 

van de Schelde in het Paardenschor
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Lillo: nieuw stuk natuur 
in Antwerpse haven

Het eerste project van het 

geactualiseerde Sigmaplan is 

afgerond: het Sigmaproject in 

de Potpolder van Lillo. Dat is 

een eerste stap in de bescher-

ming van Lillo en omgeving 

tegen overstromingen vanuit 

de Schelde. Bovendien heeft het 

Antwerpse havengebied er nu 

een stuk waardevolle getijden-

natuur bij. Omwonenden en be-

zoekers kunnen mee genieten.

In 2010 gingen in de Potpolder 

van Lillo grootscheepse werken 

van start. De potpolder ligt net 

stroomopwaarts van het Fort van 

Lillo langs de Schelde. Rondom 

de potpolder (10 hectare) werd 

een ringdijk aangelegd van ruim 

een kilometer lang. Die ringdijk 

is op Sigmahoogte opgetrokken: 

hij is stevig en hoog genoeg om 

het achterliggende land ook bij 

extreme weersomstandigheden 

tegen het water van de Schelde 

te beschermen. De bestaande dijk 

langs de Schelde werd vervolgens 

doorgestoken, zodat het water in 

de polder kan stromen. 

Trekvogels
Dankzij de ontpoldering ontwik-

kelen zich Scheldeschorren en 

-slikken. Dat is goed nieuws voor 

de omwonenden én de natuur, 

zegt Reinhilde Vanhooydonck 

van W&Z: “De ontpoldering 

beschermt de omgeving tegen 

wateroverlast. Bovendien versterkt 

dat Sigmaproject de functie van 

het havengebied als internatio-

naal voedsel- en rustgebied voor 

duizenden trekvogels.”

De omwonenden en bezoekers 

genieten mee van de uitzonder-

lijke natuur in de Potpolder van 

Lillo. Via de dienstweg over de 

ringdijk kunnen wandelaars en 

fi etsers al het moois van dichtbij 

bewonderen. Tijdens het broed-

seizoen wordt het schiereiland 

in de Schelde echter afgesloten 

om de broedende vogels niet te 

verstoren.

“Met de voltooiing van de Sigmawerken in de Potpolder 

van Lillo is het eerste puzzelstuk van het geactualiseerde 

Sigmaplan gelegd. Ook de natuur vaart er wel bij.” 

Reinhilde Vanhooydonck van W&Z
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Een cluster van gebieden rond de Schelde in Wetteren, Berlare, 

Wichelen en Laarne krijgt een fonkelnieuwe inrichting, met 

één doel: de Schelde meer bewegingsvrijheid geven. Het toe-

komstige getijdengebied Bergenmeersen is klaar voor opstart.

“Wetenschappers hopen hier binnenkort de aangroei van zeld-

zame zoetwaterslikken en -schorren te kunnen monitoren”, zegt 

Michaël De Beukelaer-Dossche van W&Z.

Natuurwetenschappers 
vol verwachting over 
getijdengebied Bergenmeersen
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Het Sigmaplan laat de uitgestrekte meersenlandschappen 

van de Kalkense Meersen helemaal herleven (Heisbroek).
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KALKENSE MEERSEN
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De Kalkense Meersen zijn een overblijfsel van de uitgestrekte 

meersen die de Schelde in een vorig leven deed ontstaan tussen 

Dendermonde en Gent. Ze schonken hun naam aan het ambitieuze 

Sigmaproject in die regio, met deelgebieden in vier Schelde- 

gemeenten. De locatie leent zich uitstekend om de Schelde 

speelruimte te geven. Daardoor is straks de hele regio rond Wette-

ren, van Gent tot Dendermonde, beter beschermd als een storm-

vloed het Scheldewater doet stijgen. Rond die veerkrachtige rivier 

zal zich bovendien unieke natuur ontwikkelen, die in heel Europa 

zeldzaam is.

Slimme werkplanning, weinig hinder
Het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen is de kinderschoenen  

al lang ontgroeid. De werken in het gebied zijn volop aan de 

gang en verlopen volgens een gefaseerd en gestructureerd pro-

gramma. In de deelgebieden Wijmeers 1 en 2, Paardeweide en 

Bergenmeersen zijn de puzzelstukken van het veiligheids- en  

natuurproject in volle opbouw. 

Enkele projectgebieden liggen er letterlijk als een werf bij. Al valt 

de overlast goed mee, vertelt Michaël De Beukelaer-Dossche. 

“Op een aantal plaatsen is het jaagpad tijdelijk onderbroken. Daar 

hebben we een omleiding gelegd, die we ook duidelijk signaleren 

aan de fietsers en wandelaars. De mensen appreciëren dat, want 

de jaagpaden in die streek worden gebruikt door schoolgaande 

jeugd of voor woon-werkverkeer.”

Ook een doordachte aanpak van transport en de aanvoer van 

grondstoffen maakt vandaag voor de omwonenden het verschil. 

Hoe de werken in de deelgebieden Wijmeers 1 en 2 op elkaar zijn 

afgestemd, is daar een mooi voorbeeld van. In Wijmeers 1 wordt 

een gecontroleerd overstromingsgebied ingericht. Michaël De 

Beukelaer-Dossche: “Voor de aanleg van de ringdijk en de over-

loopdijk gebruiken we zoveel mogelijk gebaggerd rivierzand 

uit de Schelde verderop. Dat zand hebben we tijdelijk onderge-

bracht in het aanpalende Wijmeers 2, waar de werken bijna afge-

rond zijn. In voorbereiding op de geplande ontpoldering werd de 

Scheldedijk al verplaatst. Pas wanneer het zand voor Wijmeers 1 is 

opgebruikt, worden er bressen geslagen in de dijk van Wijmeers 2. 

Dan zal dat deel van de polder onder water lopen en zijn natuur- 

en veiligheidsfunctie uitoefenen.”

Zoetwaterslikken en -schorren
Vandaag liggen de gebieden er nog wat mistroostig bij, maar bin-

nen enkele jaren is die streek pure winst voor de natuur. Dominiek 

Decleyre van het ANB: “In Wijmeers 2 en Bergenmeersen komt 

er authentieke zoete getijdennatuur met slikken en schorren. Zo 

helpen die gebieden de Europese natuurdoelstellingen te beha-

len. Zoete getijdennatuur vind je nu alleen nog in enkele kleine, 

vaak versnipperde gebiedjes.”

Getijdennatuur die van een wit blad moet ontwikkelen: hoe gaat 

dat in zijn werk? Michaël De Beukelaer-Dossche: “De gereduceer-

Onder het gloednieuwe vlonderpad in Bergenmeersen 

ontwikkelt zich straks getijdennatuur.

Het unieke natuurgebied van de Kalkense Meersen omvat bijna duizend 

hectare langs de Schelde. In die combinatie van overstromingsgebied en 

wetlands tref je onder meer ellenlange rietgordels aan. 
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de getijdengebieden zoals we die in Bergenmeersen inrichten, 

zijn een primeur. De ontwikkeling van dat type natuur zal dan 

ook door Vlaamse en internationale wetenschappers gevolgd 

worden. Hoe zal de sedimentatie evolueren? Hoe ontwikkelen 

specifieke plantensoorten zich? Draagt het gebied bij tot de 

waterkwaliteit? Met het proefgebied Lippenbroek in Hamme 

hebben we al heel wat kennis opgebouwd. Maar de monito-

ring van grotere overstromingsgebieden, zoals het toekomstige 

Bergenmeersen, moet die gegevens bevestigen.” 

Reigerachtigen
Diversiteit is verzekerd, want in de deelgebieden Wijmeers 1, Paar-

debroek, Paardeweide en de uitgestrekte Kalkense Meersen is er 

plaats voor een heel ander nat natuurtype: wetland. Ook wetlands 

dragen bij tot de veiligheid. “Wetlands slorpen overtollig regen-

water op. Daardoor helpen ze wateroverlast te voorkomen”, zegt 

Dominiek Decleyre. Wetlands zijn er in vele vormen en soorten, 

maar in Wijmeers 1 is er vooral plaats voor schrale plantengroei en 

een flink stuk bos. In Paardeweide ontwikkelen zich natte dotter-

graslanden, afgewisseld met kamgrasland en glanshaverhooiland.

“In het oostelijke deel van Paardeweide leggen we een rietatol aan. 

De regio is nu al belangrijk voor reigerachtigen, zoals de blauwe rei-

ger en de grote zilverreiger. Met een specifieke inrichting willen we 

ook echt veeleisende soorten aantrekken, zoals het woudaapje, de 

kwak en de roerdomp. Ook kleinere rietvogels, zoals de snor, de klei-

ne karekiet en de rietzanger, zullen het daar naar hun zin hebben.”

Landbouwers helpen
De inrichting van al die veelbelovende natuur begint pas als de 

werken ten einde zijn. Maar intussen wordt de natuurontwikke-

ling wel al voorbereid. De lokale landbouwers helpen daarbij door 

een aangepast beheer te voeren. Zij kunnen voor een bepaalde 

termijn een omvormingscontract afsluiten. Het beheer staat dan 

helemaal in het teken van de natuur. Daar krijgen de landbouwers 

een vergoeding voor. In de Kalkense Meersen en Paardebroek, 

waar nu geen werfzones zijn, wordt zo inmiddels al ruim 100 hec-

tare natuurvriendelijk beheerd door landbouwers.

Vogels kijken in de Kalkense Meersen

Via het vernuftige sluizensysteem kan de Schelde 

gecontroleerd overstromen, zonder dat de 

omwonenden natte voeten krijgen. Bovendien 

ontstaat er zo zeldzame getijdennatuur.
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KALKENSE MEERSEN
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Op 25 april 2013 vloeide er voor het eerst water in het gecontro-

leerde overstromingsgebied met gereduceerd getij Bergenmeer-

sen. De gecombineerde inwaterings- en uitwateringssluis, met 

haar specifi eke confi guratie een wereldwijde primeur, trad daarbij 

voor het eerst in werking. “De gecombineerde in- en uitwaterings-

sluis is een sleutelelement in het concept van het gecontroleerde 

overstromingsgebied met gereduceerd getij”, zeggen Michaël 

De Beukelaer-Dossche en Dominiek Decleyre. “Het instellen van 

de juiste getijdendynamiek, met de sluis, is een bepalende factor 

voor de ontwikkeling van de slikken en schorren. Hydrologie is 

namelijk de voornaamste motor achter fysische, biologische en 

chemische processen in een getijdengebied.”

De projectpartners van de Cluster Kalkense Meersen 

hebben een gespecialiseerd projectboek gemaakt over de 

context, het ontwerp, de realisatie en de geplande moni-

toring in dat unieke gebied. U kunt het boek bestellen via 

info@sigmaplan.be.

Sluis Bergenmeersen is primeur

Bergenmeersen

Bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan

Michaël De Beukelaer-Dossche en Dominiek Decleyre (Eds.)
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In de zomer van 2012 heeft W&Z samen met de stad Antwerpen 

de eerste steen gelegd van een van de meest ambitieuze projecten 

van het Sigmaplan: de Antwerpse Scheldekaaien. De opdracht is 

dubbel: de stad beter beveiligen tegen wateroverlast, maar ze 

tegelijk dichter bij het water brengen. “Het doel is de verhoging van 

de waterkering, zodat ze voldoet aan de veiligheidsnormen van 

het Sigmaplan. Maar eerst moet de stabilisatie van de eeuwenoude 

kaaimuur voor een stevige onderbouw zorgen”, zegt Koen Segher 

van W&Z. 

Herinrichting 
Scheldekaaien  
start met stabiliteitswerken       
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De Antwerpse Scheldekaaien krijgen een fl inke opknapbeurt. 

Veiligheid en esthetiek gaan daarbij hand in hand.
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SCHELDEKAAIEN

Na een lange periode van voorbereiding en onderzoek zijn 

in de zomer van 2012 de werken aan de Scheldekaaien van 

start gegaan. Die moeten Antwerpen beter beschermen tegen  

overstromingen én van het kaaiengebied opnieuw een  

volwaardig stadsdeel maken, waar de Antwerpenaren trots op 

zijn. Die dubbele doelstelling en de globale aanpak om ze te 

bereiken hebben W&Z en de stad beschreven in het Master-

plan Scheldekaaien. Zo’n allesomvattend draaiboek was nodig, 

omdat het om een grootscheepse operatie gaat. Die omvat 

zeven deelgebieden en zal in verschillende fasen worden uit-

gevoerd. Stap voor stap moet het Masterplan realiteit worden. 

Boomse klei
Koen Segher van W&Z: “De kaaimuur stabiliseren is de basis van 

het Scheldekaaienproject. Die maatregel is misschien onzichtbaar, 

maar wel fundamenteel. De kaaimuur werd zo’n honderd jaar ge-

leden gebouwd, op basis van de inzichten en kennis van die tijd. 

Kort na de bouw werden de eerste problemen al vastgesteld. De 

aanwezigheid van Boomse klei juist onder de huidige fundering, 

in combinatie met de hoge druk van het grondwater achter de 

muur, zorgde voor een instabiele kaaimuur. Verschillende maatre-

gelen, zoals kleibestorting aan de rivierzijde van de muur en stut-

kisten om het schuiven van de muur te stoppen, mochten niet 

baten. Meer ingrijpende werken zijn noodzakelijk.”

“De Antwerpse kaaimuur heeft ook een respectabele leeftijd 

bereikt. De blauwe steen en het metselwerk zijn op verschil-

lende plaatsen beschadigd. Bovendien vertoont het kaaipla-

teau hier en daar verzakkingen. Kortom, een grondige renova-

tie dringt zich op. Zonder aan het historische karakter te raken 

bereiden we de kaaimuur voor op de toekomst. De verstevi-

ging van de kaaimuur is geen luxe-ingreep. De veiligheid én 

de herinrichting van het openbaar domein bouwen er immers 

op voort, ook letterlijk.”

Eerste steen in Sint-Andries en Het Zuid
Een tweede belangrijke reden voor het Scheldekaaienproject is 

het heersende overstromingsgevaar in Antwerpen. Door de kli-

maatwijziging neemt dat risico nog toe. Antwerpen is momen-

teel niet voldoende beschermd tegen die dreiging. Koen Segher: 

“Daarom wordt de waterkering verhoogd, volgens de normen 

van het geactualiseerde Sigmaplan. Dat is de constructie die bij 

een stijgend waterniveau het water moet tegenhouden.”
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De werken aan de waterkering worden zoveel mogelijk  

gecombineerd met het derde speerpunt van het Master-

plan: de herinrichting van het kaaiengebied. “De waterkering  

beschermt niet alleen tegen overstromingen; ze markeert ook 

de overgang tussen het beschermde gebied (aan stadszijde) 

en het overstroombare gebied (aan de kant van de rivier). De 

waterkering bepaalt mee de inrichting en de sfeer van het 

kaaiengebied”, aldus Koen Segher.

Maar eerst dus de stabilisatiewerken. Die beginnen ter hoogte 

van de stadswijken Sint-Andries en Het Zuid. Hier werd op 6 juli 

2012 dan ook de symbolische eerste steen gelegd. Een plech-

tig moment dat werd bijgewoond door minister-president Kris 

Peeters en een aantal prominenten van de stad Antwerpen. 

De stabilisatie gebeurt via een combinatie van innovatieve 

technieken die aan de hand van de opgedane ervaring steeds 

verder verfijnd zullen worden. In een later stadium verhoogt 

men de waterkering in die zones en worden de kaaien ver-

fraaid. De waterkering moet 2,25 meter boven de ‘blauwe 

steen’ uitsteken. Daarmee zal ze beantwoorden aan de veilig-

heidsnormen van het Sigmaplan. 

“Ook in andere projectfasen worden de meest geavanceerde 

technieken ingezet”, zegt Koen Segher. “Op een aantal locaties 

in de centrumzones worden mobiele waterkeringen geïnstal-

leerd. Die treden alleen in werking bij overstromingsgevaar en 

behouden zo het fraaie uitzicht op de rivier. Nooit eerder wer-

den er over zo’n lange afstand en in zulke omstandigheden 

mobiele waterkeringen aangelegd. Dat maakt het Antwerpse 

kaaienproject uniek in de wereld.”

Ter hoogte van de wijken Sint-Andries en Het Zuid zal een 

vaste waterkering in de vorm van een glooiende groene dijk 

op een aantal plaatsen doorbroken worden door draaipoor-

ten, die enkel bij overstromingsgevaar gesloten zullen worden. 

Zo behouden de wijken Sint-Andries en Het Zuid hun visuele 

connectie met de Schelde. Langs de kant van het water blijft 

de sfeer maritiem en kunnen events georganiseerd worden. 

“De Scheldekaaien bekleden nu een wirwar van onge-

coördineerde functies. De parkeergelegenheid verdwijnt 

ondergronds, zodat dat prachtige stukje Antwerpen een 

nobelere invulling krijgt.” Koen Segher van W&Z
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Twee types overstromingsgebieden worden in Vlassenbroek 

gecombineerd. Elk deelgebied zal bijdragen tot de veiligheid en 

een specifi ek soort natuur herbergen. Het noordelijke deel zal 

werken als gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd 

getij. Hier ontstaat getijdennatuur met slikken en schorren. Het 

zuidelijke deel wordt een gecontroleerd overstromingsgebied, 

met ruimte voor moerassen en elzenbroekbossen. Hans De 

Preter van W&Z: “Getijdennatuur heeft de werking van eb en 

vloed nodig. Daarom bouwen we een in- en uitwateringssluis 

in het noordelijke deel. Het wetland in het zuidelijke deel kan 

zich alleen ontwikkelen in afwezigheid van getij. Daarom komt 

hier enkel een uitwateringssluis. Om beide delen van elkaar te 

scheiden leggen we tussen de twee deelgebieden een compar-

timenteringsdijk aan.” 

Die dijk scheidt weliswaar de twee deelgebieden van elkaar, 

maar het water kan er wel over stromen bij extreme weersom-

standigheden, net als over de overloopdijk langs de Schelde. “Als 

de waterstand in het noordelijke deel te veel stijgt, fungeert de 

compartimenteringsdijk dus ook als overloopdijk naar het zui-

delijke deelgebied. De waterbergende functie van Vlassenbroek 

is dus onder alle omstandigheden verzekerd.”

Baggerwerken en dijk gecombineerd
De belangrijkste grondstof voor de dijk is baggerspecie. Die is 

afkomstig van de baggerwerken op de Schelde tussen Gent-

brugge en Melle. De baggerspecie wordt via het water aange-

voerd, en vervolgens via pijpleidingen aan land gepompt. Daar 

wordt die baggerspecie door de toevoeging van stabiliserende 

toeslagstoff en verder geschikt gemaakt voor de bouw van de 

compartimenteringsdijk. Een manier van werken die de omge-

In Vlassenbroek (Dendermonde) komt straks een overstromingsgebied met een vin-

dingrijk ontwerp. In het noordelijke deel van Vlassenbroek wordt het twee keer per 

dag een beetje eb en vloed. Het zuidelijke deel zal enkel bij extreem hoogwater onder 

water lopen. De compartimenteringsdijk, die beide zones van elkaar moet scheiden, is 

in volle opbouw. Voor de constructie gebruikt W&Z een nieuwe techniek, met herge-

bruik van baggerspecie en minimale hinder voor de omgeving. 

ving respecteert, volgens Hans De Preter. “Deze nieuwe techniek 

veroorzaakt geen extra vrachtverkeer in de omgeving. Zo is er 

minder hinder voor de omwonenden en blijft ook de milieu-im-

pact van de operatie beperkt.” Doordat de dijk wordt opgetrokken 

uit hergebruikte baggerspecie hoeven er bovendien geen nieuwe 

grondstoff en aangeboord te worden. Het hergebruik van de 

baggerspecie is uiteraard volledig in overeenstemming met de 

In de winter vormen de slikplaten aan ‘De Kramp’ 

een pleisterplaats voor vele watervogels.

Dijken bouwen 
met baggerspecie
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Slimme baggertechnieken met PRISMA

Europa subsidieert de werken aan de compartimente-

ringsdijk in Vlassenbroek in het kader van het Interreg IVA 2 

Zeeën-programma. Dat Europese programma stimuleert 

grensoverschrijdende samenwerking tussen de kustge-

bieden van vier lidstaten: Frankrijk (Nord-Pas-de-Calais), 

Engeland, België (Vlaanderen) en Nederland (zuidelijk kust-

gebied). De samenwerking en economische samenhang 

tussen verschillende landen en gebieden worden hierdoor 

bevorderd. Centraal in het PRISMA-project staat integraal 

sedimentbeheer. Samen met internationale partners zoe-

ken we naar innovatieve methoden voor baggeren, bag-

geropslag en hergebruik van baggerspecie. De innovatieve 

en geconsolideerde wijze van opbouw van de comparti-

menteringsdijk past perfect in dat project en geniet dan ook 

de steun van de Europese partners.

25  |  SIGMAGAZINE 2013

VLASSENBROEK EN WAL-ZWIJN

milieuhygiënische voorschriften. Europa steunt de operatie 

in het kader van het Europese project ‘Promoting Integrated 

Sediment Management’ of PRISMA, dat zoekt naar betere en 

ecologisch verantwoorde baggertechnieken.

Bever te gast
Qua natuur moet Vlassenbroek op termijn nog waardevoller 

worden dan het nu al is, maakt Elias Verbanck van het ANB 

zich sterk: “Getijdennatuur en waardevolle wetlands zijn zeld-

zaam geworden in Vlaanderen. De typische planten en dieren 

die in die gebieden leven, komen daardoor in de verdrukking. 

Gelukkig keren sommige soorten schoorvoetend terug.” De 

meest opmerkelijke bewoner van Vlassenbroek is wellicht de 

bever. “Vraatsporen aan oude wilgen verraden zijn comeback 

in Vlassenbroek. Recent werd er zelfs een beverjong gespot. 

Dat een zoogdier van die omvang daar opnieuw voorkomt, 

wijst op het potentieel van dat gebied.”

Voor wandelaars en fi etsers wordt de omgeving rond Vlassen-

broek puur genieten. Talloze jaagpaden zorgen er voor fi ets- en 

wandelplezier; observatiehutten en uitkijkpunten bieden een 

prachtig uitzicht over het getijdennatuurgebied. Via knuppelpa-

den zal het zelfs mogelijk zijn het gebied binnen te wandelen. 

Het naburige projectgebied Wal-Zwijn wordt een gecontro-

leerd overstromingsgebied met een invulling als wetland. 

Het Scheldedorpje Vlassenbroek ligt 

in een meander van de Schelde.
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 De werking van dat gebied hangt nauw samen met die van 

Vlassenbroek. Om de meest extreme waterstanden te kunnen 

opvangen loopt eerst Wal-Zwijn onder, daarna Vlassenbroek. 

De werken in Wal-Zwijn starten in de tweede helft van 2013.
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Zones die gereserveerd worden als waterbuffer, zijn in het 

rivierenland geen overbodige luxe. Bij stormtij, als een springtij 

samenvalt met een hevige storm op de Noordzee, bereikt het 

Dijlewater een bedreigend hoog peil, met in Willebroek en 

Mechelen kans op overstromingen. Ook de hoge afvoer van neer-

slag uit de bovenstroomse gebieden draagt daartoe bij. Door de 

klimaatwijziging neemt het risico op overstromingen nog toe. 

Overstromingsgebieden op de samenvloeiing van drie rivieren 

moeten ervoor zorgen dat de inwoners van Mechelen, Willebroek 

en de omliggende gemeenten geen natte voeten meer krijgen. 

Twee van de drie zijn in aanbouw.

Veiligheid met een plus
Het overstromingsgebied Grote Vijver, 100 hectare groot, is het 

verst gevorderd. Grote Vijver moet vooral tegen wateroverlast 

beschermen, maar vervult ook andere functies. Zo zal alleen het 

zuidelijke deel van de vijver bij extreem stormtij onder water staan; 

de rest van het jaar kunnen waterskiërs er hun gang gaan. In het 

noordelijke deel stroomt twee keer per dag een beetje rivierwater 

binnen. Dat is ideaal voor de ontwikkeling van getijdennatuur. 

Veiligheid, natuur en recreatie: die drievoudige functie spreekt ook 

uit de werken die W&Z momenteel uitvoert. Michiel Derycke 
van W&Z: “Rondom het gebied leggen we een ringdijk aan. Die 

moet het achterland beschermen als het overstromingsgebied in 

werking treedt. In een volgende fase bouwen we de noordelijke 

ringdijk, daarna worden hierin de uitwateringssluizen geplaatst. 

Die regelen het spel van eb en vloed en doen zo unieke zoet-

waterslikken en -schorren ontstaan. Andere werken staan in het 

teken van de recreatie. Zo installeren we dit jaar nieuwe drijvende 

steigers in het zuidelijke deel voor de waterskiërs. De Mechelse 

Waterski Klub verhuist naar het zuiden van de vijver en wordt daar 

mooi ingebed in het groene landschap.” 

De regio rond Mechelen en Willebroek is een verzamelvat van heel wat 

water: Zenne, Dijle en Nete vloeien er samen en vormen zo de Rupel. Drie 

overstromingsgebieden rond de Dijlemonding moeten het gebied beter 

beschermen tegen overstromingen. Michiel Derycke van W&Z: “Vandaag 

moeten omwonenden nog even door de zure appel bijten, maar straks is het 

hier veiliger én mooier wonen.” 
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Het overstromingsgebied Zennegat 

zorgt niet alleen voor veiligheid, ook ontstaat er 

nieuwe natuur in de vorm van slikken en schorren.

De Dijlemonding  
krijgt weer veerkracht
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DIJLEMONDING
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Werken aan de dijk
Ook in het overstromingsgebied Zennegat zijn er werken aan de 

gang. Dat gebied krijgt een gereduceerd getij, net zoals het noor-

delijke deel van Grote Vijver. “In de dijk van de Dijle is een uitwa-

teringssluis geïnstalleerd voor de afwatering van de kanaalgracht 

en de overstort van het rioleringsstelsel van de wijk ten zuiden van 

het overstromingsgebied. Nadien vernieuwen we ook het jaagpad 

over de sluis, zodat wandelaars en fietsers de dijk weer kunnen ge-

bruiken.” 

Later in het voorjaar starten de werkzaamheden aan de ringdijk. 

Die fase zal tot eind 2013 duren. In 2014 verplaatsen de werken 

zich dan opnieuw naar de Dijledijk. 

Het zuiden van Grote Vijver en het Zennegat worden binnen en-

kele jaren waardevolle zoetwaterschorren. Koen Deheegher van 

het ANB: “De getijdenwerking zorgt op termijn voor aanslibbing en 

erosie. Daardoor ontstaan steile en diepe geulen: een veranderlijk 

landschap met ruigten, rietvelden en vloedbossen. In het voor-

jaar bloeien spindotterbloemen. Riet- en moerasvogels komen er 

schuilen en broeden.”

In het derde projectgebied rond de Dijlemonding, Tien Vierende-

len, zijn de werken nog niet begonnen. Wel zal W&Z in de omge-

ving een nieuwe hengelvijver graven voor de verhuizing van de 

Cartelvissers. Op termijn komt daar een overstromingsgebied van 

37 hectare, dat enkel bij stormtij onder water zal staan.

Fietsweb rond Mechelen
De streek rond de Dijlemonding en het Zennegat ligt in 

het oog van de Antwerpse en Vlaams-Brabantse wandel- 

en fietsroutenetwerken. De jaagpaden langs de Rupel, 

Dijle, Zenne en het kanaal Leuven-Dijle worden vandaag 

al druk gebruikt. Vanuit Rumst, en zelfs vanuit Willebroek 

en Boom, trappen fietsers naar Mechelen. Met twee nieu-

we fietsbruggen wordt de regio voor fietsers nog aantrek-

kelijker. Kevin Polfliet van W&Z: “Het Zennegat is nu niet 

goed bereikbaar voor wandelaars en fietsers. Nadat de 

sluisdeuren om veiligheidsredenen afgesloten werden, 

was er tot voor kort enkel een vlottende brug om het 

kanaal over te steken. En dat alleen via een omweg van 

drie kilometer. In de zomer van 2012 huldigden we sa-

men met de stad Mechelen een nieuwe stalen fietsbrug 

over de Zenne in. Binnenkort kunnen toeristen ook een 

nieuwe beweegbare fietsbrug over het kanaal Leuven-

Dijle gebruiken.”

In het voorjaar van 

2012 startten in het 

Zennegat de werken 

om de veiligheid te 

verhogen én de waar-

devolle getijdennatuur 

te herstellen.

In het deelproject Grote Vijver werd na de 

winter van 2012 gestart met de aanleg 

van nieuwe drijvende steigers.
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Een dichtgeslibde rivier, hoge natuurwaarden, frequente water-

overlast, maar ook troeven voor pleziervaart, wandelaars en fiet-

sers, een waardevol landschap, historisch erfgoed … In de vallei 

van de Zeeschelde in het Gentse komen heel wat uitdagingen en 

troeven bij elkaar. De herinrichting van dat Scheldetraject wordt 

het best in één keer aangepakt, met oog voor álle problemen en 

kansen, redeneerde W&Z. Michaël De Beukelaer-Dossche van 

W&Z: “We hebben één totaalplan klaar, dat het vroegere Sigma-

project Bastenakkers en het integrale plan voor de Zeeschelde 

tussen Gentbrugge en Melle samenvoegt. De hoofdbekommer-

nis: de bevolking beschermen tegen overstromingen en plezier-

vaart weer mogelijk maken. Ons project mikt ook op heel wat 

andere functies, zoals recreatie.”

Nieuwe sluis krijgt dubbele rol
Veiligheid vormt de hoofdmoot van het project; die komt tot 

stand door twee ingrepen. “In Heusden plannen we de bouw van 

een nieuwe sluis. Die zal als waterkering fungeren. Het probleem 

van aanzanding wordt daardoor eindelijk opgelost. Het risico op 

overstromingen in het Gentse neemt dan sterk af. Verder stroom-

opwaarts, in het gebied Bastenakkers in Wetteren, komt een  

gecontroleerd overstromingsgebied. Bastenakkers zal bij hevige 

regenval overtollig water bergen.”

De sluis in Heusden dient niet alleen de waterbeheersing, maar 

ook de pleziervaart.  “De sluis zal in beide richtingen plezier- en 

passagiersboten versassen tussen het pand Gentbrugge-Heus-

Studies wijzen uit dat de regio rond Gent vandaag nog onvoldoende beschermd 

is tegen overstromingen. Een integraal plan voor de Scheldevallei tussen Gent-

brugge en Wetteren moet daar verandering in brengen. Michaël De Beukelaer-

Dossche van W&Z: “Na dertig jaar komt er een totaaloplossing voor dat traject 

van de Boven-Zeeschelde: naast bescherming tegen overstromingen krijgen ook 

recreatie en pleziervaart een plaats.”

Een integraal plan  
voor de Schelde   
in het Gentse
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Voor pleziervaarders is binnenkort de weg vrij tot Portus Ganda en de mooie Gentse binnenwateren.
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den en de Zeeschelde. Pleziervaarders hebben zo de vrije baan 

tot Portus Ganda en de mooie Gentse binnenwateren. Voor het 

toerisme aan het water zal de regio nog attractiever worden.” 

Groenpool
Na de aanleg van de sluis zullen de opwaartse slikken verdwijnen. 

Dat maakt dat ook het knijtenprobleem, dat plaatselijk voor hin-

der zorgde, defi nitief uit de wereld wordt geholpen.

 

Ook de natuur krijgt aandacht in het totaalplan. Dat is belangrijk, 

want het gebied ligt midden in de Gentse groenpool Gentbrugse 

Meersen en Damvallei. Waar nu getijdennatuur is, komt straks 

waardevolle riviernatuur met plas- en drasoevers en rietkragen. 

De voormalige zandwinningsput van Melle én het overstro-

mingsgebied Ham in Wetteren krijgen een inrichting op maat van 

nieuwe getijdennatuur. Binnen enkele jaren moeten hier slikken 

en schorren groeien.

Het integrale plan rond de Gentse Schelde kwam tot stand na 

jarenlang overleg binnen het Bekkenbestuur Beneden-Schelde. 

Diverse instanties werden bij de opmaak betrokken: lokale over-

heden en Vlaamse administraties, maar ook natuurorganisaties, 

landbouworganisaties, pleziervaartorganisaties en toeristische 

actoren. Gedurende dertig dagen lag een kennisgevingsnota 

over het milieueff ectenrapport ter inzage. Het publiek kreeg de 

kans hierop adviezen en opmerkingen te formuleren. Een team 

van MER-deskundigen is ondertussen gestart met het milieu-

eff ectenonderzoek.

Bastenakkers wordt een overstromingsgebied, 

maar de landbouwfunctie blijft behouden.

De dijken in Bastenakkers kunnen dienstdoen als 

uitzichtpunt over het gebied langs de fi etsroute 

van het knooppuntennetwerk.

BASTENAKKERS-HAM EN 
ZEESCHELDE GENTBRUGGE-MELLE
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De Boven-Dijle, Grote Nete en Demer hebben veel gemeen. Van-

uit hun bovenloop krijgen die rivieren vaak veel water te slikken, 

bij langdurige regenbuien of smeltende sneeuw. Dat water raken 

ze op natuurlijke wijze niet meer kwijt. Door menselijke ingrepen, 

zoals indijkingen, kanalisering, het afsnijden van rivierbochten en 

woningbouw, is de speelruimte van de rivier immers danig geslon-

ken. Dat zorgt geregeld voor wateroverlast in die valleigebieden. 

Om de vallei van de Boven-Dijle beter te beschermen tegen  

wateroverlast komen er tussen Werchter en Mechelen twee  

gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) bij. Beide gebie-

den krijgen een hoofdrol in het overstromingsbeheer voor de 

regio. Maarten Jans van W&Z: “Het GOG Rijmenam zal eenmaal 

in de tien jaar onder water staan, het GOG Hollaken-Hoogdonk 

eenmaal in de vijf jaar. Jaarlijks is er een kans van respectievelijk  

In de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant staat een reeks 

nieuwe Sigmaprojecten op stapel. Het decor voor die nieuwe 

lichting: de valleien van de Boven-Dijle, Grote Nete en Demer. 

Dit jaar nog nemen MER-deskundigen de milieueffecten in de 

drie projectgebieden onder de loep.

Sigmaplan herstelt straks
ook de zijrivieren

10 en 20 procent dat dat gebeurt.” Het grootste deel van de tijd 

kunnen die gebieden dus nog een andere functie vervullen. “We 

gebruiken de ruimte twee keer. In het GOG Rijmenam en het deel 

van Hollaken-Hoogdonk op het grondgebied van Haacht blijft 

landbouwactiviteit mogelijk.” 

Beemden
Rond de Boven-Dijle wordt het al natte natuur – wetland – wat 

de klok slaat. Op termijn zullen de omwonenden hier kunnen 

genieten van mooie, bloemrijke graslanden. Als kers op de taart 

wordt ook het gebied Pikhaken in Rijmenam omgetoverd tot nat 

natuurgebied. In het zuidelijke deel komen er graslanden, met af-

wisselend houtkanten, struwelen, zomen en ruigten. Het noorde-

lijke deel, tegen de Dijle aan, wordt een open landschap. 

De herinrichting van de Demervallei zorgt 

voor minder waterellende, meer natuur en een 

sterkere streekidentiteit. 
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Koen Deheegher van het ANB: “Het Dijleland in Bonheiden en 

Haacht krijgt er maar liefst 70 hectare nat natuurgebied bij. De 

vroegere beemden zullen hier weer opbloeien. Door ze op een 

specifi eke manier te maaien gaan we de zeldzame pimpernel-

graslanden uitbreiden.”

Waterbuff ers 
Nog meer naar het oosten liggen de valleien van de Grote Nete en 

Demer. Allebei zijn het regenrivieren, en die worden gekenmerkt 

door een hoog debiet tijdens natte periodes en weinig water-

doorstroming tijdens droge periodes. De overstromingsrisico’s zijn 

in die valleien aanzienlijk. Daarnaast heeft de natuur er geregeld 

last van verdroging door een daling van de grondwatertafel. Die 

is het gevolg van een peilverlaging van de Grote Nete en de De-

mer. De verdroging wordt nog versterkt doordat de bodem zijn 

sponsfunctie niet meer goed kan vervullen. Dat komt doordat 

grote oppervlakten verhard zijn en het water minder goed in de 

ondergrond dringt. Bijzondere Europees beschermde natuurlijke 

habitats worden daardoor bedreigd.

In beide valleien stellen W&Z en het ANB alles in het werk om 

de waterveiligheid en de natuurlijke balans zo goed mogelijk te 

herstellen. In de Vallei van de Grote Nete wordt het valleigebied 

ingezet om voor extra buff ering te zorgen. Maarten Jans: “Op drie 

welgekozen plaatsen richten we gecontroleerde waterbuff erge-

bieden in. Voor elk van die gebieden maken we de dijk opwaarts 

lager. Bij hoge waterstanden kan het water van de Grote Nete  

daarover stromen, in het gecontroleerde waterbuff ergebied. Een 

nieuwe beschermingsdijk beschermt het achterland. Zo ontstaat 

een gecontroleerd waterbuff ergebied, dat bij hevige neerslag het 

overtollige water opslaat. Via een uitwateringsconstructie vloeit 

het water weer richting Grote Nete, zodra het peil daar zakt.” 

Souplesse
In beide valleien zal op bepaalde plekken het winterbed hersteld 

worden. Ook een aantal natuurlijke bochten van de rivier wordt 

opnieuw aangetakt. Zo krijgen de rivieren hun natuurlijke sou-

plesse en bergingscapaciteit terug. Door drempels aan te leggen 

in de bedding van de rivieren stijgt het lage waterpeil en ook het 

grondwater. Zo kan de natte natuur zich stukje bij beetje herstel-

len. Heel zeldzame natuurtypes, zoals rietland en ruigten met 

moerasspirea, zullen zich veel beter kunnen ontwikkelen. “Het 

realiseren van dat soort natuur in Vlaanderen is belangrijk om ze 

er in heel Europa bovenop te helpen”, zegt Koen Deheegher. “Zo 

hopen we dat hier op termijn leefbare populaties ontstaan van de 

roerdomp, porseleinhoen en kwartelkoning.” 

Milieu-impact
Wat is de stand van zaken in de drie Sigmagebieden? In 2013 

worden de eff ecten op het milieu in kaart gebracht. Eerst liggen 

de kennisgevingsnota’s ter inzage bij de gemeentebesturen in 

het projectgebied. Alle actoren kunnen opmerkingen of sugges-

ties formuleren. Die inspraak levert bruikbare ideeën op om het 

 milieueff ectenonderzoek te verbeteren of te vervolledigen. 

In de Sigmaprojecten Bovendijle en Grote Nete gaat het over een 

plan-MER. De komende jaren wacht die twee gebieden nog het 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Dat is nodig om de 

bestemming van de projectgebieden te wijzigen. Als de nodige 

vergunningen zijn afgeleverd, kunnen W&Z en het ANB aan de 

veiligheid en natuur beginnen te werken.

Het project in de Demervallei verkeert nog in een vroeger sta-

dium. Daar moeten de projectcontouren eerst nog worden 

afgebakend. Via een plan-MER wordt nu bestudeerd waar wel-

ke maatregelen zinvol zijn. Op basis van die onderzoeken zal 

de Vlaamse Regering samen met de andere overheden haar 

voorkeursscenario kiezen om de contouren uit te zetten in een 

inrichtingsplan. Gelijktijdig met het plan-MER wordt ook een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgemaakt, die 

de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s onderzoekt. 

De Dijlevallei in Hollaken-Hoogdonk. In een deel blijft landbouw 

mogelijk; een ander deel wordt ingericht op maat van de natuur.

De Grote Nete aan het kasteel van Ramay. 

Naast de veiligheids- en natuurmaatregelen 

komt er natuurgerichte recreatie langs weilan-

den, bezaaid met kastelen en hoevewinkels.

GROTE NETE,  DEMERVALLEI 
EN BOVENDIJLE
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In de Vallei van de Nete en Kleine Nete werden in het kader van het oor-

spronkelijke Sigmaplan al dijken verhoogd en overstromingsgebieden 

aangelegd om wateroverlast tegen te gaan. Voor twee projectgebieden 

wordt nu een nieuw concept uitgedokterd. Het doel: de veiligheid verder 

opvoeren en de biodiversiteit rond de Nete herstellen. De afbakening van 

de gebieden is een proces van wikken en wegen. Koen Segher van W&Z: 

“We onderzoeken bijkomende gebieden om de veiligheid én natuur te 

waarborgen, mét respect voor de landbouw.”

NETE EN KLEINE NETE

Bijkomend onderzoek 
in de Vallei van de Nete en Kleine Nete

Anderstadt (Lier) wordt zo ingericht dat het 

water er gecontroleerd kan worden opgevangen.
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De gemeenten rond de Nete en Kleine Nete beter beschermen 

tegen overstromingen en de overlevingskansen van de natte ri-

viernatuur verbeteren: een ketting van gebieden rond de Nete 

en Kleine Nete moet daarvoor zorgen. Een eerste zone, Beneden-

Nete, ligt op het grondgebied van Lier en Duff el, en omvat de 

Anderstadt-gebieden en de Polder van Lier. Hier worden vallei-

gebieden zo ingericht dat ze het water gecontroleerd kunnen 

opslaan. Ook zeldzame soorten moeten er beschutting vinden, 

zoals de fi nt. Die kwetsbare vissoort komt in Vlaanderen niet meer 

voor in de Schelde. 

Roerdomp
Een tweede brandpunt van het project is het gebied Va-

renheuvel-Abroek. Dat ligt op het grondgebied van Grob-

bendonk, Zandhoven en Nijlen, en zou de roerdomp opnieuw 

naar de Vallei van de Nete kunnen lokken. Maar omdat de na-

tuurontwikkeling enorme gevolgen zou hebben voor de land-

bouwactiviteiten in het gebied, bestuderen W&Z en het ANB 

nu ook een reeks alternatieve locaties. Een uitgebreid zoekge-

bied rond de Beneden-Nete, Kleine Nete en Grote Nete wordt 

onder de loep genomen. 

Koen Segher van W&Z: “Eerst verkenden we de Vallei van de 

Kleine Nete tussen Varenheuvel-Abroek en Lier. Dat gebied bood 

echter niet genoeg kansen om de doelen op het vlak van veilig-

heid én natuur te behalen. Om de meest optimale mix tussen 

veiligheid, natuur en landbouw te vinden, onderzoeken we nu 

drie nieuwe valleigebieden. De resultaten worden in de zomer 

van 2013 verwacht.”

Inrichtingsplannen
Het overleg over de plannen voor de inrichting van de zone 

Beneden-Nete en het overige deel van Varenheuvel-Abroek loopt 

intussen. “In samenspraak met gemeentebesturen, natuurvereni-

gingen, landbouworganisaties, toeristische diensten en Vlaamse 

administraties bestuderen we de projectgrenzen en de inrichting 

van de gebieden. Een proces van lange adem, dat moet leiden 

tot een geslaagd veiligheids- en natuurproject in een leefbare 

omgeving. Om de uitvoering van de projecten op elkaar af te 

stemmen, stelde de Vlaamse Regering gouverneur Cathy Berx 

aan als procesbegeleider”, besluit Koen Segher.
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Het Sigmaplan is een omvangrijk project 

waar verschillende actoren bij betrokken 

zijn: waterbeheerders en -gebruikers, lokale 

overheden, natuurverenigingen, landbou-

wers, plaatselijke bedrijven, de recreatiesec-

tor … Niet alleen op Vlaams niveau, maar 

ook op lokaal vlak investeert de waterweg-

beheerder in constructief overleg met al 

die partijen. Een logische keuze, want op 

eigen houtje een infrastructuurproject re-

aliseren is niet meer van deze tijd, meent 

Carolien Peelaerts van W&Z. “De druk op 

de open ruimte in Vlaanderen is groot. Om in 

die context gedragen projecten te kunnen 

realiseren, is het belangrijk dat de neuzen 

in dezelfde richting wijzen. Intens wikken 

en wegen tijdens de ontwerpfase vraagt in 

eerste instantie misschien meer tijd, maar 

die verdienen we dubbel en dik terug in een 

latere fase. Duurzame partnerschappen blij-

ven ook tijdens de uitvoering van de werken 

en bij het beheer van de gebieden overeind, 

en dat helpt het project vooruit.”

Overlegstructuur 
op twee niveaus 
Om uitdagingen en gevoeligheden be-

spreekbaar te maken en zo te bouwen aan 

een gedragen project, kreeg het Sigmaplan 

een heel eigen project- en processtructuur 

aangemeten. Die werkt op twee niveaus. 

Op het overkoepelende niveau, dat is het 

niveau waarin de Vlaamse beleidsmakers en 

de belangenorganisaties op Vlaams niveau 

vertegenwoordigd zijn, zijn de globale prin-

cipes voor alle Sigmagebieden vastgelegd. 

Op dat niveau wordt ook teruggekoppeld 

over de uitwerking en de stand van zaken 

van de verschillende projecten. De concrete 

afspraken krijgen vorm in thematische werk-

groepen. Daarin zetelen de belangenorgani-

saties op Vlaams niveau, zoals landbouw- en 

natuurorganisaties, toeristische diensten en 

verschillende federaties, denk maar aan hen-

gelclubs, jagers of eigenaars van weekend-

verblijven.

Dat de projecten van het Sigmaplan een ruimtelijke impact hebben, is een 

open deur. Maar in een druk gebruikt gebied als Vlaanderen is ruimte nu 

net een schaars goed, met veel belanghebbenden en betrokkenen. Om het 

Sigmaplan op een gedragen manier uit te werken en te begeleiden werd 

een heel eigen proces- en projectstructuur uitgetekend. Sectoren zoals 

landbouw, natuur en recreatie zijn daarin belangrijke gesprekspartners. Ook 

de bewoners van de Sigmagemeenten worden in een vroeg stadium 

uitgenodigd om de plannen voor hun leefomgeving in te kijken. 

“Gedragen projecten 
realiseer je niet alleen”

vitrinekast

kenniswiel zitgedeelte

voelbak

kaart gebied

projectiescherm

overstromingstafel

In de infokeet van de Cluster Kalkense Meersen kunnen scholen en geleide groepen straks 

heel wat informatie meepikken over dat omvangrijke natuur- en veiligheidsproject.
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Ook omwonenden worden uitgebreid geïnfor-

meerd, en krijgen de kans suggesties te formuleren 

tijdens speciaal georganiseerde infomomenten.

Voor elk Sigmaproject wordt ook een over-

legstructuur ingesteld op projectniveau. Die 

’projectmatige werkgroep’ bestaat uit een 

vertegenwoordiging van de gemeentebe-

sturen, de provincie, en ook de belangrijkste 

lokale actoren, zoals polderbesturen. Om 

specifi eke thema’s te bespreken worden 

thematische subwerkgroepen opgericht. 

Daarin zetelen, naast de lokale overheden, 

ook lokale verenigingen die betrokken zijn 

bij dat thema. Geregeld wordt ook bilateraal 

overleg georganiseerd met één partner om 

knelpunten en kansen te bespreken.

Infomarkt
Niet alleen lokale beleidsmakers en het mid-

denveld krijgen hun zeg in het Sigmaplan, 

ook omwonenden staan op de eerste rij. 

Ingrijpen in de leefomgeving van mensen is 

altijd delicaat, zegt Carolien Peelaerts: “Men-

sen zitten vaak met vragen. Wat is de impact 

op mijn woonomgeving? Zullen de werken 

veel hinder veroorzaken? Hoelang zal alles 

duren? Al vroeg in het proces worden de 

betrokken burgers geïnformeerd over de 

plannen. Op vastgestelde momenten in de 
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Een educatief leerpad loodst kinderen 

door het Lippenbroek.

Sigmawetenschap op mensenmaat 
Sinds het voorjaar 2013 heeft het Sigmagebied Lippenbroek in Hamme er een extra 

troef bij voor omwonenden, passanten en scholen. In het Lippenbroek hebben het 

ANB, W&Z, Natuurpunt en de gemeente Hamme een leerpad aangelegd met infobor-

den. Die geven kinderen, omwonenden en passanten een inkijk in de werking van 

het ecosysteem van de Schelde. “Hier delen we de schat aan kennis die we in het Lip-

penbroek hebben vergaard met de bevolking”, zegt Evelien de Munter van het ANB. 

“Het Lippenbroek, het proefstation waar het concept van het gecontroleerde overstro-

mingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG) werd uitgetest, heeft ons al heel wat 

geleerd. Over de werking van gespecialiseerde sluizen en over de ontwikkeling van 

slikken en schorren bijvoorbeeld. Die knowhow passen we nu toe in andere, grotere 

Sigmagebieden waar veiligheid en getijdennatuur gecombineerd worden. Zo konden 

we een aantal relevante evoluties voorspellen voor de overstromingsgebieden in de 

Polders van Kruibeke of het gebied Bergenmeersen, waar het GOG-GGG geïmplemen-

teerd wordt.” De leerpadborden zijn nu al een succes: het bewijst dat mensen interesse 

hebben in de projecten van het Sigmaplan. Ook de internationale wetenschap volgt 

de ontwikkelingen in het Lippenbroek op de voet.
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procedure is er ruimte voor inspraak. Het is 

dus wettelijk geregeld op welk moment de 

bevolking kennis kan nemen van de plan-

nen en opmerkingen kan geven. Bij de grote 

mijlpalen in het project organiseren we een 

infomarkt voor het grote publiek.”

Bewoners kennen het terrein vaak goed. 

Ook daarom is hun inbreng heel waardevol. 

“Neem bijvoorbeeld het milieueff ectenon-

derzoek, waarmee we de impact van het 

project op mens en omgeving meten en 

geschikte maatregelen ontwerpen om die 

impact te milderen. Vooraleer de deskundi-

gen aan het onderzoek beginnen, maken ze 

een kennisgevingsnota op. Die beschrijft de 

manier waarop men het onderzoek wil voe-

ren. De bevolking kan die nota inkijken en 

suggesties geven om het milieueff ectenon-

derzoek nog te verbeteren.” 

Maar informatie en communicatie in het 

Sigmaplan blijven niet bij het louter for-

mele. Carolien Peelaerts: “Via alle mogelijke 

kanalen houden we de betrokkenen op 

de hoogte: via de website, bewoners- en 

nieuwsbrieven, allerhande brochures, info-

borden en -posters, noem maar op.”

De Z-kaart loodst fi etsers vlot van 

het ene naar het andere Sigmagebied.

Geleide werfbezoeken geven omwonenden en 

andere geïnteresseerden meer uitleg over wat er 

allemaal te gebeuren staat.

Leerkrachten en 
natuurgidsen als spil
Om omwonenden, scholen en bezoekers op 

maat te bedienen richt W&Z in een aantal 

projectgebieden een infokeet in. De infoke-

ten in Kruibeke en de Hedwige-Prosperpol-

der zijn nu al toegankelijk voor het publiek. 

In de infokeet van de Cluster Kalkense Meer-

sen pakken W&Z en het ANB binnenkort uit 

met een volledig nieuw educatief aanbod. 

De plannen voor de inrichting werden ge-

toetst bij leerkrachten en natuurgidsen uit 

de regio. Als begeleiders van scholengroe-

pen of verenigingen worden zij straks een 

spil in de communicatie over de Cluster 

Kalkense Meersen. Scholen, verenigingen en 

andere doelgroepen kunnen in de infokeet 

vanaf september 2013 hun kennis over het 

Sigmaplan bijspijkeren.  

Proeven van de Schelde
Waterveiligheid en natuurontwikkeling zijn 

de belangrijkste pijlers van het Sigmaplan. 

Maar ook de beleving van de nieuwe na-

tuurgebieden krijgt alle aandacht. Aan de 

start van het recreatieve seizoen 2013 ont-

wierpen W&Z en het ANB een set commu-

nicatiedragers die bezoekers op hun tocht 

vergezellen. Gloednieuwe infoborden aan 

de veren maken passanten wegwijs in de 

Sigmaprojecten. De veiligheids- en natuur-

maatregelen en de recreatieve ontsluiting 

worden kort toegelicht. Een compacte 

Z-kaart begeleidt fi etsers van het ene naar 

het andere Sigmagebied langs de Schelde 

en de Durme. De Z-kaart geeft bondige 

informatie over het Sigmaplan en de pro-

jectgebieden in de buurt. Op de achterkant 

van de kaart staan de fi etsknooppunten 

aangeduid. De Z-kaarten vind je op verschil-

lende locaties: aan de veren, bij toeristische 

infopunten, fi etscafés en bezoekerscentra 

zoals de infoketen van Kruibeke en de Kal-

kense Meersen, Molsbroek (Durme) en De 

Notelaer (Bornem).

Het gadget is een succes, weet men op de 

dienst Toerisme en Stadspromotie van de 

stad Dendermonde: “Door het pocketfor-

maat zijn de gratis kaartjes erg praktisch om 

mee te nemen op de fi ets. Bovendien zien 

ze er leuk uit én ze bevatten meer informa-

tie dan louter de fi etsknooppunten. In een 

notendop zien recreanten wat er in de Sig-

magebieden Bastenakkers-Ham, de Cluster 

Kalkense Meersen, de Durmevallei, Vlas-

senbroek en Wal-Zwijn, het Lippenbroek en 

Kruibeke-Bazel-Rupelmonde te beleven valt.”
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