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Jaarlijks magazine over de Schelde als veilig , economisch aantrekkelijk en natuurlijk leefgebied

“Na het zaaien 
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Het oorspronkelijke Sigmaplan telde drie pij-
lers. Stevigere en hogere dijken voor het vol-
ledige Zeescheldebekken, gecontroleerde 
overstromingsgebieden die de extra hoge 
waterstanden bij stormvloed en/of hoge 
bovenafvoer als eerste moesten opvangen, 
en een stormvloedkering in Oosterweel. De 
dijkwerken en overstromingsgebieden uit 
het eerste plan zijn zo goed als afgewerkt. 
De bouw van een stormvloedkering werd 
destijds voor onbepaalde tijd uitgesteld: 
analyses wezen immers uit dat de baten niet 
zouden opwegen tegen de kosten.

Intussen evolueerden de wetenschappelijke 
inzichten en onze kijk op het waterbeheer. 
Onder invloed van klimaatswijziging zal de 
zeespiegel nog verder stijgen. Bijkomende 
maatregelen, bovenop die van het oor-
spronkelijke Sigmaplan, waren dus noodza-
kelijk om de veiligheid te garanderen. Een 
nieuw (‘geactualiseerd’) Sigmaplan zag het 
levenslicht. Hierin werd gekozen voor 
een combinatie van verdere dijkver-
hogingen en nog meer ruimte voor 
de rivier – bijkomende overstromings-
gebieden dus. 

Deze bouwstenen vormen samen een 
geïntegreerd plan, dat we nu in fasen en 
samen met het Agentschap voor Natuur 
en Bos aan het uitvoeren zijn. Ook wordt 
er samengewerkt met lokale besturen, stake-
holders, overheden en andere actoren. 

Vlaanderen beveiligen tegen overstromingen uit de Zee-
schelde en haar zijrivieren. Dat was het oorspronkelijke 
doel van het Sigmaplan, dat de regering lanceerde na de 
overstromingen van 1976. Vandaag is het Sigmaplan een 
slim toekomstproject dat bescherming biedt tegen over-
stromingen én tegelijk het ecosysteem robuust maakt. 
Hierdoor wordt exploitatie, zoals scheepvaart, gegaran-
deerd en tevens Europees uitzonderlijke natuur gecreëerd, 
waar bovendien duizenden recreanten volop van kunnen 
genieten. Zo werkt het Sigmaplan aan een veilig, 
natuurlijk en economisch aantrekkelijk Scheldegebied. 

Een robuuste 
Schelde met 
vele functies

Naarmate het project vordert, zal de veilig-
heid geleidelijk aan toenemen. Tegelijker-
tijd bieden de gecontroleerde overstro-
mingsgebieden nieuwe kansen zoals voor 
waardevolle natuur. Die bijzondere natuur 
heeft bovendien unieke troeven voor 
wandelaars en fietsers langs de Schelde 
en haar zijrivieren. Dit nieuwe Sigmaplan 
past dus helemaal in onze duurzame visie 
op watersystemen. 

De realisatie ervan gebeurt met de nodige 
zorg voor alle stakeholders. Voor landbou-
wers is er het flankerend beleid dat de im-
pact voor elke individuele getroffen land-
bouwer moet verzachten. De hinder voor 
de omwonenden wordt zoveel mogelijk 
beperkt door minderhindermaatregelen. 
De projecten zelf worden maximaal geïn-
tegreerd in de omgeving. Hoe dit gebeurt 
kunt u voortaan lezen en bekijken in deze 
nieuwe periodieke publicatie: het SIGMA-
gazine. Het verschijnt jaarlijks en zoomt in 
op de actualiteit in de projectgebieden. We 
werken ook aan een nieuwe, gebruiksvrien-
delijke website. Daar kunt u straks op een 
interactieve manier terecht voor informatie 
over de vorderingen van het Sigmaplan.
    
Ik wens u veel leesplezier.

ir. Wim Dauwe, 
Hoofd afdeling Zeeschelde – Waterwegen 
en Zeekanaal NV

Colofon

SIGMAgazine is het jaarlijks 
magazine over het Sigmaplan. 

Verantwoordelijk uitgever: 
Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling 
Zeeschelde, ir. Wim Dauwe, Lange Kievit-
straat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen. 
Redactie en realisatie: Pantarein 
in samenwerking met Tritel en DenS 
Communicatie. 
Lay-out en druk: Artoos.  
De meningen die derden in dit maga-
zine vertolken, vallen buiten de verant-
woordelijkheid van W&Z.
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“De Schelde moet een veilige, economisch 
aantrekkelijke én natuurlijke rivier worden. 
Het Sigmaplan kijkt daarom doelbewust
over de sectoren heen.”
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Het Sigmaplan is een uniek plan van Vlaamse 
makelij, dat ook in het buitenland interesse 
wekt. Wat is volgens jullie de grote sterkte 
ervan? 

Leo Clinckers: “Overstromingen vormen in het Schelde-          
gebied een latente dreiging. Iedereen die woont, werkt en leeft 
in de buurt van de Schelde en haar zijrivieren heeft dus belang 
bij een verbeterd regime van de rivier.  Dat is het uitgangspunt 
van het Sigmaplan. Hoe we dat doen? Niet langer alleen door 
dijken aan te leggen of op te hogen. Maar ook door water op-
nieuw meer ruimte te geven. De kern van het Sigmaplan is dat 
we gebieden uitkiezen waar de rivier wél mag overstromen, 
zodat het achterliggende, bewoonde gebied buiten schot 
blijft. Dit concept van ‘gecontroleerde overstromingsgebieden’ 
(GOG’s) is voor het eerst opgenomen in het geactualiseerde 
Sigmaplan. Deze gebieden zijn nodig om Vlaanderen ook in de 
toekomst een robuuste bescherming te geven tegen overstro-
mingen uit onze getijdenrivieren.”

Marleen Evenepoel: “Door gebieden aan te leggen, die ons 
beschermen tegen overstromingen, geven we ook de getij-
dennatuur opnieuw alle kansen. Die vervult in het plan trou-
wens een heel duidelijke functie. Grote oppervlakten slikken 
en schorren vormen een natuurlijke buffer voor het wassen-
de water. Ze temperen het getij en beschermen het achter-
liggende land. Getijdennatuur biedt de mens dus een hele 
waaier aan ecosysteemdiensten of natuurvoordelen. Deze zijn 
letterlijk geld waard. Ook moerassen en natte graslanden die 
niet permanent onder invloed van de getijden staan, zijn erg 
waardevol. Deze wetlands kunnen begraasd en gemaaid wor-
den, waardoor bloemrijke hooi- en graslanden ontstaan, waar 
weidevogels zich prima thuisvoelen.” 

Sigma was de afgelopen jaren vooral een 
plan, terwijl nu de stap naar de uitvoering  
definitief is gezet. In een aantal gebieden 
wordt echt geschiedenis geschreven. 

Leo Clinckers: “Dat klopt, na het zaaien beginnen we stilaan te 
oogsten. Van het GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde is de vol-
tooiing in zicht. Een mijlpaal, want door dit GOG zal het Zee-
scheldebekken maar liefst vijfmaal veiliger worden. Nog een 
omvangrijk Sigmaproject is de ontpoldering van de Hedwige-
Prosperpolder. In Vlaanderen verlopen de werken volgens 
planning. Voor het vervolg en het welslagen van dit ambi-
tieuze project zijn we sterk afhankelijk van de houding van               
Nederland, en hoe snel zij van start gaan met de werken op 
hun grondgebied. Ook de Antwerpse Scheldekaaien liggen 
me na aan het hart. Het bijzondere aan dit project is hoe we 
samen met de stad Antwerpen de bescherming tegen over-
stromingen koppelen aan een fraai stadsontwikkelingsproject.”

Marleen Evenepoel: “Met het Sigmaplan worden er straks 
duizenden hectaren bijzonder natuurgebied in ere hersteld. 
Dit project is dan ook belangrijk om Vlaanderens engagement 
in Natura 2000, het Europese natuurnetwerk, waar te maken. In 
de Kalkense Meersen en de Durmevallei bijvoorbeeld is ANB al 
concreet bezig met de natuurrealisaties. Het zijn maar enkele 
voorbeelden van Sigmaprojecten waar groene pareltjes zullen 
ontstaan, die heel wat zeldzame planten- en diersoorten een 
onderkomen zullen geven.”

De realisatie van het Sigmaplan komt op snelheid. In Kruibeke 
is men volop bezig aan de finale fase van het grootste overstro-
mingsgebied van Vlaanderen en in verschillende andere gebieden 
zijn werken aan de gang. Intussen zit ook een tweede reeks Sigma-
projecten in de pijplijn. SIGMAgazine sprak met ir. Leo Clinckers, 
gedelegeerd bestuurder van W&Z en Marleen Evenepoel, 
administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB), over de voortgang van dit ambitieuze project.
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Het Sigmaplan zorgt in de eerste plaats voor 
veiligheid en natuurontwikkeling, maar creëert 
ook nieuwe mogelijkheden voor recreatie.  

Leo Clinckers: “Dijken en jaagpaden worden zoveel mogelijk 
ingebed in bestaande wandel- en fietsroutes. Dat alles moet het 
fietsen en wandelen aan het water nog veraangenamen. Het 
afgelopen jaar hebben we zo tal van jaagpaden verbeterd. Het 
veerpont over de Schelde in Schellebelle werd gemoderniseerd. 
En in het kader van het Europese STEP-project (Sustainable Tou-
rism in Estuary Parks) wisselen we vanuit het overstromingsge-
bied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, kortweg KBR, met Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk ervaringen uit over de duurzame in-
richting en ontsluiting van getijdengebieden.”

Marleen Evenepoel: “Ook voor ons is het toegankelijk maken 
van de natuur – ook de nieuwe – een prioriteit. In onze plan-
nen houden we optimaal rekening met de recreatieve moge-
lijkheden zonder daarvoor de natuurdoelstellingen te hypo-
thekeren. Natuur draagt bij tot een betere gezondheid, dat is 
intussen wetenschappelijk bewezen. En duizenden Vlamingen 
die hun ontspanning vinden aan het water: dat is ook goed 
voor de lokale horeca. Een mooier pleidooi voor de Scheldena-
tuur bestaat er niet.”

Mijnheer Clinckers, u vermeldt het Europese  
STEP-project. Hoe belangrijk zijn samenwer-
king en participatie in het Sigmaplan?

Leo Clinckers: “Alleen door samen te werken kunnen we de        
ambitie waarmaken van een multifunctionele waterweg, die 
de samenleving massa’s te bieden heeft. In de eerste plaats 
werken we in het Sigmaplan samen met het Agentschap voor 
Natuur en Bos. De Vlaamse Landmaatschappij en het Depar-
tement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erf-
goed zorgen mee voor de nodige ondersteuning en voor de 

ruimtelijke vertaling. Ook aan participatie van de bevolking 
hechten we veel belang. De Kaaien Op Tafel is daar een mooi 
voorbeeld van. Die gesprekken met de Antwerpenaren leerden 
ons bijvoorbeeld dat er een duidelijk draagvlak bestaat voor 
het project bij de inwoners. Hun ideeën en bezorgdheden na-
men we mee in de verdere uitwerking van onze plannen. 

Marleen Evenepoel: “Voor ieder Sigmaproject organiseren 
we trouwens infomarkten, om de omwonenden op een open 
en heldere manier te informeren over de voortgang van de 
plannen en de werken in hun omgeving. Het afgelopen jaar 
was er bijvoorbeeld een infomarkt rond het projectgebied    
Dijlemonding.”

Het Sigmaplan is een gefaseerd plan.  
Intussen zijn ook de 2015-projecten in volle 
voorbereiding: Bovendijle, Nete en Kleine 
Nete, Bastenakkers ... Kortom, het Sigma-
plan zal zich straks in een belangrijk deel van 
Vlaanderen afspelen. Zegt dat iets over het 
maatschappelijke belang ervan?

Marleen Evenepoel: “De Schelde wordt ook wel de slagader 
van Vlaanderen genoemd. Het getijdengebied van deze rivier 
is uniek en druk gebruikt: naast een economische topregio en 
een vaarweg op Europees niveau, is het een internationaal 
vermaard natuurfenomeen, een geliefkoosde woonplek voor 
honderdduizenden Vlamingen en een paradijs voor wande-
laars en fietsers. 

Leo Clinckers: “Maar even tekenend voor de Schelde zijn de 
zware overstromingen uit het verleden. En daar moet een be-
tere bescherming tegen komen. Het Sigmaplan houdt met al 
deze functies rekening en dat is voor alle Vlamingen belangrijk. 
De maatschappelijke impact op heel Vlaanderen kan je dus 
moeilijk overschatten.”

Leo Clinckers (W&Z) Marleen Evenepoel (ANB)



“Het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-
Bazel-Rupelmonde (GOG KBR) heeft de grootste 

waterbergende capaciteit van alle overstromings-
gebieden die we langs de Schelde en de zijrivieren 

aanleggen, het effect op de veiligheid is navenant.” 
(Stefaan Nollet van W&Z)
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Heel Vlaanderen beter beschermd
Gemiddeld zo’n tweemaal per jaar, bij extreem noodweer, zal 
het GOG KBR in werking treden. De polder loopt dan tijdelijk 
onder water. Het overstromingsgebied zal niet alleen de di-
recte omgeving beschermen tegen het opkomende water, 
maar speelt een hoofdrol in de bescherming van heel Vlaan-
deren tegen overstromingen. Stefaan Nollet van W&Z: “Het 
GOG KBR heeft de grootste waterbergende capaciteit van 
alle overstromingsgebieden die we langs de Schelde en de 
zijrivieren aanleggen, het effect op de veiligheid is navenant. 

Ook de ligging is gunstig, relatief dicht bij de zee, vanwaar het 
overstromingsgevaar komt. De polder ligt bovendien in een 
binnenbocht van de Schelde en is langgerekt van vorm. Dat 
is ideaal om op het juiste moment een extreem hoge tijgolf 
letterlijk af te toppen en het overtollige water even te bergen, 
tot de hoogste nood voorbij is. Door zijn ‘aftoppende’ functie 
beschermt het GOG KBR niet alleen Groot-Kruibeke zelf, maar 
ook de meer stroomopwaarts gelegen gemeenten langs de 
Schelde. Ook het veiligheidsniveau van de zijrivieren, zoals de 
Rupel, de Netes en de Durme, zal erdoor toenemen.”

Natuurherstel op grote schaal 
De veiligheid is een absolute topprioriteit. Maar ook op het vlak 
van natuurontwikkeling ligt de lat in Kruibeke hoog. Stefaan 
Nollet: “We maken van de gelegenheid gebruik om hier verschil-
lende natuurdoelen te combineren. In eerste instantie behou-
den we de meest waardevolle, reeds bestaande poldernatuur, 
zoals de authentieke broekbossen. Daarnaast compenseren we 
natuur die verloren gegaan is bij de aanleg van het Deurganckdok 
in de haven van Antwerpen. Het gaat om 150 hectare waarde-
vol weidevogelgebied. Bovendien engageert Vlaanderen zich 
om het verlies van 300 hectare slikken en schorren door infra-
structuurwerken uit het verleden te vereffenen. In de polder 
wordt ten slotte ook zo’n 92 hectare bos goed gemaakt. Dat is 
de oppervlakte die verloren gaat door de aanleg van de nieuwe 

Ter hoogte van Kruibeke maakt de Schelde twee grillige bochten, 
eerst zuid- dan oostwaarts. Op deze strategisch gekozen plek 
werkt W&Z verder aan het gecontroleerd overstromingsgebied          
Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR). Het grootste van de dertien 
overstromingsgebieden in het Scheldebekken, dat rond 2013 
voltooid zal zijn. In zijn eentje zal het GOG KBR, eens operationeel, 
Vlaanderen vijf keer beter beschermen tegen overstromingen 
vanuit de Schelde en haar zijrivieren. Tegelijk zetten W&Z en het 
ANB alles op alles om van het GOG een uniek natuurgebied te 
maken én wandelaars en fietsers er een warm onthaal te geven.

KrUIbEKE-bazEl-
rUpElmoNdE
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ringdijk rond het overstromingsgebied en de realisatie van het 
weidevogelgebied zelf. We houden hierbij rekening met de 
ecologische waarde van de verdwenen bossen. Het zijn onder 
meer bijzondere elzenbroekbossen, eveneens een biotoop dat 
Europees beschermd wordt.”

Van Vlaamse makelij
Slikken en schorren ontwikkelen in een overstromingsge-
bied: Vlaanderen heeft er een eigen concept voor ontworpen.
Stefaan Nollet: “De Scheldedijken in het gebied worden verlaagd 
van 8,35 m tot 6,80 m, waardoor het Scheldewater gecontro-
leerd het achtergelegen gebied kan instromen. Om overstro-
mingen te vermijden in de dorpen, bouwen we landinwaarts 
een hoge ringdijk waarvan de top 8,35 m boven de zeespiegel 
ligt. Die ringdijk houdt het water tegen tot het gevaar is gewe-
ken. Een uitwateringsconstructie zorgt ervoor dat het water te-
rug naar de Schelde stroomt. Om de slikken en schorren in het 
overstromingsgebied van voldoende water te voorzien bij ge-
woon tij, wordt een inwateringsconstructie gebouwd die het 
Scheldewater gecontroleerd binnenlaat bij vloed. Telkens als 
het waterpeil in de Schelde daalt, stroomt het water opnieuw 
weg via een uitwateringsconstructie. Dit uitgekiende systeem 
zorgt er dus voor dat de getijden het gebied in kunnen, maar 
dan in getemperde vorm. Zo staat de polder afwisselend wel 
en niet onder water: dat zijn precies de omstandigheden waar 
slikken en schorren om vragen. We spreken ook van een ge-
controleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij.”

De natuurbalans van KBR is uitgesproken positief: het 150 hectare 
waardevol weidevogelgebied en de 300 hectare slikken en schor-
ren zijn de paradepaardjes. Van links naar rechts: 
grutto, roerdomp en tureluur.

Wat is een GOG met                       
gereduceerd getij?

Een gecontroleerd overstromingsgebied (gog) met ge-
reduceerd getij is een unieke oplossing om veiligheid 
te combineren met getijdennatuur. de bouwstenen zijn 
dezelfde als bij een gewoon gecontroleerd overstromings-
gebied: een ringdijk beschermt het achterland en een 
lagere dijk scheidt het overstromingsgebied van de Schel-
de. het getij wordt gedempt binnengelaten via een slim 
systeem van sluizen in een overloopdijk. Een hoge sluis (in-
laatsluis) regelt de aanvoer van het inkomende water, een 
lage sluis (uitlaatsluis) regelt de afvoer van het uitgaande 
water. 

de inlaatsluis is zo afgesteld, dat ze bij een normale vloed 
– twee keer per dag – een beperkte hoeveelheid water bin-
nenlaat. Net genoeg om de groei van slikken en schorren 
op gang te brengen. om dit effect te verkrijgen, is het es-
sentieel dat de sluizen op de juiste hoogte staan: niet te 
hoog, en niet te laag. 

Bij laagtij, in normale omstandigheden ook twee keer per 
dag, vloeit het water langzaam terug naar de Schelde. de 
uitlaatsluis treedt dan in werking. 

omwonenden hoeven niet te vrezen voor geluidshinder 
wanneer de sluizen open- of dichtgaan. Een geluidsaudit in 
het kader van het milieueffectenrapport toont aan dat de 
sluizen weinig of niets zullen bijdragen tot het globale ge-
luidsniveau van de omgeving.

ringdijk overloopdijk Schelde
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Samen met Biesbosch en Broads
Het GOG KBR krijgt er nog een derde functie bij. Het is immers de bedoeling dat 
toeristen, wandelaars en fietsers straks volop van dit schitterende gebied zullen kun-
nen genieten. Stefaan Nollet: “Het samenbrengen van al deze functies in één gebied 
betekent dat er goed moet worden nagedacht over de inrichting van de polder en 
de inbedding in de omgeving. Ook over de manier waarop bezoekers en toeristen 
op een veilige én duurzame manier van het gebied kunnen genieten. Dankzij het 
Europese project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks) denken we samen met 
experts van de Nederlandse Biesbosch en de Engelse Broads na over duurzaam toe-
risme en nieuwe vormen van bezoekersmanagement in gebieden die onder invloed 
staan van het getij. De nationale parken Biesbosch en Broads zijn al jaren bezig met 
het uitbouwen van hun getijdengebied tot een trekpleister. Daar kunnen we uit le-
ren. De veiligheid en het waterbeheer vormen in Kruibeke een bijkomende dimensie, 
waar ook onze partners geïnteresseerd naar kijken.”

De Biesbosch: www.np-debiesbosch.nl
The Broads: www.enjoythebroads.com
GOG KBR: www.gogkbr.be

Even bijzonder is dat ook de gemeente en de gebruikers van de Kruibeekse polder 
– natuurverenigingen, landbouwers, omwonenden, vissers, horeca, lokale onderne-
mers – de kans krijgen om ideeën over ‘hun’ polder van morgen te delen. Alle visies 
en suggesties worden onderzocht en samengebracht in een onthaalplan voor het 
gebied. Deze studie zou in 2012 klaar moeten zijn.

KrUIbEKE-bazEl-
rUpElmoNdE
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Globaal  plan voor de Durme 
        herstelt veiligheid én natuur

“De finesse van het Sigmaplan wordt ook op de Durme toegepast. 
We laten de rivier overstromen op plaatsen die we  daarvoor reserveren. 

Zo is er minder kans op wateroverlast in gebieden waar het er wel toe 
doet, in woonkernen bijvoorbeeld.” (Hans Quaeyhaegens van W&Z)
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Een globaal plan voor de Durme
De Durmevallei is gevoelig aan overstromingen. Van Lokeren 
tot de monding in de Schelde is de rivier immers onderhevig 
aan het getij. Stormtij kan op de smalle Durme voor een onver-
wacht hoog waterpeil zorgen: een gevaarlijke situatie. Nog een 
probleem is dat de Durme kampioen is in verzanding. Door 
het Kanaal Gent-Terneuzen en de dam in Lokeren stroomt er 
nagenoeg geen water meer van de bovenloop richting mon-
ding. Het water dat bij vloed de Durme binnenstroomt, brengt 
sedimenten mee die zich afzetten in de bedding. Maar het 
water heeft onvoldoende kracht om dit zand ook weer af te 
voeren. Door de verzanding is de bergingscapaciteit van de 
Durme fel verminderd; ook de afwatering van de aansluitende 
beken is niet meer zoals vroeger. Hans Quaeyhaegens van 
W&Z: “Samen met het ANB hebben we voor de Durmevallei 
een globaal plan uitgetekend. Het basisprincipe is dat we de 
rivier laten overstromen op plaatsen die we daarvoor reserve-
ren. Zo is er minder kans op wateroverlast in gebieden waar 

het er wel toe doet, in woonkernen bijvoorbeeld. Die gecon-
troleerde overstromingen doen tegelijk ook waardevolle na-
tuur ontstaan. Daarom spreken we van gecontroleerd geredu-
ceerd getij (GGG).”

Unieke getijdennatuur
Door allerhande maatregelen zal het overstromingsgevaar 
langs de Durme sterk verkleinen. Op verschillende plaatsen wor-
den de dijken verstevigd. Aan de monding krijgt de rivier meer 
ruimte: de impact van de getijden vermindert en de verzanding 
stabiliseert. Bovendien stuwt een nieuw pompgemaal straks af 
en toe water vanuit de Moervaart naar de Durme. Zo komt er 
opnieuw stroming op de ‘drooggelegde’ Durme, stroming die 
de bezonken sedimenten meevoert. Brede ringgrachten naast 
de ringdijk en een extra bergingsgebied aan Groot Broek en 
Klein Broek vangen het water op bij extreme regenval.

Tegelijk worden verschillende gebieden ingericht op maat van 
de natuur. Elias Verbanck van het ANB: “De Durmenatuur is 
vandaag nog slechts een schaduw van wat ze ooit geweest is. 
Ze kan dus best een herstelbeweging gebruiken. In het over-
stromingsgebied De Bunt en de ontpolderde gebieden Klein 
Broek en Groot Broek zal het in- en uitstromende water slik-
ken en schorren doen ontstaan. Die natuur is zo bijzonder, dat 
Vlaanderen zich engageert om ze volop te herstellen. Zeker de 
zoetwaterschorren zijn uniek, ze komen bijna nergens anders 
in Europa voor.”

Ooit was de Durme een lange rivier, die ontsprong in West-Vlaanderen 
en ter hoogte van Hamme in de Schelde uitmondde. In de loop van de 
eeuwen is echter duchtig ingegrepen in de loop van de Durme. Nu zit 
er enkel nog getij op het stroomafwaartse gedeelte van de rivier, in de 
gemeenten Hamme, Temse, Waasmunster, Zele en Lokeren. W&Z en het 
ANB stellen alles in het werk om deze getijden-Durme en haar vallei te 
herstellen. Met als inzet: minder overstromingen én weergaloze natuur. 

dUrmEvallEI

Globaal  plan voor de Durme 
        herstelt veiligheid én natuur
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Carte blanche voor de natte natuur
“Stroomopwaarts keert het open meersenlandschap terug 
dat zo typisch is voor deze streek. In Weymeerbroek, Hof ten 
Rijen, Bulbierbroek en Hagemeersen zullen authentieke wet-
lands groeien, met hooilanden, moerassen, elzenbroekbossen 
en rietgordels. Wetlands zijn eveneens natte natuurgebieden, 
maar ze zijn niet onderhevig aan de getijdenwerking”, aldus 
Elias Verbanck. “De natte gronden in de Durmevallei zijn een 
paradijs voor de blauwborst, het baardmannetje, de slobeend 
en kleine zangvogels zoals de karekiet en de snor. En wie weet 
durft zelfs de zeldzame roerdomp zich hier opnieuw vertonen. 
Ook amfibieën, zoals kikkers en salamanders, verwachten we 
hier straks in groten getale.”

“Open graslanden bepalen van oudsher het Durmelandschap. De 
voorbije decennia zijn er echter op heel wat graslanden populie-
ren aangeplant. Met het Sigmaplan herstellen we de open vallei 
en blazen we de soortenrijke graslanden nieuw leven in. Dat past 
ook in de Europese natuurdoelen die voor dit gebied zijn bepaald. 
De meeste populieren in het Bulbierbroek en het Weymeerbroek 
worden daarom gekapt. Dan kan de ontwikkeling van grasland 
en moerasplanten op gang komen. Voor de bomen die we langs 
de Durme kappen, planten we op andere plaatsen jonge bomen. 
Zo blijft het bosvolume in Vlaanderen op peil.”

Eindeloos wandelen en fietsen
Met alle plannen die nu op stapel staan wordt de Durmevallei 
straks een gebied om eindeloos te wandelen en te fietsen. Het 
nieuwe netwerk van jaagpaden zal zo goed mogelijk aanslui-
ten op de bestaande wandel- en fietsroutes en fietsknooppun-
ten. Het veer Tielrode-Hamme blijft dienst doen. Op termijn 
fiets je zowel op de linker- als op de rechteroever in één ruk 
door van Lokeren tot Hamme en Tielrode. Te voet zijn de natte 
gebieden te verkennen vanop de knuppelpaden. Uitzichtpun-
ten en vogelkijkhutten bieden een unieke blik op de geulen en 
kreken die hier mettertijd zullen kronkelen. 
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De bijzondere natuur langs de 0ude Durme 
krijgt straks nog meer kansen.



Op de grens van Vlaanderen en Nederland worden twee na-
burige polders teruggegeven aan de natuur. De polders zullen 
mettertijd uitgroeien tot een weids brakwaterschorrengebied  
(op de overgang tussen zout en zoet water) met internatio-
nale klasse. Tegelijk met deze boost voor de Scheldenatuur is 
de ontpoldering ook prima voor de veiligheid. De vloedgolf 
die bij een stormvloed op Antwerpen afstevent, wordt er een 
stuk minder krachtig door.

Onderdeel van Nederlands-Vlaamse afspraken
Het Hedwige-Prosperproject is een onderdeel van de Vlaams-
Nederlandse Ontwikkelingsschets 2010, die in 2005 werd be-
krachtigd met een Scheldeverdrag. De Ontwikkelingsschets  
is een pakket van maatregelen en projecten, dat nodig is om 

Een van de meest spraakmakende Sigmaprojecten is de ontpoldering van de Hedwige-
Prosperpolder. Het project is bijzonder, omdat Vlaanderen en Nederland zich samen 
hebben geëngageerd om de ontpoldering te realiseren. In Vlaanderen gingen de 
werken intussen van start. Voor het vervolg en het welslagen van het ambitieuze 
project zijn we echter sterk afhankelijk van hoe snel Nederland, volgens de afspraken 
in het Scheldeverdrag, van start gaat met de werken op hun grondgebied.

HEdwIGE-proSpErproJECT

Verdronken land van 
Saeftinghe krijgt er 
een broertje bij

Hedwigepolder
ontpoldering - getijdennatuur

Antwerpen

Stabroek

Beveren

Nederland Prosperpolder
ontpoldering - 
getijdennatuur

België

Schelde
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het streefbeeld van de langetermijnvisie Schelde-estuarium in 
2030 waar te maken. Het geheel van deze projecten moet de 
veiligheid, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid van het 
Schelde-estuarium verbeteren. 
Dorien Verstraete van W&Z: “Meer landinwaarts bouwen we 
ringdijken rondom het gebied, en in de huidige dijken slaan 
we bressen. Zo kan het getij twee keer per dag vrij het gebied 
instromen. Een ontpoldering geeft de rivier een buffergebied 
waar ze haar overtollige water kwijt kan. Bij een stormvloed 
breekt dit gebied de dynamiek van de stormgolf. Dat verhoogt 
niet alleen de veiligheid in de omliggende dorpen. Het Hedwige-
Prosperproject helpt om het hele Scheldegebied, ook verder 
landinwaarts, beter te beschermen tegen overstromingen. 
Met het opwarmende klimaat is dit geen overbodige luxe.”

Unieke mix van zoet en zout
Naast veiligheid is natuurontwikkeling minstens even belang-
rijk in het Hedwige-Prosperproject. Laurent Vanden Abeele 
van het ANB: “De afgelopen decennia zijn er grote oppervlakten 
getijdennatuur opgegaan in havenontwikkeling en industrie. 
Vlaanderen en Nederland hebben zich nu geëngageerd om 
die te herstellen. In Vlaanderen worden 1600 hectare slikken en 
schorren gecreëerd, waarvan 500 hectare in brakwater. Brak-
waterschorrengebied komt in Europa alleen nog maar aan de 
monding van de Elbe en de Schelde voor. Zo’n unicum moeten 
we gewoon koesteren. Met het Hedwige-Prosperproject krijgen 
Vlaanderen en Nederland liefst 465 hectare van dit natuurtype 
erbij. Een subliem vooruitzicht, zeker omdat dit nieuwe gebied 
de schorren op Linkeroever (het Schor Ouden Doel en het Paar-
denschor) en het Verdronken Land van Saeftinghe aaneenlinkt. 
Samen vormen ze een natuurgebied van internationaal belang 
dat zich uitstrekt over 4000 hectare. Voor heel wat soorten, bij-
voorbeeld trekvogels, wordt dit een waar walhalla.”

Natuur met een functie
Zoals in het hele Sigmaplan wordt ook in het Hedwige-              
Prosperproject slim gebruikgemaakt van de diensten van de 
natuur. “Getijdennatuur biedt een efficiënte bescherming tegen 
overstromingen en voorkomt dus heel wat schade. Bovendien 
halen schorren vervuilende stoffen uit het water, en rijken ze het 

aan met zuurstof en silicium. Ze maken het watersysteem op-
nieuw gezond, zodat er weer meer vis in de Schelde zwemt. Het 
unieke getijdengebied wordt bovendien een schitterende om-
geving om te wandelen en te fietsen. We verwachten hier op 
termijn dan ook heel wat recreanten. Je kan dus gerust zeggen 
dat de getijdennatuur die we hier ontwikkelen een belangrijke 
maatschappelijke functie heeft.”

Mooi in het landschap
Dorien Verstraete: “De grootste operatie, de constructie van 
de ringdijk, is begonnen. Om de omliggende dorpen te be-
schermen bouwen we een nieuwe, stevige ringdijk rond het 
ontpolderde gebied. De dijk wordt 4700 m lang en 9 m hoog. 
Een flinke laag klei zorgt ervoor dat hij altijd waterproof blijft. 
Een verharding met open steenasfalt beschermt de dijk tegen 
slijtage. Er kunnen wel planten op groeien, zodat de dijk op-
gaat in het landschap.” Ook de wateroverlast in het achterland 
is een bezorgdheid van de omwonenden. “Daarom bouwen 
we een pompstation. Als het water in de beken te hoog komt, 
stuwt de pomp het overtollige water naar het natuurgebied. 
Het pompstation is ‘visvriendelijk’ ontworpen, zodat vissen 
ongestoord in de beken kunnen zwemmen. Deze technische 
constructie zal door deskundige architecten omgetoverd wor-
den tot een fraai uitkijkpunt.”

Afhankelijk van Nederland
Afgelopen zomer startten de werken aan de Hedwigedijk. Die 
dijk heeft een minieme veiligheidsfunctie en wordt nu omge-
vormd tot een landschapselement met broed- en rustplaatsen 
voor vogels. Fase twee van de ringdijk is inmiddels voltooid, 
de laatste fase gaat straks in. “In totaal moet de ringdijk 4,8 km 
lang worden; 3 km ligt op Vlaams en 1,8 km op Nederlands 
grondgebied. Wanneer de ringdijk eenmaal klaar is, breekt de 
laatste fase aan. Dan graven we de Sieperdadijk weg en maken 
bressen in de Scheldedijk. Op dat moment kan de natuuront-
wikkeling van wal steken. Hoe snel en wanneer dit kan gebeu-
ren, valt of staat met de Nederlandse houding in het dossier 
rond de Hedwigepolder”, aldus Dorien Verstraete.
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“Net zoals in het naburige Verdronken Land van Saeftinghe 
zal er in de Hedwige-Prosperpolder een weids getijdengebied 
met slikken en schorren groeien.” (Laurent Vanden Abeele van het ANB)
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antwerpenaar krijgt  
veilige én nieuwe kaaien       
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Het Masterplan voor de Scheldekaaien  
is klaar. Het grootscheepse project 
rond de Antwerpse kaaien is inder-
daad een Masterplan waard. Werken 
om de stad beter te beschermen 
tegen overstromingen vanuit de 
Schelde vormen het hart van het 
kaaienproject. Het stadsbestuur grijpt 
deze realisatie aan om het hele 
kaaiengebied een facelift geven. 
Zo wil de stad de banden met de 
Schelde aanhalen en de Antwerpe-
naren hun rivier teruggeven.  

SCHEldEKaaIEN

Antwerpen staat aan de vooravond van een grootscha-
lige heraanleg van de Scheldekaaien. Een strook van 6,7 
km lengte bij 100 m breedte, vlak naast het stadscentrum, 
wordt straks volledig heringericht. Reinhilde Vanhooy-
donck van W&Z: “De stad Antwerpen beter beveiligen te-
gen mogelijke overstromingen in de toekomst. Dat is de 
hoofdreden waarom we de Scheldekaaien heraanleggen. 
In de eerste plaats moet de historische kaaimuur verste-
vigd worden. Geotechnisch onderzoek heeft uitgewezen 
dat de muur instabiel is geworden. Dat kan aanmerende 
schepen in de problemen brengen en bovendien ronduit 
gevaarlijk zijn. Er komt een nieuwe, robuuste kaaimuur, die 
meteen het fundament vormt voor een tweede belang-
rijke maatregel: de verhoging van de waterkering. In het 
kader van het Sigmaplan is voor de Schelde tot in Gent en 
de zijrivieren vastgesteld hoe hoog de dijk of waterkering 
moet zijn. Om de veiligheid tegen overstromingen te ver-
zekeren moet de waterkering in Antwerpen 90 cm hoger. 
De stabilisatie én de verhoging van de waterkering zijn 
strikt noodzakelijke ingrepen om de Antwerpenaren een 
veilige leefomgeving te geven.”

“De kaaien drukken hun stempel”
Philippe Teughels van de stad Antwerpen: “Voor ons 
zijn deze werken een prima aanleiding om de openbare 
ruimte aan de kaaien op een kwaliteitsvolle manier op-
nieuw in te richten. De herinrichting van de Schelde-
kaaien is een hefboomactie in het strategisch Ruimtelijk 
Structuurplan Antwerpen, dat de volledige ontwikke-
ling van Antwerpen in kaart brengt. De Scheldekaaien 
drukken hun stempel op onze stad en zijn als publieke 

De stad Antwerpen beter beveiligen 
tegen mogelijke overstromingen in de 

toekomst. Dat is de hoofdreden waarom 
we de Scheldekaaien heraanleggen. 
(Reinhilde Vanhooydonck van W&Z)

AntwerpenZwijndrecht

Schelde

Scheldekaaien
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ruimte bepalend voor de aantrekkingskracht van de stad. Maar 
vandaag vormen ze eerder een barrière, een niemandsland met 
veel verkeer, de Antwerpenaren staan er letterlijk met hun rug 
naar het water. Met de herinrichting wil Antwerpen, als water-
stad, haar relatie met de rivier herstellen. De Scheldekaaien slaan 
ook een brug tussen de bestaande binnenstad en nieuwe ont-
wikkelingsgebieden daarbuiten, zoals het Eilandje, Nieuw Zuid 
en Petroleum Zuid.”

Van wandelboulevard tot getijdengebied
“De Scheldekaaien worden over een afstand van circa zeven ki-
lometer aangepakt en opgedeeld in zeven zones. Die krijgen 
telkens een eigen inrichting en functie, volgens de couleur lo-
cale van de achterliggende wijken. De werken steken van wal in 
Sint-Andries en het Zuid. Deze gebieden zijn centraal gelegen; 
de Antwerpenaren krijgen zo meteen een zichtbaar resultaat van 
het langdurige project. De zone wordt verkeersluw en de huidige 
parkeerplaatsen verdwijnen onder de grond, wat bijdraagt tot de 
open ruimte en de wandelboulevard die we hier willen creëren. 
De voorbereidingen voor het deelproject Sint-Andries en het 
Zuid zijn volop bezig. In 2012 wordt er met de kaaimuurstabilisa-
tie gestart. Dat kan zo snel omdat hier geen herbestemming van 

de terreinen nodig is en evenmin een uitgebreid archeologisch 
vooronderzoek.”

Dan is het Droogdokkeneiland aan de beurt. Vanhooydonck:  “Deze 
zone transformeert in een getijdenpark met natuurlijke oevers, 
waar de Schelde haar gang kan gaan. Vorig jaar werd een open op-
roep gelanceerd via het Team Vlaams Bouwmeester om een ont-
werpvoorstel uit te werken voor het Droogdokkenpark. De werken 
starten ten vroegste in 2014.”

Minder tijd en middelen, minder hinder
Dat de Vlaamse overheid en de stad hun initiatieven samenbal-
len in één plan is zeker niet toevallig. Reinhilde Vanhooydonck: 
“Een geïntegreerde aanpak is zoveel efficiënter. Hoewel het 
volledige project gemakkelijk vijftien jaar in beslag zal nemen, 
gaat het alles bij elkaar toch sneller wanneer we de werken 
combineren. Dat is niet alleen een kwestie van tijd en midde-
len, ook de hinder is beperkter wanneer we samenwerken. Door 
verschillende invalshoeken samen te nemen, krijg je ook ge-
woon een beter resultaat. Zo zullen we voor de waterkering in de 
centrale zones bijvoorbeeld werken met mobiele constructies. De 
Antwerpenaren behouden dus hun uitzicht op de Schelde, en 
tegelijk wordt hun veiligheid verzekerd.” 

De Scheldekaaien worden over een afstand 
van circa zeven km aangepakt in zeven zones.
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Philippe Teughels: “W&Z concentreert zich op de veiligheid, als 
stad kijken we vooral naar de ruimtelijke kwaliteit. We zijn samen 
met W&Z in dit project gestapt, ontwierpen samen het Master-
plan om de samenhang te behouden, voeren nu de ontwerpfase 
samen uit en blijven ook samenwerken tijdens de uitvoering. Op 
technisch vlak biedt deze aanpak ontzettend veel voordelen. En 
voor de Antwerpenaren is de boodschap duidelijk: twee overhe-
den werken hier samen aan een project waarvan ze beter worden.”

De Kaaien op Tafel
Breedvoerige communicatie- 
en participatieacties maken de 
Antwerpenaren warm voor ‘hun’ 
kaaienproject. Hoe de inwoners 
zelf kijken naar de toekomst van 
hun geliefde kaaien, vormde een 
belangrijke insteek voor de uitwer-
king van het project. Tijdens ‘De 
Kaaien op Tafel’ bleek onder meer 
het grote draagvlak van dit project 
bij de Antwerpenaren. Dit initiatief, 
waarbij een reeks van kleinschalige 
groepsgesprekken met stadsbe-
woners werden gehouden, kwam 
tot stand dankzij de organisatie 
en participatie van verenigingen, 
het middenveld en de partners 
(Antwerpen aan’t Woord, Unizo-
Antwerpen en ACW Antwerpen).
De sinjoren legden er ook de 
nadruk op dat ze de authenticiteit 
van de Scheldekaaien willen koes-
teren. Hun ideeën en bezorgdhe-
den werden geïntegreerd in het 
Masterplan. 

Philippe Teughels: “Naast de nood-
zakelijke vernieuwingen wordt 
er bijvoorbeeld ook rekening ge-
houden met het oude maritieme 
erfgoed. Hangars en havenkranen 
worden gerestaureerd en Antwer-
pens geliefde Blauwe Steen blijft 
bestaan. De bedoeling is dan ook 
een beter Antwerpen te creëren.”

SCHEldEKaaIEN

“Een veilige én elegante 
herinrichting van de kaaien 
moet de Antwerpenaar weer 
naar het water lokken.“
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In een weids gebied rond de kalkense Meersen, een historisch 
meersengebied niet ver van gent, krijgt de Schelde een beto-
verend natuurgebied van bijna 1000 hectare én meer bewe-
gingsruimte. om precies de gewenste natuurtypes te creëren 
werken W&Z en het ANB samen met plaatselijke landbouwers. 
Een beperkt deel wordt ingericht als overstromingsgebied, en 
zal samen met reeds eerder aangelegde gecontroleerde over-
stromingsgebieden, Bergenmeersen en Paardeweide, voor de 
nodige bescherming zorgen. Precies door het water die armslag 
te geven, is de ruime regio rond Wetteren, van gent tot dender-
monde, beter beschermd wanneer een stormvloed het water 
doet stijgen. 

Kalkense Meersen,
natuurontwikkeling met respect voor landbouw
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KalKENSE mEErSEN

Kalkense Meersen,
natuurontwikkeling met respect voor landbouw

Diverse methodes om overstromingsgevaar tegen te 
gaan worden gecombineerd: dijken, ontpoldering, 
overstromingsgebied met of zonder gereduceerd getij …
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Natuur en veiligheid sporen samen
Het overgrote deel van het projectgebied, gekend als de Kal-
kense Meersen, wordt omgevormd tot wetland, waar open water, 
graslanden, bloemenweiden, rietlanden en moerasbossen elkaar 
afwisselen. Verder krijgen enkele deelprojecten straks een voor-
name taak: de regio beschermen tegen overstromingen. Diverse 
methodes om overstromingsgevaar tegen te gaan worden er ge-
combineerd: dijken, ontpoldering, overstromingsgebied met of 
zonder gereduceerd getij … Hoe de verschillende deelgebieden 
het beste worden ingericht om natuur en veiligheid optimaal te 
verzoenen, zochten W&Z en het ANB de afgelopen jaren uit, in 
overleg met besturen en lokale actoren.

De cluster Kalkense Meersen bestaat uit vijf deelprojecten met elk 
een eigen rol, de nadruk ligt er vooral op natuurontwikkeling. Zo 
zal er in Wijmeers 1, Paardeweide, Paardebroek en het deelproject 
Kalkense Meersen een natuurgebied groeien met wetland. Wij-
meers 2 en Bergenmeersen worden dan weer de thuisbasis van 
nieuwe slikken en schorren. Dat type getijdennatuur, zeker in zoet 
water, is uiterst zeldzaam in heel Europa. 

De gebieden krijgen elk een specifieke inrichting, die speciaal 
is uitgedacht om een ongeziene diversiteit van natuurtypes te 
doen ontwikkelen. Maar ook hoe de gebieden beheerd worden, 
bepaalt hoe de natuur evolueert. Dominiek Decleyre van het 
ANB: “Een aangepast maaibeheer is bijvoorbeeld belangrijk om 
de natte hooi- en graslanden in het gebied te doen floreren, met 
soorten zoals dotterbloem, pinksterbloem en echte koekoeks-
bloem. Het maaien van de hooilanden gebeurt dan pas vanaf 15 
juni. Door de late maaidatum kunnen de planten zaad vormen en 
krijgen de weidevogels de tijd om hun jongen groot te brengen.”
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Open water, graslanden en bloemenweiden 
sieren de Kalkense Meersen.



KalKENSE mEErSEN

Omvormingsbeheer verzacht de pijn
Sinds vorig jaar wordt het maaibeheer geleidelijk aan inge-
voerd in de Kalkense Meersen. Waar het kan, werken W&Z en 
het ANB hiervoor samen met de plaatselijke landbouwers. Dat 
maakt deel uit van een programma met verzachtende maat-
regelen dat de Vlaamse overheid samen met de landbouwor-
ganisaties heeft uitgewerkt. Pieter Van Oost van Boerenbond: 
“Landbouw is altijd belangrijk geweest in deze streek. Dat be-
paalde gronden een veiligheids- of natuurfunctie krijgen in het 
Sigmaplan, betekent ook dat landbouwers grond verliezen. Via 
een flankerend beleid wordt dit enigszins gecompenseerd. Met 
omvormingscontracten van vijf jaar geeft de Vlaamse overheid 
landbouwers de tijd om hun bedrijf te reorganiseren of alterna-
tieven te zoeken voor de verloren grond. In die periode helpt 
de landbouwer om de basisnatuurkwaliteit van de gronden te 
verbeteren in de aanloop naar het echte natuurbeheer. In ruil 
voor die inspanningen krijgen ze een vergoeding. Buiten het 
projectgebied kunnen landbouwers beheerovereenkomsten 
afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij. Die geven hen 
taken in het beheer en onderhoud van de natuurgebieden, 
waarbij ze ook nog van Europese steun genieten. Op langere 
termijn kan dit een aanvulling vormen op hun landbouwacti-

Berlare

Wichelen

Wetteren

Laarne

Schelde

Schelde

Kalkense Meersen
wetland

Wijmeers 1
GOG - wetland

Wijmeers 2
getijdennatuur -  ontpoldering

Bergenmeersen
GOG - GGG - getijdennatuur

Paardeweide
GOG - wetland

Paardebroek
wetland

viteiten. De landbouwers zijn alleszins geïnteresseerd om, ook 
als de gronden eenmaal eigendom zijn van de overheid, een 
rol te blijven spelen in het beheer. Een coöperatieve oprichten 
die werken uitvoert in opdracht van de overheid is één van de 
mogelijkheden. Zulke samenwerkingen kunnen helpen om de 
landbouw hier leefbaar te houden. Toch blijft het wennen voor 
een landbouwer om niet-productieve taken op zich te nemen.” 

Om landbouwers te sparen werd ook de gang van de werken 
in het projectgebied Kalkense Meersen aangepast.   Michaël 
De Beukelaer-Dossche van W&Z: “We spreiden de werken 
om landbouwers de tijd te geven hun bedrijfsvoering aan te 
passen. Samen met de landbouwers hebben we de planning 
opgesteld, verdeeld in verschillende bouwfasen van 2010 tot 
2015.”

De Scheldenatuur bewonderen
Straks wordt het overigens mogelijk om van het natuurgebied 
in Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen met volle teugen te 
genieten. Wandelpaden, fietsroutes, vogelkijkhutten en pano-
ramapunten zijn een prima uitvalsbasis om de Oost-Vlaamse 
Scheldenatuur in al haar pracht te bewonderen. In Schellebelle 
werd dit voorjaar nieuwe vlottende veersteigers in gebruik ge-
nomen: langs deze weg loodst de Schelde je dit wonderlijke 
gebied binnen. De vlottende steigers zijn veiliger en toegan-
kelijker voor gebruikers. Dat is geen overbodige luxe want in 
2009 maakten 85 000 mensen gebruik van de overzet.
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De nieuwe veersteiger in Schellebelle
is voltooid en in gebruik.
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Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
Het overstromingsgebied in Kruibeke is in 
feite geen 2010-project maar het laatste 
project uit het oorspronkelijke Sigmaplan, 
dat nu in volle uitwerking is. Hier wordt het 
grootste en belangrijkste overstromings-
gebied langs deSchelde aangelegd. In zijn 
eentje zal dit gecontroleerd overstromings-
gebied Vlaanderen vijf keer beter bescher-
men tegen overstromingen vanuit de Schel-
de en haar zijrivieren. Het project geeft ook 
een boost aan de Scheldenatuur: liefst 300 
hectare slikken en schorren, 150 hectare wei-
devogelgebied en 92 hectare elzenbroek-
bossen komen er bij. Kruibeke moet ook een 
voorbeeld worden van duurzaam toerisme. 
Het staat dan ook vast dat wandelaars en 
fietsers hier straks een warm onthaal wacht. 

Stand van zaken
Dit project zit in de laatste fase, namelijk de uit-
voering van de werken. Deze zullen over zowat 
een jaar, in 2012-2013, afgerond zijn.

Dijlemonding
De streek van Mechelen en Willebroek is een 
en al water. Drie rivieren, de Zenne, de Dijle 
en de Nete vloeien er samen en vormen zo 
de Rupel. Op de grens tussen Willebroek 
en Mechelen, bij de Dijlemonding aan het 
Zennegat, worden vier gecontroleerde 
overstromingsgebieden aangelegd. Die zijn 
noodzakelijk om het rivierenland beter te 
beschermen tegen overstromingen. Ze bie-
den bovendien een prima gelegenheid om 
de zo zeldzame zoete getijdennatuur in ere 

2010-projecten

te herstellen. Ook recreatie, landbouw en erf-
goed krijgen een plek in het gebied. 

Stand van zaken
Het inrichtingsplan, het milieueffectenrap-
port (MER) en het gewestelijk uitvoeringsplan 
(GRUP) voor deze vier overstromingsgebieden 
(Heindonk, Zennegat, Grote Vijver 1, Grote Vij-
ver 2) zijn ondertussen opgemaakt. De steden-
bouwkundige vergunning voor de werken werd 
in april 2011 aangevraagd bij de bevoegde in-
stanties.  De eerste aanbestedingsdossiers wor-
den momenteel voorbereid. De werken op het 
terrein zullen vermoedelijk in 2012 starten.

Vlassenbroek en Wal-Zwijn
De Vlassenbroekse Polder in Dendermonde 
geeft de Schelde straks volop de ruimte. In 
een deel van het gecontroleerd overstro-
mingsgebied worden de getijden binnen-
gelaten. De zoetwaterslikken en -schorren 
die hier gaandeweg zullen groeien, zijn zo 
zeldzaam dat ze bijna nergens anders in 
Europa voorkomen. Ook in Hamme komt 
er een overstromingsgebied. Om de meest 
extreme waterstanden te kunnen opvangen, 
lopen de overstromingsgebieden in Vlas-
senbroek en Wal-Zwijn één na één onder 
water. Voor wandelaars, fietsers, hengelaars 
en natuurliefhebbers wordt dit straks een 
gebied om met volle teugen te genieten. 
Het Scheldeveer van Baasrode zorgt voor 
een snelle verbinding tussen Vlassenbroek 
en Wal-Zwijn.

Stand van zaken
Voor sommige delen van het projectgebied 
Vlassenbroek is men ondertussen reeds aanbe-
land in de aanbesteding van de werken. Voor 
het projectgebied Wal-Zwijn werd de steden-
bouwkundige vergunning in augustus 2010 
aangevraagd bij de bevoegde instanties.

Kalkense Meersen
In een weids gebied rond de Kalkense Meer-
sen, een historisch meersengebied tussen 
Gent en Dendermonde, krijgt de Schelde 
een  betoverend natuurgebied van bijna 
1000 hectare én meer bewegingsruimte. 
Om precies de gewenste natuurtypes te 
creëren, werken W&Z en het ANB samen met 
plaatselijke landbouwers. Een beperkt deel 
wordt ingericht als overstromingsgebied, 
en zal samen met reeds eerder aangelegde 
gecontroleerde overstromingsgebieden, 
Bergenmeersen en Paardeweide, voor de 
nodige bescherming zorgen. 

Stand van zaken
In dit projectgebied is de afgelopen jaren al heel 
wat werk verricht. Na het inrichtingsplan werd 
in 2010 het milieueffectenrapport (MER) en het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
goedgekeurd. De laatste stap is de aanvraag 
van de stedenbouwkundige vergunningen 
(SBV). Deze worden per deelgebied aange-
vraagd en afgeleverd. Wijmeers 2 kreeg al in 
2009 een vergunning, Bergemeersen, Wijmeers 
1 en Paardeweide ontvingen ze begin 2011. 
Voor het deelgebied Paardebroek wordt de ver-
gunning vermoedelijk eind september aange-
vraagd. Voor het deelgebied Kalkense Meersen 

de volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. om de vijf jaar starten we met nieuwe      
projecten. terwijl sommige 2010-projecten in volle uitvoering zijn, zitten er voor het jaar 2015 
een vijftal nieuwe projecten in de pijplijn. die worden nu volop voorbereid en opgestart. de uit-
voering verloopt gefaseerd, en vooraleer we echt aan de slag kunnen, dient een hele procedure 
te worden doorlopen (opmaak inrichtingsplan, aanvraag vergunningen ...). dit neemt telkens 
enkele jaren in beslag. 
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moeten ze nog worden aangevraagd. Ook de 
werken vangen niet in ieder gebied op hetzelfde 
moment aan. In Wijmeers 2 gingen ze onder-
tussen van start, de einddatum is voorzien in 
2011. Alles zou rond 2015 afgerond moeten 
zijn. Concreet werd in 2011, naast een nieuwe 
veersteiger, ook de waterkering op Sigma-
hoogte gebracht. Om de band tussen horeca 
en water niet verloren te laten gaan, is de wa-
terkering deels uit glas opgetrokken. Zo gaan 
recreatie en veiligheid hier hand in hand.
 

Durmevallei
Ooit was de Durme een lange rivier, die ont-
sprong in West-Vlaanderen en ter hoogte 
van Hamme  in de Schelde uitmondde. In 
de loop van de eeuwen is echter duchtig 
ingegrepen in de loop van de Durme. Nu zit 
er enkel nog getij op het stroomafwaartse 
gedeelte van de rivier, in de gemeenten 
Hamme, Temse, Waasmunster, Zele en Lo-
keren. W&Z en het ANB stellen alles in het 
werk om deze getijden-Durme en haar vallei 
te herstellen. Met als inzet: minder overstro-
mingen én weergaloze natuur. 

Stand van zaken
Na het inrichtingsplan, het MER en het GRUP, 
zijn de projectzones in de Durmevallei aan-
beland in de fase van de stedenbouwkundige 
vergunningen (SBV). Daarna kan de aanbe-
steding en de uitvoering van de werken begin-
nen. Dit Sigmagebied is opgedeeld in zeven 
deelzones. Groot Broek en Klein Broek worden 
ontpolderd, De Bunt wordt een gecontroleerd 
overstromingsgebied, Hof ten Rijen, Hagemeer-

sen, Bulbierbroek en Weymeerbroek krijgen een 
inrichting als wetland, waar het open meersen-
landschap herleeft. Voor deze laatste twee pro-
jecten en Groot Broek, Klein Broek en De Bunt 
werden de vergunningen al ontvangen. Ook de 
aanbestedingsdossiers worden voorbereid, en 
de werken op het terrein zullen vermoedelijk in 
2012 starten. Verouderde dijken krijgen de ko-
mende jaren tevens een verjongingskuur. 

Hedwige-Prosperproject
In de Hedwige-Prosperpolder krijgt de 
Schelde vrij spel. De twee polders worden 
ontpolderd en teruggegeven aan de natuur. 
Pal naast het Verdronken Land van Saefting-
he, zal hier een nieuw verdronken land ont-
staan met weidse brakwaterschorren. Door-
heen de jaren ontstaat een grillig patroon 
van slikken, platen en schorren, doorsneden 
met geulen. De ontpoldering haalt ook de 
druk van de ketel bij stormtij. De vloedgolf 
wordt minder krachtig en zal verder stroom-
opwaarts minder schade aanrichten. 

Stand van zaken
Voor de ontpoldering van de Hedwige-Prosper-
polder hebben Vlaanderen en Nederland zich 
samen geëngageerd. In Vlaanderen gingen 
de werken intussen van start. Een deel van de 
ringdijk werd reeds voltooid, de aanleg van 
het laatste deel startte in 2011. In totaal moet 
de ringdijk 4,8 km lang worden; 3 km ligt op 
Vlaams en 1,8 km op Nederlands grondge-
bied. De realisatie van het totale project vereist 
dat Vlaanderen en Nederland samenwerken 
volgens de afspraken in het Scheldeverdrag. 
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In de laatste fase wordt de Sieperdadijk afge-
graven en worden er bressen in de Scheldedijk 
gemaakt. De natuur kan vervolgens volop tot 
ontwikkeling komen.

Scheldekaaien 
Antwerpen moet beter beschermd worden 
tegen dreigend overstromingsgevaar. W&Z 
voert hier werken uit om de veiligheid in de 
Scheldestad te verbeteren. De historische 
kaaimuur wordt verstevigd en er komt een 
nieuwe waterkering: deze realisaties vor-
men het hart van het kaaienproject. De stad 
Antwerpen maakt van de gelegenheid ge-
bruik om het hele kaaiengebied een facelift 
geven. Zo wil de stad de banden met de 
Schelde aanhalen en de Antwerpenaren 
hun rivier teruggeven. 

Stand van zaken
De Scheldekaaien worden over een afstand van 
circa zeven kilometer opgedeeld in zeven zones, 
die allemaal een eigen functie en inrichting krij-
gen. De werken steken van wal in een centraal 
gelegen zone, Sint-Andries en Zuid. De open 
ruimte wordt er beklemtoond door verkeers-
luwe zones en ondergrondse parkeerplaatsen 
aan te leggen. De voorbereidingen zijn volop 
bezig. In 2012 start de kaaimuurstabilisatie van 
dit deelproject. De inrichting van de andere zo-
nes volgt daarna en gebeurt gefaseerd. 

www.onzekaaien.be

Wetland langs de Oude Durme. De Hedwige-Prosperpolder wordt opnieuw 
verdronken land.

Op de Scheldekaaien wordt het binnenkort nog 
heerlijker toeven.



Nete en Kleine Nete
In het verleden werden in Lier, Duffel, Nij-
len, Zandhoven en Grobbendonk al dij-
ken verhoogd, en in Lier en Duffel ook                        
reeds gecontroleerde overstromingsgebie-
den aangelegd om de Netevallei beter te 
beschermen tegen wateroverlast. Nu wordt 
de veiligheid verder opgevoerd en de natuur 
in de bestaande overstromingsgebieden 
nog waardevoller gemaakt. Door in een aan-
tal gebieden de getijden vrij spel te geven, 
ontstaan hier mettertijd waardevolle slikken 
en schorren. De Netevallei krijgt er ook natte 
graslanden bij. 

Stand van zaken
Dit project bevindt zich in de eerste fase, in 
2011 wordt het inrichtingsplan opgemaakt. 
Net zoals bij alle andere 2015-projecten wordt 
hier achter de schermen hard aan gewerkt. In 
zone 1 (Anderstadtgebieden en de Polder van 
Lier) ontstaan mettertijd waardevolle getij-
dennatuur en wetlands, die aan de rivier meer 
ruimte geven voor waterbuffering. In zone 2 
(Varenheuvel-Abroek) ontwikkelt zich op ter-
mijn ook natte natuur. De dijk wordt er hier 
en daar doorbroken, waar nodig komt er een 
nieuwe dijk om het achterland te beschermen 
tegen wateroverlast. 

Vallei van de Grote Nete
In de vallei van de Grote Nete, tussen Nijlen 
en Geel, krijgt de kronkelende rivier opnieuw 
meer ruimte. De winst is dubbel: de kans 
op overstromingen vermindert en er kan          
geleidelijk aan weer waardevolle natte na-
tuur groeien. In dit gebied van ruim 1300 
hectare wordt nog gezocht naar de meest 
geschikte locaties om deze doelstellingen te 
realiseren. Dat gebeurt op een grondige en 
doordachte manier, met wetenschappelijke 
studies,  modellen en een landbouweffec-
tenrapport (LER).

2015-projecten

Stand van zaken
Al enkele jaren bestudeert de overheid de meest 
geschikte locaties voor het realiseren van de 
overstromingsgebieden en de vernatting van 
de verdroogde valleigebieden. Op basis daar-
van wordt een inrichtingsplan opgesteld. Dit 
inrichtingsplan wordt verwacht tegen het ein-
de van 2011. Na het doorlopen van alle proce-
dures (opmaak MER, opmaak GRUP, aanvraag 
SBV) starten de uitvoeringsplannen in 2015. 

Bovendijle
Tussen Werchter en Mechelen krijgt de Dij-
levallei straks een nieuwe functie. Nieuwe 
overstromingsgebieden in Bonheiden en 
Haacht zullen het Dijlewater bergen bij ex-
treem hoogwater. Niet alleen de veiligheid in 
de onmiddellijke omgeving wordt verhoogd, 
ook verderop zijn steden en dorpen beter 
beschermd. Het Dijleland krijgt er ook 70 hec-
tare wetland bij, waar zich waardevolle natte 
graslanden zullen ontwikkelen. In het kader 
van het Sigmaplan zal het fiets- en wandel-
netwerk verder uitgebreid worden.

Stand van zaken
Het inrichtingsplan werd afgerond in 2010, in 
2011 en 2012 worden de effecten op het milieu 
via een milieueffectenrapport (MER) bestudeerd. 
De Dijlevallei is onderverdeeld in drie projectge-
bieden. Het projectgebied Rijmenam wordt inge-
richt als gecontroleerd overstromingsgebied met 
landbouwfunctie. Hollaken-Hoogdonk wordt 
eveneens een overstromingsgebied, waarvan 
een deel gereserveerd blijft voor landbouw en 
een deel een wetlandinvulling krijgt. Pikhaken 
wordt volledig ingevuld als wetland.

Bastenakkers
Op de grens van Wetteren en Destelbergen-
Heusden wordt ongeveer 155 hectare inge-
richt als overstromingsgebied. Dit gebied 
krijgt waterberging als belangrijke functie, 
maar ook landbouw blijft er mogelijk. Waar 

en hoe wordt onderzocht met een land-
bouweffectenrapport (LER). Een programma 
met zogenaamde flankerende maatregelen 
zal getroffen landbouwers specifieke oplos-
singen bieden voor de toekomst.

Stand van zaken
In het projectgebied Bastenakkers is men in 
2011 gestart met de opmaak van het inrich-
tingsplan met alle betrokkenen. Vanaf 2012 is 
het milieueffectenrapport (MER) aan de beurt. 
Indien noodzakelijk volgt een ruimtelijk uitvoe-
ringsplan (GRUP) om de bestemming van de 
projectgebieden te wijzigen. Als laatste stap 
voor de aanvang van de werken, in 2015, zijn er 
nog stedenbouwkundige vergunningen nodig.
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De kronkelende Grote Nete
krijgt opnieuw meer ruimte.



In het kader van het Sigmaplan wordt 
het dijkennet verhoogd en verstevigd 
om het Zeescheldebekken beter te 
beveiligen tegen overstromingen. 
Ook in 2010 en 2011 stonden een aan-
tal dijkprojecten in de stellingen.

Melle 
Deze dijkwerken liggen langs de Zeeschelde 
Rechteroever te Melle, tussen Gondebeek en 
Kwatrecht. De huidige dijk wordt verhoogd, 
verzwaard en versterkt tot 8 m TAW*. Er ko-
men ook drie nieuwe uitwateringssluizen. 
De nieuwe dijk volgt het huidige tracé en 
het hele dijkwerk is ongeveer 2 km lang.  
In tegenstelling tot vroeger zal de dijk voor 
fietsers en voetgangers toegankelijk zijn, via 
een jaagpad dat langsheen het hele dijk-              
traject loopt.

Stand van zaken
In 2010 werd de dijk al grotendeels afgewerkt. 
Er kwamen uitwateringssluizen (betonnerings-
werken) en de langsgracht werd gegraven. Ook 
werd een deel van de oeververdediging (breuk-
steenbestorting) aangebracht. De werken wer-
den in de zomer van 2011 afgerond.

Fort Lillo
De potpolder van Lillo ligt net stroomop-
waarts  fort Lillo langs de Schelde. Dit na-
tuurgebied helpt in de toekomst de veilig-
heid in het Scheldegebied verbeteren. Een 
gebied van tien ha wordt ontpolderd: eerst 
komt er een hoge ringdijk van ongeveer 
1,1 km rondom de potpolder (hoogte van 

beschrijving en stand van zaken 
belangrijkste dijkwerken 2010-2011

+11 m TAW), vervolgens wordt de bestaan-
de dijk langsheen de Schelde doorgestoken, 
zodat het water de polder kan instromen. 
Een deel van de bestaande Scheldedijk blijft 
behouden en is buiten het broedseizoen 
toegankelijk als uitkijkplaats. Dankzij het in-
stromende water ontwikkelt zich in de pot-
polder mettertijd getijdennatuur. 

Stand van zaken
In 2010 werd de polder afgegraven en kwam de 
bouw van de ringdijken gedeeltelijk tot stand. 
De werken verlopen in fasen en zullen vermoe-
delijk afgerond zijn tegen 2012-2013. 

Fort Sint-Philips tot         
Noordkasteel
De dijkwerken tussen Noordkasteel en Fort 
Sint-Philips, gelegen langs de Zeeschelde 
Rechteroever, dienen ter bescherming van 
het Antwerpse havengebied. De dijken wor-
den verhoogd tot 11 m TAW afwaarts de 
Oosterweel. Ze worden zodanig aangelegd, 
dat de getijdennatuur maximale groeikan-
sen krijgt.  De aanleg van deze natuurpracht 
kadert in de verruiming van de Westerschel-
de en krijgt Europese steun. Dit internatio-
nale programma wil de samenhang tussen 
verdedigingswerken, zoals de fortengordel 
rond Antwerpen, versterken en herstellen.

Stand van zaken
In totaal wordt de dijk 4,4 km lang. Het eerste 
deel van de grondwerken werd in 2011 afge-
werkt en was goed voor 2,7 km van de totale 
dijk. Eind 2012 zal dit eerste deel van de dijk af-
gewerkt worden. De rest van de grondwerken 
volgt in 2012-2013.

Schellebelle
Deze dijkwerken zijn gelegen tussen de 
Overschelde, aan de gemeente Wetteren, en 
langs de Zeeschelde Linkeroever, aan Schel-
lebelle, een deelgemeente van Wichelen. 
Hier worden de dijken verhoogd van 7,5 m 
naar 8 m TAW. Het doel is om de dorpen in 
het omliggende gebied voor overstromin-
gen behoeden. In totaal wordt het dijkli-
chaam 3,5 km lang. De bestaande buurtweg 
wordt bovendien heraangelegd.

Stand van zaken
Een deel van de grondwerken is reeds uitgevoerd, 
de rest volgt in 2011. Tevens werden er twee uit-
wateringssluizen vernieuwd. Ook komt er een 
waterkering, gemaakt uit damplanken, deze zou 
eind 2011 afgewerkt moeten zijn.

Hoboken Polderstad
Aan de Schelde, ter hoogte van Hoboken 
Polderstad, komt er een dijkverhoging van 
8,35 m naar 9,25 m TAW. De dijk is in totaal 2 
km lang en bestaat uit een verhard pad van 
steenslag met een groene berm van 2 m aan 
weerszijden. Het blijft mogelijk om er via de 
bestaande scheepshellingen schepen te wa-
ter te laten.

Stand van zaken
In 2010 werden de werken van dit dijkproject 
afgerond. Enkel aan de Petroleumkaai, een 
sluitstuk tussen dit gebied en de Scheldekaaien, 
wordt in de toekomst nog een dijk verhoogd tot 
9,25 m TAW en een jaagpad aangelegd. De con-
crete plannen hangen af van het uiteindelijke 
ontwerp van de Scheldekaaien voor dit gebied.

SIGMAGAZINE 2011 |  30

* De tweede Algemen Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. 

Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te Oostende. 
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*MER: milieueffectenrapportage  -  GRUP: gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  -  SBV: stedenbouwkundige vergunning

Inrichtingsplan
- cluster Kalkense Meersen
- Vlassenbroek: deel 1 en 2

Inrichtingsplan
- Dijlemonding
- Durmevallei
- Wal-Zwijn

Opmaak GRUP*
- cluster Kalkense Meersen:
Wijmeers 2

Opmaak MER*
- Kalkense Meersen
- Vlassenbroek en Wal-Zwijn
- Durmevallei
- Dijlemonding

Inrichtingsplan
- BovendijleStart der werken

- cluster Kalkense Meersen:
Wijmeers 2

Opmaak GRUP
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(uitgezonderd Wijmeers 2)
- Vlassenbroek en Wal-Zwijn
- Durmevallei

Opmaak GRUP
- DijlemondingAanvraag SBV*
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(uitgezonderd Kalkense 
Meersen en Paardebroek
- Vlassenbroek en Wal-Zwijn
- Durmevallei
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