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De Polders van Kruibeke bij storm en ontij
Gemiddeld twee maal per jaar bestaat de kans dat de Schelde buiten de oevers treedt 
als een noordwesterstorm en springtij samenvallen. Om watersnood te voorkomen 
maakte de overheid hiervoor het Sigmaplan op. Sinds oktober 2015 is het gecontro-
leerd overstromingsgebied in de Polders van Kruibeke klaar om water te bergen. 

Vanaf december tot februari zijn de waterstanden van de Schelde het hoogst en 
is er het meeste kans dat het overstromingsgebied in werking treedt. Jos Stassen,  
burgemeester van Kruibeke, vertelt ons meer.

De winterstormen komen eraan. Hoe bereidt 
het overstromingsgebied zich hierop voor?
“De Polders staan altijd paraat. Een  
gecontroleerd overstromingsgebied is een  
unieke oplossing om veiligheid in de regio 
bij stormweer te garanderen. Het water 
stroomt over de overstroombare dijk aan 
de Scheldezijde als het waterpeil boven 
6,80m stijgt. Het overtollige rivierwater 
kan zo tijdelijk geborgen worden in het 
overstromingsgebied. Hierdoor neemt de druk 
op de dijken af en wordt de waterstand tot 
40cm minder hoog verder stroomopwaarts 
zoals in Temse, Mechelen, … De ringdijk 
landinwaarts beschermt het achterland tegen 
het overstroomde Scheldewater. 

Zodra het waterpeil van de Schelde deze 
cruciale hoogte dreigt te overschrijden, sluiten 
we het gebied uit veiligheidsoverwegingen af 
voor het publiek...”

Als burgemeester coördineer je het veilig-
heidsplan. Wat zijn de voornaamste stappen 
bij stormweer?
”Een te hoog waterpeil wordt twee dagen 
op voorhand aangekondigd door het 
Waterbouwkundig Laboratorium. Dan roep 
ik de veiligheidscel samen en starten we met 

communiceren en organiseren. Het afsluiten 
van het overstromingsgebied gebeurt steeds 
in samenspraak met Waterwegen en Zeekanaal 
NV, afdeling Zeeschelde. Als de storm rond 
schooltijd verwacht wordt, brengen we de 
lokale scholen op de hoogte. Het gebied wordt 
vervolgens afgesloten. Alle toegangswegen 
gaan dicht met slagbomen. De lokale politie 
doet daarna nog een inspectieronde in het 
gebied. Het veer van Bazel vaart niet meer 
uit, maar het veer van Kruibeke nog wel tot 
waterpeilen onder 7 meter.” 

Wat gebeurt er als de storm is gaan liggen?
“Na de werking van het overstromingsgebied, 
worden eerst de wegen naar het veer van Bazel 
gecontroleerd. Zodra de veiligheid en vlotte 
bereikbaarheid gegarandeerd is, gaat het veer 
weer open voor het publiek. Daarna volgen de 
andere toegangswegen en jaagpaden binnen 
het overstromingsgebied.”

Heb je een tip voor de bewoners bij storm-
weer?
“Als er watersnood dreigt en we de toegang 
tot het overstromingsgebied afsluiten, is het 
belangrijk dat er in het gebied niemand meer 
aanwezig is. Goed de veiligheidsinstructies 
opvolgen, is dus de boodschap.”

Wat is dat, het Sigmaplan? 
Het Sigmaplan werd door de overheid gelanceerd 
na de zware overstromingen van 1976. Het plan 
wil door dijkverhogingen en overstromingsgebie-
den rond rivieren de watersnood voorkomen. En 
met succes! Tijdens de sinterklaasstorm van 2013 
traden 12 overstromingsgebieden in werking. Het 
overstromingsgebied in de Polders van Kruibeke, is 
het grootste van het Sigmaplan.

Op stap met Xavier 
de Ree
Xavier de Ree gidst je voortaan met veel plezier 
door het natuurpark Kortbroek in de Polders van 
Kruibeke. Met de Xavier de Ree app scan je de 
zuiltjes bij de rustpunten en verschijnt Xavier om 
je wegwijs te maken. Hij geeft je uitleg over de 
fauna en flora. Luister naar zijn verhalen en speur 
in de natuur! 

Download hier gratis 
de app Xavier de Ree 
(beschikbaar voor iOS)

Op 15 en 16 oktober 2016 vormden de Polders 
van Kruibeke en Bazel het wielerepicentrum 
van Vlaanderen. Bijna 10.000 bezoekers 
supporterden voor nieuwelingen, junioren, 
vrouwen, de BV cross en U23 + eliterenners. 
Op zondag 16 oktober kon je je eigen benen 
losrijden op het parcours in de Polders 
van Kruibeke. Deze jaarlijkse traditie zet 
MKMK Events in samenwerking met de 
vzw Polderscross de komende jaren verder. 

De professionele organisatie is de gemeente 
Kruibeke en de Belgische Wielrijdersbond 
(KBWB) niet ontgaan. De KBWB keurde begin 
oktober de kandidatuur van de gemeente 
Kruibeke goed om op 12 en 13 januari 
2019 samen met de twee Polderscross 
organisatoren het BK veldrijden te organiseren.

www.poldersvankruibeke.be 
De Polders van Kruibeke

Burgemeester Jos Stassen
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“Bij overstromingsgevaar 
worden alle 

toegangswegen 
afgesloten met slagbomen 

en de lokale politie doet 
een inspectieronde in het 

gebied.”

Polders populair bij 
veldrijders 
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2. download de Xavier de Ree app
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