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Persbericht 
  

Datum: 14-06-2019 

Betreft: Persbericht: Vlaamse overheid start inrichtingswerken in Wijmeers 

 

Vlaamse overheid start werken aan vloedschaar  

 
De eerste werken aan de vloedschaar worden versneld uitgevoerd omwille van een 

knijtenplaag in Wijmeers. De zomer staat voor de deur en de knijten zijn opnieuw gespot in de 
omgeving van Schellebelle (Wichelen). De Vlaamse waterweg start maandag met de versnelde 
uitvoering van de aanleg van een vloedschaar. Bijkomende bressen en een vloedgeul in het 

gebied moeten het voor de knijtenlarven moeilijk maken om te groeien.   
 
In het ontpolderde gebied Wijmeers graven we vanaf maandag een bijkomende vloedgeul. Die vloedgeul 

heeft twee doelen. Enerzijds zorgt ze voor meer ruimte voor de rivier, zodat de kracht van de 
getijdenwerking in de rivier afneemt. Anderzijds garandeert ze een betere uitstroom van het water in de 
ontpoldering zelf, waardoor het leefgebied van de knijtenlarven verkleint. De waterdoorstroming spoelt 
slib en voedingsstoffen weg en gaat zo de ontwikkeling van de larven tegen.  
 
De werken werden door de gemeente Wichelen opgedragen na de talrijke aanwezigheid van de knijten 
vorig jaar in het gebied. Met deze werken wordt een eerste stap gezet om hun overlast dit jaar te 

beperken. De graafwerken zullen enkele weken duren en worden voor het bouwverlof in juli afgewerkt. 
Deze werken ontvangen medefinanciering vanuit Europa met het Interreg project Immerse. 
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De Vlaamse Waterweg nv beheert de waterwegen in Vlaanderen 

Als Vlaams overheidsagentschap investeert De Vlaamse Waterweg nv in een duurzaam en dynamisch beheer van de bevaarbare 

waterwegen in het werkingsgebied van de vennootschap, inclusief de erlangs gelegen terreinen. Drie kerntaken stellen we hierbij 

voorop: de toename van transport via het water, beveiliging tegen overstromingen en bescherming van het milieu, en tot slot de 

versterking van het multifunctionele karakter van de waterweg, met aandacht voor recreatie, natuurbeleving en wonen langs het water. 
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De Vlaamse Waterweg nv beschouwt zijn missie als een belangrijk maatschappelijk project en voert een modern, vernieuwend en 

toekomstgericht beleid met als inzet een mobieler, veiliger en groener Vlaanderen. 

 

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, eveneens een Vlaams overheidsagentschap, werkt aan het behoud, de bescherming en de 

ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken. Door samenwerking met verschillende partners wordt een groter draagvlak voor 

natuur gecreëerd. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging 

die in een stukje natuur wil kamperen. Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. In totaal beheert natuur en Bos 

74.000 hectare bos en natuurgebied, waarvan 42.300 hectare aan Natuur en Bos toebehoort. Natuur en Bos staat dus duidelijk met zijn 

twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden. 


