
Jaarverslag 2007
Beheercommissie Natuur
Kruibeke-Bazel-Rupelmonde



�

1. VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN    4 

2. VOORWOORD         5

3. SITUERING EN OPDRACHTFORMULERING     7

A. StARtpuNt: het GeBIeD ALS GOG         7

 I. het SIGMApLAN         7

 II. GeCONtROLeeRD OVeRStROMINGSGeBIeD te KRuIBeKe    7

B. GeBIeD ALS COMpeNSAtIeGeBIeD        8

 I. DeuRGANCKDOK         8

 II. ReCeNte ONtWIKKeLINGeN       12

4. WERKING VAN DE BEHEERCOMMISSIE NATUUR KBR   17

A. ALGeMeeN          17

 I. SAMeNSteLLING         17

 III. VeRGADeRINGeN         19

 IV. huISVeStING         19

B. ACtIVIteIteN 2007         20

 I. VeRGADeRINGeN         20

 II. RONDLeIDINGeN         21

 III. VARIA          22

5. TOEZICHT OP TERREIN JORIS & BJÖRN WO    23

6. MONITORING         25

A. OpZet           25

 I. INSpANNING VAN De INVeNtARISAtIe      25

 II. MethODe VAN INVeNtARISAtIe : teRRItORIuMKARteRING    26

Inhoudstafel



�

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

B. tOtAALeVALuAtIe MONItORING        26

 I. WeIDeVOGeLS         26

 II. BIJLAGe I eN AANDAChtSSOORteN       27

C. ANDeRe MONItORINGSGeGeVeNS        28

 I. MONItORING huIDIGe SChORVeGetAtIe KBR      28

 II. hYDROLOGISChe MONItORING KBR       29 
 III. BeSLuIt          29

7. VERWERVING         31

8. INRICHTING         33

A. BOSSeN eN BOSCOMpeNSAtIeS        33

B. WeIDeVOGeLGeBIeD         34

C. SLIKKeN eN SChORReN         35

9. BEHEER          37

A. ONDeRhOuDSOVeReeNKOMSteN        37

B. LANDBOuWpROBLeMAtIeK          37

C. GRONDeNBANK          38

D. BOSBeheeR           39

10. BESLUIT           44

13. BIJLAGEN          46



�

1. Verklaring van afkortingen

ANB: Agentschap voor Natuur en Bos

BC: Beheercommissie

BS: Belgisch Staatsblad

BVR: Besluit van de Vlaamse Regering

DGD: Deurganckdok

DhM: Digitaal hoogtemodel

e.C.: europese Commissie

GGG: Gecontroleerd gereduceerd getij 

GIS: Geografisch informatiesysteem

GOG: Gecontroleerd overstromingsgebied 

INBO: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

KBR: Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

Kruin: Kruibeke Natuur

LSO: Linkerscheldeoever

MeR: Mileueffectrapport

pQ: permanente kwadraten

Rup: Ruimtelijk uitvoeringsplan

SBZ-V: Speciale beschermingszone vogelrichtlijngebied

tAW: tweede Algemene Waterpassing 

VLM: Vlaamse Landmaatschappij 

W&Z NV: Waterwegen en Zeekanaal Naamloze Vennootschap
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2. Woord Vooraf 

Geachte lezer,

Op 02/02/1994 nam de Vlaamse Regering de 
beslissing om de Beheercommissie Natuur 
op te richten voor het overstromingsgebied 
van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Na 
het nodige voorbereidende werk en de 
ondertekening van het protocol tussen de 
verschillende vertegenwoordigende partijen 
vond  in december 2006 de eigenlijke 
installatie plaats. 

Dat betekent dat het werk van de 
beheercommissie begin 2007 aanvatte en dat 
voorliggend verslag het overzicht is van een 
volledig werkjaar.

Zoals u bij het lezen al gauw zal merken 
gaat dit jaarverslag echter over meer dan het 
werkjaar 2007. het legt in grote lijnen ook uit 
hoe het KBR-verhaal is gegroeid. 

het KBR-project is immers een verhaal 
dat op verschillende momenten en vanuit 
verschillende noodzaken is geboren. hoe 
het KBR-project uiteindelijk een combinatie 
is geworden van een gecontroleerd 
overstromingsgebied, ontwikkeling van 
slikken en schorren, weidevogelgebied, 
bosgebied en open boslandschap wordt in dit 
jaarverslag hernomen opdat u de eigenheden 
van het project goed zou kunnen vatten. 

Vooruitblikkend op de ingrijpende 
veranderingen die nu voor de deur staan 
zou ik dan ook niet willen spreken over een 
project met een lange voorgeschiedenis maar 
over een project waarbij er veel energie is 
gestoken in een mooie toekomst. 

Dat veranderingen, zelfs verbeteringen, 
altijd weerstand oproepen is een universeel 
gegeven. Aan elk nieuw idee moet men kunnen 
wennen. en dat is in KBR niet anders. het 
project lijkt nu echter op een punt gekomen 
te zijn dat verschillende partijen binnen de 
nieuwe context ook op zoek gaan naar nieuwe 
kansen. 

het is in dit spanningsveld tussen strikte 
doelstellingen naar natuur en veiligheid 
en lokale belangen, tussen de herinnering 
aan de vroegere polder en het onbekende 
van de nieuwe natuurgebieden dat de 
Beheercommissie laveert en iedereen aan 
boord tracht te houden. 

Werkend op deze manier heeft de 
Beheercommissie de voortgang van de  
natuurontwikkeling in KBR opgevolgd. het 
is duidelijk dat in dit project nu gestart is 
met een nieuwe fase, namelijk die van de 
gebiedsinrichting en het overgangsbeheer. het 
landschap en het beheer wordt klaargemaakt 
om de natuurdoelstellingen te kunnen gaan 
waarmaken. De vergunningen zijn of worden 
aangevraagd, de ingrepen starten op het 
terrein. 

De inbreng van de vele partijen 
vertegenwoordigd in de Beheercommissie 
maakt dat het project de nodige transparantie 
krijgt, dat bijsturingen en nieuwe accenten 
mogelijk zijn, dat door voorafgaandelijk 
overleg sneller voortgang kan worden 
bereikt.

Beste lezer, de beheercommissie is één 
jaar oud. het is de eerste keer dat een 
verslag zo uitgebreid de projecten rond 
natuurontwikkeling in beeld brengt. Ik hoop 
dat deze rapportage u de antwoorden biedt 
op de vragen die er ongetwijfeld bestaan rond 
de uitvoering van dit project. 

Lieven Nachtergale
Voorzitter beheercommissie Natuur
GOG KBR
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3. Situering en 
 opdrachtformulering 

A. Startpunt: het gebied als GOG

i. Het Sigmaplan

Op 3 januari 1976 werd, door een combinatie van springtij en een zware noordwesterstorm, het 
water van de Zeeschelde en haar zijrivieren zeer hoog opgestuwd. In het hele Zeescheldebekken 
traden zware overstromingen op; de situatie was het meest kritiek in de streek van Ruisbroek 
(puurs). Als gevolg hiervan besliste de Ministerraad op 18 februari 1977 tot de opmaak van 
het, naar analogie met het Nederlandse Deltaplan, Sigmaplan. Dit Sigmaplan geldt voor het 
getijgebonden gedeelte van de Zeeschelde en haar bijrivieren in Vlaanderen. het beoogt de 
beveiliging van het Zeescheldebekken tegen stormvloeden vanuit de Noordzee. De drie pijlers 
van het oorspronkelijke Sigmaplan zijn de volgende:

  het verstevigen en verhogen van de dijken en waterkeringen in het volledige Zee-  
  scheldebekken ( +/- 512 km);
  het aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden om de bedreigingen   
  van extra hoge waterstanden in eerste instantie op te vangen;
  de bouw van een stormvloedkering te Oosterweel (Antwerpen).

het dertiende en grootste gecontroleerd overstromingsgebied is het GOG te Kruibeke. In 1985 
besloot de toenmalige Minister van Openbare Werken om, wegens budgettaire redenen, de 
bouw van de stormvloedkering uit te stellen. 

De actualisatie van het Sigmaplan die op 22 juli 2005 werd goedgekeurd ter beheersing 
van overstromingsrisico’s en het behalen van de natuurdoelstellingen in het Zeescheldebekken, 
instandhoudingsdoelstellingen flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie, 
bevestigde deze conclusie en identificeerde de realisatie van 1325 ha extra overstromings-
gebieden op korte termijn en de verhoging van circa 24 km waterkerende dijken. tegelijkertijd 
krijgen ook andere functies meer aandacht zoals natuurontwikkeling, recreatie, enz… in het 
kader van het Decreet van Integraal Waterbeheer. 

ii. Gecontroleerd overstromingsgebied te Kruibeke

het Gecontroleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (verder GOG KBR) 
wordt het belangrijkste gecontroleerd overstromingsgebied van het oorspronkelijke 
Sigmaplan van 1977. Dit omwille van de grote bergingsoppervlakte (ongeveer 600 ha) en 
de ideale stroomafwaartse ligging. het gecontroleerd overstromingsgebied beschermt 
niet enkel de drie direct betrokken deelgemeentes (Kruibeke, Bazel en Rupelmonde) maar 
vooral de meer stroomopwaarts gelegen gebieden. Bovendien zal door de werking van het 
overstromingsgebied ook het veiligheidsniveau rond de zijrivieren van de Schelde, zoals 
bijvoorbeeld de Rupel, de Netes en de Durme sterk toenemen.

�
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De veiligheid van de inwoners van het Scheldebekken staat centraal bij de aanleg van het 
gecontroleerd overstromingsgebied. Maar ook extra kansen voor waardevolle natuur en 
recreatie in een uniek landschap spelen een belangrijke rol. Op veiligheidsvlak betekent dit 
concreet dat, in geval van stormvloed, het stormtij van de Zeeschelde afgetopt wordt en 
over de overloopdijk op een gecontroleerde manier in het gebied stroomt. een hoge ringdijk 
omheen het GOG zorgt ervoor dat het Scheldewater in het overstromingsgebied blijft. Bij laag 
water stroomt het gebied via uitwateringsconstructies terug leeg naar de rivier. Door deze 
aftopping wordt de waterstand in de Zeeschelde en de zijrivieren stroomopwaarts minder hoog 
en worden de dorpen beter beveiligd. De realisatie van een ringdijk tussen de dorpen en het 
bestaande poldergebied noodzaakt ook infrastructuuringrepen in het kader van de afwatering 
van het achterland.

Momenteel zijn de inwoners van het Zeescheldebekken beschermd tegen stormvloeden met een 
gemiddelde kans op voorkomen van 1 keer in de 70 jaar. Zodra het GOG KBR in werking treedt, 
neemt het veiligheidsniveau verder toe tot eens in de 350 jaar.

B. STAP 2: HET GEBIED ALS COMPENSATIEGEBIED
 
i. Deurganckdok

Op de Linkerscheldeoever bevinden zich volgende speciale beschermingszones die deel uitma-
ken van het Natura 2000-netwerk en die geheel of gedeeltelijk samenvallen met het  
havengebied1  :

 
Figuur 1: Natura �000-gebieden op Linkerscheldeoever

1   Beschrijving van richtlijngebieden geciteerd uit ‘Opstellen van 
instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones in het kader van de Vogelrichtlijn 
�9/�09/EEG, de Habitatrichtlijn 9�/��/EEG en eventuele watergebieden van internationale 
betekenis (Conventie van Ramsar) in de Zeehaven van Antwerpen, poort van Vlaanderen in het 
Ruimtelijk Structuurplan.’ (Van Hove et al., �00�)

�
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 Vogelrichtlijngebied BE2301336 ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’   
 beslaat een totale oppervlakte van 5.600 ha. De beschermde habitats zijn de slikken  
 en brakwaterschorren, de dijken, kreken en hun oevervegetaties, zowel op de linker- als  
 op de rechteroever. Ingevolge een Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 1998  
 (BS,25 juli 1998) werd de begrenzing van ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’  
 aangepast in het kader van de uitbreidingswerken in het havengebied van Antwerpen.  
 ter compensatie hiervoor werd een gebied van de Kruibeekse polder in Kruibeke, Bazel  
 en Rupelmonde (KBR) bij het Vogelrichtlijngebied ‘Durme en Middenloop van de Schelde’  
 gevoegd (BVR, 17 juli 2000).

 Habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en Durme-estuarium van de  
 Nederlandse grens tot Gent’ beslaat een oppervlakte van 6006 ha en valt voor een  
 groot deel samen met het Vogelrichtlijngebied ‘Durme en middenloop van de Schelde’  
 en gedeeltelijk met Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’.   
 Dit habitatrichtlijngebied werd in 1995 als speciale beschermingszone voorgesteld  
 omwille van het unieke en waardevolle karakter van de complete estuariene gradiënt met  
 z’n typische habitats op europees vlak. 

Als omzetting van artikel 6 van de europese habitatrichtlijn 92/43/eeG zegt het Decreet 
Natuurbehoud in artikel 36 ter dat indien: 

 uit de passende beoordeling blijkt dat een bepaald plan of project een ‘betekenisvolle   
 aantasting van de natuurlijke kenmerken’ van een SBZ kan veroorzaken (StAp 1)

 én er geen alternatief is dat geen betekenisvolle aantasting veroorzaakt (StAp 2)
 én er een dwingende reden van openbaar belang ingeroepen kan worden (StAp 3)

het plan of project enkel vergund kan worden als de lidstaat alle nodige verzachtende en 
compenserende maatregelen neemt om te waarborgen dat de algehele samenhang van 
Natura 2000 bewaard blijft (StAp 4). Dit betekent dat de bijdrage die een gebied levert aan de 
instandhouding van één of meer habitats of soorten gehandhaafd moet blijven. Volgens deze 
procedure wordt er dus in een 1 op 1 relatie gecompenseerd, zowel naar oppervlakte als naar 
kwaliteit. 

Bij de bouw van het Deurganckdok in de Waaslandhaven werd de impact van deze richtlijn zeer 
concreet. De werken tot realisatie van dit nieuwe containerdok zijn gestart in september 1999. 
Arresten van de Raad van State tot schorsing van de gewestplanwijzigingen brachten telkens 
weer de rechtsgrond voor de stedenbouwkundige vergunningen in het gedrang. De reeds 
jaren geplande en gedeeltelijk aangevatte werken aan het Deurganckdok dienden stilgelegd te 
worden. 



10

Bij de europese Commissie liep bovendien een ingebrekestellingsprocedure2 die onder 
meer betrekking had op het gebrek aan een passende beoordeling van de effecten van het 
Deurganckdokproject en het cumulatieve verband met de effecten van eerdere ingrepen in het 
Vogelrichtlijngebied, i.c. het Verrebroekdokproject. 

Als antwoord op deze ingebrekestelling liet de Vlaamse Regering het MeR Deurganckdok 
actualiseren. Dit nieuwe MeR omvat een evaluatie van de eerder voorgestelde compensaties 
en stelt een aantal aanvullende compensaties voor, omwille van het in rekening brengen van 
cumulatieve effecten van de bouw van het Deurganckdok, het Verrebroekdok en de bijhorende 
kaaien, exploitatie en onsluiting. 

Ook vóór 1995 (referentiedatum van het MeR) waren er echter al cumulatieve effecten op de 
natuurwaarden van de Linkerscheldeoever ten gevolge van eerdere projecten, met name de 

 aanleg van het Vrasenedok en ontwikkeling van de bijhorende overslagkaaien en
 opspuiting van polderrestanten (St. Annapolder)
 aanleg Liefkenshoektunnel en R2 die o.a. de Melkaderkreek, de Beverse dijk en het schor  

 doorsnijden
 schorverminderingen door dijkverzwaringen
 verdieping van de Westerschelde

het natuurverlies door deze ingrepen –het zogenaamde ‘historisch passief’– is mee opgenomen 
in het compensatievoorstel van het nieuwe MeR Deurganckdok.

Om een einde te maken aan de grote economische, budgettaire en maatschappelijke gevolgen 
van het stilliggen van de werf heeft het Vlaams parlement het initiatief genomen tot de opmaak 
van het ‘decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot 
algemeen belang gelden’ (hierna Nooddecreet genoemd). Dit decreet machtigde de Vlaamse 
Regering om, mits parlementaire validatie, bepaalde stedenbouwkundige vergunningen te 
verlenen, die konden afwijken van het bestaande gewestplan én verankerde de realisatie 
van de natuurcompenserende maatregelen uit het nieuwe MeR aan de verdere bouw van het 
Deurganckdok. het decreet werd op 14 december 2001 bekrachtigd en afgekondigd door de 
Vlaamse Regering en werd op 20 december 2001 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. 
het verlies aan natuurwaarden, vogelgebieden en habitats wordt door dit nooddecreet 
gecompenseerd in de inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-
Rupelmonde, en in het Linkeroevergebied.

Zoals hoger aangegeven worden in het kader van de beveiliging van het zeescheldebekken 
tegen overstromingen de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde ingericht als 
gecontroleerd overstromingsgebied. Door deze ingreep ontstaan er mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling, met name een zeer gevarieerd natuurgebied met deels een continu 
gereduceerd getij, deels gebied onder invloed van zoet kwelwater en met een gecontroleerde 
overstromingsfunctie in geval van stormtij waarin zich zullen ontwikkelen: kreken, slikken en 
schorren met een gradiënt van brakwater naar zoetwater, moerasbossen, natte graslanden, 
beekjes en poelen.

�   Zaak 199�/���9 en 199�/�00� van de Commissie, brief 1�.1.�001 - aanleg Verrebroek- 
en Deurganckdok
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ter compensatie voor het habitattype weidevogelgebied (totale streefoppervlakte 250 ha) 
werd naast de ontwikkeling van nieuwe weidevogelgebieden op de Linkerscheldeoever de 
natuurgerichte ontwikkeling en het beheer van ca. 150 ha weidevogelgebied in een zone 
gelegen in het gecontroleerd overstromingsgebied binnen het gebied Kruibeke-Bazel-
Rupelmonde vooropgesteld.
 
In het kader van de aanzuivering van het historisch passief is het onderdeel “creatie van het 
gereduceerd getijgebied” van het gecontroleerd overstromingsgebied in KBR relevant. De 
creatie van dit gebied heeft tot doel onbegroeide slikken te verkrijgen met hogerop riet-
ruigtemoerassen die, door aangepaste natuurontwikkeling en extensieve begrazing, dezelfde 
vogelsoorten aantrekken als benedenstrooms.

In uitvoering van het Nooddecreet, keurde het Vlaams parlement op 20 februari 2002 de 
‘resolutie betreffende de toepassing van de Richtlijn 79/409/eeG en 92/43/eG ter compensatie 
van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde’ (hierna resolutie genoemd) 
goed. Daarin werd aan de Vlaamse Regering de opdracht gegeven om deze natuurcompensaties 
uit te werken.

Vervolgens hechtte de Vlaamse Regering op 18 maart 2002 (VR/pV/2002/10 – punt 3, 
beslissing 2) haar goedkeuring aan het ‘protocol ter uitvoering van het compensatieplan van 
grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en de Zeeschelde’, afgesloten tussen het 
Vlaamse gewest, de Vlaamse Landmaatschappij, het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en 
de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerschelde-oevergebied. 
Deel 1 van dit protocol legt de verantwoordelijkheden van ondertekenende partijen vast met 
betrekking tot de verwerving, de financiering, de inrichting en het beheer van de geplande 
compensatiemaatregelen. Deel 2 ‘Monitoring, Beheercommissie en Opvangregeling’ van 
dit protocol legt een regeling vast in verband met de monitoring, de oprichting van een 
Beheercommissie en het voorzien van een opvangregeling.
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ii. Recente ontwikkelingen 

1. Protocol

Omdat in het Antwerpse Linkerscheldeoevergebied en in Zeebrugge het instrument 
beheercommissie duidelijk haar waarde had bewezen gaf de Vlaamse Regering te kennen 
dat ook voor de realisatie van het grootste project uit het Sigmaplan, het gecontroleerd 
overstromingsgebied te Kruibeke, een beheercommissie aangewezen was. Daarbij 
speelde natuurlijk sterk het gegeven dat de ontwikkeling van compensatienatuur voor 
het Deurganckdok en het historisch passief op de Antwerpse Linkerscheldeoever een 
hoofddoelstelling van het project is.

De installatie van de beheercommissie werd voorzien van zodra de studieresultaten van 
het ‘Integraal plan voor de Realisatie van het Gecontroleerd Overstromingsgebied te 
Kruibeke’ bekend waren. Dat inrichtingsplan resulteerde uiteindelijk in de opmaak van een 
milieueffectenrapport dat werd goedgekeurd op 06/12/2006.

Ondertussen werd de voortgang van het project opgevolgd door de Werkgroep 
Weidevogelbeheer KBR die onderdeel uitmaakte van de Beheercommissie Natuurcompensaties 
Linkerscheldeoever.

terzelfdertijd liep ook de voorbereiding van de feitelijke oprichting. Op 21 juni 2002 kwam 
er een regeringsbeslissing voor de oprichting van de beheercommissie en een protocol werd 
opgemaakt tussen de verschillende betrokken partijen.

Dat protocol regelt zowel de oprichting en de werking van de beheercommissie als de 
monitoring van de natuurwaarden in het gebied (zie hoofdstuk 6).

1�
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2. Installatie BC natuur KBR

Op 30 april 2004 werd aan de Vlaamse Regering medegedeeld dat een Beheercommissie Natuur 
KBR zou opgericht worden op het moment dat de planningsfase voor de inrichting van het GOG 
afgerond zou zijn. Aangezien het toekomstige weidevogelgebied in KBR opgenomen is in het 
compensatieplan voor het Deurganckdokproject, werd in afwachting hiervan een subwerkgroep 
van de Beheercommissie Natuurcompensaties LSO belast met de opvolging van het GOG 
KBR. Op 6 maart 2006 werd aan minister peeters gerapporteerd over de oprichting van de 
Beheercommissie KBR. De opmaak van het integrale inrichtingsplan en bijhorend project-MeR 
voor het gebied werd op 6 december ‘06 afgerond. 

Op 14 december ’06 werd de Beheercommissie Natuur KBR officieel opgericht. het werkveld 
van deze Beheercommissie omvat alle aanwezige en nieuw ontwikkelde natuur in het gebied 
Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. De taken omvatten, naast het opvolgen en begeleiden van de 
realisatie van de natuurcompensaties ‘weidevogelgebied KBR’ en ‘slik en schorrengebied 
KBR’ en de boscompensaties, het opvolgen en begeleiden van het beheer en de ontwikkeling 
van natuur in het kader van het realiseren van een gunstige staat van instandhouding in het 
werkveld. De Beheercommissie begeleidt en evalueert de uitvoering van de natuurgerelateerde 
onderdelen van het integrale inrichtingsplan op basis van de monitoringgegevens. 

De voorzitter van de Beheercommissie wordt (als niet stemgerechtigd lid) uitgenodigd voor 
de vergaderingen van de Beheercommissie Linkerscheldeoever zodat de opvolging van de aan 
het Nooddecreet gelinkte compensaties in KBR gewaarborgd blijft. In de praktijk worden beide 
functies uitgeoefend door dezelfde persoon waardoor informatiedoorstroming van de ene 
commissie naar de andere zeer vlot verloopt. Ook de samenwerking tussen beide secretariaten 
op administratief vlak draagt bij tot de garantie van de link tussen beide projecten.

3. Taakstelling BC

In het protocol werd de taakstelling van de Beheercommissie duidelijk vastgelegd, samen te 
vatten in vier grote taken. 

ten eerste dient de Beheercommissie het beheer en de ontwikkeling van de natuur in het kader 
van het realiseren van een gunstige staat van instandhouding in het werkveld op te volgen en 
te begeleiden.

Zij doet dat onder meer door de organisatie van de monitoring en het opvolgen van de 
monitoringsresultaten.

Indien de resultaten beneden de gestelde doelstellingen blijven dan formuleert de 
beheercommissie voorstellen van bijkomende of vervangende natuurontwikkelingsmaatregelen.

tenslotte biedt de beheercommissie een overlegforum aan alle partijen die betrokken zijn bij 
het project.
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In het protocol wordt ook de link gelegd met de beheercommissie Linkerscheldeoever. 
De inrichting van het weidevogelgebied in het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-
Bazel-Rupelmonde is immers als voorwaarde opgelegd in de door het Vlaams parlement 
bekrachtigde stedenbouwkundige vergunningen voor het Deurganckdok. Daarom dient de 
uitvoering van deze natuurcompensatiemaatregel, samen met de wetenschappelijke monitoring 
van dit gebied, ook opgevolgd en begeleid te worden vanuit de beheercommissie Natuur 
Linkerscheldeoever.

Vermits beide beheercommissies dus deels hetzelfde werkingsgebied hebben, worden de 
inrichtingswerkzaamheden van het weidevogelgebied opgevolgd door de beheercommissie 
Natuur KBR en gerapporteerd aan de beheercommissie Natuur LSO. 

De beheercommissie rapporteert jaarlijks aan het Agentschap voor Natuur en Bos de stand van 
zaken met betrekking tot de monitoring en de gerealiseerde natuurontwikkeling. Ze brengt 
tevens verslag uit van haar werking en activiteiten.

Dit jaarrapport wordt afgestemd met de jaarlijkse rapportering van de beheercommissie LSO, 
en dit zowel voor wat betreft de vorm en de inhoud alsook voor het tijdstip van rapportering.

het agentschap voor Natuur en Bos deelt het voortgangsrapport mede aan de Vlaamse Rege-
ring met het oog op de rapportering aan de europese Commissie door de functioneel bevoegde 
minister en aan het Vlaamse parlement.

4. Belangrijke Data

18/02/1977

02/02/1994

17/12/1999

14/02/1996

23/06/1998

8/09/2000

19/10/2000

03/09/2001

06/09/2001

Beslissing opmaak Sigmaplan

principebeslissing aanleg GOG KBR

Bevestiging beslissing aanleg GOG KBR

Aanduiding GOG KBR als europees habitatrichtlijngebied “Schelde- 
en Durme-estuarium van de Nederlands grens tot Gent” wegens de 
aanwezigheid van prioritair “Overblijvende of relictbossen op alluviale 
gronden”

toevoeging van GOG KBR als europees Vogelrichtlijngebied bij de SBZ-
V “Durme en middenloop van de Schelde”

Wijziging bestemming van Gewestplan met overdruk “gecontroleerd 
overstromingsgebied”

Onteigeningsbesluiten uitgevaardigd voor aanleg ringdijk, zandstocks 
en aanpassingen aan de Scheldedijken

Overmaking kennisgevingdossier GOG KBR in Natura 2000-netwerk 
aan de e.C.

Onteigeningsbesluit voor inrichtingsmaatregelen in het binnengebied
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4. Belangrijke data
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14/12/2001

20/02/2002

22/12/2002

16/01/2004

6/12/2006

02/10/2007

17/12/2007

24/12/2007

Goedkeuring decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor 
dwingende redenen van groot algemeen belang gelden “Nooddecreet”

Resolutie betreffende de toepassing van de vogel- en habitatrichtlijn 
ter compensatie van grote infrastructuurwerken in de Wester- en 
Zeeschelde: inrichting van 300 ha slikken en schorren

Stedenbouwkundige vergunning voor aanleg van delen van de ringdijk, 
twee zandstocks en de Baileybrug 

Definitieve vaststelling van het Ruimtelijk uitvoeringsplan (Rup) . In 
het gebied van GOG KBR komen 4 bestemmingen voor: Gecontroleerd 
Overstromings- en Natuurgebied (ook Natuurverwevingsgebied), 
Gebied voor Waterbeheersing, Bouwvrij Agrarisch Gebied en Gebied 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

Goedkeuring Milieu effect Rapport ter verkrijging van de resterende 
bouwvergunningen

Stedenbouwkundige vergunning deel 3 voor verscheidene 
infrastructuurwerken

Aanvraag voor een kapmachtiging in de polder van Kruibeke

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning deel 4 voor verscheidene 
infrastructuurwerken
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4. Werking van de Beheercommissie 
 Natuur KBR

A. ALGEMEEN

De algemene werking van de beheercommissie wordt geregeld door middel van een 
huishoudelijk reglement, opgesteld en goedgekeurd door de leden.

i. Samenstelling 

De beheercommissie is samengesteld uit volgende stemgerechtigde leden: 

Op voordracht van het Vlaamse Gewest, 1 voorzitter, aangeduid door het agentschap 
voor Natuur en Bos van het ministerie van Leefmilieu, Natuur en energie 

Op voordracht van het Vlaamse Gewest, 
telkens 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers, van:
  o het agentschap voor Natuur en Bos van het ministerie van  
   Leefmilieu, Natuur en energie
  o het departement Landbouw en Visserij.
 
1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger, van:
  o het departement Leefmilieu, Natuur en energie
 
Op voordracht van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal, 1 vertegenwoordiger 
en 1 plaatsvervanger
 
Op voordracht van de Vlaamse Landmaatschappij, 1 vertegenwoordiger en 1 
plaatsvervanger
 
Op voordracht van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1 vertegenwoordiger en 1 
plaatsvervanger
 
Op voordracht van de gemeente Kruibeke, 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger
 
Op voordracht van de erkende terreinbeherende natuurverenigingen uit de regio, 2 
vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers 
 
Op voordracht van de plaatselijke landbouworganisaties, 2 vertegenwoordigers en 2 
plaatsvervangers

De voorzitter van de beheercommissie Linkerscheldeoever wordt uitgenodigd voor de 
vergaderingen van de beheercommissie KBR, maar is niet stemgerechtigd.
 

1�



1�

Organisatie     Effectieve leden   Plaatsvervangers

Agentschap voor Natuur en Bos  Nachtergale Lieven
                (Voorzitter)

Agentschap voor Natuur en Bos  Vandenabeele paul          Vanpoecke Kurt            
      (Woudmeester)    (Boswachter)

Agentschap voor Natuur en Bos  Vanden Abeele Laurent        Vanden Bil Viviane     
      (projectleider LSO-KBR)           (Diensth. Natuur O-VL)

Afd Duurzame Landbouwontw.  Bollen Bart    Janssen Katrien

Afd Duurzame Landbouwontw  Meerschman Marc   Monsieur Liesbet

Afd Milieu-, Natuur en energiebeleid Stevens David   Van den Broeke elke

Afdeling Zeeschelde    Nollet Stefaan   Jansegers François      
           (Districtshoofd)

provinciale afdeling Gent   Vancauwenberghe Roland    Verboven Jan   
           (Afdelingshoofd)    (Diensthoofd project-
           realisatie VLM O-VL)

Dienst planning en Natuurbehoud  Dauwe Jozef     Van Brussel Didier
      (Gedeputeerde Leefmilieu)

Gemeente Kruibeke    Denert Antoine                     De Booser Veerle
      (Burgemeester)

Gemeente Kruibeke    Bogaert Stijn    Flor Buggenhout
      (Schepen potpolder)

Kruin vzw     Daniels Fernand   Smet Gilbert

Natuurpunt vzw    Symens peter    Dejaegher Bert

Boerenbond O-VL    De Nocker Guido
      (voorzitter)

Boerenbond O-VL    D’eer André    Smet peter

Genodigden/ Deskundigen

SDRonline     Stroobandt tina   Vander elst Mieke 
           (IMDC- afd. Zeeschelde)

Agentschap voor Natuur en Bos  Goossens Joris                     Geert Flamand
      (Natuurwachter)   (Natuurwachter)

Instituut Natuur- en Bosonderzoek Spanoghe Geert   Vandevoorde Bart
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Recentelijk werden paul Vandenabeele en Kurt Vanpoecke vervangen door respectievelijk Bjorn 
Deduytsche (beheerwachter) en tom Waes. 

ii. Vergaderingen 

De Beheercommissie Natuur Gecontroleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde 
vergaderde op volgende data:

 16 januari 2007 (installatievergadering)
 20 februari 2007
 22 maart 2007
 17 april 2007
 23 mei 2007
 16 juli 2007
 18 september 2007
 18 oktober 2007
 18 december 2007

Alle vergaderingen vonden plaats in de infokeet te Kruibeke. De verslagen van de vergaderingen 
liggen ter inzage op het kantoor van de voorzitter te Gent.

iv. Huisvesting

Voorzitter: Lieven Nachtergale
Agentschap voor Natuur en Bos
Gebr. Van eyckstraat 4-6
9000 Gent

Secretaris: tina Stroobandt
SDR bvba
pastoor De Meerleerstraat 109
9100 Sint-Niklaas

 
projectleider: Stefaan Nollet
Afd. Zeeschelde
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
2018 Antwerpen

Vergaderzaal BC Natuur KBR:
Infokeet Kruibeke
Scheldelei 1
9150 Kruiibeke
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B. ACTIVITEITEN 2007

i. Vergaderingen

Januari 29/01/2007   Infoavond onteigende landbouwers

Maart  19 & 26/03/2007 Vergadering Weidevogelmonitoring

April  23/04/2007  Vergadering Weidevogelmonitoring

Augustus 13/08/2007  Vergadering Weidevogelmonitoring

September 17/09/2007  Vergadering Weidevogelmonitoring

ii. Rondleidingen

Januari 23/01/2007   Bezoek landbouwers uit Gistel

Maart  19/03/2007   Bezoek Studenten universiteit Antwerpen 
     onder leiding van mevrouw Marleen Coenen
  20/03/2007   Bezoek Roemeense Delegatie

April  17/04/2007   Bezoek Roemeense Delegatie

November 03/11/2007   Bezoek Gemeenteraadsleden

December 05/12/2007   Bezoek Studenten universiteit Antwerpen 

Mensen kunnen in de infokeet terecht voor meer informatie aangaande het project.
De infokeet is doorlopend open op weekdagen van 9u tot 17u, in het weekend enkel op 
afspraak.

�0
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iii. Varia

April  Weidevogeltelling (monitoring)

Mei:  publicatie Nieuwsbrief
  Weidevogeltelling (monitoring)

Juli  Weidevogeltelling (monitoring)

Augustus: publicatie Nieuwsbrief

September plaatsen van Infoborden

Oktober plaatsen van Infoborden

November plaatsen posters in infoborden gemeente
  Verspreiding folder ‘honden aan de leiband’
  publicatie Nieuwsbrief
  27 & 30/11/2007 Boomplantactie

 Foto plaatsbezoek afdamming vervuiling Kasteelvijver
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5. toezicht op terrein
 

het toezicht in de polder van KBR werd uitgevoerd door middel van regelmatige dienstrondes 
door de plaatselijke natuurwachter. hierbij waren de belangrijkste aandachtspunten loslopende 
honden, sluikstort, motorcross, vogelvangst en de naleving van het stopzetten van de 
jachtactiviteiten. 

Voor de problematiek van de loslopende honden werd een informatiebrochure gemaakt in 
samenwerking met W&Z opdat de hondenbezitters duidelijk zouden weten waarom hun hond 
aangelijnd dient te zijn, namelijk ter bescherming van de wilde fauna (grondbroeders). Ook de 
landbouwers waren hiervoor vragende partij i.v.m. hun grazend vee, evenals andere wandelaars 
die loslopende honden als bedreigend ervaren. De bewustwording verloopt traag en zal een 
belangrijke tijdsinvestering blijven vragen. elke wandelaar erkent het probleem maar niet in 
betrekking tot de eigen hond.

Door het tijdig verwijderen van sluikstort verminderde de frequentie van nieuwe gevallen 
van sluikstort sterk. een tijdelijke overlast was terug te vinden rond de Rupelmondse Kreek. 
het ging hier hoofdzakelijk over inname van onteigende en verkrottende  visserhuisjes 
voor  feestjes en dergelijke met achterlating van afval tot zelfs sluikstort. Door de recentelijk 
aangevatte afbraak van deze verkrotte vissershuisjes zullen deze problemen uitdoven.

De problematiek van de motorcross speelt vooral in het weekend en werd dan ook aangepakt in 
het weekend wanneer de wachter samen met een collega op het terrein is. De werfwegen met 
aangrenzende zandstocks zijn een ideaal crossterrein voor motorcrossers en quads waardoor 
vooral naar de zandstocks toe verstoring dreigt naar broedvogels zoals oeverzwaluw en kleine 
plevier. er is op het terrein voldoende aanduiding van borden zodat het duidelijk is wat er kan 
of wat toegankelijk is voor wandelaars. 
het aantal gevallen van motorcross werd hierdoor onder controle gehouden. er werden hiervoor 
enkel verwittigingen gegeven. 

Aan het jachtgebeuren kwam een einde door de onteigeningen. eventuele stroperij moet ’s 
nachts worden opgevolgd. Vermits de natuurwachters ongewapend waren, kon hier niets rond 
gebeuren. hiervoor is in de toekomst een taak weggelegd voor de nieuwe cel handhaving van 
het Agentschap voor Natuur en Bos.

er waren enkele gevallen van vogelvangst met mistnetten. De netten werden verwijderd, de 
dader(s) kon(den) niet worden gevat.

Verder was er ondersteuning van het toezicht door regelmatige patrouilles van de lokale politie 
en de opmerkzaamheid van de vrijwilligers van de broedvogelinventarisatie.
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6. Monitoring 

Zoals onder hoofdstuk 3 aangegeven, vormt de monitoringsopdracht een onderdeel van het 
protocol tussen de verschillende partijen vertegenwoordigd in de beheercommissie. 

Zowel het gegeven dat quasi het volledige gebied is ingekleurd als vogel- en habitat-
richtlijngebied als het feit dat er voor het gebied strikte instandhoudingsdoelstellingen vanuit 
de compensatieverplichting zijn opgelegd, noodzaken immers een gedegen wetenschappelijke 
monitoring. 

het agentschap Natuur en Bos van het ministerie voor Leefmilieu, Natuur en energie is belast 
met de monitoring hiervoor verantwoordelijk. Zij geeft hiertoe de opdracht aan het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek.

De monitoring brengt jaarlijks de toestand en de evolutie in kaart van de bestaande en de 
nieuw ontwikkelde natuur gelegen in het werkveld van de beheercommissie. tevens worden 
de nodige suggesties naar bijsturing gedaan indien zou blijken dat maatregelen op bepaalde 
plaatsen niet de gewenste effecten hebben. 

Dit monitoringsrapport wordt jaarlijks medegedeeld aan de beheercommissie en wordt als 
bijlage gevoegd aan het jaarrapport van de beheercommissie.

De monitoring focuste vooral op de broedvogels, maar ook voor visstandsbemonstering, 
vleermuizenmonitoring, hydrologische en vegetatiekundige typering van het gebied werden in 
het verleden initiatieven genomen.

A. BROEDVOGELMONITORING: OPZET

i. Inspanning van de inventarisatie

Inventarisatie/monitoring van een selectie van de broedvogelpopulatie in het volledig  
studiegebied. Deze selectie omvatte alle Bijlage I soorten aangevuld met aandachtssoorten.
Voor de aandachtssoorten werd de selectie van het Linkerscheldeoevergebied overgenomen, 
aangevuld met enkele minder algemene soorten van de biotopen bos en bosranden.   

het veldwerk en het opmaken van de soortenkaarten gebeurde door 13 vrijwilligers van  
Natuurpunt Kruin. het INBO, ANB en Afdeling Zeeschelde zorgde voor opleiding, logistieke 
ondersteuning, digitale verwerking en rapportage van de resultaten.
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ii. Methode van inventarisatie : territoriumkartering

territoriumkartering is de methode om broedvogels te inventariseren die de betrouwbaarste 
resultaten oplevert én bovendien slechts matig arbeidsintensief en tijdrovend is. Op deze 
manier zijn de resultaten bovendien onderling en van jaar op jaar goed vergelijkbaar. zodat 
zij goed ingepast kunnen worden binnen de monitoring. een te inventariseren deelgebied was 
ongeveer 100 ha groot. het studiegebied werd zodoende in 7 deelgebieden ingedeeld, hierbij 
inclusief het noordelijke zanddepot dat afzonderlijk gekarteerd werd. hierin wordt een traject 
uitgestippeld zodat alle plaatsen maximaal 100 meter van dit traject liggen. het traject moet, 
inventariserend, op maximaal 4 uur te belopen zijn. 

tijdens het broedseizoen (eind maart-begin juli) worden langs dit traject minimaal 7 keer 
alle vogels gekarteerd (zowel auditieve als visuele waarnemingen). een inventarisatieronde 
begint ongeveer één uur voor zonsopgang. er kan één avondronde voorzien worden. De 
inventarisatieronde gebeurt telkens vanop een andere startplaats langs het traject teneinde van 
elke soort een paar maal de actiefste periode te beslaan.  

Bij de verwerking krijgt men dan een beeld van het aantal territoria per soort in het gebied. 
territoria worden afgebakend op basis van criteria zoals aantal geldige waarnemingen, 
uitsluitende waarnemingen, fusie-afstand, datum-grenzen… . uiteindelijk kan men van een 
gebied zeggen hoeveel koppels van elke soort er gebroed/territoria hebben.

B. TOTAALEVALUATIE MONITORING 

hieronder worden eerst de weidevogels weergegeven, daarna Bijlage I-soorten van de 
Vogelrichtlijn en de aandachtssoorten in taxonomische volgorde in tabelvorm.

i. Weidevogels

tabel 1: territoria van weidevogels in KBR van 2003 tem 2007

 
   2003  2004  2005  2006  2007 

Kievit    5    2    5    11   14
 
Scholekster   1    0    3    3     5

Scholekster IJsvogel Kievit Dodaars
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De 12 koppels Kievit in de polder kwamen niet tot broeden. De combinatie van bemesting 
vlak voor het broedseizoen en de droogte vanaf eind maart maakte het gebied uiteindelijk 
ongeschikt. enkel één van de twee koppels op de noordelijke zanddepot bracht jongen voort. 
Ook van de drie koppels Scholekster in de polder bracht slechts één koppel in Rupelmonde 
jongen groot.

ii. Bijlage I en aandachtssoorten

Wat de Bijlage I soorten betreft zijn de aantallen vergelijkbaar met de geschatte aantallen 
tijdens het onderzoek voor de Broedvogelatlas (periode 2003-2005) voor IJsvogel en Blauwborst 
waarvoor respectievelijk 3 à 6 en 30 à 40 territoria werden opgegeven. In die periode werd 
geen broedgeval van de Wespendief vermeld.  enkele soorten komen niet in het poldergedeelte 
of in de buitendijkse delen van het gebied voor. Zij broedden ofwel op de werf van de ringdijk 
of op de zanddepots: Fuut, tafeleend Waterral en, Kleine plevier. De aantallen van alle andere 
soorten worden in hoofdzaak wel behaald in het poldergedeelte of in de buitendijkse delen van 
het gebied.

Tabel �: territoria van Bijlage I soorten en aandachtssoorten in KBR in �00� (Traject  Ringdijk 
informatief, aantallen werden al opgenomen in verschillende deelgebieden).

��

       

        Kruibeke        Bazel    Rupelmonde

Blauwborst    5   21   14

Roodborsttapuit         1

sprinkhaanzanger      1   2

Kleine Karekiet   7   28   20

Fitis     2 

Bosrietzanger    24   32   14

Rietzanger    1  

Rietgors       2 

Waterral          3

eenden  Bergeend  3   3 

  Krakeend  14   12   7

  Slobeend  1  

  Kuifeend  1  

Weidevogels Kievit      5   7

  Scholekster     1   2

Ijsvogel       2   3

Futen  Dodaars     1   1 

Ganzen Canadagans  1 

plevieren Kleine plevier        3

patrijs     1 

Roofvogels Buizerd  1   2   3

  Sperwer     1

  Wespendief     1

uilen  Bosuil      2 

  Steenuil        2

Nachtegaal    1   4 

Wielewaal    1   4 

Koekoek       1 
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C. ANDERE MONITORINGSGEGEVENS

i. Monitoring huidige schorvegetatie KBR

Aansluitend op de monitoring van de watervogels en macrobenthos wordt de schorvegetatie 
langs de Zeeschelde in het algemeen en ter hoogte van KBR in het bijzonder opgevolgd. 

het vegetatieonderzoek op de schorren omvat twee complementaire objectieven. enerzijds 
moet het onderzoek leiden tot een globale toestandbeschrijving en tot inzichten in de successie 
op schorren en de daarvoor verantwoordelijke factoren en processen. Anderzijds levert 
het onderzoek gegevens die het evalueren van o.a. het beheer mogelijk maakt. terwijl de 
verworven data eveneens fungeren als input voor het opstellen van een vegetatiemodel voor 
de buitendijkse schorvegetaties en voor de implementatie van het nationaal en internationaal 
beleid (Kaderrichtlijn Water, Natura 2000, Instandhoudingdoelstellingen, etc.). 

Op twee verschillende methodes worden de schorvegetaties gemonitord. enerzijds wordt 
gebruik gemaakt van permanente kwadraten (pQ). Dit zijn vast afgebakende proefvlakken 
die verspreid langs de Zeeschelde en Durme zijn gelegen, verdeeld over verschillende 
vegetatietypes (rietlanden, struwelen, bossen, zilte graslanden, biezen, etc.). Van deze 175 
permanente kwadraten gelegen over de gehele zoet-brak gradiënt (52 op brakwaterschorren en 
123 op zoetwaterschorren) wordt om de drie jaar een vegetatiekundige opname gemaakt met 
behulp van de decimale schaal van Londo en dit sinds 1995. ter hoogte van KBR zijn 19 pQ’s 
gesitueerd waarvan in 1995, 197, 2001, 2004 en 2007 vegetatieopnames zijn gemaakt.

Vegetatiekaart (�00�) van een deel van de schorren ter hoogte van de Rupelmondse polder met 
aanduiding van de permanente kwadraten (rode cirkels)

��
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Anderzijds worden successief gebiedsdekkende 
vegetatiekaarten gemaakt van de schorvegetaties. Deze 
vegetatiekaarten geven de ruimtelijke spreiding van de 
verschillende vegetatietypes weer. Door vegetatiekaarten van 
verschillende jaren met elkaar te vergelijken verkrijgt men 
een beeld van de ruimtelijke veranderingen en successie. Bij 
de opmaak van de kaarten wordt een holistische of top down 
benadering gevolgd. Op basis van luchtfoto’s en/of orthofoto’s 
worden herkenbare vegetatie-eenheden afgebakend binnen 
een GIS. tijdens het groeiseizoen worden deze vegetatie-
eenheden ter plaatse geverifieerd en benoemd door ze aan een 
bepaald vegetatietype toe te wijzen. De karteringseenheden 
zijn afgeleid uit een voorafgaande vegetatietypologie. 
Vegetatiekaarten van heel de Zeeschelde, Rupel en Durme zijn 
gemaakt in 1992, 1996 en 2003. 

 
ii. Hydrologische monitoring KBR

Sinds 1996 is gestart met de monitoring van het grondwater in 
de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde aan de hand van 
een piëzometernetwerk. In 1998 is het netwerk sterk uitgebreid 
tot ongeveer 60 piëzometers waarvan 20 nesten bestaande 
uit 2 piëzometers met filters op verschillende diepte om aldus 
stijghoogteverschillen te kunnen opmeten. Sinds 2003 wordt 
op verschillende locaties in de polder ook het oppervlaktewater 
opgemeten. In functie van de werken of nieuwe vraagstellingen 
zijn geregeld piëzometers bijgeplaatst of verplaatst of 
wordt er op nieuwe plaatsen het oppervlaktewaterniveau 
opgemeten. Zo zijn in 2007 nog extra piëzometers geplaatst 
in het weidevogelgebied van Rupelmonde om een beter beeld 
te krijgen van de huidige hydrologie en om in de toekomst 
het hydrologisch beheer te verfijnen. tot op heden worden 
alle piëzometers tweemaal per maand opgemeten. Ook de 
chemische samenstelling van het grondwater is verschillende 
keren bepaald. 

iii. Besluit

In de polder van KBR wordt een vernatting nagestreefd waarbij 
de daling van het grondwater die aanvat midden maart verlaat 
wordt tot midden mei. tot op heden zijn echter nog geen 
specifieke vernattingsmaatregelen getroffen. 

uit de resultaten van de grondwatermetingen bleek het 
grondwaterniveau in 2007 reeds vanaf midden maart te dalen, 
de vernatting is dus nog niet bereikt. In een aantal zones zakte 
het grondwater echter minder diep weg in de zomer wat eerder 
te wijten is aan weersomstandigheden (natte maand juli) of aan 
de uitvoering van de werken. 

Locaties van de piëzometers 
en peilschalen in de polder 
van KBR.
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Tijdreeks van een aantal 
piëzometers (gelijke 
symbolen zijn gelijke 
meetpunten). Het grondwater 
zakt weg tot �.�m onder 
het maaiveld op de centrale 
donk (KBRP0��X) terwijl 
het grondwater in de 
elzenbroekbossen (KBRP0�1X 
en P0�1X) amper tot 0.�m 
wegzakt in de zomer. De 
laatste jaren zegen de peilen 
in de bossen (KBRP00�X en 
P0�9X) minder diep weg in 
de zomer dan voorgaande 
jaren. 
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7. Verwerving 

Op datum van 19 oktober 2000 besliste de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken 
en energie dat kon worden overgegaan tot onteigeningen op het grondgebied van Kruibeke 
voor, in eerste instantie, de aanleg van de ringdijk en zandstocks en de aanpassingen aan 
de Scheldedijken. Dit in overeenstemming met de wettelijke beschikkingen betreffende de 
rechtspleging bij uiterst dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, 
die het voorwerp uitmaken van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962. De eerste akte werd 
verleden op datum van 1/03/2001. een volgend onteigeningsbesluit werd uitgevaardigd op 
datum van 6 september 2001 t.b.v. de geplande inrichting van het binnengebied. 

Deze gronden werden en worden verworven volgens een vastgelegde fasering onder invloed 
van de geplande werken en de te realiseren natuurcompensaties. 

eind 2007 is de stand van zaken de volgende: 

totale oppervlakte projectgebied  te verwerven   Verworven dd. 12/07

± 750 ha     576 ha / 1345 percelen 512 ha / 1127 percelen

Slechts zeer sporadisch resteert nog een perceel met akkerbouw, een getuige van de 
laatste nog te verwerven stukken grond. enkele grote onteigeningen staan echter in het 
verschiet.Dankzij het decreet betreffende de waterkeringen zullen de werken - en dus de 
natuurinrichting- geen vertraging oplopen door conflict met nog te onteigenen eigendom.

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de onteigeningen in het projectgebied in de periode 
december �00� tot december �00�. 
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8. Inrichting 

Gezien het gecontroleerd overstromingsgebied momenteel in volle aanleg is, is de timing 
van de natuurinrichting gekoppeld aan de werkzaamheden met het oog op de realisatie van 
het overstromingsgebied. Zowel de aanleg van het overstromingsgebied zelf als de realisatie 
van de natuurwaarden worden dan ook gefaseerd uitgevoerd. uit berekeningen van het 
Waterbouwkundig Laboratorium  blijkt dat het gebied na de aanleg gemiddeld  1 à 2 maal 
per jaar zal functioneren als gecontroleerd overstromingsgebied. het GOG komt dus slechts 
sporadisch en voor een relatief korte duur, onder invloed van een stormtij onder water te staan. 

Voor de verkenning van natuurpotenties is het systeem van potentiekaarten en 
natuurtypereeksen gebruikt. potentiekaarten geven op basis van abiotiek weer waar bepaalde 
natuurtypereeksen kunnen voorkomen of zich kunnen ontwikkelen. een natuurtypereeks omvat 
verschillende natuur- of vegetatietypes die zich onder gelijkaardige abiotische omstandigheden 
kunnen ontwikkelen onder verschillende beheersvormen (maaien, begrazen, kort of lang 
cyclisch beheer, nulbeheer). Om deze potentiekaarten op te stellen is een gebiedsspecifiek 
GIS-model gemaakt, gebaseerd op een digitaal hoogtemodel (DhM) en grondwatermeetreeksen 
van het gebied. In valleigebieden zijn grond- en oppervlaktewaterregimes immers, naast 
het gevoerde beheer, bepalend voor de vegetatietypen. Naast potenties onder huidige 
omstandigheden zijn ook potenties verkend onder gewijzigde abiotische omstandigheden, 
zoals vernatting van het gebied en overstroming bij stormvloed. het plan streeft naar een 
integraal beheer van het gebied als één groot aaneengesloten natuurontwikkelingsgebied 
met grote eenheden rivierbegeleidend bos in het westen, waarbinnen zich een gradiënt van 
natte naar drogere bostypes kan profileren, en met meer open, natte graslanden in het oosten 
die onder andere geschikt zijn voor weidevogels. Daartussen zullen zich door begrazing met 
runderen en paarden geleidelijke overgangen ontwikkelen. Rekening houdend met verschillende 
juridische randvoorwaarden zijn op basis van de potentiekaarten alternatieven geformuleerd 
voor verschillende deelgebieden, zowel voor inrichting als voor beheer.  

Binnen het GOG KBR kunnen een aantal deelzones gedefinieerd worden, gebaseerd op de 
toekomstige inrichting die de gebieden zullen kennen. 

A. BOSSEN EN BOSCOMPENSATIES

De bestaande rivierbegeleidende broekbossen bevinden zich vooral in het zuiden en westen 
van het GOG. Rekening houdend met de in het kader van de realisatie van dit project 
noodzakelijke ontbossingen zal dit rivierbegeleidend bos uitgebreid worden. Deze uitbreiding 
zal vooral via spontane ontwikkeling en aanplantingen gebeuren.

het bosdecreet (13 juni 1990) legt een compensatieverplichting op voor elk bos dat van 
bestemming verandert met het oog op behoud van gelijkwaardig bosareaal. 
Voor de aanleg van de ringdijk ter bescherming van de dorpskernen van Kruibeke, Bazel 
en Rupelmonde werd er 18 ha aan bos (waarvan 16 ha prioritair elzenbroekbos) gerooid. 
een compensatieverplichting met factor 2 werd door de Vlaamse Regering vastgelegd in de 
stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de ringdijk. 
Bijkomend dient 32,5 ha bossen te worden gerooid om ruimte te maken voor weidevogelgebied. 
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Gezien de gevarieerde aard van het bos dat dient te verdwijnen (zowel elzen(broek)bos als 
populierenbos) legt het bosdecreet een compensatie op van ongeveer 40 ha. Verder zal er 
een strook van 7,3 ha ontbost worden waar later het maaiveld verdiept zal worden t.b.v. 
de afwatering van de Barbierbeek door de polder van Kruibeke, de hiertoe te compenseren 
oppervlakte bedraagt 10,4 ha. 

Volgende tabel geeft een overzicht van de compensaties t.g.v. rooiingen in het kader van 
de aanleg van de ringdijk en inrichtingsmaatregelen in relatie tot de realisatie van het 
weidevogelgebied en geulaanzet voor de nieuwe loop van de Barbierbeek. 

Ontbossing                 Oppervlakte

Boscompensatie voor ringdijkaanleg       - 36 ha

Ontbossing in functie van realisatie integraal plan (totale oppervlakte) 

D.i. boskap weidevogelgebied, boskap zone barbierbeekgeul te KGGG.   - 51.5 ha

totaal             - 87,5 ha

Compensatie                 Oppervlakte

Aanplanting in combinatie met spontane bosontwikkeling
rivierbegeleidende alluviale bostypes        + 44,3 ha

Bosontwikkeling bos-weidelandschap in deelgebied RGOG
(min. 2/3 bosontwikkeling van de totale oppervlakte 27,3 ha)    + 11,5 ha

Struweel- en bosontwikkeling in slikken-schorrensysteem in 
deelgebied KGGG (min. 1/3 bosontwikkeling)      + 32,7 ha

Struweel- en bosontwikkeling in slikken-schorrensysteem 
Fasseitpolder (min. 1/2 bosontwikkeling van de totale oppervlakte 11,3 ha)  + 6 ha

totaal             + 94.5 ha

B. WEIDEVOGELGEBIED

Voor het kunnen behalen van de 100 broedende weidevogels (‘Nooddecreet’) wordt een 
weidevogelgebied gerealiseerd in de polders van Bazel en Rupelmonde met een indicatieve 
oppervlakte van 150 ha. 

Op 2 oktober 2007 werd de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor verscheidene 
infrastructuurwerken in het GOG KBR. In dit kader is de vergunning voor het rooien van 32,5 
ha bos in de oostelijke delen van de polders van Bazel en Rupelmonde zodat een open gebied 
kan bekomen worden een belangrijke stap. Intussen is meer dan 80% van het weidevogelgebied 
met behulp van de lokale landbouwers omgezet naar permanent grasland. 

De plas dras situatie die in het voorjaar die weidevogels aantrekt zal gerealiseerd worden 
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door een verhoging van de grondwatertafel. Om een tragere afvoer van het grond- en 
oppervlaktewater te bekomen zullen stuwen aangelegd worden die aangepast kunnen worden 
naargelang de resultaten van de monitoring. Ook zullen al dan niet bestaande grachten 
uitgediept en verbreed worden met flauwe oevers. een laatste maatregel is het graven van 
kreken. Voor deze maatregelen werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd op 24 
december 2007. 

C. SLIKKEN EN SCHORREN

De genoodzaakte compensatie in het projectgebied GOG KBR volgens de resolutie van 
20/02/2002 betreffende de toepassing van de vogel- en habitatrichtlijn ter compensatie van 
grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en de Zeeschelde, ter aanzuivering van het 
historisch passief, houdt 300 ha slikken schorren in. 

een groot gedeelte van deze slikken en schorren zal ingevuld worden via het systeem 
‘gecontroleerd gereduceerd getij’ (GGG). Onder invloed van de getijwerking van de 
Schelde stroomt via de inwateringssluizen het water dagelijks het gebied binnen. Via de 
uitwateringssluizen, die ook in het kader van de werking als GOG dienen, stroomt het water 
tijdens laag water terug naar de Schelde. Wegens de lagere ligging van het poldergebied en 
de noodzaak het bergingsvermogen van het overstromingsgebied te behouden wordt via deze 
sluiswerking de getijamplitude gereduceerd zodat slik- en schorfuncties gerealiseerd kunnen 
worden op dit lagere niveau. 

De polder van Kruibeke, de Kruibeekse kreek en het oostelijk deel van de polder van Bazel 
zullen worden ingericht met dit systeem. 

Voor de realisatie van slikken en schorrengebied in de polder van Kruibeke is op 2 oktober 
2007 de vergunning verkregen voor de bouw van de in- en uitwateringsconstructies. De werken 
ter realisatie van de uitwateringsconstructie werden intussen opgestart, Op 17 december 
2007 werd een aanvraag ingediend voor een kapmachtiging. Zodanig zullen alle populieren 
en uitheemse bomen en stuiken gekapt worden om ruimte te maken voor de basis van een 
dynamisch slikken en schorrenlandschap. 

De Kruibeekse Kreek zal zijn verbinding met de Barbierbeek verliezen en ook functioneren als 
een GGG doordat de uitwateringsconstructie in de Scheldedijk deels permanent open zal staan. 
Verder zal deze Kreek omsloten zijn door compartimenteringsdijken van + 3,5 m tAW.

een deel van de Bazelse polder zal ook volgens een gereduceerde getijdewerking ingericht 
worden als slikken en schorren. er zullen 2 hoge inwateringssluizen voorzien worden die de 
kruin van elk tij zullen binnen laten stromen. In combinatie met de 2 lage uitwateringssluizen 
wordt op die manier een gereduceerde getijdenwerking gecreëerd. 
Voor de voornoemde sluizen werd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd op 24 
december 2007. een compartimenteringsdijkje langs de Lange Gaanweg van + 2,5 m tAW zal 
verhinderen dat het getij de achterliggende zoetwaterminnende broekbossen bereikt. 

een andere belangrijke invulling van deze oppervlakte slikken en schorren beslaat de  
‘klassieke’ slikken en schorren. een belangrijk deel hiervan wordt gerealiseerd via het 
landinwaarts verleggen van de bestaande Scheldedijk ter hoogte van de Fasseitpolder. Door 
deze  dijkverlegging komt dit deelgebied volledig buitendijks te liggen en zullen zich hier 
buitendijkse slikken en schorren ontwikkelen. 
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9. Beheer

A. ONDERHOUDSOVEREENKOMSTEN

Op de ertoe geschikte gronden die W&Z NV in eigendom heeft of beheert binnen het 
GOG KBR, en die nog niet ingenomen zijn in het kader van de realisatie van het GOG, 
kunnen geïnteresseerde landbouwers die onteigend werden in het GOG KBR jaarlijks 
een onderhoudsovereenkomst afsluiten met W&Z NV. Om in aanmerking te komen voor 
een onderhoudsovereenkomst dienen de onteigende landbouwers jonger dan 65 jaar en 
landbouwer in hoofdberoep te zijn. 

het systeem berust op het gegeven dat de verworven percelen die nog niet ingenomen zijn 
voor infrastructuurwerken of nog niet omgevormd zijn met het oog op het toekomstige 
invulling van het GOG, onderhouden dienen te worden. Bovendien worden op deze manier voor 
wat het weidevogelgebied betreft reeds stappen gezet in het kader van de realisatie van de 
doelstellingen.

het afsluiten van deze overeenkomsten dient beschouwd te worden als een 
overgangsmaatregel, die bovendien ook flankerend werkt voor wat de impact van de realisatie 
van het project op de landbouwsector betreft. Om de landbouwsector zo min mogelijk te 
belasten en daar zij tevens ook de middelen hebben om het onderhoud uit te voeren worden zij 
dus hiertoe ingeschakeld. 

Binnen dit onderhoud werd, rekening houdend met de te behalen doelstellingen, opgelegd de 
akkerlanden of tijdelijke graslanden om te zetten naar permanent grasland. Op het vlak van 
bemesting, maaidata en beweiding werden bovenop de algemeen geldende normen nog geen 
verplichtingen opgelegd rekening houdend met de stand van zaken van de realisatie van het 
project zelf. In de schoot van de Beheercommissie Natuur GOG KBR werden reeds een aantal 
initiatieven genomen om de betrokken landbouwers ervan te overtuigen op vrijwillige basis nu 
reeds maximaal rekening te houden met de doelstellingen van het weidevogelgebied. 

De onderhoudsovereenkomsten worden jaarlijks geëvalueerd door de Beheercommissie en 
bijgestuurd waar nodig. 

Van 2005 tot en met 2007 bleef de inhoud van de onderhoudsovereenkomsten ongewijzigd. Na 
evaluatie door de Beheercommissie werd voor de onderhoudsovereenkomsten van 2008 echter 
besloten een nulbeleid op te leggen m.b.t. het gebruik van pesticiden. Verder is ook het maaien 
van rietkragen bij contract verboden. 

In 2007 heeft W&Z NV met 49 onteigende landbouwers een onderhoudsovereenkomst 
weidevogelbeheer afgesloten. Dit komt overeen met 267 ha of 494 percelen. In het 
weidevogelgebied zelf waren 24 landbouwers actief; d.i. 142 ha of 211 percelen.
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B. LANDBOUWPROBLEMATIEK

i. Grondenbank

het Nooddecreet voorzag in de activering van de grondenbank ten behoeve van de 
landbouwers in hoofdberoep waarvan landbouwgoederen liggen in de in artikel 2 van dit 
decreet opgesomde gebieden. 

In uitvoering hiervan keurde de Vlaamse Regering op 22 november 2002 het 
herstructuratieaanbod voor Kruibeke goed. Deze beslissing hield in dat de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) via de oprichting van de Grondenbank aan Kruibeke 
landbouwgoederen ter beschikking stelt, in gebruik of in eigendom, aan landbouwers en 
eigenaars die na uitwinning of onteigening op een andere lokatie actief willen blijven. De 
landbouwers die omwille van de ontwikkeling van het GOG KBR uitgewonnen of onteigend 
worden, zouden dan de keuzemogelijkheid krijgen tussen ofwel een financiële vergoeding 
ofwel grond als vergoeding in natura. 

Naast de mogelijkheid te kiezen tussen ‘geld of grond’ werden geen bijkomende maatregelen 
voorzien ter begeleiding van de getroffen sector. ter voorbereiding van deze grondenbank 
werd een enquête uitgevoerd onder de landbouwers in de getroffen regio. er bleken weinig 
‘wijkers’ te zijn (landbouwers die niet geïnteresseerd zijn in ruilgronden en mogelijks stoppen 
waardoor er mogelijkheden ontstaan tot verwerving van gronden buiten het projectgebied). 
Niettegenstaande deze resultaten werd de grondenbank toch opgericht. Dit gezien het 
vermoeden dat de resultaten van de enquête beïnvloed waren door de algemene weerstand 
tegen de realisatie van het project zelf. er werd ook vermoed dat een aantal (oudere) 
landbouwers zonder opvolgers, na verwerving met aankoopvergoeding van hun gronden in het 
projectgebied toch zouden stoppen waardoor gronden buiten het projectgebied ter beschikking 
zouden komen. 

een eerste evaluatie van de werking van de grondenbank LSO (Linkerscheldeoever) geeft aan 
dat de daar (tijdens 10-tallen jaren) opgebouwde grondreserve cruciaal is. Meer dan 80% van 
de gerealiseerde grondruilen is uitgevoerd met deze reserve. extra aankopen (buiten de te 
verwerven gebieden) betreffen vooral gronden van gebruikers/eigenaars die in het kader van 
het Sociaal Begeleidingsplan Doel hun eigendom en de bijhorende landbouwgoederen aan de 
grondenbank LSO verkochten. Door de grondenbank LSO werd 60 ha (1/3 van de oppervlakte) 
effectief door uitruiling verworven waarbij 16 landbouwers (1/2 van de betrokken gebruikers) 
andere gronden kregen.

Ook voor de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan wordt voor de verwervingen het 
instrument ‘grondenbank’ voorzien met bijkomende flankerende maatregelen ter begeleiding 
van de landbouwsector (extra vergoedingen voor wijkers, …).

Na enkele jaren bleek dat de ‘grondenbank KBR’ geen vervangende cultuurgronden kon 
aankopen. Veel uitgewonnen/onteigende landbouwers verkiezen te blijven boeren buiten 
het projectgebied zodat geen gronden beschikbaar komen. het aanbieden van ruilgronden 
ter verwerving van gronden binnen het projectgebied was bijgevolg niet mogelijk. Gezien 
de hoogdringendheid van het project werd, niettegenstaande de betrokken landbouwers bij 
de onderhandelingen aangaven te kiezen voor ruilgronden, overgegaan tot verwerving met 
klassieke aankoopvergoeding.

Deze verwervingen via aankoopvergoeding, hebben intussen de gronddruk in de omgeving 
zeer sterk verhoogd. Binnen het huidige landbouwbeleid is het beschikken over grond (gaande 
van eigendom, pacht tot zelfs burenregelingen waarbij mest ingebracht wordt op percelen in 
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eigendom of pacht van derden) namelijk een zeer belangrijk gegeven met belangrijke financiële 
implicaties voor de betrokken landbouwers (bijvoorbeeld ‘superheffingen’ in het kader van het 
mestdecreet, …). De realisatie van het GOG te Kruibeke zorgt er voor dat de vraag naar grond 
zowel op korte als op lange termijn het aanbod overstijgt. Door de realisatie van het GOG is 
het landbouwareaal in deze regio immers een stuk kleiner geworden, doch het aantal actieve 
landbouwers blijft nagenoeg hetzelfde. Dit zorgt voor verhoogde prijzen, moeilijkheden voor 
mestafzet (met de eruit volgende financiële implicaties), verhinderde groeimogelijkheden voor 
de bedrijven, etc. In de zeldzame gevallen dat gronden beschikbaar komen (eigendom of pacht) 
is de prijs substantieel verhoogd. Ook op het vlak van de burenregelingen ontstaat er een 
verhoogde druk. Belangrijk is dat ook schijnbaar niet getroffen landbouwers, bijvoorbeeld met 
burenregelingen in de regio, getroffen worden in hun bedrijfsvoering door de aanleg van het 
GOG.

Daarom werd vanuit W&Z NV voorgesteld om ook met betrekking tot de realisatie van 
het gecontroleerd overstromingsgebied te Kruibeke flankerende maatregelen voor 
de landbouwsector toe te passen. Zoals het (al dan niet tijdelijk) inschakelen van de 
landbouwsector ter realisatie van de doelstellingen van het project. 

 

C. BOSBEHEER 

Naar bosbeheer ligt de eerste prioriteit op het starten van een omvormingsbeheer. Daarin staat 
het verwijderen van exoten centraal. De doelstelling is het omvormen van populierenbestanden 
en vertuinde percelen naar elzen- en essenbos. Verder ligt de nadruk vooral op 
boscompensaties en –aanplanting waarbij wordt onderzocht hoe kolonisatie door bosplanten 
kan worden versneld via inbrenging van bosbodems uit geaffecteerde bestanden.

het beheer van een groot aaneengesloten veelzijdig natuur- en bosgebied als het GOG-KBR 
vereist een grondige voorbereiding. hiervoor zal een gedetailleerd beheerplan uitgewerkt 
worden. In dit meerjarenplan worden alle nodige beheersmaatregelen opgenomen. Deze 
maatregelen hebben betrekking op het behalen van de natuurdoelstellingen, maar kunnen 
evenzeer betrekking hebben op het vrijwaren van de toegankelijkheid van het gebied (bv. 
maaien van wandelpaden, herstellen van knuppelpaden). Dit document zal toelaten om de 
beheerplanning te organiseren voor de komende jaren.
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10. Besluit

In 2007 werden essentiële stappen gezet voor de realisatie van de natuurinrichting in het 
projectgebied. er werden fundamentele stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd 
en belangrijke plannen getekend voor sluizen en stuwen die de vernatting van het gebied 
mogelijk zullen maken. Daarbij werden ook de kapvergunningen en omvormingsbesluiten voor 
bosgebieden niet vergeten. 

Op die manier werden belangrijke landschapsveranderingen doorgevoerd - definitieve 
zoals het verdwijnen van populierenrijen  en -bestanden, maar ook tijdelijke in de vorm van 
oeverzwaluwenwanden in de zandstocks, opschorten van werken aan poelen en plassen tijdens 
het broedseizoen, enzovoort.

De meest zichtbare verandering - het omvormen van maïsakkers naar grasland werd in 
samenwerking met de plaatselijke landbouw gerealiseerd. Onderhoudscontracten zetten 
lijnen uit voor een overgangsbeheer dat gaandeweg wordt verfijnd en aangepast aan de snel 
veranderende omstandigheden.

Slechts zeer sporadisch resteert nog een perceel met akkerbouw, een getuige van de laatste 
nog te verwerven stukken grond. enkele grote onteigeningen staan echter in het verschiet.
Dankzij het dijkendecreet zullen de werken - en dus de natuurinrichting- geen vertraging 
oplopen door conflict met nog te onteigenen eigendom.

De natuurinrichtingsfase is dus volop van start gegaan, met speciale aandacht voor het 
weidevogelgebied.  In 2008 zullen de meeste ingrepen in functie van een optimaal (water-
) beheer van start gaan of afgerond worden (bomen gerooid, stuwtjes plaatsen, terreinen 
vergraven, …)

een ander aandachtspunt wat met de voortschrijdende inrichting van het gebied steeds 
meer aan belang wint is de concretisering van het recreatief medegebruik. het gebied heeft 
grote potenties in het kader van streekontwikkeling, als toeristische troef of aangenaam 
recreatiegebied voor de lokale gemeenschap. een doordachte combinatie van de recreatieve 
functie met de lopende natuurontwikkeling moet geacht worden een meerwaarde te kunnen 
bieden voor zowel de natuurdoelstellingen als voor de recreatieve beleving van het gebied.

Om al deze inspanningen naar inrichting en beheer voldoende slaagkansen te geven, zal er 
ook de nodige aandacht moeten blijven bestaan voor het toezicht op het gebied. het valt te 
verwachten dat dit aspect in de toekomst alleen maar aan belang zal winnen. Op dit moment is 
er reeds een goed evenwicht gevonden tussen sensibilisatie, preventie en bestraffend optreden.
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11. Bijlagen
A. PROTOCOL
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B. BESLUIT VLAAMSE REGERING
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C. KAART
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D. MATRIX
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