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De bouw 
van de 

uitwateringssluis in 
Kruibeke bereikte in 2008 een 

finaal stadium.
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van buitendijkse slikken en schorren en wilgenvloedbossen te realiseren, is het wachten op de 
verlening van de op 2 april 2008 aangevraagde bouwvergunning. Daarnaast is de timing van 
de infrastructuurwerken ook afhankelijk van de verplaatsing van de leidingen van Air Liquide. 
Wanneer de vergunning is verleend en de leidingen zijn verplaatst, wordt eerst een nieuwe 
Scheldedijk landinwaarts getrokken. Vervolgens wordt de oude Scheldedijk weg gegraven. 
 

7.3.2 Weidevogelgebied

In de polders van Bazel en Rupelmonde, moet 150 ha weidevogelgebied gerealiseerd worden 
in navolging van het nooddecreet. Na realisatie dient dit weidevogelgebied minstens 100 
broedparen weidevogels aan te trekken. De stand van zaken van de ringdijk, een noodzakelijke 
voorwaarde voor de aanleg van het weidevogelgebied, staat weergegeven onder 7.2.1.

Hoe een weidevogelgebied ontwikkelen?
Een weidevogelgebied is een wijds landschap met een zeker microreliëf dat gekenmerkt wordt 
door:

 een open landschap zonder hoge bomenrijen of bossen

 afwisseling van nattere en droge zones

 gedeeltelijk plasdras situaties in het vroege voorjaar

 zeer korte, vleksgewijs zelfs afwezige vegetatie (slikranden, depressies, …).   

 een korte grasmat, zichtbaar gevarieerd en met een minimum aan opgaande 
vegetatie (rietkragen of delen russen of zeggen) in en tussen de percelen.   

Een gevarieerde grasmat, die zich later in het voorjaar tot een soortenrijk grasland 
ontwikkelt, garandeert voldoende voedsel voor de jongen.

Het open weidevogelgebied in Rupelmonde.
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Om een jarenlang bemest agrarisch gebied, waarin ook het hydrologisch regime gericht 
was op agrarisch gebruik, om te zetten in soortenrijk grasland met typerende korte, 
open grasmatten in de voorjaarstoestand is een periode van verschraling en vernatting 
noodzakelijk. Deze wordt gekenmerkt door:

 nulbemesting

 een intensief maar aangepast maaibeheer, eventueel met nabeweiding

 verhoging van de grondwaterstanden

Tijdens het verschralingsbeheer wordt beoogd zoveel mogelijk nutriënten uit het systeem 
te halen om op relatief korte termijn van een monotone, snel groeiende grasmat tot een 
gevarieerde grasmat te komen met trager en later groeiende soorten. Het niet meer toedienen 
van bijkomende nutriënten is daarom de noodzakelijke eerste stap. Door het maaien en 
afvoeren van de vegetatie wordt deze doelstelling verder bereikt. Dit beheer moet evenwel 
ook rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van weidevogels vanaf half maart. 
Daarom is het belangrijk een begindatum af te spreken voor eventueel maaibeheer.

Als overgangsmaatregel naar dit eindbeeld van een weids open grasland met voldoende structuur 
en diversiteit dienden alle akkers – ook die buiten de contouren van het weidevogelgebied - 
omgezet te worden naar weiland. Die situatie werd in 2008 op 1 perceel na volledig bereikt. Op 
die manier worden ook de als slikken- en schorren ingekleurde zones gefaseerd voorbereid op 
hun uiteindelijke invulling. 

Om het vochtige gediversifieerde grasland te ontwikkelen worden twee vernattingsmaatregelen 
doorgevoerd. Enerzijds worden er langsgrachten gegraven en worden de aanwezige grachten 
verbreed. De daarvoor benodigde vergunningen werden verleend op 24 november 2008, maar 
natte situaties lieten nog niet toe de werken te starten. Deze glooiende verdiepingen zullen 
begraasd worden om te voorkomen dat ze dicht groeien met riet. Anderzijds streeft men ook 
vernatting na door het plaatsen van stuwen. Ook daarvoor zijn de vergunningen bekomen. 

Aan het eerste criterium, zijnde de openheid van het gebied, is inmiddels voldaan. Populieren- en 
(in beperkte mate) elzenbroekbossen vormden samen met bomenrijen een gesloten landschap, 
ongeschikt voor weidevogels. Bomen zijn uitkijkposten voor predatoren, waardoor weidevogels 
zich weinig aangetrokken voelen. Deze moesten dus afgevoerd worden. De vergunning voor het 
kappen van 32,5 ha bos in de oostelijke delen van de polders van Bazel en Rupelmonde werd 
op 2 oktober 2007 verleend, zodat men in het voorjaar van 2008 het rooien van bomen en 
frezen van boomstronken reeds kon beëindigen. Deze werkzaamheden waren echter nog niet 
voltooid bij het begin van het broedseizoen, waardoor de weidevogels nog niet van de ruimte 
konden profiteren. Deze gerooide oppervlakte bomen wordt gecompenseerd in het kader van het 
bosdecreet zoals hieronder verder wordt toegelicht.
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Resultaat van boomplantactie eind 2007, die ook in 2009 wordt georganiseerd in het kader 
van de boscompensatie. Deze natuur-educatieve uitstap voor 300 Groot-Kruibeekse lagere 
schoolkinderen draagt bij aan de verbreding van het maatschappelijk draagvlak.

7.3.3 Bossen en boscompensaties

Compenserende bebossing dient krachtens het bosdecreet uitgevoerd te worden binnen een 
periode van twee jaar voor aanplanting en vijf jaar voor spontane bebossing. De werkgroep 
bossen en boscompensaties, in 2008 opgericht in de schoot van de Beheercommissie, stelde 
een bebossingssplan op, waarvan een aantal onderdelen nu in realisatie gaan.

7.3.3.1 Boscompensatie in Bazel

Op vraag van de landbouwers zal in Bazel de spontane bosontwikkeling, ter compensatie van 
de aanleg van de ringdijk en de inrichting van het weidevogelgebied pas eind 2009 worden 
doorgevoerd aangezien zij die zone nog een seizoen zouden kunnen gebruiken. In voorbereiding 
daarvan zal in het voorjaar van 2009 enkel een soortenrijke mantelzoom worden aangeplant 
(zie Figuur 7.2). In het kader daarvan wordt een boomplantactie georganiseerd voor de Groot-
Kruibeekse scholen, teneinde het maatschappelijke draagvlak van de lokale gemeenschap te 
vergroten. W&Z zal met het oog op die spontane ontwikkeling voorbereidende maatregelen treffen 
zoals het ploegen en frezen van de om te vormen landbouwpercelen. Op deze manier krijgen 
koloniserende boom- en struiksoorten de beste kans om zich te vestigen.

7.3.3.2 Boscompensatie in Rupelmonde

Ten oosten van de Rupelmondse Kreek werden in 2006 en 2007 een aantal percelen aangeplant. 
In het kader daarvan werden boomplantacties georganiseerd voor de Groot-Kruibeekse scholen, 
teneinde het maatschappelijke draagvlak van de lokale gemeenschap te ve rgroten
In het noorden van de Rupelmondse polder worden in het voorjaar van 2009 een aantal door 
bestaand bos omgeven percelen ingevuld door spontane verbossing. Ook wat het zuidelijke bos-
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weidelandschap betreft zal in het voorjaar van 2009 gewerkt worden met spontane verbossing 
(14,5 ha). W&Z zal voor de aanvang van het volgende broedseizoen ploegwerk verrichten om de 
ideale condities te scheppen. Dit ploegwerk is erop gericht spontane verbossing met soorten als 
wilg, berk, zwarte els en es, door zaden afkomstig uit de omliggende bossen, te faciliteren.

7.3.3.3 Maatregelen ter kwaliteitsverbetering van de bossen

 Tijdens de werkzaamheden in het GOG merkte de Beheercommissie op dat de afvoer van de 
vervuilde Kasteelvijver in Bazel nog als een open riool door het GOG KBR liep. De BC lokaliseerde 
waar de vervuilde beek kon afgedamd worden, en spoorde de gemeente Kruibeke aan hiertoe 
actie te ondernemen in afwachting van de werkzaamheden van Aquafin. Van zodra de steden_
bouwkundige vergunning is verleend, kan gestart worden met de plaatsing van een pomp die het 
vervuilde water naar een collector stuurt, waardoor de vervuiling wordt stopgezet. Het einde van 
de eerste fase van de aanleg van pompen en collectoren is gepland in de loop van 2009.

 In 2008 verhoogde de natuurlijke kwaliteit in het Rupelmondse compartiment, als gevolg van 
het verwijderen van exoten. Na het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning zijn de 
vissershuisjes rond de Rupelmondse Kreek grotendeels afgebroken. 

 Tevens zijn de vergunningen voor de bouw van een stuw nabij de Fasseit voor een betere 
regeling van het waterpeil van de elzenbroekbossen verleend.

45

Figuur 7.2: 
Overzichtskaart 
aanplant mantelzoom 
in de Bazelse polder. 
De percelen tussen 
mantelzoom en 
bestaand bos worden 
bewerkt met het 
oog op spontane 
bosontwikkeling. 
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Figuur 7.3: 
Zone voor bos-
grondtranslocatie 
in Bazelse polder.

Afdamming van de vervuilende beek in de Bazelse polder. Weldra gaat het vervuilde water 
naar een waterzuiveringsstation.
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7.3.3.4 Bos-weidelandschap in Rupelmonde 

Voor het Rupelmondse bos-weidelandschap is dit jaar door de werkgroep bossen en boscompensaties, 
opgericht in de schoot van de BC, een concreet inrichtingsvoorstel opgemaakt (Figuur 7.4). Bij die 
ecologische inkleuring van deze zone werd beslist om van op de ringdijk een landschappelijke inkijk 
te vrijwaren. Daarnaast opteert men ook om tussen de ringdijk en het bos-weidelandschap een brede 
gracht aan te leggen, die recreanten moet aanmoedigen om op de voorziene paden te blijven en hen 
op hun weg naar de Rupelmondse Kreek vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt een traject met 
hoge belevingswaarde aanbied. Ten westen van de Rupelmondse Kreek wordt, op aangeven van de 
in de beheercommissie zetelende experts, de oever open gehouden om een waardevol biotoop voor 
libellen te creëren. In de strook onder de hoogspanningsleidingen zullen door snoei- en knotbeheer de 
bomen laag gehouden worden, om alle mogelijke hinder te voorkomen.

Figuur 7.4: 
Boscompensaties 
in het bos-
weidelandschap in 
de Rupelmondse 
polder.
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8. Monitoring

Zoals onder hoofdstuk 5 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 habitatrichtlijngebied 
als het feit dat er voor het gebied strikte compensatierichtlijnen zijn opgelegd vanuit 
de instandhoudingsverplichtingen, noodzaken immers een gedegen wetenschappelijke 
monitoring van de verschillende habitats en soortengroepen uit de bijlagen van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. Het Agentschap voor Natuur en Bos is belast met de monitoring. 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 werkingsveld van de Beheercommissie. Om de 
kwaliteit van de beoogde habitats te evalueren worden grond- en oppervlaktewaterstanden 
zeer regelmatig gemeten en worden vegetatie-ontwikkelingen opgevolgd met het oog op 
doelhabitats en op habitateisen voor doelsoorten. Broedvogels worden intensief gemonitord 
met speciale aandacht voor weidevogels en soorten van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn. 
Overwinterende watervogels worden zowel binnendijks als buitendijks geteld. Ook vleermuizen 
en vissen zijn de voorbije jaren geïnventariseerd. Buitendijks op de schorren liggen 20 
permanente kwadraten die om de drie jaar worden opgenomen, daarnaast worden ook 
vegetatiekaarten van de schorren gemaakt. 

Op basis van de monitoringsresultaten worden de nodige suggesties naar bijsturing van 
inrichting- en beheermaatregelen geformuleerd indien zou blijken dat deze op bepaalde 
plaatsen niet de gewenste effecten hebben.

8.1 Doelhabitats

8.1.1 Slikken en schorren 

8.1.1.1 Buitendijkse slikken en schorren

Aan de rivierzijde van de overloopdijk liggen momenteel 7.1 ha slikken en 33.8 ha schorren. 
Breuksteenbestortingen nemen 3.9 ha in wat resulteert in een buitendijks gebied met een totaal 
oppervlak van 44.8 ha. Deze oppervlakte zal toenemen met ruim 10 ha door de aansluiting van 
de overloopdijk op de uitwateringsconstructies en door de ontpoldering van de Fasseitpolder. 

Van de bestaande schorren werden gebiedsdekkende vegetatiekaarten gemaakt in 1992, 1996, 
2003 en 2007. Tevens liggen er verspreid over het gebied 20 permanente kwadraten die sinds 
1995 om de drie jaar opgenomen worden. Op die manier kunnen we de evolutie van de relatieve 
vertegenwoordiging van elk vegetatietype in kaart brengen alsook de plaatselijke successie van 
de vegetatie onder wijzigende abiotische omstandigheden. 
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Tabel 8.1 en Figuur 8.1 geven de oppervlakte van de verschillende vegetatietypen in het schor 
voor KBR weer in de verschillende gebiedsdekkende vegetatiekaarten van de Zeeschelde. 
Biezenvegetaties komen slechts rudimentair voor ter hoogte van KBR, terwijl pioniersvegetaties 
sterk zijn gedaald tussen 1996 en 2003. De achteruitgang van pioniersvegetaties is hier te 
wijten aan natuurlijke successie, elders in het estuarium verdwijnen pioniersvegetaties op de 
overgang van slik naar schor hoogstwaarschijnlijk door de verhoogde getijdedynamiek. Het 
oppervlakte struweel en bos daarentegen neemt systematisch toe. Er is een opvallende en op 
het eerste zicht eigenaardige toename van rietland, hoofdzakelijk ten koste van ruigte, waar 
te nemen tussen 1996 en 2003. Deze regressieve successie is vooral waar te nemen in het 
Rupelmondse deel van het schor, tegenover de nieuwe sluis naar het Zeekanaal. Deze evolutie is 
niet meteen te verklaren en zal verder opgevolgd worden.

%1992 %1996 %2003 ha1992 ha1996 ha2003

M  0.32  0.04  0.22  0.09  0.01  0.07

K  6.08  6.56  0.34  1.80  2.08  0.11

P  42.98  29.25  47.06  12.72  9.27  15.91

R  36.26  51.27  26.85  10.73  16.24  9.08

S  2.57  2.57  4.53  0.76  0.81  1.53

B  11.79  10.31  21.00  3.49  3.27  7.10

Totaal  100.00  100.00  100.00  29.58  31.68  33.82

Tabel 8.1: Het procentueel aandeel en het oppervlakte van de verschillende vegetatietypes op het 
buitendijks schor ter hoogte van KBR (M: biezen; K: pioniers; P: rietland; R: ruigte; S: struweel; B: bos).

Figuur 8.1: het procentueel aandeel van de verschillende vegetatietypes op het buitendijks schor 
ter hoogte van KBR (M: biezen; K: pioniers; P: rietland; R: ruigte; S: struweel; B: bos).
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Slikken en schorren onder GGG

In Lippenbroek wordt onderzocht hoe natuurontwikkeling en veiligheid hand in hand kunnen 
gaan. Gecombineerde aanpak van natuurlijkheid en veiligheid is immers een van de pijlers 
van het Geactualiseerde Sigmaplan. Lippenbroek is het eerste functionele “gecontroleerd 
gereduceerd getij”-gebied ter wereld. 

Hier onderzoekt men hoe slik- en schornatuur ontwikkelt in een voor veiligheid ingericht 
gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Er wordt onder andere van naderbij bekeken 
wat het sluisregime en de inrichting van een GOG/GGG moet zijn, om zowel veiligheid als 
natuurontwikkeling te kunnen waarborgen. De conclusies die in Lippenbroek worden getrokken, 
zullen bepalend zijn voor de afstelling van het GOG-GGG in KBR en andere Sigmagebieden De 
monitoringsresultaten geven nu reeds aan wat op ecologisch vlak te verwachten is in het GOG-
KBR, maar fungeren bovenal als richtlijn om de inrichting en het beheer in het GOG-KBR en 
andere Sigmagebieden te optimaliseren.
 
De ontwikkeling van het estuarien ecosysteem te Lippenbroek verloopt zeer goed. De 
polder, die toch zo’n 3 meter lager ligt dan de natuurlijke schorren wordt dankzij het 
sluizensysteem, ongeveer even frequent overspoeld als natuurlijke schorren. Dat betekent dat 
de polder bij springtij bijna volledig blank staat, bij doodtij staat er enkel water in de kreken. 
Alle tussenliggende getijden overspoelt de polder gedeeltelijk. Het is net deze variatie in 
overstromingen die er voor zorgt dat het Lippenbroek een mooi en divers landschap krijgt, 
met slikken, schorren en duidelijke ontwikkeling van nieuwe kreekjes. Polders die elk getij 
zouden overstromen zouden grote slijkvlaktes worden, maar wanneer er slechts beperkte 
overstromingen zijn, krijg je dit slikken- en schorrenlandschap met typische estuariene fauna en 
flora, zoals Lippenbroek duidelijk illustreert. 

Slikken en schorren in het Lippenbroek.
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Fauna en flora

De oorspronkelijke ruigte met brandnetel, distel en wilgenroosje wijkt voor de echte 
waterminnende soorten. Kolonisatie door o.a. kattenstaart, grote lisdodde, ereprijs en riet is 
ingezet. Op de hogere delen rukken de wilgen op. Op de natste stukken heeft vegetatie plaats 
geruimd voor typische zoetwaterslikken met een rijke bodemfauna.
Ondanks de hoge verstoringsgraad (terreinbezoeken, meetcampagnes, fietsers en wandelaars 
op de dijk), kent Lippenbroek een mooie vogelpopulatie (80 soorten, waarvan 30% aquatische 
benthivoren, 54% wetland generalisten, 8% terrestrische generalisten en 8% bosvogels). 
Occasioneel worden Kwak en Lepelaar waargenomen.
 
Het waterzuiverend vermogen van een GGG
Natuurontwikkeling in Lippenbroek kan als een succes omschreven worden. Maar GGG’s zijn 
ook nuttig voor een gezonde Schelde. Willen we een propere Schelde, vol bodemleven, plankton 
en vis, dan zijn slikken en schorren noodzakelijk. Zij vervullen immers belangrijke functies 
binnen het ecosysteem. Ze helpen bij de zuivering van het water. Ze reguleren en recycleren 
belangrijke voedingsstoffen, die nodig zijn voor de groei van plankton. Dit plankton vormt de 
basis van de voedselketen. Lippenbroek zuivert ook naar schatting meer dan 5 ton stikstof per 
jaar uit het Scheldewater. 

Ecologische troeven binnen de basisvoorwaarde van veiligheid 
Bij de combinatie van een overstromingsgebied met een gecontroleerd gereduceerd getij rijst 
uiteraard de vraag of GGG geen gevolgen zal hebben voor de veiligheidsfunctie van het GOG. 
Opslibbing in een GOG zal immers de komberging van het overstromingsgebied verminderen. 
Bij de opstart van het GGG Lippenbroek trad er aanvankelijk veel sedimentatie op: gaande 
van een paar mm tot meer dan 10 cm/jaar, met een gemiddelde van ca 4 cm/jaar. Dit is 
zeker niet problematisch, maar normaal en zelfs wenselijk. Deze sedimentatie is essentieel 
voor het instellen van een gezond, goed functionerend estuarien ecosysteem, waarvan de 
maatschappelijke baten groot zijn. 

Sedimentatie verandert het reliëf, waardoor overstromingsfrequenties veranderen, wat op zich 
weer sedimentatie beïnvloedt. Na 2 jaar was de gemiddelde sedimentatie reeds met meer dan 
50% afgenomen, tot een gemiddelde van ca 1.5 cm/jaar. Wijzigend reliëf kan tot een verdere 
daling van sedimentatie leiden. Bijsturen via sluisbeheer behoort ook tot de mogelijkheden om 
sedimentatie te herleiden tot een minimum (minder dan 1 cm/jaar). 

Prognoses over de invloed op veiligheid op zeer langere termijn blijven echter moeilijk. Er 
zijn te veel onzekerheden ivm global change en de effecten op waterstanden, debieten en 
sedimentconcentraties in de Schelde. Verder dan 2100 kijken is dus onmogelijk. Maar tot dan 
kunnen we met de huidige kennis stellen dat het instellen van een gereduceerd getij geen 
bedreiging voor de goede werking van een gecontroleerd overstromingsgebied, en dat GGG’s 
een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het ecosysteem. 

Bron: Tom Maris, Universiteit Antwerpen.
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Inwateringssluis 
in het Lippenbroek. 

Het fijnstellen van het 
sluisregime is bepalend voor de 

gewenste hoeveelheid sedimentatie. 
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8.1.2 Weidevogelgebied

In 7.3.2 worden enkele aandachtspunten voor de inrichting en het beheer van een goed 
functioneel weidevogelgebied aangehaald. Zeer belangrijk voor de aantrekkelijkheid van 
een gebied voor weidevogels zijn het hydrologische regime en de vegetatieontwikkelingen. 
Om zinvolle uitspraken te doen over de kwaliteiten van een gebied als broedplaats voor 
weidevogels moeten deze aspecten mee opgevolgd worden, naast het tellen van broedparen en 
het lokaliseren van territoria.

8.1.2.1 Hydrologische monitoring

De monitoring van het grondwater in de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde aan de hand 
van een piëzometernetwerk is in 2008 verdergezet. Ook het oppervlaktewater wordt sinds 2003 
op verschillende locaties ingemeten. Zowel de piëzometers als de peilschalen worden met een 
frequentie van tweemaal per maand opgemeten. 

In functie van de werken, nieuwe vraagstellingen of bestaande kennis worden piëzometers 
verplaatst, worden er nieuwe bijgeplaatst of verandert de frequentie van opmeten. Zo zijn 
in 2007 extra piëzometers geplaatst in het weidevogelgebied van Rupelmonde, terwijl vanaf 
september 2008 de piëzometers in de polder van Kruibeke (ten noorden van de Barbierbeek) niet 
meer worden opgemeten. Na 10 jaar intensieve grondwatermonitoring is de grondwatertoestand 
er voldoende gekend. Aangezien de polder van Kruibeke als gecontroleerd gereduceerd 
getijdengebied ingericht wordt zal immers vooral de getijdendynamiek bepalend zal zijn voor de 
vegetatieontwikkeling. In de rest van het gebied blijft de meetfrequentie behouden. 

Figuur 8.2: Locaties van de piëzometers en peilschalen in het 
weidevogelgebied en wetland van Rupelmonde met aanduiding van de 
zones waar de sloten zullen worden uitgegraven om meer foerageergebied 
voor weidevogels te creëren. 
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In Figuur 8.3 worden de grondwaterschommelingen gegeven van een aantal piëzometers in het 
weidevogelgebied van Rupelmonde, gelegen langs een raai loodrecht op de ontwateringsloot. 
Opvallend is dat in alle piëzometers het grondwater reeds vanaf begin april begint te zakken, 
terwijl voor weidevogels de grondwaterstanden tot het einde van het broedseizoen niet verder 
mogen wegzakken dan 0.25 m onder het maaiveld, al is hierop enige variatie mogelijk. Zo 
benaderen de grondwaterstanden in KBRP077X in zekere mate de grondwaterniveaus geschikt 
voor weidevogels, terwijl het grondwater in KBRP076X en zeker in KBRP054A veel te diep 
wegzijgen. 

Lokaal wordt her en der wel een vernatting waargenomen die te wijten is aan veranderingen in 
de drainage ten gevolge van de werken of het landgebruik. 

 

Figuur 8.3: Tijdreeks van een aantal piëzometers (KBRPxxxx) in het weidevogelgebied van 
Rupelmonde. KBRP054A wordt sinds 1996 opgemeten, de beide andere sinds juni 2007. 

8.1.2.2 Vegetatieverandering 

Zoals in 7.3.2 aangehaald, zijn reeds verschillende maatregelen genomen om een 
weidevogelgebied in de polder van Bazel en Rupelmonde te ontwikkelen. Zo goed als alle 
akkers zijn omgezet naar grasland en ook enkele bomenrijen zijn verwijderd om een open 
landschap te creëren geschikt voor weidevogels. Na het verkrijgen van de stedenbouwkundige 
vergunning op 2 oktober 2007 werden voor en na het broedseizoen van 2008 de percelen 
binnen de contouren van het weidevogelgebied ontbost. Populierenbossen, gelegen in het 
weidevogelgebied zijn gekapt en de eerste stappen zijn gezet om deze om te vormen naar 
grasland. Ook enkele nattere bossen, in casu elzenbroekbossen zijn gekapt en zullen worden 
omgevormd naar nattere graslandtypes. 

Vervolgens werd -na een terreinbezoek in december 2008- aangegeven welke maatregelen nog 
konden getroffen worden binnen de lopende bestekken van infrastructuurwerken, zoals het 
frezen van stronken en de verwijdering van een grote houtfractie die zich nog op de percelen 
bevond. De verwijdering van achtergebleven hout is van groot belang omdat het niet alleen het 
maaien van deze percelen bemoeilijk, maar bij mineralisatie ook zorgt voor een bemesting van 
de bodem, wat een ongewenste verruiging teweeg brengt. 
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Wegens de vochtige aard van diverse percelen kon de volledige afvoer van overtollig 
hout enkel uitgevoerd worden door de realisatie van zandpistes. Deze werkwijze strookt 
echter niet met de vooropgestelde doelstellingen. In een volgende stap zullen de fijnere 
natuurinrichtingsmaatregelen opgelijst worden die zullen leiden tot de finale omvorming van 
ruige en natte populierenbossen naar een verschraald weidevogelgebied (zie Figuur 8.4).

Door de omvorming van akkers naar grasland, het verbod op pesticiden en vooral de soms 
lokaal verminderde drainage ten gevolge van de werken of veranderd landgebruik zijn in de 
sloten vaak rietkragen ontstaan. Ook op de werfstroken ontstonden lokaal door de verminderde 
drainage soms tijdelijke plassen, alsook rietlanden en ruigtes.

8.1.3 Bossen

In 7.3.3 worden enkele aandachtspunten voor de inrichting en het beheer van bossen en de 
boscompensaties aangehaald. Om de inrichting en het beheer, met als doel de ontwikkeling 
van hoogwaardige bossen en evenwaardige boscompensaties, te evalueren worden 
grondwaterpeilen en vegetatieveranderingen nauwgezet gemonitord. 

8.1.3.1 Hydrologische monitoring

Zoals onder 8.1.2.1 aangegeven wordt het grondwater in de polder van Kruibeke, Bazel en 
Rupelmonde aan de hand van een piëzometernetwerk gemonitord. Ook het oppervlaktewater 
wordt sinds 2003 op verschillende locaties ingemeten. Zowel de piëzometers als de peilschalen 
worden met een frequentie van tweemaal per maand opgemeten. 

Figuur 8.5 geeft de grondwaterschommelingen weer van een serie piëzometers in de 
broekbossen van Bazel en Rupelmonde. De waterstanden in de loop van de maand maart 
waren zeer hoog door de overvloedige neerslag. Daarna, vanaf begin april daalden 
de grondwaterpeilen, net zoals in het weidevogelgebied. Tegen eind april daalde de 
grondwaterstand er sterk met een gemiddelde daling van 0.25 m tot zelfs 0.32 m (KBRP049X 
en KBRP066X). Eind juni en eind september werden de laagste peilen opgemeten. De 
peilschommelingen van de meeste piëzometers vertonen geen uitgesproken trends, met 
uitzondering van KBRP031B, waar een tijdelijke stijging werd waargenomen in 2007. Deze 
piëzometer is gelegen in de broekbossen ten noorden van de Lange gaanweg. Op de sloot 
waarlangs deze bossen afwateren werd een dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild 
afvalwater afkomstig van de kasteelvijver deze bossen zou inlopen. Deze afdamming zorgde 
vooral in 2007 voor verhoogde grondwaterstanden. In 2008 werden opnieuw peilen gemeten 
die vergelijkbaar waren met peilen van voor de afdamming. 

Voor de goede ontwikkeling van broekbossen dient het grondwater zich in de winter tot tegen 
of net boven het maaiveld te bevinden, terwijl het in de zomer best niet verder dan 0.30 m 
wegzakt. Om hoogwaardige broekbossen te ontwikkelen in de polder van Rupelmonde en Bazel 
(deel wetland) wordt dus een vernatting beoogd. De daling van het grondwater zou in de tijd 
moeten verlaat worden van midden maart -begin april tot ergens halfweg de maand mei. Tot 
eind 2008 werden hiertoe nog geen algemene inrichtingsmaatregelen uitgevoerd wat blijkt uit 
de resultaten van de grondwatermonitoring. 
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Figuur 8.4: De te nemen 
natuurmaatregelen in de 
omzetting van bos naar 
weiland.
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8.1.3.2 Vegetatieverandering 

In 7.3.3 worden de verschillende maatregelen opgesomd die genomen zijn in het kader van 
bosontwikkeling of boscompensatie. In 2008 zijn de eerste stappen gezet voor het opstellen 
van een monitoringsplan of –strategie. Vanaf 2009 zullen in samenwerking met vrijwilligers van 
Kruin vzw de vegetatieontwikkelingen in de boscompensaties worden opgevolgd. Het betreft 
locaties met spontane verbossing, al dan niet na grondbewerking, aanplant locaties en plaatsen 
waar veentranslocatie plaatsvond. 

8.2 Doelsoorten

8.2.1 Broedvogels

Inventarisatie/monitoring van een selectie van de broedvogelpopulatie gebeurde in het volledig 
studiegebied, inclusief de aanliggende buitendijkse schorren. 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. 

8.2.1.1 Materialen en Methoden 

Het veldwerk en het opmaken van de soortenkaarten gebeurde door een tiental vrijwilligers van 
Natuurpunt Kruin en werd gecoördineerd door het INBO. Het INBO, ANB en Afdeling Zeeschelde 
zorgden voor opleiding, logistieke ondersteuning, digitale verwerking en rapportage van de 
resultaten.

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 tot 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. De zuidelijke zanddepot 
(deel van Fasseit) wordt als een deel van de polder te Rupelmonde gekarteerd. In elk deelgebied 
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. De opdeling in 
deelgebieden (Figuur 8.7) is het resultaat van overleg tussen het INBO en de gebiedskenners 
van Kruin. De afbakening van de gebieden is gestoeld op praktische uitvoerbaarheid en komt 
niet overeen met het kadasterplan. 

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 van op 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. De aantallen 

Figuur 8.5: Locaties van de piëzometers en peilschalen in de 
broekbossen van Bazel en Rupelmonde.
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Figuur 8.6: Tijdreeks van een aantal piëzometers (KBRPxxxx) in de broekbossen van Bazel en 
Rupelmonde.

Figuur 8.5: Locaties van de piëzometers en peilschalen in de 
broekbossen van Bazel en Rupelmonde.
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worden weergegeven in 4 deelgebieden zoals aangeduid in Tabel 8.3. Bij elk deelgebied hoort 
ook het aanliggende deel van de Ringdijk en de buitendijkse schorren. De zuidelijke zandstock 
wordt bij het deelgebied Rupelmonde gerekend.

8.2.1.2 Resultaten

Weidevogels

Tabel 8.2: Territoria van weidevogels in KBR van 2003 tot 2008

Mer DGD 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aantal te 
compenseren 

Kievit 42 5 2 5 11 14 9

Scholekster 21 1 0 3 3 5 2

Er werden slechts twee weidevogelsoorten waargenomen waarvan we tot territoria kunnen 
besluiten: Kievit en Scholekster. Beide soorten verminderden in aantal tijdens het broedseizoen 
2008. De daling van beide soorten heeft vooral te maken met het wegvallen van de zandstocks 
als geschikt broedgebied voor deze soorten. In 2007 zaten op deze zandstocks nog 5 
broedparen Kievit en 3 broedparen Scholekster. Deze zandstocks waren tot vorig jaar vrij 
uitgestrekt met korte vegetatie, hadden plaatselijk delen die plasdras waren en werden vooral 
gespaard van menselijke verstoring. In 2008 was dit niet meer het geval.

In de polder bleef het aantal territoria vrijwel gelijk. In het Bazels gedeelte werd ook een koppel 
Tureluur waargenomen dat net geen twee weken een territorium hield. Ze werden verstoord 
door landbouwactiviteiten op de betreffende percelen. In dit weidevogelgebied dienen naast 
Kievit en Scholekster (te compenseren aantallen in tabel) ook 16 koppels Tureluur en 13 koppels 
Grutto gecompenseerd te worden.

Kievit Scholekster

2007 2008 2007 2008

K 0 1 K 0 0

B 5 6 B 1 1

R 7 2 R 2 1

ZN 2 0 ZN 2 0

TOT 14 9 TOT 5 2

Figuur 8.7: Weidevogels in KBR: Territoria van Kievit en Scholekster in 2007 (lichte bol) en 2008 
(blauwe bol). (K=Kruibeke, B=Bazel, R=Rupelmonde, ZN = Zandstock Noord).
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Figuur 8.8: De 
opdeling in 
inventarisatie-
gebieden bij 
de broedvogel-
monitoring.
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Bijlage I - en aandachtssoorten

Tabel 8.3: territoria van Bijlage I - en aandachtssoorten in KBR in 2007 en 2008. Elk deelgebied 
omvat ook de territoria op het aangrenzende traject van de nieuwe Sigmadijk.

Kruibeke Bazel Rupelmonde Zandstock Totaal Totaal
Noord KBR KBR

Soorten 2008 2007
Bijlage I -soorten
Wespendief 0 0 0 0 0 1
Kluut 0 0 0 1 1 0
IJsvogel 1 1 3 0 5 6
Blauwborst 4 16 13 3 36 42
Aandachtssoorten
Futen
 Dodaars 1 0 0 3 4 2
 Fuut 0 0 3 0 3 1
Eenden
 Bergeend 1 14 2 1 18 7
 Krakeend 11 10 3 0 24 34
 Slobeend 1 3 0 0 4 2
 Kuifeend 2 4 1 2 9 3
 Tafeleend 0 0 0 0 0 2
Roofvogels
 Buizerd 2 2 2 0 6 6
 Sperwer 0 1 0 0 1 1
Hoenders en steltlopers
 Patrijs 0 1 0 0 1 1
 Waterral 0 0 0 0 0 3
 Kievit 1 6 2 0 9 14
 Scholekster 0 1 1 0 2 5
 Kleine Plevier 0 0 2 0 2 3
Uilen en Koekoek
 Bosuil 0 0 0 0 0 2
 Steenuil 0 1 1 0 2 1
 Koekoek 0 4 2 0 6 1
Zangvogels
 Oeverzwaluw 0 0 56 0 56 26
 Roodborsttapuit 0 0 0 1 1 1
 Nachtegaal 0 2 1 0 3 5
 Fitis 2 0 0 1 3 2
 Grauwe Vliegenvanger 0 1 0 0 1 1
 Matkop 0 0 1 0 1 1
 Wielewaal 1 3 0 0 4 5
Rietbroeders
 Sprinkhaanzanger 1 1 0 1 3 3
 Rietzanger 0 0 2 0 2 1
 Kleine Karekiet 32 23 55 3 113 56
 Bosrietzanger 22 15 25 5 67 60

 Rietgors 0 1 2 1 4 2
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De kievit: 
een weidevogel 

van het GOG KBR. 
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Wespendief werd dit jaar niet vastgesteld in het gebied. Een koppel Kluut, dat een nest had op de 
werfzone van de Sigmadijk te Rupelmonde, werd verstoord door de werkzaamheden. Het aantal 
IJsvogels bleef gelijk met vorig jaar. Voor de Blauwborst werd een lichte daling vastgesteld ( figuur 8.3) .

 

Ijsvogel Blauwborst

2007 2008 2007 2008

K 1 1 K 5 4

B 1 1 B 21 16

R 3 3 R 14 13

ZN 1 0 ZN 2 3

TOT 6 5 TOT 42 36

Figuur 8.9: Bijlage I soorten in KBR: Territoria van IJsvogel en Blauwborst in 2007 (lichte bol) en 
2008 (blauwe bol). (K=Kruibeke, B=Bazel, R=Rupelmonde, ZN = Zandstock Noord)

De rietvogels laten twee opvallende resultaten zien. De aantallen van de Kleine Karekiet 
verdubbelden op één jaar tijd. Doordat vanaf 2007 een artikel in de onderhoudscontracten werd 
opgenomen dat het maaien van riet in de perceelsranden verbood, ontstond al na één seizoen 
een aanzienlijke hoeveelheid bijkomend biotoop voor deze soort over de hele polder. 

Kleine Karekiet Bosrietzanger

2007 2008 2007 2008

K 11 32 K 18 22

B 25 23 B 28 25

R 20 55 R 14 15

ZN ? 3 ZN ? 5

TOT 56 113 TOT 60 67

Figuur 8.10: Rietvogels in KBR: Territoria van Kleine Karekiet en Bosrietzanger in 2007 (lichte bol) 
en 2008 (blauwe bol). (K=Kruibeke, B=Bazel, R=Rupelmonde, ZN = Zandstock Noord, ? = niet geteld)

Enkel in de Bazelse polder was er geen stijging van het aantal territoria van Kleine Karekiet 
(Figuur 8.10). Dit kan misschien verklaard worden door de werkzaamheden in het kader van 
het verwijderen van de populierenbossen ten behoeve van de realisatie van weidevogelhabitat 
(zie paragraaf 7.3.2 en 7.3.3). De bomen werden weliswaar voor het broedseizoen gekapt maar 
het opruimen van stammen en kruinhout duurde tot ver in het broedseizoen. In het noordelijk 
gedeelte gebeurde dit over een vrij grote aaneengesloten oppervlakte. Hier zien we dat er in 
2007 meer territoria waren van Kleine Karekiet maar ook van Blauwborst (Figuur 8.9) en van 
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Bosrietzanger (Figuur 8.10). In het relatief onverstoorde zuidelijke gedeelte van de Bazelse 
polder werd een toename vastgesteld. In 2008 ontbraken territoria van Bosrietzanger langs de 
Scheldedijk te Bazel. Hiervoor is geen voor de hand liggende verklaring.

De zandstocks waren weer een aantrekkingspool voor Oeverzwaluwen, Kleine Plevier en dit jaar 
ook voor Kluut. W&Z waarschuwde de uitvoerende aannemer voor nesten van oeverzwaluwen, 
maar die werden desondanks bedolven. In de Beheercommissie werd besproken hoe dit in 
de toekomst vermeden kan worden. Natuurpunt Kruin meldt voortaan elk broedsel in de 
werkzones onmiddellijk aan de boswachter en W&Z, zodat de toegang tot de broedzone tijdelijk 
wordt afgesloten.

8.2.1.3. Conclusies en de weerslag op het geplande beheer 

Uit de resultaten van de broedvogelmonitoring blijkt dat vooral rietvogels als Kleine karekiet, 
Rietgors en Sprinkhaanzanger sterk zijn toegenomen. Van andere riet- of ruigtesoorten zoals 
Blauwborst en Bosrietzanger waren de aantallen vergelijkbaar met vorig jaar. Wat Blauwborst betreft 
zijn de aantallen eveneens vergelijkbaar met de geschatte aantallen in de Broedvogelatlas: 30 à 
40 territoria voor de periode 2003-2005. Bij de geïnventariseerde eendensoorten was er toename 
van Kuifeend en Slobeend en vooral van Bergeend waarschijnlijk te wijten aan de toename van rust 
rond mogelijke broedplaatsen door onteigeningen. Het aantal broedparen Krakeend bleef ongeveer 
gelijk. Roofvogels als Buizerd en Sperwer bleven in gelijke aantallen aanwezig. 

De weidevogels deden het minder goed in vergelijking met 2007, zo daalde het aantal Kieviten 
tot negen broedparen terwijl ook Scholekster afnam tot slecht twee paartjes. Deze daling 
was vooral te wijten aan het wegvallen van de zandstocks als geschikt broedterrein. Het 
weidevogelgebied blijkt, ondanks de genomen maatregelen, nog niet echt geschikt te zijn om 
weidevogels tot broeden te brengen. Bijna alle akkers zijn omgezet tot grasland en een deel 
van de bomenrijen en populierenbossen in het weidevogelgebied werden gekapt om het gebied 
opener te maken. Deze werken waren evenwel nog niet gefinaliseerd voor het broedseizoen. 

Om een weidevogelgebied te ontwikkelen wordt in de polder van Rupelmonde en Bazel (deel 
wetland) een vernatting beoogd. Hiervoor zal de daling van het grondwater die reeds aanvat 
vanaf midden maart tot begin april verlaat worden tot midden mei. Tot eind 2008 zijn hiervoor 
echter nog geen algemene inrichtingsmaatregelen uitgevoerd waardoor het grondwaterregime 
minder blijft dan bij optimaal broedgebied voor weidevogels (8.1.2.1 Hydrologische monitoring). 
Vanuit de Beheercommissie is een speciale werkgroep opgericht die zich specifiek buigt over 
de mogelijkheden om in 2009 reeds vernattingsmaatregelen te nemen, combineerbaar met 
de veiligheidsingrepen. Her en der wordt al wel een lokale vernatting waargenomen door 
wijzigingen in het drainagepatroon, ten gevolge van werken of van aangepast landgebruik. 
Deze lokale vernattingen, gecombineerd met het verbod op het gebruik van pesticiden en het 
niet meer maaien van sloten en oevers, werken de ontwikkeling van rietkragen in de hand en 
daar wisten Kleine Karekieten optimaal gebruik van te maken. 

Een weidevogelgebied wordt ook gekenmerkt door graslanden met veel microreliëf en 
zeer korte, vleksgewijs tot zelfs afwezige vegetatie in slikranden en depressies (7.3.2). Om 
hieraan tegemoet te komen zullen de bestaande sloten in de Rupelmondse polder worden 
verbreed onder een zwakke helling. Gecombineerd met begrazing door koeien zal zich 
hieruit een grasland ontwikkelen met veel microreliëf met korte en open vegetatie. Gezien 
de bouwvergunningen om deze ingreep uit te voeren pas verleend waren in november en de 
weersomstandigheden het ook niet toelieten konden de werken nog niet worden uitgevoerd. 
Deze ingreep zou tevens een kleiwinning kunnen betekenen voor de afdek van de ringdijk. 
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Daarenboven zullen de dijkwerken in dit compartiment nog niet begonnen zijn tegen het 
broedseizoen 2009, zodat daar reeds een rustig en gunstig klimaat zou worden geschapen. In het 
Bazelse compartiment is de aanleg van de bevloeïings- en afwateringsgrachten reeds mogelijk. 

Verder dient de vegetatie in een weidevogelgebied kort en gevarieerd het broedseizoen in te 
gaan. Hiertoe werd op de Beheercommissie besloten om in 2009 over te schakelen op een 
verschralingsbeheer. 

De voorwaarden die aan dat beheer zijn verbonden, zijn vastgelegd in de 
onderhoudsovereenkomsten voor 2009 (zie bijlage) met de lokale landbouwers. Concreet 
houden ze in dat er wordt overgegaan tot nulbemesting. Enkel bemesting door grazend vee is 
nog toegelaten. Een ‘werkgroep onderhoudsovereenkomsten’, opgericht in de schoot van de BC, 
werkte in overleg voorstellen uit om de verschraling gefaseerd verder te zetten.

Zolang werfwegen (met zwaar en intensief transport) en bouwputten nodig zijn, zou 
vernatting fundamenteel kostenverhogend werken en bovendien vertragingen van de 
werken veroorzaken. Indien er bovendien tijdens het broedseizoen niet meer kan worden 
gewerkt zal de realisatie van het project met een aantal jaar vertraagd zal worden. Er werd 
dus in overleg overeengekomen dat verschraling de prioriteit geniet op vernatting en dat 
inrichtingsmaatregelen voor veiligheid en natuurcompensatie inherent aan elkaar verbonden zijn 
en op elkaar dienen afgestemd te worden

In de onderhoudsovereenkomsten zal ook een verbod op maaien en beweiden voor 15 juni 2009 
opgelegd worden op de perceelstukken waar een broedpoging werd vastgesteld. De landbouwer 
wordt door W&Z binnen de 24u na het signaleren van deze broedpoging verwittigd.

Er wordt ook actie ondernomen om de landbouwers opmerkzaam te maken voor weidevogels. 
De communicatie-ondersteuning van W&Z verspreidt begin 2009 een communicatieproduct 
onder de landbouwers waarin de visuele kenmerken van de beoogde broedende weidevogels 
worden weergegeven.

Een scholeksterkuiken.
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8.2.2 Watervogels

8.2.2.1 Watervogels in de polder

Watervogeltellingen vinden sinds de winter van 1999-2000 plaats in het gehele studiegebied, in 
het kader van de winterwatervogeltellingen Vlaanderen. Voordien werden enkel de kreken geteld. 

8.2.2.1.1 Materialen en methoden

Midmaandelijks van oktober tot in maart worden binnendijks alle watervogels al dan niet 
met inbegrip van de meeuwen geteld in vier telgebieden (Kruibeekse kreek, Bazelse kreek, 
Rupelmondse kreek, polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde) door vrijwilligers van 
Natuurpunt Kruin. De gegevens worden verzameld in de watervogeldatabank van het INBO. 

8.2.2.1.2 Resultaten

In de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde zijn de aantallen watervogels de laatste jaren 
duidelijk toegenomen. Het hoogste aantal werd geteld in januari 2008 toen 895 watervogels werden 
waargenomen. De belangrijkste soorten die gemiddeld 77% van de overwinterende watervogels 
uitmaken zijn Meerkoet, Krakeend, Wilde eend, Canadese gans, Waterhoen en Bergeend. 

De toename van het totaal aantal watervogels is voornamelijk toe te schrijven aan het stijgend 
aantal Krakeenden en Canadese ganzen die in de polder overwinteren. Wilde eend en Bergeend 
kennen een lichte stijging. De aantallen Waterhoenen vertonen geen trend maar het aantal 
Meerkoeten blijkt echter te dalen. 

Figuur 8.11: Het totaal aantal watervogels in de wintermaanden (oktober-maart) sinds oktober 
1999 in de volledige polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde inclusief de kreken met weergave 
van de belangrijkste soorten.
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8.2.2.2 Watervogels buitendijks

Watervogels langs de oevers van de Zeeschelde worden sinds oktober 1991 geteld door 
het INBO. Sinds 2000 wordt het buitendijks gebied voor de polders van Kruibeke –Bazel-
Rupelmonde apart genoteerd.

8.2.2.2.1 Materialen en methoden

De watervogels in de buitendijkse gebieden van de Zeeschelde worden maandelijks geteld bij 
laagtij, vanop een boot die door W&Z afdeling Zeeschelde ter beschikking wordt gesteld. De 
soorten die geteld worden zijn duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, 
steltlopers, Meerkoet en Waterhoen en sinds 1999 meeuwen. 

8.2.2.2.2 Resultaten

Het zoetwatergetijdengebied van de Zeeschelde is vooral overwinteringsgebied voor eenden. De 
belangrijkste eendensoorten langs KBR zijn Wintertaling, Wilde eend, Krakeend, Tafeleend en 
Bergeend. Daarnaast zijn er ook nog relatief grote aantallen Kokmeeuw en Kievit (figuur 8.12a). 
Sinds 2000 namen de aantallen enkele jaren toe, waarna ze drastisch daalden. Dit patroon 
wordt ook terug gevonden voor de totalen van de volledige Zeeschelde. De verminderde 
aantallen watervogels, en dan vooral Wintertaling, Wilde eend en Tafeleend, houden naar 
alle waarschijnlijkheid verband met de veranderingen in het voedselweb dat onder de 
voortschrijdende waterzuivering op weg is naar een nieuw evenwicht.
 

Figuur 8.12 a: Watervogels langs de buitendijkse gebieden van KBR: relatieve vertegenwoordiging 
van de verschillende soorten sinds april 2000. 
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Koppeltje 
wintertaling.
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Figuur 8.12 b : Watervogels langs de buitendijkse gebieden van KBR: Totale aantallen sinds april 2000.
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Een hoopvol signaal
De verhoopte weidevogelaantallen laten – omwille van de hoger aangegeven redenen – tot op 
heden nog even op zich wachten, maar de ecologische waarde van het GOG KBR is inmiddels 
al toegenomen. De pleisterende visarend die dit jaar rond de Rupelmondse Kreek werd 
waargenomen is daar een stille getuige van. Dit positief signaal kreeg ruchtbaarheid in Het 
Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws.

 
Het Laatste Nieuws – 27 november 2008 – p17 Het Nieuwsblad– 21 oktober 2008 – p 22

 

Gazet van Antwerpen – 23 oktober 2008 – p47

PUBLIREPORTAGE

Nationale Loterij reikt de prijs ‘Trots op uitzonderlijk vrijwilligerswerk’ uit

‘Mensen die zich belangeloos inzetten voor
anderen zijn een voorbeeld voor de maatschappij’
De Nationale Loterij staat mee aan de wieg van ‘de Trots van
Vlaanderen’ en reikt ook dit jaar opnieuw de prijs ‘Trots op
uitzonderlijk vrijwilligerswerk’ uit. ‘In een tijd waarin veel
negativisme bestaat, vinden wij het belangrijk onze waarde-
ring te tonen voor mensen die zich belangeloos inzetten voor
anderen’, zegt gedelegeerd bestuurder Ivan Pittevils.

erg gesmaakt dat nu eens heel
gewone mensen, die iets bijzonders
hadden gedaan, in de kijker werden
gezet. Het is mij trouwens opgeval-
len dat mensen, die door anderen
als helden worden aanzien, hun
eigen rol vaak trachten te minimali-
seren.’
‘Maar ik geloof dat ook de positieve
uitstraling van de ‘Trots van Vlaan-
deren’ de mensen heeft beroerd. Er
is al zoveel negativisme in onze
samenleving. Eindelijk was er eens
een positief programma met heel
gewone mensen in de hoofdrol.’

Waarom reikt de ‘Nationale Lote-
rij’ precies de prijs ‘Trots op uit-
zonderlijk vrijwilligerswerk’ uit?
’Het is verbazend hoeveel mensen
zich - elke dag opnieuw - volledig
belangeloos inzetten voor maat-
schappelijke belangen. In ons land
zijn zowat anderhalf miljoen men-
sen actief als vrijwilliger. Er zijn
ontelbare initiatieven die zonder
hen niet zouden kunnen bestaan.
De Nationale Loterij geeft al jaren-
lang veel vrijwilligersprojecten en
verenigingen via subsidies een duw-
tje in de rug. Want het is belangrijk

dat vrijwilligers ondersteund wor-
den zodat maatschappelijk belang-
rijke projecten niet wegvallen. Met
onze financiële steun zorgen wij er
bijvoorbeeld voor dat vrijwilligers
goed verzekerd zijn.’
‘Door de prijs ‘Trots op uitzonder-
lijk vrijwilligerswerk’ willen wij het
belang benadrukken dat de Natio-
nale Loterij hecht aan het engage-
ment van die duizenden
vrijwilligers. Zonder hen zou onze
samenleving als een pudding in
elkaar zakken.’

Op welke manier sluit jullie
betrokkenheid bij de ‘Trots van
Vlaanderen’ aan bij de doelstel-
lingen van de Nationale Loterij?
’Deze samenwerking draagt bij tot
ons imago van grootste weldoener.
De Nationale Loterij is er niet
alleen door de mensen maar ook
voor de mensen! Want door de
inzetten van duizenden trouwe spe-
lers, kan de Nationale Loterij part-
ner zijn in diverse projecten. Een
groot deel van de opbrengsten van
onze spelen vloeit immers terug
naar de maatschappij.’
‘In 2007 keerden wij 225 miljoen
euro uit aan subsidies en 20 mil-
joen euro aan sponsoring. Wij doen
dat steeds met aandacht voor maat-
schappelijk relevante initiatieven
die een zo breed mogelijk spectrum
van de bevolking aanspreken. De
Nationale Loterij is daar waar je het
niet verwacht.’

Wat houdt de ‘Trots van Vlaande-
ren’ precies in?
Ivan Pittevils, gedelegeerd bestuur-
der van de Nationale Loterij: ‘Het
concept is eigenlijk overgewaaid uit
Groot-Brittannië. De ‘Pride of Bri-
tain’ is een programma in samen-
werking met de Engelse Loterij,
waarin mensen die zich belangeloos
inzetten voor anderen, eens in de
bloemetjes worden gezet. Het gaat
om heel uiteenlopende zaken: van
iemand die echt iemands leven
heeft gered tot anderen die zich al
jarenlang als stille kracht inzetten
voor het goede doel. Het is een
show waarin eens niet de vedetten
maar heel gewone mensen de
hoofdrol krijgen toebedeeld.’

Hoe is de Nationale Loterij
betrokken geraakt bij dit initia-
tief?
‘De ‘Trots van Vlaanderen’ is geba-
seerd op het Britse concept ‘Pride
of Britain’. Toen Het Laatste
Nieuws bij ons aanklopte om dit
initiatief samen in België te organi-
seren, waren wij onmiddelijk heel
enthousiast om hier in mee te gaan
en zijn we samen met vtm rond de

tafel gaan zitten. De ‘Trots van
Vlaanderen’ werd vorig jaar voor
het eerst georganiseerd en was met-
een een groot succes. Daarom
kwam er dit jaar een tweede editie.’
‘De Nationale Loterij steunt dit
initiatief ten volle. Wij hopen hier-
mee ons imago van grootste mece-
nas van het land te benadrukken.
Want de meerderheid van de bevol-
king kent ons alleen van onze spel-
formules. Maar de Nationale
Loterij is eveneens op een heel
ander terrein actief. Wij financieren
veel maatschappelijke projecten die
zonder onze inbreng wellicht
gewoon niet zouden kunnen over-
leven.’
‘De jongste jaren proberen wij die
boodschap over te brengen op het
grote publiek via onze campagnes
en slogans zoals ‘De Nationale
Loterij creëert kansen’. Daarmee
willen wij de mensen duidelijk
maken dat, wanneer zij een lotje
van de Nationale Loterij kopen, zij
indirect ook het goede doel steu-
nen.’

Wat verklaart volgens u dat
enorme succes van de ‘Trots van
Vlaanderen’?
’Ik heb vorig jaar de slotshow bijge-
woond en was zelf getuige van de
hoge emotionaliteit van dat pro-
gramma. Er zijn die avond vele tra-
nen van ontroering gevloeid. Ook
achteraf kwamen er veel positieve
reacties. Het publiek had blijkbaar

Hoe worden de opbrengsten van
de Nationale Loterij verdeeld?
’Wij geven subsidies aan zeer uit-
eenlopende projecten: armoedebe-
strijding,
ontwikkelingssamenwerking, cul-
tuur, wetenschappelijk onderzoek,
sport en jeugdwerking, buurtwer-
king enzovoort. Ook humanitaire
projecten worden gesteund en dat
kan gaan van heel lokale initiatieven
tot echte ontwikkelingshulp. Via
onze subsidiëring gaat ongeveer 100
miljoen euro naar hulp aan de
Derde Wereld.’
‘Maar de Nationale Loterij beseft
dat de winst door de Belgische spe-
lers wordt samengebracht. En
daarom zorgen wij ervoor dat het
grootste deel in eigen land wordt
besteed. Die verdeelsleutel ligt al
heel lang vast:
� 53% van de middelen gaat recht-
streeks terug naar de spelers onder
de vorm van winstuitkering
� 20% (of zo’n 225 miljoen euro)
gaat naar subsidiëring van vereni-
gingen en maatschappelijke projec-
ten
� 2% gaat naar pure sponsoring
van allerlei evenementen
� 8% gaat naar de monopolierente
die aan de Staat moet betaald wor-
den
� 9% gaat naar de commissies van
de verkooppunten die producten
van de Nationale Loterij aanbieden
� 9% gaat naar werkingskosten
(informatica, distributie, vennoot-

schapsbelasting, personeelskos-
ten...) De Nationale Loterij is een
nationale instelling met een duide-
lijk maatschappelijk ondersteu-
nende rol. En daar past de ‘Trots
van Vlaanderen’ perfect in.’

Welke doelstellingen heeft de
Nationale Loterij voor de toe-
komst?
’Onze voornaamste doelstelling is
en blijft: onze maatschappelijke
opdracht blijven vervullen. Dus ook
in de toekomst zullen we op een
sociaal verantwoorde en eerlijke

manier spelplezier aanbieden aan de
bevolking. Daarbij gaan wij ook
inspelen op het veranderende con-
sumentengedrag. Vanaf het najaar
van 2009 wil de Nationale Loterij
producten via het internet aanbie-
den. Maar wij willen geen oorzaak
zijn van sociale drama’s. Zoals bij
ieder nieuw product dat de Natio-
nale Loterij lanceert, gaat daar een
grondige screening aan vooraf. Als
blijkt dat een product een té hoog
risico op gokverslaving inhoudt,
wordt dat aangepast. Dus ook bij

onze internetspelen zal een veilig-
heid ingebouwd worden.’
‘Tenslotte wil de Nationale Loterij
ook in de toekomst met de
opbrengsten van onze spelen de
dromen van veel mensen, die zich
inzetten in waardevolle initiatieven,
blijven financieren.’

Waarom viel de keuze voor de
prijs ‘Trots op uitzonderlijk vrij-
willigerswerk’ dit jaar op deze
kandidaat?
’De Nationale Loterij vindt het
belangrijk dat er bij de toekenning

van subsidies ingespeeld wordt op
maatschappelijke evoluties. Voor de
derde keer op rij maakt de Natio-
nale Loterij 1 miljoen euro vrij ter
verwezenlijking van projecten die
bijdragen tot één of meerdere van
de Milleniumdoelstellingen, bij-
voorbeeld armoedebestrijding of
het terugdringen van kindersterfte.’
‘Wij krijgen nu al enkele jaren dos-
siers toegestuurd waaruit blijkt dat
de eetstoornissen anorexia nervosa
en boulimie stilaan een groot maat-
schappelijk probleem worden. Het

ER IS AL ZOVEEL NEGATIVISME IN
ONZE SAMENLEVING. DE ‘TROTS VAN
VLAANDEREN’ IS EEN POSITIEF PRO-
GRAMMA MET HEEL GEWONE
MENSEN IN DE HOOFDROL.’

‘

HET IS IN IEDERS BELANG OM
JONGEREN ZO SNEL EN EFFICIËNT
MOGELIJK TE HELPEN BIJ HUN EET-
STOORNISSEN.’
‘

grijpt op een beangstigende wijze
in, vooral bij de jeugd. Anorexia en
boulimie zijn beschavingsziektes
waarover veel te weinig informatie
bestaat over hoe ermee om te gaan.
Wij vinden het daarom belangrijk
dat fenomeen onder de aandacht te
brengen. En wij doen dat via een
programma als de ‘Trots van Vlaan-
deren’ omdat wij ons ervan bewust
zijn dat hiermee een breed publiek
wordt bereikt.’
‘Winnares Marie-Josée werkt al
jarenlang als vrijwilligster in een
inloophuis voor anorexia- en bouli-
miepatiënten. Door de prijs aan
haar toe te kennen, onderstreept de
Nationale Loterij enerzijds nog-
maals het belang van de vrijwilliger.
En anderzijds willen wij de mensen
informeren over een ernstig maat-
schappelijk fenomeen. Het is
immers in ieders belang om jonge-
ren zo snel en efficiënt mogelijk te
helpen bij hun eetstoornissen.
Onderzoek heeft aangetoond dat
bij efficiënte hulp er snel succes
bereikt wordt. Leerkrachten kun-
nen hierbij een cruciale rol spelen
door leerlingen door te verwijzen
naar verenigingen die deze proble-
matiek kennen. Marie-Josée beli-
chaamt niet alleen de vrijwilligers
die zich dag en nacht belangeloos
inzetten om jongeren te helpen,
maar zij belichaamt eveneens de
vele duizenden vrijwilligers die op
steun van de Nationale Loterij kun-
nen rekenen.’

KIELDRECHT

Postkantoor
vervangen door
twee Postpunten
Het postkantoor in Kieldrecht
zal niet vervangen worden door
één maar door twee Postpun-
ten. Dat heeft het gemeentebe-
stuur van Beveren gisteren ver-
nomen van de directie van De
Post. Momenteel lopen ge-
sprekken met 2 handelszaken in
Kieldrecht en Verrebroek waar
de Postpunten zullen komen.
De beslissing om het postkan-
toor in Kieldrecht te sluiten
werd eind 2007 al genomen. In
de plaats ervan wilde men in de-
zelfde omgeving een postpunt
installeren. Gezien de uitge-
strektheid van de noordelijke
deelgemeenten kon het ge-
meentebestuur zich niet vinden
in het plan van De Post. Na en-
kele gesprekken en herhaalde-
lijk aandringen van het ge-
meentebestuur gaat de Post nu
toch in op een alternatief voor-
stel om het postkantoor te ver-
vangen door twee Postpunten.
De dienstverlening van een
Postpunt komt voor 90 % over-
een met de verrichtingen die in-
woners kunnen uitvoeren in
een postkantoor. (PKM)

TEMSE

Ongevallen
door gladheid
Dinsdag werden er in de politie-
zone Temse/Kruibeke 8 onge-
vallen met stoffelijke schade
vastgesteld door gladheid van
de weg. In Kruibeke bleef de
schade beperkt tot 1 ongeval
maar in Temse gingen 7 aan het
slippen. Gelukkig vielen er geen
gewonden. (PKM)

VERREBROEK

Metaaldiefstal
In een bedrijf in de kmo-zone
Aven Ackers in Verrebroek is
een metaaldiefstal gepleegd.
Vermoedelijk gebeurde dat al
dit weekend. (PKM)

KRUIBEKE

SINT-PAUWELS

KRISTOF PIETERS

De brand brak gisterenmorgen uit rond
2.20 uur in de huurwoning van Ilvy Sme-
kens (32) in de Vlasrootstraat in Sint-Pau-
wels. De jonge moeder woont er nog
maar een half jaar met haar vier dochters.
De vier meisjes sliepen op de bovenver-
dieping. Ilvy zelf had haar slaapkamer
gelijkgronds. Het was de 12-jarige Desti-
ny die eerst wakker werd. 

Vuur in hoek
«Ik werd plots wakker en zag in een hoek
van mijn slaapkamer vuur», vertelt de
dappere meid. «Er vielen ook al brokstuk-
ken naar beneden. Ik ben dan mijn twee-
lingzus Stacy gaan wakker maken.» Sa-
men haalden ze ook hun jongere zusjes
Tifany (11) en Thaïsa (8) uit bed. «Thaïsa
kregen we eerst niet wakker», vervolgt
Destiny. «Ze slaapt altijd als een blok. Er
was echter al veel rook en we wilden haar
zeker niet achterlaten. Ik heb haar zelf
van de trap gedragen.» Beneden maakten
de vier meisjes hun moeder wakker. 
«Ik schrok natuurlijk enorm», vertelt Ilvy.

«Ook ik ben een nogal vaste slaper en had
niets gemerkt.  Samen zijn we het huis uit-
gevlucht.» Ilvy werkt zelf als ambulancier
en beseft dat haar gezin door het oog van de
naald is gekropen. «We zijn allen naar het
ziekenhuis gebracht met rookvergiftiging.
Als Destiny niet was wakker geworden en
zij en haar zusjes niet zo koelbloedig wa-
ren geweest, had ik mijn gezin misschien
niet meer gehad. Ik ben erg trots op mijn

kinderen dat ze zo gereageerd hebben.»
De vier meisjes lopen allen school in De
Zandloper in Sint-Pauwels. Dat ze zo koel-
bloedig bleven tijdens de brand is volgens
moeder Ilvy te danken aan de cursus die ze
hebben gevolgd bij het jeugd Rode Kruis.
«We kennen zelfs het nummer van het an-
tigifcentrume, vult Stacy aan. Niettemin
zijn de meisjes zwaar onder de indruk. eWe
zijn wel bang geweest. Vooral omdat we

eerst onze hond niet meer vonden. De
brandweer heeft hem later gelukkig uit
huis gehaald.» Het hele gezin wordt voorlo-
pig opgevangen door de grootouders in
Zwijndrecht. «De woning zal een hele tijd
onbewoonbaar zijn», zegt Ilvy. «Vooral de
bovenverdieping heeft veel geleden. We
hebben wel veel hulp gekregen van de bur-
gemeester en zullen wellicht een noodwo-
ning krijgen via het OCMW.»

TEMSE

Winkeldieven
betrapt
In de Colruyt in Temse wer-
den dinsdagavond twee win-
keldieven betrapt: Binda L.L.
(48)  van Congolese afkomst
uir Frankrijk en Joaquim N.
(43) van Angolese afkomst
uit Brussel. Ze  wilden10 far-
des sigaretten meenemen. Ze
komen ook in aanmerking
voor de diefstal van 15 fardes
sigaretten in dezelfde Col-
ruyt vorige vrijdag. Het duo
werd herkend op camera-
beelden. Ze werden voorge-
leid bij de onderzoeksrech-
ter. (PKM/GMD)

DOEL

Dienstverlening
blijft behouden
De dienstverlening in het be-
dreigde Scheldedorp Doel
blijft behouden tot het woon-
recht in augustus volgend
jaar eindigt. Dat heeft sche-
pen Peter Deckers (cd&b)
plechtig beloofd op de ge-
meenteraad. Bruno Steven-
heydens (VB) nam de sche-
pen op de korrel nadat deze
in een debat over de haven-
groei Doel omschreven had
als een ‘omgeslagen blad’.
Volgens Deckers verandert
deze persoonlijke mening
niets aan de belofte om het
woonrecht te respecteren.
«Zo verzorgen we het busver-
voer van kinderen uit Doel
naar de school in Kieldrecht
en ook de dienstverlening
van De Lijn blijft. De afbraak
van leegstaande woningen
staat hier los van.» (PKM)

SINT-NIKLAAS

Vier maanden
voor winkeldief
Samuel V.H. (33) uit Sint-Ni-
klaas werd door de correctio-
nele rechtbank van Dender-
monde veroordeeld tot een
effectieve gevangenisstraf
van vier maanden en het be-
talen van een effectieve boe-
te van 550 euro. De man heeft
een winkeldiefstal op zijn ge-
weten. Hij pleegde die op 16
april 2008 in Sint-Niklaas. Bij
de bvba Softwareshop ging
hij aan de haal met een af-
standsbediening. Maar de
man werd op heterdaad be-
trapt, zodat hij het aan de
rechter moest komen uitleg-
gen. (DND)

SINT-PAUWELS 

Feestcomité adopteert reus ‘Peerke den Herder’
Het feestcomité Van Sint-Pau-
wels heeft de reus ‘Peerken den
Herder’ geadopteerd. De reus
werd op 15 maart 1987 gedoopt
door het wijkcomité van de Grou-
westeen en de Beekstraat. Omdat
er te weinig vrijwilligers zijn om
de reus rond te dragen, werd be-
slist om Peerke over te dragen aan
het feestcomité van Sint-Pau-
wels. Peerke den Herder is geba-
seerd op een volksfiguur. Het gaat
om de schaapherder Pieter Van
Hende die zich in 1923 in de
Grouwesteen vestigde en er op 13
september 1976 stierf in zijn ei-
gen voortuin. Peerke, zoals Pieter
door iedereen werd aangespro-
ken, was niet alleen een bekwa-
me herder maar toonde zich tij-
dens de Tweede Wereldoorlog
ook zeer heldhaftig. Hij verborg
verzetsmensen in zijn stal en
voorzag  hen van voedsel en zelfs
wapens. Het wijkcomité wilde
hem daarom eer betuigen door
hem te vereeuwigen in een reus.
Het gemeentelijke feestcomité
van Sint-Pauwels engageert zich
nu om de herinnering aan Peerke
levendig te houden door deze
reus te adopteren. Zo zal hij zeker
tijdens het reuzenjaar 2009 te
zien zijn. (PKM)

Visarend hoopvol signaal
voor poldergebied

Bij een recente vogelobserva-
tie van Natuurpunt Kruin in
de Kruibeekse polders, heb-
ben  de ornithologen een visa-
rend gespot. De schuwe roof-
vogel bleef er veertien dagen
rondhangen. 

Dit is zeer uitzonderlijk in
Vlaanderen. Natuurpunt is blij
want de aanwezigheid van
een visarend doet het beste
vermoeden voor het aantrek-
ken van broedvogels naar het
gecontroleerde overstro-
mingsgebied. 
«Visarenden trekken in Vlaan-
deren jaarlijks door in een
klein aantal. De meeste vogels
worden waargenomen  tussen
augustus en september. Het
gaat meestal over hoog door-
trekkende vogels op weg naar
het Zuiden vanuit hun broed-
gebieden in Scandinavië en
verder oostelijk. Dat deze visa-
rend hier twee weken bleef
pleisteren is gezien de bouw-
dichtheid in Vlaanderen erg
uitzonderlijk», zegt Geert

Spanoghe van het Instituut
voor Natuur- en Bosontwikke-
ling.

Volop vis te vangen
Volgens Lieven Nachtergale,
voorzitter van de Beheers-
commissie Natuur van het
overstromingsgebied gaat de
verbetering van het Schelde-
water ook bij de vogels niet
onopgemerkt voorbij. «Dat de
visarend volop vis kan vangen
in de Schelde is zonder twijfel
mee de reden van zijn ver-
schijning. Een waarneming als
deze is eigenlijk een grote re-
clameboodschap: ‘als je mij
ziet dan zit het onder water
ook behoorlijk goed’. Tegen
2010 zouden er 100 broedpa-
ren weidevogels moeten aan-
getrokken worden in het nieu-
we natuurgebied in de Krui-
beekse polder. Om die soorten
aan te trekken moet de bodem
vernatten en de bomen in de
buurt moeten weg opdat de
weidevogel z’n belager van ver
ziet aankomen. (PKM)

Vier kranige zusjes redden 
ook moeder uit brandVier zusjes hebben zichzelf en

hun moeder gered uit een
brandende woning in de Vlas-
rootstraat in Sint-Pauwels. De
12-jarige Destiny werd als eer-
ste wakker toen er brokstuk-
ken in haar slaapkamer vielen.
Die vier meisjes bleven koel-
bloedig en maakten elkaar
wakker om tijdig te vluchten.

KALLO

TE PLETTER 
TEGEN 

BETONNEN VANGRAIL
Aan de rotonde op het kruispunt van de Sint-Antoniusweg
en de oprit van de E2 richting Beverentunnel gebeurde
dinsdagavond een zwaar verkeersongeval. Een bestuur-
der verloor er de controle en reed rechtdoor tegen de be-
tonnen boordstenen van de rotonde. Het motorblok van
de wagen werd volledig naar achter geduwd. Aanvankelijk
zat de bestuurder gekneld in het wrak maar bij aankomst
van de ziekenwagen van Lillo was hij al bevrijd. Hij werd
gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer
van Beveren en Antwerpen kwamen ter plaatse om de
brokstukken op te ruimen. (PKM)

Ilvy Smekens met haar dochters Destiny, Tifany, Thaïsa en Stacy. Foto Pieters

De auto werd zwaar beschadigd. Foto Goossens

De reus ‘Peerke den Herder’. Foto Pieters

WS
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Adverteren in uw regio?

Voor regio
Waas
Antwerpen
Contacteer:

Joeri De Ceuster

GSM 0475 76 49 14

joeri.de.ceuster@corelio.be

We helpen u graag verder.

Uw gemeente elke dag in de krant
sBERLARE
VERBLIJFSRECREATIE Het voormalige
jachthuis van de familie Visart de
Bocarmé kan op lange termijn de
bestemming krijgen van verblijfs-
recreatie. De woning en stalling,
eigendom van de intercommunale
DDS, zouden na renovatie worden
herbestemd als bed and breakfast,
verblijf voor jeugdverenigingen,
vakantiewoning of kleinschalige
conferentieruimtes. De woning
ligt aan de rand van de dorpskern
van Uitbergen en aan een toe-
gangsweg naar het recreatiedo-
mein Nieuwdonk. (rst)

sBEVEREN
ETALAGES De Beverse handelaars to-
veren deze maand hun etalage om
in Halloweensfeer. Het publiek
kan nog tot 3 november genieten
van de griezeligste, origineelste of
mooiste etalages in de centrum-
straten. Komende zaterdag komen
traditiegetrouw de heksen tussen
14 en 17 uur een bezoekje brengen
aan galerij De Bever. (stb)

sHAMME
SPORTBELEID De gemeenteraad be-
spreekt morgen een nieuw subsi-
diereglement voor sportverenigin-
gen, dat aansluit bij het Sport voor
Allen-beleid. Bloso verleent hier-
voor anderhalve euro per jaar per
inwoner. De gemeente legt daar
nog eens 0,75 euro bovenop.
(jvdv)

sKRUIBEKE
POTPOLDER Bij een vogelobservatie
van Natuurpunt Kruin in de Groot-
Kruibeekse polders, spotten de or-
nithologen een visarend. De schu-
we roofvogel bleef er veertien da-
gen rondhangen. ‘Uitzonderlijk
voor Vlaanderen, gezien de gerin-
ge beschikbaarheid van visplaat-
sen en de drukte’, beweert Geert
Spanoghe van het Instituut voor
Natuur- en Bosontwikkeling.
‘Visarenden zijn in Vlaanderen
jaarlijkse doortrekkers in klein
aantal. De meeste worden gezien
tussen augustus en september. Het
gaat meestal om hoog doortrek-
kende vogels op weg naar het zui-
den vanuit hun broedgebieden in
Scandinavië en verder oostelijk.’
Hoewel de inrichting van het over-
stromingsgebied in Kruibeke nog
volop aan de gang is, is het opdui-
ken van de visarend een hoopvol
teken, dixit Lieven Nachtergale,
voorzitter van de Beheerscommis-
sie Natuur van het project. ‘De
combinatie van een visrijke rivier
met slikken en schorren, van open
landschap met bossen, ruigten en
kreken trekt vogels aan.’
Tegen 2010 zouden er honderd
broedparen weidevogels moeten
aangetrokken worden. (dhs)

s LOKEREN
SCHOOLOMGEVING De werkzaamhe-
den aan de schoolomgeving in de
Veerstraat en de kruispunten op de
N70 zijn gestart. Het kruispunt van
de Gentse Steenweg met de Heir-
brug- en Veerstraat wordt aange-
past. De Veerstraat wordt recht op
de Heirbrugstraat getrokken. Zo
ontstaat voor de school een ver-
keersvrij plein. De verkeerslichten
op het kruispunt zijn momenteel
uitgeschakeld. De werkzaamhe-
den zullen 55 werkdagen in beslag
nemen. (jdl)

sMOERBEKE-WAAS
SCOUTS De scouts van Sint-Antoni-
us roepen ouders op hun kinderen
met de fiets naar de wekelijkse ver-
gaderingen te laten komen. ‘Aan-
gezien onze buren van voetbalclub
KFC Moerbeke hun eerste terrein
verplaatst hebben naar de over-
kant van de route, zal het tijdens
thuiswedstrijden niet meer moge-
lijk zijn om met de auto tot bijna
aan het scoutsterrein te rijden’,
weet de hoofdleiding. ‘Chauffeurs
parkeren het best in de Moerhof-
straat en komen dat laatste stukje
te voet. Maar eigenlijk is de fiets
een betere, milieuvriendelijke en
sportieve oplossing.’ (dhs)

s SINT-GILLIS-WAAS
LOGO HARMONIE De Koninklijke
Harmonie Sint-Cecilia zoekt een
nieuw logo en schrijft daarom een
ontwerpwedstrijd uit. Geïnteres-
seerden kunnen tot 22 november
hun ontwerp indienen bij de har-
monie in de Kerkstraat 95 in 9170
Sint-Gillis-Waas. De winnaar
wordt bekendgemaakt tijdens het
kerstconcert van 20 december in
de Sint-Egidiuskerk en krijgt twee-
honderd euro. (gvdv)

s SINT-NIKLAAS
KERSTMARKT Er zijn voldoende
deelnemers voor de Sinaaise kerst-
markt. De markt is gepland op de
Dries op 13 december. Deelnemers
en organisatoren hebben de regle-
menten samen doorgenomen en
hopen op een geslaagde editie. (sl) 

s STEKENE
WEGEL De Boudelowegel wordt ge-
deeltelijk afgeschaft. Het gaat om
het stuk vanaf het begin tot aan de
toegangsweg van de weekendver-
blijven. Dat gedeelte is 640 meter
lang. Het stuk van 560 meter dat
overblijft, wordt verlegd over een
afstand van 85 meter. Op die ma-
nier blijft de verbinding tussen
Meulevijverstraat en Heirweg be-
waard. (sl) 

sTEMSE
BRUG De werkzaamheden voor de
bouw van de tweede Temsebrug
zijn een nieuwe fase ingegaan.
Sinds gisteren worden afsluitingen
geplaatst langs de kant van de weg,
vanaf Viaduct tot aan de nieuwe
brug. Daardoor zal de bestaande
oprit naar de oude brug definitief
worden afgesloten voor het auto-
verkeer. Dat is eigenlijk al weken
het geval, maar af en toe glipte er
een chauffeur langs de afgesloten
oprit door tot op de N16. (dhs)

sWAASMUNSTER
STRUCTUURPLAN De gemeenteraad
zal op 23 november het Gemeente-
lijk Ruimtelijk Structuurplan vast-
stellen. Tijdens het openbaar on-
derzoek werden 23 bezwaarschrif-
ten ingediend. De gemeenteraad
moet oordelen over de voorgestel-
de aanpassingen. (jvdv)

s ZELE
RIOLERINGEN Op verscheidene
plaatsen in Zele moet de riolering
dringend gereinigd worden. Dat
blijkt uit recent nazicht. De techni-
sche dienst heeft becijferd dat deze
werkzaamheden 29.980 euro zul-
len kosten. De gemeenteraad
spreekt zich hier deze week over
uit. (jdl)

s LOKEREN Twee Turkse broers,
Volkan A. (19) en Gäkhan A. (22),
beiden uit Lokeren, zijn door de
rechtbank in Dendermonde voor
een bloedige steekpartij elk ver-
oordeeld tot een jaar cel. De inzet
voor de steekpartij was een jonge
vrouw.
In de nacht van zondag 12 op
maandag 13 augustus vorig jaar
gingen de twee Turkse broers in
de wijk Doorslaar in Lokeren

twee Marokkanen uit Lokeren te
lijf. De twee Marokkaanse jonge-
mannen zouden hun vriendin
hebben lastiggevallen.
Om de vete definitief te beslech-
ten spraken ze die nacht af aan de
kerk van de wijk Doorslaar in Lo-
keren. Al snel ontaardde de ruzie
in een vechtpartij waarbij de twee
Turkse broers een mes trokken.
Slachtoffer Said B. (25) uit Loke-
ren kreeg een messteek in de buik

en moest met levensgevaarlijke
verwondingen worden wegge-
voerd naar het ziekenhuis, maar
overleefde de aanslag. Zijn vriend
Ali B.(29) kreeg een messteek in
de arm en moest voor verzorging
naar het ziekenhuis worden ge-
bracht.
Gäkhan A. en Voltan A. konden
later worden opgepakt. Bij hen
thuis werd het mes gevonden, sa-
men met een boksbeugel. (dbs)

Jaar cel na steekpartij tussen liefdesrivalen

Wim Dehandschutter

O fficieel is de familie nog
niet op de hoogte van de
plannen, maar via-via ver-

namen ze dat de provincie een
reeks van haar gebouwen in de
etalage zet. Daar hoort het Huis
Thuysbaert op het Lokerse Stati-
onsplein bij en ook het huis van
Van Wilderode in de Moerbeekse
Dorpvaart 70.
De geboren Moerbekenaar Anton
van Wilderode (1918-1998), die het

grootste deel van zijn – volwassen
– leven in Sint-Niklaas door-
bracht, keerde in 1975 terug naar
zijn geboortegrond. Hij bouwde
er een woning naast het ouderlijke
huis in de Dorpvaart.
De provincie kocht in 2001 het
pand, met de bedoeling er een
schrijvershuis van te maken naar
analogie met het Museum Stijn
Streuvels, Het Lijsternest in In-
gooigem bij Anzegem. Maar de
plannen werden nooit uitgevoerd.
Eerder dit jaar liet Jozef Dauwe
(CD&V), gedeputeerde voor Cul-
tuur, weten dat er geen geld is
voor het project. Het huis zou te
klein zijn en niet over de ideale ei-
genschappen beschikken om veel
toeristen te ontvangen. Ook zou-
den de werken van Anton van Wil-
derode er niet optimaal bewaard
kunnen worden.

‘Ik ben het er niet mee eens dat het
huis niet geschikt zou zijn voor
een museum of een herdenkings-
ruimte over het leven en werk van
mijn grootoom’, bijt Wouter Cou-
pé van zich af. De negentienjarige
jongeman is de kleinzoon van Van
Wilderodes tweelingbroer en zit
in de gemeenteraad. ‘Het huis
heeft volgens mij wel degelijk toe-
ristische mogelijkheden.’
De nabestaanden wijzen erop dat
de provincie het huis niet zomaar
kan verkopen. Ze kocht zeven jaar
geleden weliswaar het pand, maar
niet de inboedel. ‘Het is contractu-
eel vastgelegd dat huis en inboe-
del één geheel moeten blijven vor-
men. Kortom, Gent mag dan wel
het huis willen verkopen. Het kan
simpelweg niet.’ De provincie
krijgt de inboedel tot 2014 in
bruikleen van de familie. 

sMoerbeke-Waas Nabestaanden Anton Van Wilderode 
verzetten zich tegen plannen van provincie

‘Dit huis mag niet
verkocht worden’
De provincie wil het huis van
priester-dichter Anton van
Wilderode zaliger in Moerbe-
ke-Waas verkopen. Dat mag en
kan niet, zeggen zijn nabe-
staanden.

Wouter Coupé,
gemeenteraadslid
en kleinzoon van
de tweelingbroer
van Anton Van
Wilderode: ‘Dit
huis heeft volgens
mij wel degelijk
toeristische
mogelijkheden.’
©Luc Verstraeten
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Hamme brengt ode aan dialect

Hamme
Louis Windey opent zijn boek met een 
voorstelling van zichzelf. “Ik ben Louis 
van Julia van Faantjes en van Peet van 
Louis De Wetter. Ik was den oudsten van 
vier, twiee jongens en twiee meiskes. 
Nou weettet hé. Mouer a zuue kunde 
da moelijk as handtekening gebruiken 
hé en dourmee hemmek mijne noum 
wa ingekuirt.  As ik incognito wil schrij-
ven, dan gebruik ik mijnen pseudoniem 
WIL.” De toon is gezet.
WIL laat de lezer in zijn dagboek bla-
deren. “Het zijn allemaal echt gebeur-
de verhalen die ikzelf of mijn moeder 
meemaakte. Zij overspannen een peri-

ode vanaf de oorlog tot vandaag. Ik geef 
mijn kijk op mijn leven in Moes. Iede-
re gemeente heeft �guren waar je met 
plezier aan terugdenkt. Dat is zuivere 
nostalgie. Ik hoop dat mijn nakomelin-
gen, al kan ik ze op mijn één hand tel-
len, deze vertellingen zullen koesteren 
en ze af en toe eens lezen.”

Derde boek
WIL is al klaar met een tweede boek 
Durep auen de Schelde en maakt werk 
van een derde deel. “De verhalen daar-
voor zijn al geselecteerd. Deze winter 
begin ik te schrijven.” 
Windey laat iedereen genieten van zijn 

dorpsverhalen en het Moes. “Ik ben een 
fervent wielertoerist. Mijn belevenissen 
op de �ets deel ik via een website met 
iedereen. Daar vinden alle geïnteres-
seerden elke maand een ander levens-
verhaal van mij in het Moes dialect.
André Van Bossche, voorzitter van de 
Heem- en Geschiedkundige Kring Os-
schaert is blij met het werk van Louis 
Windey. “Wij promoten al wat met erf-

goed te maken heeft op Hams grondge-
bied. Daar hoort ook het erfgoeddialect 
bij. Als de verhalen aanslaan, dan komt 
er zeker een tweede deel.”

Wim ONSELAERE
Jaarboek 2008, Heemkundige Kring Osschaert, 
110 pagina's, leden gratis (niet leden 15 euro)
052-47.41.51
http://users.telenet.be/de.wielertoerist1/index.
html

i
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Louis Windey zorgt met Moes ik zien hou geieren voor een 
primeur in Hamme. Hij vertelt sterke verhalen over zijn 
dorp, die hij zelf beleefde, en dat volledig in het Moes 
dialect. Windey stelt het boek voor tijdens het komende 
Boekenweekend.

Louis Windey bundelt sterke 
levensverhalen in Moes dialect

Hamse schrijvers krijgen van 24 tot 26 oktober 
het woord tijdens het eerste boekenweekend. 
Het Provinciaal Instituut ‘BVD’ en boekhandel 
Boeket slaan de handen in elkaar, met de steun 

van een tiental verenigingen die Hamse auteurs 
promoten. De plaatselijke literaire wereld krijgt 
voor het eerst een forum om hun nieuwste boe-
ken voor te stellen in eigen gemeente.

André Van 
Bossche 
en Louis 
Windey 
presenteren 
het
Jaarboek 
2008.
 Geert DE RYCKE

Hamse schrijvers
aan het woord

Het boekenweekend opent vrijdag 24 oktober om 
19u. Tjen De Munck verzorgt samen met schepen 
van Cultuur Herman Vijt (CD&V) de inleiding.
Zaterdag 25 oktober van 10 tot 18u:

Luc Goossens en André Van Bossche signeren 
doorlopend
14u signeersessie Thomas Ducaju (tekenaar Kie-
keboe en Sabattini) en Kirstin Vanlierde (jeugd-
auteur), lezing Anne Baaths uit Dochters van 
Europa
16u voorstelling nieuwe boeken van Do Van 
Ranst, Jürgen Heuvinck, Anne Baaths en Kirstin 
Vanlierde 
17u voorstelling Jaarboek 2008 Heem- en Ge-
schiedkundige Kring Osschaert met Louis Win-
dey, auteur Moes ik zien hou geieren

Zondag 26 oktober van 10 tot 17u:
André Van Bossche en Luc Goossens signeren 
doorlopend
11 u voorstelling nieuw jaarboek Filip De Pil-
lecyncomité ‘Studies IV’ en signeersessie Wally 
de Doncker 
14u signeersessie Jurgen Heuvinck, Bart Plou-
vier, Lut de Block en Lisette Waterschoot 
15u Hoe wordt een strip gemaakt door Ferry, 
signeersessie Anja Kapsita WO

Inkom en activiteiten zijn gratis.
Boekenweekend 24 tot 26 oktober, Provinciaal Instituut ‘BVD’, 
Meulenbroekstraat 15 A. Tel: 052-47.70.40

i
i

Tal van auteurs stellen tijdens het Boeken-
weekend hun nieuwste boek voor. Er zijn sig-
neersessies en lezingen. Daarnaast presente-
ren Hamse verenigingen hun publicaties.

Hamse schrijvers en organisatoren van het Boekenweekend. Zittend: Jurgen Heuvinck, Do Van Ranst en Anne 
Baaths. Staande André Van Bossche, Louis Windey, Marc Rogiest (Provinciaal Instituut ‘BVD’), Luc Goossens 
en Kurt De Bruyne (Boeket). Foto Geert De RYCKE

De Hamse jeugdau-
teur Do Van Ranst 

schreef samen met 
poolreiziger Dixie 

Dansercoer het jeugd-
boek 'De Diepvries-

expedities van Olli en 
Eleonor'. Zij nemen 

lezertjes mee naar 
de Noordpool en de 

Zuidpool.

Jeugdauteur op avontuur met Dixie Dansercoer
Het idee voor het boek ontstond bij uitgeve-
rij Davidsfonds/Infodok. Die wou een boek 
met poolavonturen voor kinderen uitgeven 
na het succes van het boek voor volwas-
senen over de reis naar de Zuidpool van 
Dansercoer. 
Omdat Dansercoer geen ervaring heeft met 
het schrijven van jeugdboeken en Do Van 
Ranst niets afweet van Zuid- of Noordpool-
reizen bracht de uitgever beiden bij me-
kaar. “Ik was aangenaam verrast”, bekent 
Van Ranst. “Enkele gesprekken, een doos 

vol informatie en veel communicatie via e-
mail vormen de basis van het boek, dat uit 
twee aparte verhalen bestaat.”
Olli is 12 en woont in Helsinki. Hij trekt 
in zijn eentje op avontuur naar de Noord-
pool. Het tweede verhaal speelt zich af in 
de vorige eeuw en gaat over Eleonore, die 
als enig meisje meetrekt op expeditie naar 
de Zuidpool. Het wordt een spannende reis 
in het spoor van de Belgische ontdekkings-
reiziger Adrien de Gerlache. 
Do Van Ranst laat kinderen vanaf 9 jaar 

binnenstappen in de wereld van verbluf-
fende sneeuw- en ijsvlaktes, de wondere 
natuurpracht en extreme levensomstan-
digheden. “Dansercoer was tevreden over 
mijn werk. Hij maakte slechts enkele op-
merkingen. ‘Het lijkt of Do Van Ranst er zelf 
is geweest’, liet hij me weten.”

WO

‘De diepvriesexpedities van Olli en Eleonore’, Do Van 
Ranst en Dixie Dansercoer, uitgeverij Davidsfonds/
Infodok, 65 pagina's, 15,95 euro.
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Aalst
FIETSENCENTRUM - De stad Aalst sluit 
een samenwerkingsovereenkomst met 
vzw Kringwinkel Teleshop voor de 
uitbouw van een fietsencentrum op de 
Tragel. In dit centrum zullen fietsen 
worden hersteld door laaggeschoolde 
langdurig werklozen om ze daarna te 
verkopen als kwalitatieve tweede-
handsfietsen. Het centrum zal ook 
fietsen verhuren aan pendelaars en 
bedrijven als aanvulling op het 
openbaar vervoer. De gemeenteraad 
keurde ook een investeringstoelage van 
36.000 euro goed voor het inrichten 
van de fietsherstelwerkplaats en de 
aankoop van 50 fietsen. 

Berlare
NIEUWE RAMEN - Het gemeentebestuur 
heeft beslist dat de ramen in de 
bibliotheek van Berlare ter hoogte van 
CC Stroming dringend aan vervanging 
toe zijn. Momenteel zijn de ramen nog 
in enkel glas, met heel wat energiever-
lies tot gevolg. De kosten voor de 
vervanging van de ramen worden 
geraamd om 20.661 euro. 

Beveren
SCHERMEN - Het gemeentebestuur van 
Beveren investeert 64.500 euro in de 
aankoop van lcd-schermen. Zij zullen 
geplaatst worden in het gemeentehuis, 
het jeugdcentrum Togenblik, cultuur-
centrum Ter Vesten, het sportcentrum 
en de gemeentelijke bibliotheek. De 
schermen zullen worden gebruikt voor 
berichten, aankondigingen en 
publiciteit voor activiteiten.

Buggenhout
BESTUURSVERKIEZINGEN - In Buggenhout 
hielden de leden van Open Vld een 
lokale bestuursverkiezing. Linda 
Seghers blijft met een absolute 
meerderheid voorzitter van het lokale 
bestuur. Dat bestaat verder ook uit 
herverkozene Karel Bracke, Hilde 
Bruggeman, Rosette Buys, Marino De 
Batselier, Sabine De Hauwere, Roel 
Janssens, Eddy Rotiers, Kjell Van Doren, 
Nicolaï Vanroose en als nieuwkomer 
Marc De Baerdemaeker. Karel Bracke 
en Hubert Bruggeman zijn de afgevaar-
digden voor de regio. 

Dendermonde
BOEKENBEURS - Het Davidsfonds van 
Dendermonde organiseert op zaterdag 
25 en zondag 26 oktober telkens van 10 
tot 12u en van 14 tot 18u een 
tweedehandsboekenbeurs in het 
Hemaco aan de Noordlaan. Dankzij de 
vrijgevigheid van sympathisanten is er 
een ruime keuze voor alle leeftijden. De 
toegang is gratis. Er zijn ook heel wat 
oude platen en cd’s te koop. 

Gent
ZWARTE DOOS - Het Stadsarchief en de 
dienst Stadsarcheologie houden op 
zondag 26 oktober opendeurdag in de 
Zwarte Doos in de Dulle Grietlaan. 
Centraal daarin staat het sponsorpo-
ject rond de restauratie van ‘Het Groot 
Plan van Gent’ uit 1619 van cartograaf 
Jacques Horenbault. Een uniek 
document waarop hij Gent en het 
omliggende platteland weergeeft, en 
dat is essentieel is voor de studie van 
de geschiedenis van de stad. Rond het 
‘Groot Plan’ is een tentoonstelling 
opgebouwd die de werkwijze van 
landmeters uit die tijd illustreert aan 
de hand van authentieke ommelopers 
en figuratieve kaarten. Er wordt ook een 
nieuwe publicatie voorgesteld, met 
uitleg over alle 65 walsites op het plan. 
Verder zijn er rondleidingen en 
workshops voor kinderen. De opendeur-
dag loopt van 10 tot 18u.

Hamme
MODELVLIEGTUIGEN - vzw Wase Tyfoon-
club krijgt van het gemeentebestuur 
een proefvergunning voor 12 maanden 
voor de exploitatie van een terrein voor 
modelvliegtuigen met motor gelegen in 
Nieuwbroek. Het terrein wordt gebruikt 

als opstijg- en landingsbaan. Tijdens 
het openbaar onderzoek werd één 
bezwaar ingediend.

Kruibeke
VISAREND - Leden van Natuurpunt Kruin 
merkten bij een recente vogelobservatie 
in de Kruibeekse polders een visarend 
op. Het dier bleef twee weken lang in 
Kruibeke rondfladderen. Dat is zeer 
uitzonderlijk in Vlaanderen. Hierdoor 
stijgt de verwachting dat het gecontro-
leerde overstromingsgebied Kruibeke-
Bazel-Rupelmonde massaal broedvo-
gels zal lokken. Het poldergebied is 
ingekleurd als Europees vogel- en 
habitatrichtlijngebied. Tegen 2010 
zouden er honderd broedparen 
weidevogels moeten nesten.

Lebbeke
CARDIJNLAAN - Het gemeentebestuur wil 
over enkele maanden de trottoirs in de 
Jozef Cardijnlaan laten herstellen. Dat 
zal in overleg gebeuren met bouwmaat-
schappij als de werkzaamheden aan de 
huizen achter de rug zijn. Het is ook de 
bedoeling om tegelijkertijd groen te 
brengen in de wijk. Binnenkort moet 
het ontwerp hiervoor klaar zijn. 

Lokeren
CADEAUCHEQUE - Het stadsbestuur heeft 
vorig jaar het klassieke sierbord, dat 
onder meer aan huwelijkjubilarissen 
wordt gegeven, vervangen door een 
cadeaucheque. Tegelijk groeide het 
idee om de bons, die in elke Lokerse 
winkel geldig zijn, te verkopen. Dat is 
nu ook boekhoudkundig in orde 
gebracht, omdat er een onderscheid 
moest worden gemaakt tussen de 
cadeaubons voor intern gebruik en deze 
die de burger kan aanschaffen. Vanaf 1 
december 2008 zijn cadeaucheques 
van 10, 25 en 50 euro te koop bij de 
toeristische dienst op de Markt.

Moerbeke
BURGEMEESTER ZIEK- Net voor de 
gemeenteraadszitting dinsdagavond is 
burgemeester Filip Marin (Open Vld) 
opgenomen in het ziekenhuis. Marin 
verwittigde zelf de gemeentesecretaris, 
hij voelde zich onwel en moest een 
dringend onderzoek ondergaan. Filip 
Marin nam ontslag als financieel 
directeur bij Ter Beke nadat hij een 

hartaanval kreeg en is voltijds 
burgemeester, maar hij steekt veel 
energie in het Roemeense adoptiedorp 
Vîrtop. Eerste schepen Marc Fruytier 
(Open Vld) is nu waarnemend 
burgemeester.

Sint-Gillis-Waas
INKTPATRONEN - Natuurpunt Waasland 
Noord zamelt lege inktpatronen in. Van 
die producten wordt maar een zeer 
kleine fractie ingezameld voor 
recyclage. Meer dan tachtig procent 
van alle verkochte inktpatronen wordt 
niet gerecycleerd. Het grootste deel 
ervan verdwijnt bij het restafval. In het 
beste geval komen de inktpatronen 
terecht bij het klein gevaarlijk afval om 
vernietigd te worden. Natuurhuis 
Panneweel aan de Krekeldijk 2 in 
Meerdonk is een van de centrale 
inzameladressen voor verbruikte 
inktpatronen.  www.panneweel.be

Sint-Niklaas
WATERSTRAAT - De stad gaat de kasseien 
in de Waterstraat laten heraanleggen. 
De stedelijke ontwerpendienst heeft de 
voorwaarden voor die werkzaamheden 
opgesteld. Het heraanleggen van van 
de kasseienverharding gebeurt in de 
Waterstraat tussen waterloop 1270 en 
de Palingsgatstraat. De kosten worden 
geraamd op 55.115,50 euro.

Stekene
VERHURING - De tien jaar oude 
overeenkomst tussen het gemeentebe-
stuur van Stekene en voetbalclub VV 
Straatje Stekene voor het gebruik van 
de gemeentelijke voetbalinfrastructuur 
wordt vernieuwd. Het betreft het 
gebruik van de infrastructuur in het 
sportcentrum Groene Putte vanaf 1 
januari 2009. De club moet per jaar een 
symbolische euro huur betalen. De 
nieuwe huurovereenkomst eindigt op 
31 december 2017. Nadien kan de huur 
stilzwijgend verlengd worden voor 
opeenvolgende periodes van drie jaar.

Temse 
OLYMPISCHE RING - De leerlingen van 
basisschool Velle werken dit jaar rond 
fitheid en gezondheid. Donderdag 
kunnen zij hun eerste Olympische ring 
van het jaar behalen. Daarvoor moeten 
zij een rondje om de kerk joggen en een 

Beveren

Christa De Bock uit Beveren won de hoofdprijs van de toeristische �etszoektocht in Beveren. Dat leverde haar een gloednieuwe �ets 
op ter waarde van 430 euro. Lise Bosman uit Beveren werd tweede en Moniek Suy uit Melsele derde. De prijsuitreiking vond plaats 
in kasteel Cortewalle. Er werden in totaal 853 brochures met historische toelichting verkocht. 488 personen stuurden hun antwoord-
formulier weer in. 66 deelnemers konden de vragen zonder fouten beantwoorden. De antwoorden zijn terug te vinden op de website 
van de gemeente. KD

 www.beveren.bei

Christa De Bock wint toeristische fietszoektocht

Foto Dirk VAN DE VELDE

zelfgemaakte fit-o-meter afleggen. Zij 
krijgen daarbij begeleiding van Wim De 
Decker, profvoetballer bij RKC Genk en 
oud-leerling van de school. Als de 
leerlingen in hun opzet slagen, wordt 
de eerste Olympische ring aan de 
leerlingen uitgereikt door Alex 
Czerniatinsky en Dirk Verhelst, de 
trainer en voorzitter van KSK Beveren.

Waasmunster
WEBSITE - Er is een nieuwe gemeente-
lijke website op komst. Die wordt 
bijzonder, omdat zowel de OCMW- als 
de gemeentelijke diensten er worden 
gebundeld. Ook zal er een uitgebreid 
e-loket beschikbaar zijn, waar inwoners 
terecht kunnen voor allerlei burgerza-
ken die nu alleen afgehandeld kunnen 
worden op het gemeentehuis. De 
website zal online zijn eind 2009. 

Site blijft op www.waasmunster.be.

 Zele
OKRA VIERT 60 JAAR - OKRA Zele bestaat 
60 jaar en dat verdient een feestje. Na 

@

een misviering vandaag donderdag om 
10u in de Sint-Ludgeruskerk wordt het 
gezelschap met tweehonderd leden 
verwacht op het gemeentehuis voor een 
academische zitting. De feestmaaltijd 
heeft plaats in het Gildenhuis. Zanger 
Freddy Grey en pianist Dirk Peeters 
zorgen voor de vrolijke noot. 

Eliane De Kimpe: 052-44 59 46

Zwijndrecht
VERLICHTING - De sportvelden in 
sportpark De Wallen krijgen een nieuwe 
verlichting. De installatie is versleten 
en de lampen zijn niet meer verkrijg-
baar. Het gemeentebestuur investeert 
ruim 40.000 euro in de vernieuwing. 
Dat omvat de plaatsing van een 
besturingskast voor zowel de teller als 
de sturing van de kringen van 
voetbalveld A, de atletiekpiste en de 
tennischalet. De bedrading wordt 
ondergronds gelegd, aan de zes 
masten komt er een aansluitkast en 
elke mast wordt met verlichting 
uitgerust.

i
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8.2.3. Vleermuizen (naar Gyselings et al. 2006)

8.2.3.1 Materialen en methoden

Voor vleermuizen werd in 2006 reeds een gedetailleerd systematisch onderzoek uitgevoerd in 
KBR. Daarnaast werden aanvullende waarnemingen uitgevoerd op Linkeroever. 
Voor het gedetailleerd onderzoek in KBR werd analoog aan de studie op Linkeroever in 2005 
(Spanoghe et al. 2005) gebruik gemaakt van punt transect tellingen. Op punten die 50 meter 
uit elkaar lagen werd gedurende 3 minuten het aantal passerende vleermuizen geteld met 
behulp van bat detectors (Peterson D100 en Peterson D240), die een combinatie toelaten van 
heterodyning en time expansion (Ahlén & Baagøe, 1999). Indien de soort niet onmiddellijk 
herkenbaar was werden opnames gemaakt voor latere identificatie. De waarnemingspunten zijn 
uitgezet op Figuur 8.13. Voor de bespreking wordt het gebied opgedeeld in drie delen: een deel 
“Noord” met punten langs de nieuwe werfweg langsheen de Kruibeekse polder en langs de weg 
naar het pompgemaal, een deel “Zuid” langsheen bomenrijen in de Bazelse polder en langsheen 
het broekbos grenzend aan de Rupelmondse polder tot aan de Rupelmondse kreek, en een 
derde deel “Kreken” met de Bazelse en Kruibeekse kreek.

Figuur 8.13: Situering van PTT telpunten voor vleermuizen in KBR.

Elke route werd in principe drie keer per jaar gelopen: één keer in het latere voorjaar tijdens de 
kraamperiode, één keer in de zomer en één keer bij de aanvang van de herfst. Routes werden 
gelopen gedurende de eerste helft van de nacht, bij temperaturen boven 10°C en droog weer. 

jaarverslag_2008.indd   74 28/04/2009   10:34:25



75

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

Vergelijkbare condities als in deze studie werden ook in andere studies naar vleermuisactiviteit 
gebruikt (Gaisler et al. 1998, Glendell & Vaughan 2002, Wickramasinghe et al. 2003, Kusch et al. 
2004). Door de slechte weersomstandigheden konden de punten in het deel Zuid slechts twee 
keer worden geteld. Het deel in de Bazelse polder (noordelijke helft van deel Zuid) werd niet 
geteld in de herfst, het deel langs de Rupelmondse polder tot de Rupelmondse kreek werd niet 
geteld in de zomer. 

Net als in Spanoghe et al. 2006 wensen we er de aandacht op te vestigen dat het gebruik van 
punttellingen geen echte maat is voor het aantal vleermuizen dat in een gebied voorkomt, 
vermits dezelfde vleermuis meerdere malen kan voorbijkomen. Het geeft wel een goed beeld 
van de vleermuisactiviteit, van de mate waarin vleermuizen het habitat of het landschap 
gebruiken. Op deze manier geeft dit soort tellingen dus directe informatie waarmee rekening kan 
gehouden worden bij de herinrichting van het landschap, en laat toe te monitoren in welke mate 
vleermuizen op een inrichting reageren. Ook kunnen gebieden onderling worden vergeleken. 

8.2.3.2 Resultaten per soort

Bij de inventarisatie in 2005 werden zeven soorten vleermuizen waargenomen. Tabel 8.4a geeft 
een overzicht van de soorten met hun voorkomen op de rode lijst (Criel et al. 1994) en hun 
Europese beschermingsstatus volgens de habitatrichtlijn (92/43/EEG). 

Rode lijst HRL
Watervleermuis Myotis daubentonii Momenteel niet 

bedreigd
IV

Franjestaart Myotis nattereri Vermoedelijk bedreigd IV
Gewone 
dwergvleermuis

Pipistrellus pipistrellus Momenteel niet 
bedreigd

IV

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Vermoedelijk bedreigd IV
Laatvlieger Eptesicus serotinus Momenteel niet 

bedreigd
IV

Rosse Vleermuis Nyctalus noctula Momenteel niet 
bedreigd

IV

Tabel 8.4 a: Waargenomen soorten met hun status op de Vlaamse Rode Lijst en de bijlagen van 
de Habitatrichtlijn.

Rode lijst HRL
Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus Ernstig bedreigd IV, II

Tabel 8.4 b: Mogelijk waargenomen soorten met hun status op de Vlaamse Rode Lijst en de 
bijlagen van de Habitatrichtlijn.

Niet alle waarnemingen konden worden gedetermineerd tot op soortniveau. Bij twijfel werd 
de waarneming toegekend aan één van drie genusgroepen: Pipistrellus spec., Myotis spec. of 
Eptesicus / Nyctalus, zoals voorgesteld door Kusch et al. 2004. Soorten in Tabel 8.4b werden 
waarschijnlijk waargenomen, maar determinatie kon niet met 100% zekerheid bevestigd 
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worden. Verder vergelijk van opnames met literatuur en bestaande opnames is hiervoor nodig. 
In totaal werden bij de PTT tellingen 980 vleermuispassages geregistreerd op 104 punten. 
De gemiddelde vleermuisactiviteit was 3,7 passages per punt per 3 minuten. Op Linkeroever 
was dit 4,8 passages per punt per 3 minuten. De soortenlijst is in KBR gelijkaardig met die 
van Linkeroever, met dat verschil dat Meervleermuis niet met zekerheid werd vastgesteld in 
KBR (mogelijk één twijfelachtige waarneming die momenteel werd gecatalogeerd als Myotis 
spec.), en dat Ingekorven vleermuis er waarschijnlijk wel werd aangetroffen. Als we rekening 
houden met het relatieve aandeel van de soorten in de gemeten vleermuisactiviteit, merken 
we wel een groter verschil. In KBR was bijna 87% van de activiteit toe te schrijven aan Gewone 
dwergvleermuis, op Linkeroever was dit 70%. Het aandeel typisch aan water gebonden soorten 
(Watervleermuis, Meervleermuis en Rosse vleermuis) bedroeg 16% op Linkeroever en slechts 
1% in KBR. Ook het aandeel Ruige dwergvleermuis, die ook min of meer boven natte ruigtes 
foerageert, lag iets lager bij het onderzoek in KBR. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
aanwezige plassen op KBR minder gemakkelijk toegankelijk zijn dan op Linkeroever, en 
verhoudingsgewijze minder punten langs natte habitats gelegen waren. Als enkel de punten 
langs dergelijke habitats in beschouwing worden genomen, blijft het verschil echter bestaan. 

8.2.3.3 Resultaten per deelgebied

De totale activiteit voor de verschillende deelgebieden is weergegeven in Figuur 8.14

Figuur 8.14: Totale vleermuisactiviteit KBR, gemiddelden per PTT telpunt. Gemiddelde totale 
activiteit over alle PTT tellingen van het onderzoek is 3,7 passages / 3 minuten.

jaarverslag_2008.indd   76 28/04/2009   10:34:52



77

gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

In het zuiden valt op dat de totale vleermuisactiviteit variabel is, maar dat geen duidelijke kernen 
van verhoogde vleermuisactiviteit kunnen worden afgebakend. Er komt geen direct verband 
naar voor tussen punten met een hogere vleermuisactiviteit en punten met een specifiek habitat, 
hoewel meer punten met hoge activiteit worden aangetroffen verspreid langs het broekbos in 
de Rupelmondse polder. Dit deel heeft ook een hogere gemiddelde activiteit. In het noorden 
vertoont het deel in de nabijheid van de kreken wel een hogere gemiddelde activiteit dan de 
rest. Een overeenkomst met bostypes zoals gekarteerd in Vandevoorde et al. (2002) werd niet 
gevonden. Connectiviteit van de verschillende bospercelen lijkt in de buurt van de kreken beter 
en kan een mogelijk verklarende factor zijn, maar dit werd nog niet kwantitatief onderzocht. 
Langs de kreken is het vooral de Bazelse kreek waar de hoogste vleermuisactiviteit wordt 
waargenomen. Hierbij moet wel worden vermeld dat door de omstandigheden de punten in het 
zuidelijk deel slechts twee keer konden worden geteld, wat de variabiliteit verhoogt. Duidelijke 
kernen met verschillende punten met een gemiddelde vleermuisactiviteit van meer dan 10 
passages per drie minuten zijn in KBR niet aangetroffen, dit in tegenstelling met Linkeroever, 
waar dit onder andere het geval was langs de Verrebroekse plassen, Drijdijck, de Nieuwe 
watergang en de Grote Geule.

8.2.3.4 Besluit

De gemiddelde vleermuisactiviteit lag in KBR lager dan wat gevonden werd op Linkeroever 
bij gelijkaardig onderzoek. Hierbij moet worden vermeld dat de PTT methode geen uitspraak 
toelaat over aantallen vleermuizen. Mogelijk foerageren de vleermuizen in KBR meer verspreid 
over het landschap, en is daardoor per gemeten route de activiteit lager. Anderzijds zien 
we dat de activiteit van Gewone dwergvleermuis, een soort die mag beschouwd worden als 
een habitatgeneralist, zeer gelijkaardig is in KBR en op Linkeroever en een vergelijkbaar 
seizoensverloop kent. Het lijkt er dus sterk op dat vooral het minder voorkomen van 
waarnemingen van watergebonden soorten (Watervleermuis, Meervleermuis en Rosse 
vleermuis) zorgt voor een lagere gemiddelde activiteit. Deze watergebonden soorten maakten 
op Linkeroever 16% uit van de waargenomen vleermuispassages, in KBR slechts 1%. Dit 
onderstreept nogmaals het belang van plasgebieden en waterwegen voor dit type soorten. 
Ook op de meetpunten langs de aanwezige plassen werden in KBR deze soorten zeer weinig 
aangetroffen, en was de activiteit vooral toe te schrijven aan Gewone dwergvleermuis.

De aanwezigheid van natte bossen, sterk met bos en struweel omzoomde plassen zorgt 
voor geschikt biotoop voor een soort als Franjestaart. Ertussen gelegen kleinschalige 
omzoomde weiden zijn goed voor Laatvlieger. Beide soorten komen duidelijk in het 
gebied voor. Het aandeel van Laatvlieger in de vleermuizensamenstelling is minstens even 
hoog als op Linkeroever. Deze habitattypes vormen samen met de kleinschaligheid en 
redelijke aanwezigheid van corridors voor vleermuizen belangrijke elementen in KBR. Het 
effect van de inrichting als GOG/GGG moet afgewacht worden, maar vernatting, grotere 
aanwezigheid van nat bos, natte weiden en natte ruigten kunnen een positief effect hebben 
op de vleermuizenfauna, als er geen connectiviteitsknelpunten optreden. Het huidige 
inrichtingsconcept voorziet echter in een goed aaneengesloten bosgordel langsheen de andere 
habitats (Van Braeckel et al. 2004). De reactie op de inrichtingswerken maakt deel uit van de 
verdere monitoring.
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8.2.4 Vissen

8.2.4.1 Algemeen

Op 5, 6 en 7 november 2007 en 14, 15 en 16 april 2008 werden visbestandopnames uitgevoerd 
in 3 waterlopen en de Rupelmondse kreek. 
De bemonsterde waterlopen zijn de Dijksloot (VHAG 3128, 2 locaties en VHAG 3270 2 locaties), 
Balkstaftwissel (VHAG 3293) en een gracht aan de voet van de Wase cuesta (die uitmondt in 
VHAG 3238). De locaties op de waterlopen werden ook in 1996 bemonsterd (Van Thuyne et al. 
1998). De Rupelmondse kreek werd nu voor de eerste keer onderzocht.

Naam Code Gemeente
Dijksloot 84231100 Rupelmonde
Dijksloot 84231150 Bazel
Geen naam (Cuestagracht) 84235100 Bazel
Dijksloot 84237100 Bazel
Dijksloot 84237150 Bazel
Balkstafwissel 84238100 Bazel
Rupelmondse kreek kreek Rupelmonde
Rupelmondse kreek zone 1 Rupelmonde
Rupelmondse kreek zone 2 Rupelmonde
Rupelmondse kreek zone 3 Rupelmonde
Rupelmondse kreek zone 4 Rupelmonde

Tabel 8.5: Situering van de meetplaatsen in KBR.

8.2.4.2 Materialen en Methoden

Naargelang het type water werden verschillende vistechnieken toegepast: elektrovisserij en 
sleepnetten in de waterlopen. In de Rupelmondse kreek werden 10 fuiken geplaatst en op 4 
locaties werd de oever elektrisch bevist.

8.2.4.3 Resultaten

In twee waterlopen, de Kapelbeek en de Balkstaftwissel werd geen vis gevangen. De 
Cuestagracht (84235100) is al jaren sterk vervuild en ongeschikt voor vis (Van Thuyne et 
al. 1998). Deze ondiepe gracht ontvangt water van de vijver van het kasteel van Wissekerke 
dat op zijn beurt sterk vervuild wordt door lozingen van huishoudelijk afvalwater van Bazel 
(Vandevoorde 2006). In de Balkstaftwissel werden in 1996 twee soorten aangetroffen; in 2007 
en 2008 geen enkele. In 1984 werden in deze waterloop nog blankvoorn, rietvoorn en snoek 
gevangen (Bervoets et al. 1986). Blijkbaar is de waterkwaliteit de laatste decennia sterk achteruit 
gegaan. Recent werd sterke vervuiling met huishoudelijk afvalwater uit Bazel vastgesteld 
(Vandevoorde 2006). 

Op de Rupelmondse kreek werden in totaal 17 soorten gevangen, op de Dijksloot 16 soorten 
met het soortenrijkste staalnamepunt vlak bij de kreek. Het bestand bestaat nagenoeg 
uitsluitend uit eurytope (driedoornige stekelbaars, alver, baars, blankvoorn, brasem, 
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Figuur 8.15: Situering van de meetplaatsen in KBR.
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karper, kolbei, pos en snoekbaars) en limnofiele (bittervoorn, giebel, rietvoorn, snoek, 
zeelt) vissen. Eurytope vissen voelen zich zowel thuis in stromend als stilstaand water. 
Overstromingsgebieden en zijrivieren zijn belangrijke habitats voor deze soorten. De jongen 
overleven na het terugtrekken van het water in grachten en vijvers. Limnofiele soorten leven 
in traag stromend of stilstaand water; stromend water is geen essentiële habitat voor deze 
soortengroep. Er werden 2 katadrome soorten gevangen: paling en bot. Dit zijn soorten die 
in zee paaien maar het grootste deel van hun leven in zoet water doorbrengen, estuaria en 
hun overstromingsgebieden vormen belangrijke foerageer- en opgroeigebieden. Paling werd 
aangetroffen in de kreek en het zuidelijk deel van de Dijksloot. Bot werd slechts op 1 locatie in 
het noordelijk deel van de Dijksloot aangetroffen, maar wel op beide staalnamemomenten.

De momenteel algemene soorten (blankvoorn, rietvoorn, karper, kolbei, paling, snoek en 
zeelt) werden reeds aangetroffen in de jaren tachtig van vorige eeuw (Bervoets et al. 1986) 
(Bruylants et al. 1989). Ook in 1996 werden deze soorten aangetroffen. Gezien de kwaliteit 
van het Scheldewater destijds, is het zeer waarschijnlijk dat de soortensamenstelling van het 
visbestand toen sterk beïnvloed werd door uitzettingen en dat de invloed daarvan nog steeds 
doorwerkt. Het feit dat in 2007/2008 meer soorten werden gevangen dan in 1996 is deels te 
wijten aan de bemonstering van de Rupelmondse kreek die in 1996 niet werd onderzocht en 
zou ook te wijten kunnen zijn aan een grotere inspanning (2 campgnes t.o.v. 1). Het verschijnen 
van bot duidt wel op verbeterde migratiemogelijkheden voor katadrome soorten in de Schelde 
(verbeterde waterkwaliteit) en toont de potenties van het overstromingsgebied voor dergelijke 
soorten aan. Eigenaardig is wel dat bij de steekproefsgewijze staalnames op de Dijksloot in 
oktober en november 2008 zeer lage aantallen en biomassa’s worden aangetroffen (Dillen 
& Vander Elst 2008), terwijl in het najaar van 2007 en voorjaar van 2008 toch aanzienlijke 
aantallen en biomassa’s werden gevangen. Redenen hiervoor zijn niet duidelijk.

8.2.4.4 Besluiten

Er werd in het kader van de monitoring van het Sigmaplan een nulmeting van het visbestand 
in KBR uitgevoerd. Hieruit bleek dat de Rupelmondse kreek en de Dijksloot een gevarieerde 
soortensamenstelling vertonen met voornamelijk eurytope en limnofiele vissen. Er komen 
momenteel twee katadrome soorten voor. De productiviteit is lokaal redelijk hoog (met 
vangsten tot 660 kg/ha). 

De andere bemonsterde waterlopen in het studiegebied (Balkstaftwissel en Cuestagracht) zijn 
momenteel sterk vervuild en visloos. 

In het noordelijk deel van het overstromingsgebied, de Kruibeeks polder, werd niet bemonsterd 
omdat de huidige waterkwaliteit nagenoeg geen visleven toelaat, wat werd bevestigd door 
recente staalnamecampagnes.

Herhaling van de bemonsteringen na de inrichting van het overstromingsgebied zal toelaten de 
effecten hiervan op de visfauna kwantitatief en kwalitatief te beschrijven. 

8.3 Algemene besluiten uit de monitoring

Door inpoldering en havenuitbreiding is de oppervlakte getijdennatuur in het Schelde-estuarium 
stelselmatig afgenomen. De toegenomen getijdynamiek zorgt voor een verdere achteruitgang 
van slilkken en schorren langs de Zeeschelde. Enerzijds is er rechtstreeks verlies door erosie; 
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anderzijds gaat de diversiteit erop achteruit en zal het op lange termijn vooral aan pionierschor 
en geleidelijke overgangen ontbreken. Om aan de instandhoudingsdoelstellingen voor het 
Schelde-estuarium te voldoen zullen dus bijkomende slikken en schorren duurzaam moeten bij 
gecreëerd worden. In het KBR project zal hieraan op twee manieren invulling gegeven worden. 
Door de ontpoldering van de Fasseitpolder en de aansluiting van de overloopdijk op de in- en 
uitwateringsluizen van het GGG zal buitendijks habitat bij gecreëerd worden. Anderzijds geven 
de eerste monitoringresultaten van het Lippenbroek aan dat functionele slikken en schorren 
duurzaam ontwikkeld kunnen worden in de laaggelegen Scheldepolders, in een gecombineerde 
aanpak om het overstromingsrisico te beheersen.

De ontwikkeling van weidevogelgebieden in de polders van Bazel en Rupelmonde is in volle 
uitvoering. De doelstelling om 100 broedparen weidevogels in de polder van Kruibeke, Bazel 
en Rupelmonde te halen is evenwel nog veraf. Het aantal weidevogels beperkte zich in 2008 tot 
negen broedparen Kievit en twee paren Scholekster. Nochtans zijn bijna alle akkers omgezet 
naar grasland en zijn bomenrijen en populierenbossen in de loop van 2008 verwijderd om 
het gebied opener te maken. De hydrologische monitoringresultaten leren ons echter dat de 
grondwaterstanden te vroeg en te diep wegzijgen om een goed broedgebied voor weidevogels 
te realiseren. Anderzijds zou een doorgedreven vernatting nu een sterke vertraging voor de 
werkzaamheden betekenen. Daarom wordt eerst prioriteit gegeven aan verschraling van de 
graslanden zodat zich een kortere gevarieerde vegetatie zal ontwikkelen. 
Lokale vernattingen door wijzigingen in het drainagepatroon, ten gevolge van werken of 
van aangepast landgebruik, leidden in combinatie met het verbod op pesticiden en het niet 
meer ruimen van sloten en oevers tot de ontwikkeling van rietkragen en daar wisten Kleine 
Karekieten dan weer optimaal gebruik van te maken. Ook broedgevallen van eenden en de 
aantallen overwinterende watervogels namen toe in de polder.

Buitendijks nam het aantal watervogels af maar dat is geheel in overeenstemming met de 
waargenomen trend in de Zeeschelde. 

Uit de monitoringresultaten van de vleermuizen bleek dat de totale activiteit minder is 
dan in de Waaslandhaven. Er waren dan ook minder waarnemingen van watergebonden 
soorten zoals Watervleermuis, Meervleermuis en Rosse vleermuis. Habitatgeneralisten zoals 
Gewone dwergvleermuis vertonen dan weer wel een vergelijkbare activiteit. Effecten van de 
gebiedsinrichting moeten afgewacht worden, maar vernatting, toename van nat bos, natte 
weiden en natte ruigten kunnen een positief effect hebben op de vleermuizenfauna, op 
voorwaarde dat er geen connectiviteitsknelpunten optreden. 

Het visbestand blijkt vooral in de Rupelmondse kreek en de Dijksloot een gevarieerde 
soortensamenstelling te hebben bestaande uit voornamelijk eurytope en limnofiele vissen. Twee 
katadrome vissoorten (paling, bot) werden eveneens aangetroffen, terwijl de productiviteit 
lokaal zelfs redelijk hoog is (met vangsten tot 660 kg/ha). Bepaalde waterlopen zoals de 
Balkstaftwissel en de Cuestagracht zijn momenteel zo sterk vervuild dat ze visloos zijn, ook in 
de Kruibeekse polder voldoet de huidige waterkwaliteit niet om visleven toe te laten. 
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9. Beheercommissie: 
 een platform voor stakeholders

De Beheercommissie is naast een richtlijnverstrekkende en bewakende instantie bij de 
instandhouding en ontwikkeling van beoogde natuurdoelstellingen ook een overlegforum 
voor alle partijen betrokken bij het project. Concrete afspraken en acties in verband met deze 
stakeholders worden hieronder opgesomd.

9.1 Faciliteren van de MDVI

De nulbemestingsmaatregel legt heel wat druk op de Kruibeekse landbouwers. Aangezien er 
ook op Bevers grondgebied landbouwgronden worden onteigend met het oog op de uitvoering 
van het Strategisch Plan Haven van Antwerpen Linkerscheldeoever en de uitwerking van een 
eerste project van het geactualiseerde Sigmaplan in Hedwige-Prosperpolder, komen ook 
die landbouwers in moeilijkheden. Om daaraan tegemoet te komen, richtte burgemeester 
van Beveren – nadat de Kruibeekse Bedrijfsgilde het voorstel deed voor de bouw van een 
MestDrukVerminderingsInstallatie – een werkgroep op, met het oog op het bespreken van de 
mogelijkheden rond een gemeenschappelijke MDVI. Inmiddels zetelen de VLM, de Boerenbond, 
het Antwerps Havenbedrijf, de afdeling Maritieme Toegang en W&Z in de werkgroep. Concrete 
studies omtrent de bouwplannen bleven tot op heden echter uit, aangezien de wettelijk basis 
voor het plaatsen van een MDVI nog wordt onderzocht. De voortgang van dit discours wordt 
door de landbouwers teruggekoppeld op de Beheercommissie. Deze neemt de problematiek van 
de landbouwers ernstig, waardoor de Beheercommissie contact opnam met de burgemeester 
van Beveren om de stand van zaken in de onderhandelingen hieromtrent van nabij op te volgen 
en waar mogelijk input te leveren.

9.2 Natuurbeheer door samenwerking met landbouwers

In 2008 waren 48 landbouwers actief in de polder. Al deze landbouwers beheerden nog de 
oppervlakte waarvoor zij initieel werden onteigend. Na het in werking treden van het GGG 
zal de beheerbare oppervlakte echter inkrimpen tot 150 ha weidevogelgebied. Dit gegeven, 
gecombineerd met de voor een weidevogelgebied noodzakelijke verschralingsmaatregel van 
nulbemesting , maakt dat het aantal landbouwers, geïnteresseerd in natuurbeheerlandbouw 
waarschijnlijk zal afzwakken. In de Beheercommissie werd volop bekeken onder welke 
voorwaarden de 100 broedparen weidevogels kunnen behaald worden op een voor 
landbouwers economisch interessante manier. Een goed uitgebalanceerd maai- en 
beweidingsbeheer is hierin heden ten dage een belangrijk aandachtspunt.
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9.3 Het integraal plan: een levend document 

Verschillende belanghebbende partijen kunnen suggesties formuleren inzake de inrichting van 
het gebied. Er is ruimte voor bepaalde detailinvullingen, zolang de aangevoerde voorstellen de 
doelstellingen van het project niet hinderen. Welke partij zich achter welke inrichtingspotentie 
zal scharen is nog volop voer voor de onderhandelingstafel.
 
Zo droeg Kruin een voorstel aan om de toegang tot het Kallebeekveer langs een korter tracé 
door de polder te laten verlopen, om op die manier sluikstort tegen te gaan, de verstoring 
in het natuurgebied te minimaliseren en de overzetplaats van amfibieën te vrijwaren. Hun 
voorgestelde tracé wordt afgewogen tegen de in het MER voorgestelde route, die aansluit bij 
het mobiliteitsplan van de gemeente Kruibeke. Beide opties blijven momenteel nog mogelijk. 

Ook bij de opmaak van het inrichtingsvoorstel van het Rupelmondse bos-weidelandschap werd 
rekening gehouden met belevingsverhogende aanbevelingen van onder andere Kruin. De lokale 
afdeling van Natuurpunt stelde bijvoorbeeld voor om een oever van de Rupelmondse Kreek 
onbegroeid te laten om een ideaal habitat te creëren voor de zeldzame libellen rond dat water. 
Tevens is ook de suggestie voor het behouden van een open inkijk op de polder opgenomen in 
het inrichtingsplan. Zo zal de bewandelbare ringdijk meteen aansluiten op weiland, dat op haar 
beurt omzoomd zal worden met wilgen, essen, berken en Zwarte els. 

De Bedrijfsgilde reikte op haar beurt het idee aan om in het door hen beheerde 
weidevogelgebied in Bazel langsgrachten te graven. Op die manier ontstaan natuurlijk 
afgebakende percelen. Onder impuls van Kruin bleven ook de rietkragen in dat 
weidevogelgebied behouden. 

9.4 Behoud van recreatie en creëren maatschappelijk draagvlak

De polder van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde werd vóór de aanleg van het GOG al gekenmerkt 
door heel wat recreatief medegebruik. De natuurwaarde van deze polder was voor de inrichting 
immers al vrij groot. Het gebied is centraal gelegen in het estuarium, zeer goed bereikbaar 
en ligt in een dichtbevolkte regio (o.a. nabij Antwerpen). De dorpskern van Bazel behoort met 
zijn waardevol cultuurhistorisch erfgoed tot één van de mooiste dorpen van Vlaanderen. Deze 
troeven zijn nu al erg in trek bij fietsers en wandelaars die recreëren langs de Schelde. In het 
gebied zijn ook een aantal vissersclubs actief. Om de realisatie van het GOG-KBR optimaal in 
te passen binnen haar omgeving werd in het kader van het integraal plan een recreatief luik 
uitgewerkt dat toelaat om het bestaande recreatief medegebruik in te passen binnen de nieuwe 
doelstellingen die in het gebied dienen behaald te worden.

De realisatie van het GOG KBR biedt ook extra potenties om deze recreatieve aantrekkingspool 
verder uit te bouwen. Een succesvolle afwikkeling zowel op vlak van veiligheid als natuur, maar 
ook op vlak van recreatie, educatie en communicatie vormen een zeer belangrijke succesfactor 
bij de creatie van een maatschappelijk draagvlak voor het project zelf, maar ook voor de 
volgende sigmaprojecten. 

Binnen de Beheercommissie werden tal van mogelijkheden besproken met de verschillende 
stakeholders.

Zo lanceerde Kruin enkele voorstellen met betrekking tot natuurbeleving bevorderende 
inpassingsmaatregelen, zoals een uitkijktoren en een trektelpost.
Een groepering van lokale vissers klopte aan met een petitie voor het behoud van 
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vismogelijkheden in clubverband in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Hoewel de 
Beheercommissie niet de taak heeft om de recreatieve invulling te bewaken, deed zij 
inspanningen om de problematiek aan te kaarten bij de minister.

Het Agentschap voor Natuur en Bos en Waterwegen en Zeekanaal NV zijn momenteel aan 
het bekijken op welke manier zij kunnen samenwerken met het oog op de realisatie van een 
aantal potenties. Een gemeenschappelijk engagement van beide organisaties en dit niet alleen 
op vlak van beveiliging en natuur doch ook op vlak van recreatie, educatie, communicatie 
en participatie kan een belangrijke meerwaarde betekenen met het oog op creëren van 
maatschappelijk draagvlak. Samenwerkingsverbanden met andere instanties zijn hierbij niet 
uitgesloten.
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10. Besluit

De verwerving van het gebied verloopt erg vlot. De onteigening van een bijkomende zone 
stroomopwaarts van de ringdijk ter hoogte van de Barbierbeek is opgestart.

Ook de gebiedsinrichting voor veiligheid en natuur in KBR is op kruissnelheid gekomen. Dat 
komt tot uiting in de aantallen aangevraagde en bekomen vergunningen, in de voortgang 
van de werken en in de afspraken die rond inrichting werden gemaakt. De ruwe grondwerken 
tbv de ringdijk in Kruibeke zijn voltooid, in Bazel en Rupelmonde is de ringdijk in aanbouw, 
de overstromingsdijk in Kruibeke is grotendeels aangelegd en van bekleding voorzien, de 
uitwateringssluis in Kruibeke is klaar en de inwateringssluis is in opbouw, in Bazel is de 
constructie van de in- en uitwateringssluizens gestart, ... .

Deze grote infrastructuurwerken staan evenzeer in functie van natuurontwikkeling. De 
ontwikkeling van een groot deel van de 300 ha getijdennatuur kan pas starten eens het GOG-
GGG is afgewerkt. De in- en uitwateringssluizen zullen immers voorzien in het optimale tij-
regime. Terzelfdertijd zijn ook vergunningen bekomen voor de inwendige inrichting van het 
GOG-GGG (aanleg van stuwen en vistrappen, realiseren van grachten, lokale ontbossing in de 
nieuwe loop van de Barbierbeek).

Voor de boshabitats werd in 2008 een belangrijke stap gezet. Rond de Rupelmondse Kreek 
werd gestart met de bosomvorming. Koterijen werden weggehaald. Boscompensaties werden 
uitgevoerd of voorbereid met de nodige ecologische accenten.

Het weidevogelgebied neemt concrete vorm aan. Over de volledige oppervlakte werden de 
bosjes en bomenrijen verwijderd, reeds vroeger was het volledige gebied in grasland gestoken. 
Het weidevogelbeheer focust de volgende jaren op een doorgedreven verschraling waardoor de 
vegetatie ijler en soortenrijker moet worden. En zo geschikter voor weidevogels. Terzelfdertijd 
leiden broedpogingen op een perceel voortaan automatisch tot een latere maaidatum of een 
latere inscharingsdatum. Na deze verschraling start de eigenlijke vernatting, een noodzakelijke 
maatregel voor broedsucces van weidevogels.

Afspraken zijn gemaakt om in 2009 de werfzones nog maximaal te laten bijdragen aan het 
halen van de natuurdoelstellingen.

De monitoring van het gebied loopt goed. Er is een goede, professionele samenwerking tussen 
de beheercommissie, het INBO en een netwerk van lokale vrijwilligers. De volledige nulsituatie is 
in beeld gebracht, er is een meetnet wat de abiotische parameters opvolgt, de resultaten van de 
monitoring stromen goed door en zijn bepalend voor de beslissingen van de beheercommissie 
over de natuurontwikkelingsscenario’s.

De monitoringsresultaten tonen een status quo tot (sterke) stijging van de meeste 
aandachtssoorten van vogels. Uitzondering vormen nog steeds de weidevogels. Een echte 
toename van hun aantal is dan ook pas te verwachten eens het gebied voldoende open is, de 
verschraling ver genoeg is gevorderd en de vernatting is gestart. Ook dan zal het een kwestie 
zijn van de populatie zich te laten opbouwen. In 2009 wordt daarmee gestart.
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Het lokale overleg verloopt goed. Er kan voldoende pro-actief worden gewerkt zodat iedere 
sector zich tijdig kan instellen op de aankomende ontwikkelingen. Bij ad-hoc problemen 
kan snel worden bijgestuurd. De functie van de beheercommissie van snel meldpunt voor 
problemen, en als forum om snel naar oplossingen te zoeken, mogelijke meerwaarden vast te 
stellen en met verantwoordelijken in overleg te treden is in 2008 nog versterkt. 

Rond recreatieve omkadering van het project werden heel wat mogelijkheden aangegeven door 
de verschillende partijen. In 2008 ging de meeste aandacht echter uit naar de ontwikkeling van 
de veiligheids- en natuuronwikkelingsdoelstellingen. Recreatief medegebruik wordt dan ook in 
de nabije toekomst een belangrijk agendapunt.
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BIJLAGE

VOORBEELDOVEREENKOMST 2008

betreffende het onderhouden van percelen eigendom van het Vlaams 
Gewest of Waterwegen & Zeekanaal NV binnen het gecontroleerd 
overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.

Tussen het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en 
Zeekanaal (W&Z), naamloze vennootschap van publiek recht, vertegenwoordigd door 

de heer ir. …………, afdelingshoofd van de afdeling Zeeschelde, bijzondere lasthebber, hierna 
genoemd de ‘opdrachtgever’, 

en

Naam, adres van de landbouwer in hoofdberoep, die voor de uitvoering van deze 
overeenkomst woonplaats kiest op voornoemd adres, hierna genoemd de ‘contractant’,

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Betrokken percelen

De contractant verbindt zich er toe de percelen, gelegen binnen het Gecontroleerd 
Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (zie kaartbijlage) en kadastraal gekend 
onder:

Gemeente, Afdeling, Sectie en Kadasternummers van de percelen in kwestie

te onderhouden volgens de bepalingen van artikel 2 en volgende van deze overeenkomst. De 
referentietoestand van de betrokken percelen is aangegeven in bijlage bij deze overeenkomst.

Artikel 2. Doel van de overeenkomst

Het doel van deze overeenkomst is het onderhouden van de betrokken percelen waarbij dit 
onderhoud dient gericht te zijn op de bescherming, de instandhouding en de ontwikkeling van 
de aanwezige weidevogels. 
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Artikel 3. Voorwerp van de overeenkomst

De overeenkomst, die door de contractant wordt aanvaard, geschiedt mits vermelde 
modaliteiten en wederzijdse verplichtingen.

De contractant onderhoudt de betrokken percelen waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 bestaand akkerland of tijdelijk grasland wordt omgezet naar permanent weidegrasland, 
deze omzetting moet door de contractant uitgevoerd worden voor 31 mei 200X,

 de veebezetting wordt bepaald door de contractant,

 alle bepalingen van de mestwetgeving zijn van toepassing,

 nestbeschermers boven de nesten van weidevogels worden toegelaten en gerespecteerd
 tijdens het broedseizoen (15 februari tot 15 juni) wordt niet gesleept en/of gerold, de  

 bodembewerkingen noodzakelijk voor de omzetting van het bestaand akkerland of  
 tijdelijk grasland naar permanent weidegrasland zijn toegelaten,

 het gebruik van pesticiden (herbiciden, insecticiden, fungiciden, …) is niet toegestaan, 

 distels mogen enkel worden bestreden door plaatselijk en omzichtig maaien, 

 percelen mogen in géén geval doorgegeven of verhuurd worden aan derden.

Indien de contractant niet in staat is ongewenste begroeiing (bv: distels) op mechanische wijze 
te verwijderen, kan dit gemeld worden aan de opdrachtgever of zijn afgevaardigde, zodat in 
wederzijds overleg naar een oplossing gezocht kan worden. 

De bestaande afsluiting en andere infrastructuur op het perceel zijn eigendom van het Vlaams 
Gewest of Waterwegen & Zeekanaal NV. Rekening houdend met de referentietoestand zoals 
omschreven in artikel 1 worden door de opdrachtgever de nodige materialen (palen en draad) 
ter beschikking gesteld ten behoeve van het geschikt maken van het perceel voor het voorziene 
gebruik. Ook voor het onderhoud van de afsluiting worden de nodige materialen (palen en 
draad) ter beschikking gesteld. 

Indien de contractant vaststelt dat er ernstige gebreken zijn aan het terrein zelf of de 
infrastructuur ervan, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de opdrachtgever of zijn 
afgevaardigde. Voor zover deze gebreken niet te wijten zijn aan wanbeheer vanwege de 
contractant en niet vallen onder het normale onderhoud van het terrein of de infrastructuur, 
worden deze hersteld door de opdrachtgever. In afwachting van het optreden van de 
opdrachtgever dient de contractant evenwel de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen 
zodat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verdere schade voor de 
opdrachtgever of voor derden. Bestaande greppels en sloten worden door de opdrachtgever 
onderhouden.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van één seizoen, van 31 december 200X 
tot 30 november 200X+1. 
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Artikel 5. Vergoeding

De contractant wordt voor het uitvoeren van het onderhoud conform deze overeenkomst 
vergoed door een storting van 10 euro/ha/jaar en door de opbrengst van de percelen waarop 
deze overeenkomst betrekking heeft.

Voor het omzetten van akker of tijdelijk grasland naar permanent grasland wordt de contractant 
vergoed door de eenmalige storting van een bijkomende vergoeding van 180 euro/ha.

Deze vergoedingen worden, binnen de 3 maanden na de periode waarvoor de overeenkomst 
werd afgesloten, gestort op rekeningnummer ……………………………………………….

Artikel 6. Opzegging van de overeenkomst

Indien binnen de 30 kalenderdagen na aangetekende verzending van een ingebrekestelling niet 
gepast werd gereageerd door de contractant kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen. 
De vergoeding zoals bepaald in artikel 5 van deze overeenkomst wordt dan niet uitbetaald. 

De opdrachtgever kan in het kader van de werkzaamheden te allen tijde de overeenkomst 
opzeggen. In dit geval wordt de contractant toch vergoed voor het uitvoeren van het 
onderhoud.

De opzegging door de opdrachtgever gebeurt bij een ter post aangetekende brief. De gronden 
moeten, uiterlijk na 7 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de aangetekende brief 
houdend de opzegging vrij worden gemaakt van elke gebruiksvorm.

De vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, na ingebrekestelling, kan geenszins 
aanleiding geven tot het eisen van enige schadevergoeding door de contractant.

Indien de overeenkomst wordt beëindigd nadat werd vastgesteld dat de bepalingen van 
de overeenkomst niet worden nageleefd, vallen de eventuele kosten voor het herstel in de 
oorspronkelijke toestand (referentietoestand) zoals omschreven in artikel 1, volledig ten laste 
van de contractant, met inbegrip van de eventuele schadevergoeding waartoe de wanprestatie 
bijkomend aanleiding zou geven.

Indien de overeenkomst wordt beëindigd nadat werd vastgesteld dat de bepalingen van de 
overeenkomst niet worden nageleefd wordt de vergoeding bepaald in artikel 5 van deze 
overeenkomst niet uitbetaald. 

Artikel 7. Toezicht

Het toezicht op de correcte uitvoering van deze overeenkomst gebeurt door een afgevaardigde 
van de opdrachtgever in samenwerking met de beheerwachter-technicus(-ci) van het Agentschap 
voor Natuur en Bos.
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Artikel 8. Toegangsrechten

De afgevaardigden van de opdrachtgever, het Agentschap voor Natuur en Bos, evenals de 
aannemers van overheidsopdrachten van de opdrachtgever, hebben altijd vrije toegang tot 
de betrokken percelen. De afgevaardigden van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, 
de Universiteit Antwerpen en de Archeologische Dienst Waasland hebben in het kader van 
de uitvoering van de monitoring en wetenschappelijk onderzoek in het gebied altijd vrije 
toegang tot de betrokken percelen. Alle afgevaardigden zullen een identificatiebewijs kunnen 
voorleggen. 

Antwerpen,

Opgemaakt in 2 exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben
De contractant    De opdrachtgever
      Goedgekeurd bij toepassing
      van artikel 17§2 1e a) van de wet van 24.12.1993

      bij machtiging voor W&Z,
      ir. ………..
      afdelingshoofd afdeling Zeeschelde 
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BIJLAGE II

VOORBEELDOVEREENKOMST 2009

betreffende het onderhouden van percelen eigendom van het Vlaams 
Gewest of Waterwegen & Zeekanaal NV binnen het gecontroleerd 
overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.

Tussen het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en 
Zeekanaal (W&Z), naamloze vennootschap van publiek recht, vertegenwoordigd door de heer ir. 
Wim Dauwe, afdelingshoofd van de afdeling Zeeschelde, bijzondere lasthebber, hierna genoemd 
de ‘opdrachtgever’, 

en

Naam, adres van de landbouwer in hoofdberoep, die voor de uitvoering van deze 
overeenkomst woonplaats kiest op voornoemd adres, hierna genoemd de ‘contractant’,

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Betrokken percelen

De contractant verbindt zich er toe de percelen, gelegen binnen het Gecontroleerd 
Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (zie kaartbijlage) en kadastraal gekend onder:

Gemeente, Afdeling, Sectie en Kadasternummers van de percelen in kwestie

te onderhouden volgens de bepalingen van artikel 2 en volgende van deze overeenkomst. De 
referentietoestand van de betrokken percelen is aangegeven in bijlage bij deze overeenkomst.

Artikel 2. Doel van de overeenkomst

Het doel van deze overeenkomst is het onderhouden van de betrokken percelen waarbij 
dit onderhoud steeds dient gericht te zijn op de bescherming, de instandhouding en de 
ontwikkeling van de aanwezige weidevogels (met als belangrijkste soorten grutto, tureluur, 
scholekster en kievit). 
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Artikel 3. Voorwerp van de overeenkomst

De overeenkomst, die door de contractant wordt aanvaard, geschiedt mits vermelde 
modaliteiten en wederzijdse verplichtingen.
De contractant onderhoudt de betrokken percelen waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 bestaand akkerland of tijdelijk grasland wordt omgezet naar permanent weidegrasland, 
deze omzetting moet door de contractant uitgevoerd worden voor 31 mei 2009,

 de veebezetting wordt bepaald door de contractant,

 indien er broedpogingen van weidevogels geregistreerd worden zal de landbouwer 
die de respectievelijke percelen beheert, telefonisch en schriftelijk worden 
gecontacteerd door W&Z NV. Vervolgens is tot en met 15 juni geen enkele 
landbouwactiviteit toegestaan op de percelen(1); maaien en beweiden van de percelen 
is in deze periode NIET toegestaan. 

 maaien van rietkragen in perceelsranden is niet toegestaan, 

 het gebruik van pesticiden (herbiciden, insecticiden, fungiciden, …) is niet toegestaan, 

 distels mogen enkel worden bestreden door plaatselijk en omzichtig maaien(2),

 bemesting van de percelen mag enkel gebeuren door de rechtstreekse uitscheiding bij 
begrazing, andere vormen van bemesting zijn NIET toegestaan, 

 het is niet toegestaan het vee bij te voederen, 

 de percelen mogen in géén geval doorgegeven of verhuurd worden aan derden.

(1) Wegens de diversiteit in grootte van de percelen in de polders kunnen per perceel 
uitzonderlijk afspraken gemaakt worden in samenspraak met de Beheercommissie Natuur GOG 
KBR. 

(2) Indien de contractant niet in staat is ongewenste begroeiing (bv: distels) op mechanische 
wijze te verwijderen, kan dit gemeld worden aan de opdrachtgever of zijn afgevaardigde, zodat 
in wederzijds overleg naar een oplossing gezocht kan worden. 

De bestaande afsluiting en andere infrastructuur op het perceel zijn eigendom van het Vlaams 
Gewest of Waterwegen & Zeekanaal NV. Rekening houdend met de referentietoestand zoals 
omschreven in artikel 1 kunnen door de opdrachtgever de nodige materialen (palen en draad) 
ter beschikking gesteld worden ten behoeve van het geschikt maken van het perceel voor het 
voorziene gebruik. Ook voor het onderhoud van de afsluiting kunnen de nodige materialen 
(palen en draad) ter beschikking gesteld worden. 

Indien de contractant vaststelt dat er ernstige gebreken zijn aan het terrein zelf of de 
infrastructuur ervan, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de opdrachtgever of zijn 
afgevaardigde. Voor zover deze gebreken niet te wijten zijn aan wanbeheer vanwege de 
contractant en niet vallen onder het normale onderhoud van het terrein of de infrastructuur, 
worden deze hersteld door de opdrachtgever. In afwachting van het optreden van de 
opdrachtgever dient de contractant evenwel de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen 
zodat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verdere schade voor 
de opdrachtgever of voor derden. In geval van wateroverlast op de percelen binnen de 
onderhoudsovereenkomst dient dit gemeld te worden aan de opdrachtgever. 
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Artikel 4. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van één seizoen, van 31 december 2008 
tot 30 november 2009. 

Artikel 5. Vergoeding

De contractant wordt voor het uitvoeren van het onderhoud conform deze overeenkomst 
vergoed door een storting van 10 euro/ha/jaar en door de opbrengst van de percelen waarop 
deze overeenkomst betrekking heeft.

Voor het omzetten van akker of tijdelijk grasland naar permanent grasland wordt de contractant 
vergoed door de eenmalige storting van een bijkomende vergoeding van 180 euro/ha.

Deze vergoedingen worden, binnen de 3 maanden na de periode waarvoor de overeenkomst 
werd afgesloten, gestort op rekeningnummer ……………………………………………….

Artikel 6. Opzegging van de overeenkomst

Indien binnen de 30 kalenderdagen na aangetekende verzending van een ingebrekestelling niet 
gepast werd gereageerd door de contractant kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen. 
De vergoeding zoals bepaald in artikel 5 van deze overeenkomst wordt dan niet uitbetaald. 

De opdrachtgever kan in het kader van de werkzaamheden te allen tijde de overeenkomst 
opzeggen. In dit geval wordt de contractant toch vergoed voor het uitvoeren van het 
onderhoud.

De opzegging door de opdrachtgever gebeurt bij een ter post aangetekende brief. De gronden 
moeten, uiterlijk na 7 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de aangetekende brief 
houdend de opzegging vrij worden gemaakt van elke gebruiksvorm.

De vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, na ingebrekestelling, kan geenszins 
aanleiding geven tot het eisen van enige schadevergoeding door de contractant.

Indien de overeenkomst wordt beëindigd nadat werd vastgesteld dat de bepalingen van 
de overeenkomst niet worden nageleefd, vallen de eventuele kosten voor het herstel in de 
oorspronkelijke toestand (referentietoestand) zoals omschreven in artikel 1, volledig ten laste 
van de contractant, met inbegrip van de eventuele schadevergoeding waartoe de wanprestatie 
bijkomend aanleiding zou geven.
Indien de overeenkomst wordt beëindigd nadat werd vastgesteld dat de bepalingen van de 
overeenkomst niet worden nageleefd wordt de vergoeding bepaald in artikel 5 van deze 
overeenkomst niet uitbetaald. 
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Artikel 7. Toezicht

Het toezicht op de correcte uitvoering van deze overeenkomst gebeurt door een afgevaardigde 
van de opdrachtgever in samenwerking met de beheerwachter-technicus(-ci) van het Agentschap 
voor Natuur en Bos.

Artikel 8. Toegangsrechten

De afgevaardigden van de opdrachtgever, het Agentschap voor Natuur en Bos, evenals de 
aannemers van overheidsopdrachten van de opdrachtgever, hebben altijd vrije toegang tot 
de betrokken percelen. De afgevaardigden van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, de 
Universiteit Antwerpen, de Archeologische Dienst Waasland en Natuurpunt-Kruin hebben in het 
kader van de uitvoering van monitoring en wetenschappelijk onderzoek in het gebied altijd vrije 
toegang tot de betrokken percelen. Alle afgevaardigden zullen een identificatiebewijs kunnen 
voorleggen. 

Antwerpen,

Opgemaakt in 2 exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben

De contractant     De opdrachtgever
       Goedgekeurd bij toepassing
       van artikel 17§2 1e a) van de wet van 24.12.1993

       bij machtiging voor W&Z,
       ir. Wim Dauwe
       afdelingshoofd afdeling Zeeschelde 
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