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VOLGENDE FASE VAN DE WERKEN IN HEINDONK 

Beste bewoner

De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos voeren momenteel werken uit in 
Heindonk (Willebroek). We leggen hier het gecontroleerd overstromingsgebied Tien Vierendelen aan. 
Daarnaast transformeren we het overstromingsgebied Bovenzanden, langs de Rupel. Deze werken 
kaderen in het Sigmaplan. Dat is een plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen beter te beschermen 
tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren en robuuste natte natuur te creëren.

Tien Vierendelen: aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied

In Heindonk leggen we het nieuwe gecontroleerd overstromingsgebied Tien Vierendelen aan. Dat zal zich 
uitstrekken tot op het grondgebied van Heffen (Mechelen). We voorzien een hoge overloopdijk, waardoor 
het gebied enkel bij zwaardere stormen water zal bergen. Zo worden jij en andere bewoners beter 
beschermd tegen overstromingsgevaar. 

De eerste fase van de werken is bijna afgerond. We bouwden twee nieuwe uitwateringssluizen in de 
Dijledijk, op de linkeroever. Nu ruimen we eerst de werf op, daarna verhuizen we naar Bovenzanden voor 
de volgende fase.

Bovenzanden: ontwikkeling van getijdennatuur

In het bestaande overstromingsgebied Bovenzanden creëren we zeldzame getijdennatuur. We doen 
dat door dit overstromingsgebied te transformeren in een gecontroleerd overstromingsgebied met 
gereduceerd getij en op die manier een beetje Zwin langs de Rupel te creëren.

De omgevingsvergunning voor de herinrichting van het gebied werd vorig jaar afgeleverd. Vanaf 
18 februari zijn er werkzaamheden om een glasvezelkabel te verplaatsen maar deze vormen geen hinder 



voor de fi etsers. Op 24 februari starten we met de tweede fase van de werken in Heindonk, de bouw van 
een nieuwe gecombineerde in- en uitwateringssluis. Die zal dagelijks een beperkte hoeveelheid water in 
het gebied laten, op het ritme van eb en vloed. We bouwen deze sluis aan de landzijde van de bestaande 
sluis en de rivierdijk. Daarna verleggen we de rivierdijk naar de sluis. 

Net zoals tijdens de eerste fase van de werken, proberen we ook nu de hinder zoveel mogelijk te 
beperken. Het werfverkeer zal rijden via Kleine Bergen, de Rupeldijk en het jaagpad op de Rupeldijk. 
Naast het jaagpad leggen we ook een tijdelijk fi etspad aan. Zo moeten fi etsers niet ver omrijden. 
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De rivierdijk (overloopdijk) 
van Bovenzanden zal 
afgesloten worden voor 
� etsers en voetgangers.

Gedeelte van 
het jaagpad 
wordt verbreed 
om ruimte 
te hebben 
voor zowel 
werfverkeer als 
� etsers.
Fietsers 
hebben altijd 
doorgang.



Fasering

2022-2023: bouw van een nieuwe, gecombineerde in- en uitwateringssluis in Bovenzanden
2023-2024: grondwerken in Tien Vierendelen en Bovenzanden

Waar kan je terecht met vragen of opmerkingen tijdens de werken?

Heb je vragen over de werken? Dan kan je terecht bij de aannemer van de werken (HYE) via HYE@HYE.be
of 03 250 13 80. Heb je een algemene vraag? Dan kan je contact opnemen met De Vlaamse Waterweg nv 
via info@sigmaplan.be.

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via 
www.sigmaplan.be.

Met vriendelijke groet

ir. Wim Dauwe, afdelingshoofd
De Vlaamse Waterweg nv, Afdeling Regio Centraal


