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Ve rga de ring van de wer kg roep we tgeving  
op 29 juni 1983.

Boomkwekerijen 
Armand OP DE BEECK p.v.b.a.
Tel. (015) 75 52 66

Lierbaan 108 - 2870 PUTTEbij Mechelen

Specialiteiten op 30 ha. kuituren;
Verdelers der geselekteerde populieren "UNALS" en 
andere cultivars.
Bos- en haagplanten. Loof- en Naaldhout.
Alle sieraad-bosbomen en Veren.
Prijslijst op aanvraag.
Sedert 1872 ten dienste van het GROEN.
Wij blijven ten dienste om alle nuttige technische 
raadgevingen.
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V O O R W O O R D

Het bestuur van de Verenining van Vlaamse Polders en 

Wateringen kwam op maandag 27 juni 1983 te Antwerpen bijeen om de 

krachtlijnen voor de toekomstige werking van de besturen van Polders en 

Wateringen in Vlaanderen te bespreken.

Aanleiding daartoe was het vorderend overleg in de werkgroep :

"Aktualisering van de wetgeving omtrent Polders en Wateringen", opgericht 

binnen de administratie AROL van de Vlaamse Regering.

Hetï.is U bekend dat een sterke vertegenwoordiging 

van de V.V.P.W. naast volgende besturen deelneemt aan dit overleg :

Een Kabinetsvertegenwoordiger, De Landelijke Waterdienst, Het Ministerie 

van Openbare Werken, De Centrale Studiedienst der Polders, de Provincie

besturen van West'Vlaanderen, Oost-VIaanderen, Antwerpen en Limburg,

De Belgische Boerenbond en het A.B.S. Dr. Adriel PAUWELS neemt het 

voorzitterschap waar en Dhr. H. HOSTEAUX, adviseur bij de Centrale 

Studiedienst werd door de leidend Ambtenaar van het AROL aarigduid als 

sekretaris.

Het bestuur van de V.V.P.W. heeft zijn vertegenwoordigers 

opgedragen volgende uitgangspunten in de gesprekken te verwoorden :

- het beheer omtrent het oppervlaktewater in Vlaanderen dient in de 

toekomst geproduceerd te worden door functioneel en territoriaal 

gedecentraliseerde opehbare besturen (onbevaarbare waterlopen)

- de'belanghebbende"zelf zal zijn problemen terzake onderkennen, formuleren, 

en oplossen

- de bestuurlijke omschrijving zal geënt zijn op een of meer integrale 

stroomgebieden

- de bevoegdheid van de geaktualiseerde openbare besturen in voornoemde 

beheersmaterie zal integraal zijn; voor kwesties waarin raakvlakken 

zijn met het beheer van andere besturen zullen vormen van overleg 

en/of medebeheer voorzien worden

- gezien het belang van de waterbeheersing voor de agro-ekonomische sektor 

enerzijds en de signaalfunctie van de agrariër in het dagelijks beheer 

anderzijds zal de 'pachter' in de mogelijkheid gesteld worden

een geldige kandidatuur voor een bestuursambt te stellen, mits volmacht.

- Ook verruimde opdrachten in het landbouwinfrastruktuurbeleid "ter plekke" 

kunnen door polders en wateringen gevoerd worden.



- V -

Wat betreft de we rki ng van Algemene Ver gadering 
en Bestuur werden volgende k r a c h t l i j n e n  geform uleerd door 
het bestuur van de V.V.P.W. :

- De Algem ene Vergaderin g heeft vo lgend e li mit atiev e b e 
vo egd heden :

1°) Kiesko l l e g e  : verkiezen van het bestuur in één stemronde 
2°) Fi skaliti et  : stemmen van de belas ti ngen op voorstel 

van het bestuur 
3°) Op ma k e n  van de begroting op voorstel van het b e 

stuur
4°) het kon tr olere n van het bestuur via de kontrole 

der rekeningen 
5°) het beslissen over de bu it engewon e werken van v e r 

betering in het gebied

- Alle andere bevoeg dhe den dienen bevoegdhe id  van het 
bestuur te zijn.

Inzake de (p r e )fi n a n c i e r i n g  der o n derhou ds werken  
aan de w aterlop en  van 1° -2° -3° c a t eg orie vraagt het b e 
stuur van de V.V.P.W. indringend overl eg met het oog op 
een modus vivendi en werkwi jze  die de betaling van de 
vele h o n d e r d d u i z e n d e  francs v e r w i j l i n t r e s t e n  door onze 
besturen uit de wereld helpen.

Naast deze bel angr ijkste  ui tg ang s p u n t e n  zijn in 
de loop van de gesprekken in de v oorno em de werk gr oep enige 
opties gefo rm uleerd in kwesties van bestu ur lijke en 
a d m i n i s t r a t i e v e  werking die op ons jaarcongres, einde 
1983, zullen naar voor gebracht worden.

Op dit jaarcongr es zullen we de visie van het bestuur van 
de V.V.P.W. toetsen aan uw visie ter zale, als lid van de 
Algemene Ve rg aderi ng  van de V.V.P.W.

Tot dan .
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BELGISCHE BOERENBOND. HEILWENS VAN 

ZIJN VOORZITTER JAN H IN N EK EN S.

Met uitzonderlijk genoegen heb ik kennis genomen van de 
stichting van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen en 
van de doelstellingen die deze vereniging zich cjesteld heeft.

Vroeger reeds waren vele polders en wateringen in nauw contact 
met elkaar, en werd wederzijdse informatie en hulp uitgewisseld.
Dit wordt nu veralgemeend en bezegeld door een daadwerkelijke 
vereniging die heel wat gemeenschappelijke en gecoördineerde 
akties kan ondernemen.

Het beheer van ons waterlopennet en onze dijken is van het 
grootste belang voor een voorspoedige landbouw.
Wetenschappelijke studies en boekhoudkundige cijfers hebben 
aangetoond dat een goede waterhuishouding het rendement van te 
natte gronden in aanzienlijke mate kan doen toenemen.
Zo werd aangetoond dat de landbouwkundige waarde van een te natte 
grond met ruim 10% in produktievermogen stijgt, indien het 
waterlopennet dat voor de afwatering instaat in goede staat is.

Detailontwatering valt weliswaar buiten de directe taken van een 
polder en watering, maar is onmogelijk zonder lozingsmogel-ijkheden 
in een goed beheerde waterloop.
Drainering kan de landbouwkundige waarde van sommige gronden 
met bijna S0% doen toenemen.

Indien we dan nog denken aan de aanzienlijke schade door 
overstromingen die vermeden wordt door een goed en waakzaam 
dijkbeheer, dan hebben we reeds een indrukwekkend beeld samengesteld 
van de vele goede dingen die polder- en wateringsbesturen voor hun 
ingelanden kunnen waarborgen.

Er is sedert geruime tijd een tendens om de~schaal van polders 
en wateringen tot redelijk grote eenheden te vergroten. We kunnen 
deze trend alleen maar aanmoedigen, aangezien op die manier de 
krachten worden gebundeld en de efficiëntie vergroot.
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We geloven dat de stichting van de W P W  op het juiste moment komt, 
en met nodig gezag kan inhaken op de nieuwe strukturen die in 
het kader van de regionalisatie in Vlaanderen vorm krijgen.

Door de stichting ontstaat voor de beleidsmensen een gespreks
partner op gelijk niveau, hetgeen de onderlinge verstandhouding 
ten goede moet komen.

We kunnen in elk geval verzekeren dat onze organisatie, zowel 
op het lokale als op het regionale vlak altijd bereid is met 
lokale polder- en wateringsbesturen, of met de W P W  samen te 
werken voor de welvaart van onze landbouwgemeenschap.

Jan HINNEKENS 
Voorzitter van de 
Belgische Boerenbond.
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R E L A T IE  M E T  A N D E R E  B E STE R E N

EN M E T  DE O V E R H E ID

In een vorig artikel werd gehandeld over de samenwerking tussen de 
Polders en Wateringen onderling en hun verenigingsvorm op provinciaal 
en nationaal vlak.

Thans willen we het meer hebben over de verhouding tussen onze instellingen 
en de andere besturen : gemeenten, provincies en onze Vlaamse Deelregering.

In de huidige crisisperiode is een goede verstandhouding en samen
werking met alle andere openbare besturen en de overheid een dwingende 
noodzaak. Alles dient overlegd om met een minimum aan kosten een maximum 
rendement voor de gemeenschap te bekomen.

Wie beter dan de Polders en de Wateringen kunnen op dat vlak als voor
beeld gesteld worden. Zij zijn sedert de Middeleeuwen ontstaan uit 
noodzaak de wateroverlast (watercrisis) te voorkomen en te verhelpen. 
Dagelijks strijden zij nog tegen de grillen van de natuur om de be
langen van hun ingelanden veilig te stellen. De verenigingsdrang bij 
de ingelanden om in betere omstandigheden te leven hebben de polders 
en de wateringen tot stand gebracht en thans moet deze drang tot samen
werking bij onze gezworenen en bestuursleden meer dan ooit de doorslag 
geven om onze instellingen overeind te houden.

Door gezamelijk, hand in hand op te treden, werken uit te voeren, 
projekten te plannen, enz., in nauw overleg met de andere besturen en 
de overheid, moet men komen tot beterkope oplossingen en uitvoeringen, 
wat alle partijen ten goede komt. Hiervoor is een goede relatie met 
andere besturen vereist en dit op basis van de wet, goede afspraken en 
overeenkomsten.

Het is evident dat in deze de Polders en de Wateringen centraal staan 
en voer alle waterproblemen hun eigen verantwoordelijkheid moeten op
nemen .
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Voor diegenen onder ons die twijfelen deze taak niet alleen aan te 
kunnen, zijn er in Limburg en Brabant de provinciale verenigingen en 
op nationaal vlak het V.V.P.W., waar men steeds terecht kan voor 
advies en steun.

Het Verbond der Brabantse Wateringen is vóór vijftien jaar uit deze 
noodzaak ontstaan en intussen uitgegroeid tot een overkoepelend orgaan 
tussen de Provinciale Overheid en de Wateringen. De ramingen voor de 
geplande ruimingswerken worden gelijktijdig ingediend en de eenheids
prijzen zijn dezelfde voor hetzelfde soort van werken. De Overheid 
apprecieert dit ten zeerste. Voor haar is het een groot voordeel 
alles gelijktijdig te kunnen beoordelen en goed te keuren. Er is ook 
eenvormigheid in de boekhouding, begroting en rekening. Het is een 
bewijs temeer dat door onderlinge samenwerking in overleg met de andere 
besturen veel te bereiken is.

Men is bezig met de hervorming van de wetgeving; veel kan verbeterd 
worden, maar fundamenteel mag niets wijzigen.
De macht over de hoeveelheidsbeheersing van het water moet bij de 
Polders en Wateringen blijven.
Zij hebben van oudsher bewezen die taak aan te kunnen en zij staan nog 
steeds het dichtst bij de bevolking om de noden aan te voelen en voor 
verbetering te zorgen in overleg met de Overheid.

Onze gezworenen,bestuursleden, dijkgraven en voorzitters trekken 
dagelijks met de pelgrimsstok door hun gebieden.
Hun persoonlijk kontakt met de ingelanden is de beste informatie.
Zij weten wat voorrang moet krijgen en waar kan bespaard worden.
Zij en niemand anders zijn best geplaatst om de Overheid en de andere 
besturen voor te lichten.

Polders en Wateringen zijn onmisbaar voor onze samenleving, doch zij 
moeten hun verplichtingen tegenover de ingelanden, de Overheid en de 
andere besturen stipt nakomen. In de mate dat zij zich inspannen mag 
ook begrip en steun van de anderen verwacht worden.

Ridder B. de Schaetzen, 
Ondervoorzitter V.V.P.W.
Voorzitter Verbond Brabantse 
Wateringen
Voorzitter Watering van St. Truiden.



Dijkgraaf André RIJCK AERT van de Zwarte Slui sp o l d e r  
bezoekt O E V E R V E R S T E R K I N G S W E R K E N  .

Ad j unc t-I)i j kgr aa f DE WE WE I R E  Ma ur its van de Zwarte 
Sluispolder bij zijn kle pstuw in het "HOUTLAND" te 
Asscnode



P.V.BJL STOMEBUREEL TR. G. VERSCHÄEVE
Manltobalaan xsr. 31,
3200 3T.-ANDR3ES BRUGGE 2 
Tel. 050/31.41.37

Bttred v©ot wegen- «ra rioleringswerken

wmterbeheeningswerken - Pompgemalen

draineringawerken

algemene bouwkunde

REFERENTIES

— Ontwatcringsontwcrp omheen het Spaarbekken I te Kluizen - opdracht Minis
terie van Landbouw.

— Waterbeheersingswerken en centrale toevoer van oppervlaktewater naar de 
waterwinning van de N.V. Watermaatschappij „Zeeland”.

— Normalisatie- en kalibreringswerken aan de Handzamevaart - opdracht Minis
terie van Landbouw.

— Meerdere opdrachten voor Polderbesturen en Wateringen, o.a. :
Polder van Moervaart en Zuidlede,
Isabellapolder,
Zwarte Sluispolder,
Polder Moerbeke-Waas,
Watering De Burggravenstroom, e.a.

— Ruilverkavelingen.

Totale Rioleringsplans voor Gemeenten.
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N IE U W S  UIT DE V E R E N IG IN G  .

I. V ersla ^  ovc‘ 1* de vergaderingen  van

<!<*■ w(M'kgroep wetgeving.

Tijdens de bijeenkomst van 27 mei 1983 te Antwerpen, wordt de artikel- 
gewi jze bespreking van de wetten op Polders en Wateringen verder gezet. 
Aan de hand van de discussienota worden de besprekingen ingeleid.
De artikels 25,26,27 handelen over de voogdij. Door de V.V.P.W. wordt 
aangedrongen op het instellen van één of andere vorm van beroep op de 
beslissingen van de voogdijoverhied. De Algemene Voogdij moet op drie 
pijlers ii iI gebouwd worden : termijnen, motivering van de beslissingen 
en de mogelijkheid tot het aantekenen van beroep.

Bij de behandeling van het hoofdstuk over het bestuur wordt het instellen 
van een tussentrap overwogen die de huidige algemene vergadering zal 
vervangen. De ingelanden worden dan nog enkel opgeroepen als kiescollege 
iets waar zij nu ook blijkbaar maar alleen belangstelling voor hebben. 
Door het instellen van die tussentrap kan de werking vlotter gebeuren.
In die optiek wordt voorgesteld normen voor het aantal bestuursleden 
in de wet te voorzien.

De onverenigbaarheid ingevolge aanverwantschap wordt eveneens besproken; 
in de gemeentewet bestaat die onverenigbaarheid niet.
Met het "belang" voor ogen wordt er naar een mogelijkheid gezocht om de 
pachters aan heL beleid te laten deelnemen zonder hierdoor de belangen 
van de eigenaars te schaden. Het is een realitiet dat de pachters door 
allerlei kunstgrepen toch tot het bestuur doordringen. Een systeem 
waardoor de eigenaar volmacht kan verlenen aan de pachter geniet de voor
keur.
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liet kiesrecht blijft voorbehouden aan de betalers van de lasten.
De agenda van de vergadering van 29 juni 1983 is over een ganse dag 
gespreid .
De besprekingen vatten aan met de uiteenzetting van het gewijzigde 
standpunt van de V.V.P.W.; zij opteert voor het weglaten van de 
voorgestelde tussentrap in het bestuur. Dit standpunt werd ingegeven 
door de bezorgdheid van de bestuurders voor de communicatie en het 
contact met de ingelanden. De Algemene Vergadering zal in zijn huidige 
vorm behouden blijven maar met een verschuiving van de bevoegdheden.
Het bestuur, waar de creativiteit zich voor doet zal meer bevoegdheden 
krijgen.
De Algemene Vergadering behoudt twee voorname funkties :
1) van kiescollege
2) Het vastleggen van het beleid, door het goedkeuren van rekeningen 

en begrotingen, het vaststellen van de belastingen en het goed
keuren van de buitengewone werken.

De begrotingswijzigingen binnen het kader van het totaal bedrag van de 
begroting moet in de toekomst mogelijk gemaakt worden. Er wordt ook 
gesproken over de wenselijkheid tot vaststellen van barema's voor 
vergoedingen van dijkgraven, voorzitters en bestuursleden.
De vergadering is ook van oordeel dat de mogelijkheid tot gratuite 
inzet moet ingebouwd worden.

Omtrent het personeelsbeleid werden vroeger besprekingen gevoerd door 
de werkgroep polders met de heer GARRE, personeelsdeskundige bij de 
Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten. Het resultaat hiervan 
is samengebracht in de tekst van de discussienota die ter bespreking 
wordt voorgelegd. Het gaat hier over het administratief en geldelijk 
statuut van het personeel, de normen van kwalificatie voor de aanwerving 
enz.
De taken van de ontvanger-griffier, het stellen van een zekerheid, het 
statuut en de taken van de dijk- en sluiswachters en van het ander 
personeel worden eveneens besproken.
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In titel III gaat het over de polderbelastingen. Het vestigen van 
de belastingen op basis van het K.I. (Kadastraal inkomen) is voor
werp van een uitgebreide discussie. De tegenstanders zijn in de 
meerderheid, zij steunen zich op het feit dat de verkiezingen nu 
gebeuren op basis van de oppervlakte. Met het K.l. als basis zullen 
zij die het meest betalen zelfs niet kunnen meestemmen, laat staan 
zich kandidaat stellen voor een bestuursmandaat. De werking van 
Polders/Wateringen is landbouwgericht. De landbouw haalt het meest 
profijt uit de werking en de landbouwgronden hebben de laagste 
kadastrale waarde en betalen daardoor het minst. Toch wordt er ge
zocht naar een systeem waardoor het bebouwde onroerend goed meer zou 
moeten bijdragen in de polderlasten, omdat zij de waterhuishouding 
tegenwoordig ook meer bezwaren.

In het hoofdstuk over "de werken door de polder uit te voeren", 
handelen de besprekingen over het opstellen van een degelijke atlas 
van de waterlopen, over het toepassingsgebied van de wet op de on
bevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en over de bevoegdheden van 
de polders en wateringen over het ganse waterlopenstelsel. Er wordt 
ook gepraat over een systeem van eigen financiering van de werken.
Op ld juli 1983 vergadert de werkgroep opnieuw. Op het programma staat 
de verdere bespreking van de artikels betreffende de werken.
De invloed van de dijkenwet op de toepassing van verschillende bepalingen 
van de po 1 der/wateringenwet wordt onderzocht. Het onderscheid van de 
begrippen onderhouds- en verbeteringswerken vraagt een betere omschrijving. 
De V.V.P.W. pleit om polders en wateringen bevoegdheid te geven over 
integrale stroomgebieden. De relatie tussen onze instellingen en derde 
besturen op het vlak van adviesaanvragen en het uitwisselen van inlich
tingen betreffende voorgenomen werken wordt onderzocht en men tracht 
tot een vergelijk te komen.



De bedragen, waarboven voor de gunning van werken een openbare 
aanbesteding vereist is, worden in het licht van het besluit van
de Executieve van 16 juni 1982, besproken.

Dan volgt er nog een discussie over het begrip werken in zeer 
dringende omstandigheden en over het optreden van de overheid in
gevallen van nalatigheid en het dragen van de kosten voor de
ambtshalve uitgevoerde werken.

Het artikel 102 krijgt speciale aandacht; men is voorstander van het 
opsplitsen ervan.
Men wil een apart artikel voorzien voor de wegenwerken. Hierbij 
komt natuurlijk ook de funktie van de polderwegen binnen het algemeen 
wegenpatroon en voor het landbouwbelang ter sprake.

Na het doornemen van de slotbepalingen waarbij de invloed van het 
keizerlijk dekreet van 1811 wordt nagegaan, worden de werkzaamheden 
van de 1ste Fase besloten.

Men zal nu overgaan tot het opstellen van de concrete teksten van 
het decreet.
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2. v e rs la g  d a g e li jk s  b estu u r

Jtiiii 15)8 3.

Aanwezig : - do hoor DB SMET. -Voorzitter V.V.P.W.
- de heer ECTORS Y - Ondervoorzitter voor Limburg en tevens

voorzitter van het Limburgs Verbond van de Wateringen
- de fleer TALBOOM J - Ondervoorzitter voor Antwerpen
- de heer Ridder de Schaetzen van Brienen - Ondervoorzitter

voor Brabant en tevens Voorzitter van het Brabants 
Verbond van Wateringen

- de heer DEMEYERE D. - Secretaris
- de heer PYLYSER H. - Penningmeester
- de heer HOSTEAUX H. - Adviseur
- de heer HOOGSTOEL J. - Adjunct-Adviseur
- Mevrouw SCHRIJVERS L.

Alwez, i. g met ke nn isgevi ng
de lieer Senator COOREMAN E. - Ondervoorzitter voor Oost-

Vlaanderen
de heer VERMANDER L. - Ondervoorzitter voor West-Vlaanderen

1. De notuLen van de vergadering van 11 februari 1983 worden
goedgekeurd.

2. Verslag van de werkgroep wetgeving.
De besprekingen omtrent de actualisering van de wetgeving op 
polders en wateringen vorderen goed. Na drie vergaderingen 
is men aan de behandeling van artikel 40 toe. Uitgaande van 
de resultaten van de besprekingen zal de werkgroep overgaan tot 
het opstellen van concrete teksten van het ontwerp van dekreet, 
dat dan na goedkeuring door de werkgroep kan neergelegde worden 
bij de bevoegde Gemeenschapsminister.
Hierbij zal de V.V.P.W. de standpunten verdedigen die haar 
werden voorgelegd door het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.



3. Verslag van de werkgroep wetgeving.
In de loop van de maand juni zal de werkgroep opnieuw ver
gaderen om de krachtlijnen van het beleid te bepalen en te 
formuleren. Daarna zal een algemene vergadering worden samen
geroepen van alle polders en wateringen die dijken in hun 
gebied beheren. Het ontwerp zal dan ter bespreking voorgesteld 
worden.

A. Verslag werkgroep Public-Relations.
De stand van zaken in verband met het uitgeven van een
periodiek wordt besproken. De kosten voor het drukken van 
vier nummers van 32 blz. belopen per jaar ongeveer 85.000 Fr. 
Het tijdschrift zal volledig gefinancierd worden door middel 
van publiciteit.
Er wordt ook een oproep gedaan voor het bezorgen van artikels.

5. Voorbereiding van de bestuursvergadering.
Op 27 juni 1983 wordt een bestuursvergadering georganiseerd 
in het provinciehuis te Antwerpen.
De agenda wordt samengsteld en de taken verdeeld.
Een Algemene Ledenvergadering wordt in het vooruitzicht 
gesteld voor september of oktober.
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3. Verslag werkgroep d ijk e n  

27 ju n i 15)83.

Aanwezig : J. Talboom , Voorzitter van de werkgroep Dijken .
M. De Smet, Voorzitter van de V.V.P.W.
D. Demeyere, Secretaris van de V.V.P.W.
H. Hosteaux van de Studiedienst van de Polders, 
de leden van de werkgroep : Dijkgraaf J. De Kinder 
Adjunct-dijkgraaf Peeters, de Ontvanger-Griffiers 
U . De Smet en M. Van Borm, Secretaris van de werkgroep.

1 . Bespreken van de krachtlijnen voor een toekomstig 
dij kenbeleid.
Na een ruime gedachtenwisseling komt de werkgroep tot het be
sluit dat het toekomstig dijkenbeleid moet gebaseerd zijn op :

1. het medebeheer der dijken door de polderbesturen die 
dijken in hun omschrijving hebben.

2. inedezeggingschap bij het goedkeuren van de plannen en toe
zicht bij de uitvoering van :

a) dijkwerken
b) bouwen van sluizen, pompen en gemalen
c) oprichten van potpolders en wachtbekkens
d) plaatsen van stuwen
e) toezicht op de uitvoering van onderhoudswerken aan 

dijken en andere kunstwerken.

3. Beheer van de kunstwerken noorzakelijk voor de waterbeheersing 
van de binnenwaters.

4. Alle uitgaven in verband met het oprichten van kunstwerken 
en het onderhoud ervan moeten gedragen worden door de 
Hogere overheid.

5. Het polderbestuur dient aanwezig te zijn op de dijkenschouwingen 
die ingevolge art. 11 van de dijkenwet door de ambtenaren van het 
Rijk worden uitgevoerd. De opmerkingen van de afgevaardigde van 
het polderbestuur dienen in het verslag van de dijkschouwing te 
worden opgenomen. Het polderbestuur dient het verslag te ontvangen 
van de door het Rijk uitgevoerde dijkschouwingen en moet ten alle 
tijde hun opmerkingen aan de bevoegde overheid kunnen laten geworden.
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2. Algemene vergadering van de dijkenpolders.
De algemene vergadering van de dijkenpolders, een 30 tal in 
totaal, zal gehouden worden op maandag 26 september 1983, om 
19.30 uur in de zaal "De Hert" Kalfortdorp, 2 te Puurs.

Alle Polders, ook diegenen die voorlopig geen lid zijn van de 
V.V.P.W., zullen hierop worden uitgenodigd.

Op de agende zullen volgende punten worden ingeschreven :
1. Verwelkoming van de aanwezigen door de Voorzitter van de 

werkgroep "Dijken".
2. Woordje door de Voorzitter van de V.V.P.W.
3. Probleemformulering.
4. Bespreking van de krachtlijnen van het dijkenbeleid.
5. Varia.

3. Bezoek dijken
Ten einde de werkgroep "dijken" een beter inzicht te geven in de 
dijkenproblematiek, wordt beslist op donderdag 1 september 1983 
een bezoek te brengen aan de polderdijken in het gebied van de
zeeschelde.
Bijeenkomst om 11 uur aan de kerk van Vlassenbroek-Baasrode.

Lijst "Dijk" polders,
Polder Durme Noord-West 
Polder Durme Noord-Oost 
Polder Durme Zuid-Oost 
Polder van Tielrode 
Polder tussen Schelde en Durme 
Polder 3ergenr.:eersen 
Polder Sint-Onolfs 
Polder Denderbellebroek 
Polder van Grembergen
Polder Zuybroek, Zwaarveld en Meulewijk
Polder Grootbroek-Hoog-Leeg-Overdijk
Polder Moerzeke-Castel
Polder Vlassenbroek
Polder van Hingene
Polder van Bornem
Polder van Weert
Polder Oude en Nieuwe Schorren
Polder Oost-Sive en Schouwselbroek
Polder Vliet en Zielbeek
Polder Willebroek
Polder van Kruibeke
Polder Niel-Wullebeek-Schelle
Polder van Rumst
Polder de Koebeemden

Polder Battenbroek 
Polder Mostaardpot en 

Fermerijbeemden 
Polder van Lier 
Verenigde Polders van de 
Midden-Neet
Polder van het Land van Waas



Verslag van de» b e stu u rsv e rg a d e rin g

van 2 7 juni 1383.

Aanwezig : DE SMET M. - Voorzitter
ANNE N., BAEKELANDT O.P., BRIERS R., CEYSSENS G. ,
DE KINDER J., DEMEYERE D., Graaf de R1BAUC0URT,
Ridder B. de SCHAETZEN, DE SMET U., ECTORS Y, GORTS R., 
HOSTEAUX H.t LALEMAN E., LAMMENS W.t PEETERS M., PYLYSER H. 
TALBOOM J., VAN AELST E., VAN BORM M . t VANCRAEYNEST D.,
VAN DEN BOSSCHE I., VANDIERENDOUNCK A., WERELDS J. - Leden.

Afwezig met ke nnisgev in g :
CLAEYS F., COOREMAN E., CRABBE P., DE RIJCK A.,
SINNAEVE H., SPAAS J., STEPMAN W.

I. De notulen van de vergadering van 5 november 1982 worden
goedgekeurd.

2. VERSLAG VAN DE WERKGROEPEN.
A. Wetgeving.
De werkzaamheden vorderen goed. Omtrent de doelstellingen van 
polders en wateringen en omtrent de middelen om die te verwezen
lijken bestaan er meningsverschillen die binnen de werkgroep 
moeten uitgepraat worden. Het standpunt van de V.V.P.W. inzake 
de doelstellingen, wordt opnieuw aan de bestuursvergadering voor
gelegd en besproken. Verschillende leden zijn niet akkoord met 
het inbouwen van een tussentrap in de bestuursvorm. Zij vrezen 
dat het contact met de ingelanden zal verloren gaan wanneer de 
huidige algemene vergadering nog enkel de taak van kiescollege 
zal toegemeten krijgen. Het bestuur zal een wijziging voorstellen 
waarbij men de rol van de algemene vergadering als communicatie- 
platform wil behouden en haar de bevoegdheden toekennen van kies
college en voor het bepalen van de krachtlijnen van het beleid, 
(rekeningen, begrotingen, belastingen, werken)

B. Dijken

De Heer dijkgraaf Talboom geeft voorlezing van het verslag van de 
werkzaamheden van de werkgroep. In juli is een vergadering voor
zien in voorbereiding van een bijeenroeping van alle dijkenpolders 
en wateringen in september.
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C. Public-Relations
Voorzitter Ridder B. de Schaetzen schetst het verloop van de 
aktiviteiten van de werkgroep. Het doel van de werkgroep is 
de vereniging naar buiten kenbaar te maken en de communicatie 
onder de leden te bevorderen. Een middel daartoe is het uit
geven van een tijdschrift. De onkosten aan dit initiatief 
verbonden worden gecompenseerd door de opbrengsten van het 
plaatsen van publiciteit. Alle verslagen van de vergaderingen 
worden erin opgenomen; daarbij zal de redaktie nog instaan voor 
het publiceren van artikels in verband met de werking van Polders 
en Wateringen en van publicaties met onderwerpen van algemene 
aard. Elk bestuur ontvangt drie exemplaren. De besturen van de 
gemeenten die geheel of gedeeltelijk binnen de omschrijving 
vallen van een watering of polder, de provinciebesturen en de 
ambtenaren en overheidspersonen die in nauw verband staan met de 
werking van onze besturen, worden eveneens een nummer toegestuurd. 
Ridder de Schaetzen heeft dan als voorzitter van de werkgroep 
Public-Relations de eer het eerste nummer van het tijdschrift, 
dat juist van de pers is gekomen, aan de bestuursleden voor te 
stellen; hij voegt hierbij een oproep tot medewerking aan diegenen 
die willen instaan voor het verzorgen van een artikel.

D. Milieu.
De werkgroep is tot hiertoe nog altijd niet geinstalleerd.
De heren voorzitters Ceyssens, Vandierendounck en Graaf de 
Ribaucourt zullen de werking aanvatten met een eerste vergadering 
op maandag 12 september te Antwerpen.

FINANCIEEL VERSLAG.
De heer Pylyser, penni ngm eester, legt de rekening 1982 
voor aan het bestuur. Zij wordt goe dg ekeurd  om v o o r 
gelegd te worden aan de Alg emene Vergadering. 
V e rvol ge ns wordt de begroting besproken en goedgekeurd 
om te worden voor ge dragen aan de Algemene  L e d e n v e r 
gadering in het najaar 1983.
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4 . VOORBEREIDING VAN DE A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G .

Op de agende :

1. goedkeuring van de notulen.
2. Verslag van de aktiviteiten van de vereniging.
3. Met goedkeuren van de rekeningen en de begroting.
4. Het vaststellen van de ledenbijdrage voor 1983 en 1984.
5. Toespraak door een personaliteit, die daartoe aangezocht 

zal worden.
6. De krachtlijnen voor de toekomstige werking van de polders 

en wateringen door het bestuur vastgelegd, zullen ter be
krachtiging aan de Algemene ledenvergadering voorgelegd 
worden.

7. Vervangingen in het bestuur.
De uitnodigingen tot de algemene ledenvergadering zullen per 
brief gebeuren.

5. AANDACHTPUNT VOOR DE WERKING VAN DE V.V.P.W. TIJDENS 
HET JAAR 1983-84;

Er wordt een probleemstelling geformuleerd door de vergadering 
uitgaande van de bekommernis van de bestuursleden voor de milieu- 
aspekten. Men wil streven naar een milieuvriendelijk realistisch 
waterbeheer.

Aandachtpunten in dit verband zijn :

Het landschapsbeschermingsdekreet met de in die optiek op te richten 
landschapscommissies , het bosdekreet en de werking van de water- 
zuiveringsmaatschappijen.
De werkgroep "milieu" zal aan de hand van deze aandachtpunten zijn 
werkprogramma opstellen.
Dijkgraaf De Kinder en Voorzitter Ectors zeggen ook hun mede
werking toe.



6. HET INDIENEN VAN EEN DERDEARBEIDSCIRCUIT OF 
OF BTK-PROJEKT WORDT BESPROKEN.
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7 . BEPALEN VAN DE KRACHTLIJNEN VAN DE TOEKOMSTIGE 
WERKING VAN POLDERS EN WATERINGEN.
Volgens de V.V.P.W. moet de nieuwe wetgeving op de volgende 
pijlers rusten :

1° Een funktionele opbouw die een decentralisatie moet in- 
houden naar de belanghebbende toe.

2° De belanghebbende moet dan instaat gesteld worden om het 
beleid te bepalen, uit te voeren en te controleren. Het 
beleid dient te gebeuren op basis van strukturen die geent 
zijn op integrale hydrogeologische entiteiten.

Na bespreking komen de aanwezige bestuursleden tot de volgende 
besluiten :
- Polders en wateringen dienen autonome besturen te blijven.
- De pachters moeten de kans krijgen om aan het bestuur mee

te werken op basis van een verderreikende volmacht.
- Wat de terugbetaling van de werken betreft wordt geopteerd 

voor een systeem waardoor de préfinancieringslasten kunnen 
wegvallen en waardoor de besturen hun beleid op dit vlak 
meer autonoom kunnen voeren.

- Voor de struktuur van de Algemene Vergadering willen de bestuurs
leden van de V.V.P.W. afstappen van de voorgestelde tussentrap. 
Zij menen dat het instellen van de Algemene Raad, de communicatie 
met de ingelanden die nog maar enkel als kiescollege éénmaal om 
de zes jaar zullen opgeroepen worden, zal verloren gaan. Zij
willen echter wel de bevoegdheden van het bestuur uitbreiden om
de werking ervan meer soepel te laten verlopen. De Algemen Ver
gadering krijgt in de nieuwe optiek twee voorname funkties :
1° van Kiescollege
2° Het vastleggen van de krachtlijnen van het beleid nl. het 

goedkeuren van rekeningen en begrotingen, de belastingen en 
de buitengewone werken.

- Begrotingswijzigingen binnen de perken van het totaal bedrag van 
de goedgekeurde begroting moeten mogelijk gemaakt worden.

8. A L L E R L E I .

- De watering van de Oostelijke Mark is tot de vereniging toegetreden.



Tc? onthouden data.

Vc‘ rtra(I c‘ riwg;<‘n . Aan kond ing'eii .

1. DE W E R KG RO EP MILIEU komt voor de eerste maal samen op
12 september 1983.

2. DE W E RKGR OE P DIJKEN houdt op maandag 26 september 1983
een algemene vergadering van de dijkenpolders.
Deze vergadering zal plaats hebben in de zaal "De Hert" 
Kalfortdorp 2 te Puurs, om 19.30 uur.
De vergadering heeft tot doel de problemen rond het dijkenbeleid 
te formuleren en de visie van de Polders en Wateringen op het 
toekomstig dijkenbeleid te bepalen.

3. Dl. AL GEMENE L E D E N V E R G A D E R I N G zal doorgaan in de loop van
de maand oktober, op een nog vast te stellen datum.

4. DL WER KGROE P W E TG EVING heeft de bespreking van de wet
op de Polders en Wateringen beëindigd. De Heer Achiel Pauwels, 
ere-vrederechter en voorzitter van de werkgroep zal aan de 
hand van de discussie-nota's een ontwerp van decreet opstellen. 
Dit ontwerp zal in het najaar door de werkgroep besproken worden.

5. D1A M0 NTAG E "POLDERS EN WAT ER IN GEN"
De prachtige diamontage die U hebt kunnen bekijken tijdens de 
oprichtingsvergadering van de V.V.P.W. op 23 september 1982 te 
Antwerpen, kan nu dank zij de medewerking van het Gemeentekrediet 
van Belgie, voor vertoning ter beschikking gesteld worden van de 
besturen.
Wanneer U eventueel deze voorstelling zou plannen voor uw 
eerstvolgende Algemene Vergadering, kan dat geregeld worden 
mits voorafgaandelijk kontakt op te nemen met het secretariaat 
van de V.V.P.W. te Antwerpen.
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STUDIEBUREAU

DHONDT & VANOIRBEEK pvba

Zepperendorp 63,
3813 SINT-TRUIDEN.

Tel. 011 - 67 57 55

GESPECIALISEERDE STUDIEDIENST INZAKE :

- sanering van waterlopen (stuwen, wachtbekkens, ...)
- uitvoeren van dynamische studies in samenwerking 
met de K.U.L. (laboratorium voor hydraulica) met 
de bedoeling met hoge nauwkeurigheid piekdebieten 
te bepalen en uiteindelijk een kostenbesparing
te realiseren.

- alle topografische verrichtingen, afpalingen.
- wegenis- en rioleringsstudies, groenaanleg.
- speciale technieken.

M E T I N M E X  r U

Landmeters * experten kantoor
Opmetinqen van gronden, uegen, ualerlopen, dijken. 
Grensbepalingen • afpalingen * eigedomsletuistingen. 
Nivelleringen van terreinen ualerlopen. tiormalijalies. 
txpertises iv.m. oerkopingen - plaatsbeschrijvingen. 
Schattingen van moerende eigendommen.

f&diibcktstraat 16, NWgruqqeJeliOSO/SIStSS.
J osofsimi.



A L G E M E N E IN F O R M A T IE

VOOR OE LEDEN.

l)<* n iilv o  rkavolhig in (Ie Polde rs

Terminologie.
Volgens van Dale betekent ruilverkaveling : "DE BIJEENVOEGING VAN 
GRONDEIGENDOMMEN VAN VERSCHILLENDE EIGENAREN.GEVOLGD DOOR EEN NIEUWE 
VERDELING OM ZO HET EUVEL VAN GRONDVERSNIPPERING, ONDOELMATIGE VORM 
EN VERSPREIDE LIGGING TE VERHELPEN".

Bij de verdeling van de bevoegdheden onder de verschillende ministers 
werd o.a. de ruilverkaveling van landeigendommen evenals de werking van 
Polders en Wateringen ondergebracht bij het kabinet van gemeenschaps- 
ni i n i ster van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud, 
de lieer P . Akkermans.

H i s t o r i e k .

De idee om gronden, of het gebruik ervan, te gaan ruilen ten einde ze 
beter, gemakkelijker, meer renderend te kunnen exploiteren is zeker 
niet nieuw. Men mag aannemen dat de zogenaamde ploegruil, d.w.z. de 
ruiling van het gebruik van percelen tussen twee gebruikers, zonder 
dat iets aan de eigendomstoestand wordt gewijzigd, reeds bijna zo lang 
bestaat als er landbouw bedreven wordt.

In Belgie was voor het eerst sprake van aanmoediging tot ruiling van 
verspreid liggende gronden tijdens de Franse Revolutie.

Toen werd door de landbouwvereniging voorgesteld om de registratierechten 
te verminderen bij eigendomsruiling van percelen grond. Het was echter 
in 1889 dat het Belgisch Parlement een wet stemde waarbij het registratie 
recht bij ruiling van onbebouwde landeigendommen werd verminderd.

In 1952 werd dan de zg. "Wet Adam" aangepast in die zin dat het registrat 
recht werd teruggebracht tot een vast recht van enkele franken.
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In navolging van onze buurlanden werd in 1949 ook in Belgie een wet 
gestemd op de vrijwillige ruilverkaveling.
Gelet op het succes in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken 
van een "Ruilverkaveling uit kracht van de Wet", die gepaard gaat 
met cultuurtechnische werken en op grote blokken slaat, werd in ons 
land in 1956 eveneens dergelijke wet gestemd.

Die wet van 1956 onderging enkele wijzigingen in 1970 en in 1978 kwamen 
wijzigingen tot stand die enkel gelden voor het Vlaamse Gewest.

Hierdoor evolueerde die ruilverkaveling uit kracht van de wet steeds 
meer naar een integrale ingreep op het platteland en dus naar landin
richting waarbij naast zuivere landbouwkundige belangen steeds meer 
sociale, landschappelijke en recreatieve belangen aan bod kwamen.

Te vermelden dat intussen nl. op 10 januari 1978 nog een wet gestemd 
op de "Ruilverkaveling in der Minne" omvattende de "Vrijwillige 
Ruilverkaveling" en de "Ruilverkaveling bij overeenkomst".

Tevens kwam op 12 juli 1978 een wet tot stand "Houdende bijzondere 
maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van 
de wet, bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken."

V e r a n t w o o r d i n g .

In de meeste gebieden van het Vlaamse land is de kavelstructuur van 
de landbouwgronden gekenmerkt door perceelsvernippering, geringe 
oppervlakte en onregelmatige vormen van de kavels, een gebrektcelijke 
of ontoereikende toegankelijkheid, een onvoldoende of slechte water
huishouding, een verspreide ligging ten opzichte van de bedrijfszetel.

Deze problemen kunnen niet door iedereen afzonderlijk opgelost 
worden.
Een gedeeltelijke oplossing van sommige moeilijkheden is op beperkte 
schaal mogelijk door pachtruil, door vrijwillige ruilverkaveling of 
door ruilverkaveling bij overeenkomst. Deze oplossingen zijn slechts 
toepasbaar tussen een beperkt aantal personen en voor een kleine oppervlakte

De ruilverkaveling uit kracht van de wet biedt de mogelijkheid alle 
gebreken aan de gebiedsinrichting via een globale aanpak te bestuderen 
en er een passende oplossing aan te geven.



Uitvoering.
Om deze taak uit te voeren wordt een ruilverkavelingscomité ingesteld, 
dat bijgestaan wordt door een commissie van advies met plaatselijke 
deskundigen en kan rekenen op de medewerking van het Bestuur Ruilverkavelin 
van de Nationale Landmaatschappij.

Dit comité zorgt ervoor dat het doel, omschreven in art. 1 van de wet 
wordt verwezenlijkt nl. :
"Teneinde in het algemeen belang tot een betere economische exploitatie 
van landeigendommen te komen, kan overeenkomstig de bepalingen van deze 
wet, overgegaan worden tot ruilverkaveling van versnipperde en verspreid 
liggende gronden.
Ruilverkaveling beoogt het vormen van aaneensluitende en regelmatige 
kavels die zo dicht mogelijk bij de bedrijfszetel gelegen en een eigen 
uitweg hebben.
Ruilverkaveling kan gepaard gaan met aanleg en verbetering van wegen, 
met waterbeheersingswerken, zoals drooglegging, bevloeiing, effening en 
ontginning, met werken voor water- en elektriciteitsvoorziening, evenals 
met werken voor landschapszorg en met andere maatregelen tot land
inrichting". (bron : E-Kompas, 1979, dec.)
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Problematiek.
Niemand twijfelt nog aan het nut van een goede en intens bestudeerde 
ruilverkaveling ook in Poldergebieden qua verhoogde rentabiliteit en 
aangenamer werkvoorwaarden voor de boer. Ook voor de eigenaar betekent 
ruilverkaveling een mogelijke waardevermeerdering van de eigendom.

Toch maakt men zich in de kringen van Polder en Wateringen ernstig 
zorgen. De Polders en Wateringen worden niet of in geringe mate ge
raadpleegd bij ruilverkavelingen hoewel ook daar ingrepen gebeuren in 
het bestaande waterlopenstelsel, die van invloed zijn op het hele stroom
gebied van de betrokken polder of watering. Het waterlopenstelsel dat 
door de Nationale Landmaatschappij in de verkavelde gronden aangelegd 
wordt moet passen in de omgeving en daarom zouden de polders moeten 
meepraten bij de uitwerking van ruilverkavelingen.
De wet van 11 augustus 1978 besteedt een ruime aandacht voor landinrichting. 
Zeer dikwijls zullen de waterpeilen inzake natuurbehoud zulkdanig op
getrokken worden of zullen nieuwe stuwen opgericht worden die landbouw
kundig gezien totaal ongewenst zijn. Sommige natuurbehoudmaatregelen 
laten niet meer voor mogelijk dat men tot een optimale uitbating van 
de landbouwgronden komt.
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Ten behoeve van drainage dienen sommige grachten op een voldoende diep 
peil te worden aangelegd. Een oppervlakkige ontwatering via ondiepe 
grachten is onvoldoende.
Vergeten wij niet dat de ruilverkaveling in de eerste plaats gebeurt om 
landbouwkundige redenen en dat de boer de tuinman is van onze landschappen. 
We stellen vast dat in streken waar de landbouw kwijnt of in de verdrukking 
is gekomen ook het landschapsuitzicht totaal ongenietbaar wordt.
De vereniging van Polders en Wateringen is niet gekant tegen landinrichting 
maar vindt het onaanvaarbaar dat groengebieden geklasseerd worden tot een 
groot openluchtmuseum of dat de landbouw hieronder gaat lijden.
Het adviesrecht van de Polders en Wateringen in het Ruilverkavelingsbeleid 
via een wet zou hier een uitkomst kunnen brengen teneinde tot aan
vaardbare compromissen te komen tussen landbouw en natuurbehoud.
Nadat een ruilverkaveling voltooid is, is het maar logisch dat het 
gebied terug onder het beheer van de Polder of Watering komt evenals 
de gerangschikte natuurreservaten zoals dit eveneens het geval is in de 
ons omliggende buurlanden waar Polders en Wateringen bestaan.
(Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk0.

B e s l u i t .

Als conclusie treden wij zeer graag de opinie bij van Senator De Seranno, 
voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en 
Natuurbehoud bij de bespreking van de begroting van dit jaar : (De 
Boer, 29/04/83)
"De bevoegdheid, de organisatie en het werkgebied van de in Vlaanderen 
bestaande Polders en Wateringen dienen aangepast en uitgebreid.
Zij dienen ingeschakeld te worden voor de nazorg in de voltooide ruil- 
verkavelingsgebieden. Zij zouden kunnen ingezet worden om herstel- 
maatregelen te treffen daar waar de waterhuishouding dreigt te ont
redderen ingevolge waterwinningen of uitvoering van infrastructuur
werken" .

Reginald Bosman
O n t v a n g e r - G r i f f i e r  van het
Land van Waas.
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A re liie f  .

I . Bespreking.
In verband met het bewaren van dokumenten en bescheiden door de 
polder- en wateringbesturen, kregen we een vraag van één van onze 
leden. Vermits dit een aangelegenheid is, die voor alle besturen 
van belang is, volgt hier de door ons ingewonnen informatie.
Alle openbare besturen moet de richtlijnen volgen die vereist zijn 
in de Archiefwet van 24 juni 1955 en waarvan de uitvoerings
modaliteiten bepaald zijn door het Koninklijk Besluit van 12 
december 1957.
In de praktijk kan men dus stellen dat de besturen geen bescheiden 
mogen vernietigen zonder advies van het Rijksarchief.
Wanneer U moest besluiten tot het neerleggen van oude dokumenten 
of U wil overgaan tot het verwijderen van andere stukken, kan U 
met dit doel kontakt opnemen met de Heer Algemene Rijksachivaris, 
Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brussel tel. 02/513.76.80.
Hierbij dient U, in drievoud, opgave te doen van de aard van de 
dokumenten, de uiterste data die er op voorkomen en de lengteaf- 
meting van het pakket, uitgedrukt in strekkende meter.
De Algemene Rijksarchivaris zal dan eventueel een inspecteur ter 
plaatse zenden voor advies.

2. Wettelijke en reglementaire bepalingen.
1° Ar ch iefw et  van 24 juni 1955 (BS van 12.08.1955)

ArtjJcel 1 : Bescheiden meer dan honderd jaar oud, bewaard 
door de rechtbanken der rechterlijke macht, de Raad van State 
de Rijksbesturen en de provincies worden, behoudens regel
matige vrijstelling in het Rijksarchief neergelegd.

Bescheiden meer dan honderd jaar oud, bewaard door de gemeenten
en de openbare instellingen kunnen in het Rijksarchief
worden neergelegd.

Voor de archieven der gemeenten is de neerlegging evenwel 
verplicht, wanneer de bepaling van artikel 100 der gemeente
wet niet worden nageleefd.
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Bescheiden minder dan honderd jaar oud, die geen nut meer 
hebben voor de administratie, kunnen in het Rijksarchief 
worden neergelegd op verzoek van de openbare overheden aan 
wie ze toebehoren.

Archieven van bijzondere personen of van private verenigingen 
kunnen op verzoek van de betrokkenen, insgelijks naar het 
Rijksarchief worden overgebracht.

De Koning bepaalt de modalitieten van neerlegging en over
brenging en de voorwaarden waaronder de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde overheden van neerlegging van hun achieven 
worden vrijgesteld.

: ^e in het Rijksarchief geplaatste archiefstukken 
mogen niet worden vernietigd zonder toestemming van de ver
antwoordelijke overheid of van de private persoon die de 
overbrenging verricht heeft.

iTrĵ ikel̂ _3 : De ingevolge het eerste artikel, lid 1, in het 
Rijksarchief neergelegde stukken zijn openbaar. Een reglement 
van orde vastgesteld door de Minister van Openbaar Onderwijs 
bepaalt de regelen volgens welke zij aan navorsers ter 
inzage kunnen verstrekt worden.

De expedities of uittreksels worden door de archiefbewaarders 
uitgereikt door hen ondertekend en met zegel van de bewaar
plaats bekleed; zij zijn aldus bewijskrachtig in rechtszaken.

A r t i k e l : Het reglement van orde, vastgesteld door de Minister 
van Openbaar Onderwijs, bepaalt eveneens de voorwaarden waar
onder de in het eerste artikel, leden 4 en 5 in het Rijks
archief neergelegde stukken kunnen geraadpleegd worden.

Artikel_5 : De overheden bedoeld in het eerste artikel, leden 
1 en 2, mogen geen bescheiden vernietigen zonder toestemming 
van de algemene rijksarchivaris of van diens gemachtigden.

4£^ikel_6 : De stukken die bewaard worden door de in het eerste 
artikel leden 1 en 2, bedoelde overheden staan onder het toe
zicht van de algemene rijksarchievaris of van diens gemachtigden.

Artikel_7 : Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in 
het Belgisch Staatsblad is bekend gemaakt.



2 ° K.B. van 12 december 1957 be tr ef f e n d e  de u it vo ering
van de arch i e f w e t  van 24 juni 1955 (BS van 20.12.1957) 
HOOFDSTUK I : Neerlegging van bescheiden op grond van artikel 

1, eerste lid, van de wet van 24 juni 1955

Artikel 1_: De rechtbanken, der rechterlijke macht, de Raad van 
State, de rijksbeurzen en de provincies, zullen binnen een termijn 
van zes maand, ingaande op de dag van de bekendmakingvan dit 
besluit in het Belgisch Staatsblad, hun bescheiden van meer dan 
honderd jaar oud, neerleggen.

Artikel 2 : Deze overheden zullen, na verloop van elke tienjarige 
periode, hun bescheiden van meer dan honderd jaar oud, neer
leggen. De eerste tienjarige periode gaat in op 1 januari 
1958.

Artikel 3 : De neerleggingen door bedoelde overheden worden ge
daan .
a) In het algemeen rijksarchief, wanneer hun zetel in de 

Provincie Brabant gevestigd is;
b) In het rijksarchief van de provincie waar hun zetel ge

vestigd is, in de andere gevallen.

Artikel 4 : Worden ervan ontslagen hun archieven neer te leggen :
a) Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Handel
b) het Ministerie van landsverdediging.
c) het Ministerie van Koloniën 
Moeten niet worden neergelegd :
a) De bescheiden die van een onbetwistbaar administratief be

lang zijn voor de betrokken overheden of stukken zijn bestemd 
voor hun documentaire of didactische musea;

b) de duplicaten en afschriften van bescheiden;
c) de duplicaten van de registers van de burgerlijke stand die 

dagtekenen van na het besluit van 29 Prairial, jaar IV
( 17 juni 1796), en in het bezit zijn van de griffies van 
de rechtbanken van eerste aanleg.

HOOFDSTUK II : Neerlegging en overbrenging van bescheiden op
grond van artikel 1, tweede tot vijfde lid; van 
de wet van 24 juni 1955.

Artikel_5 : De algemene rijksarchivaris is gemachtigd om met ge- 
gemeenten, openbare instellingen, bijzondere personen en private 
verenigingen, contracten te sluiten met het oog op de neerlegging 
en overbrenging van bescheiden bedoeld in artikel 1, tweede en 
vijfde lid, van de wet van 24 juni 1955. Deze contracten worden 
gesloten voor een duur van ten minste vijf en twintig jaar en kunnen 
worden vernieuwd
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Artikel 6 : §1 Neerlegging van bescheiden als bedoeld in artikel 1, 
tweede tot vierde lid, der wet van 24 juni 1955, en overbrenging van 
archieven door private verenigingen, geschieden overeenkomstig 
de voorzieningen van artikel 3.

§2 Naargelang de bescheiden betrekking hebben op de 
provincie Brabant of op de overige provincies, brengen bijzondere 
personen hun archieven over naar het algemeen rijksarchief of 
naar de bewaarplaats van het rijksarchief gevestigd in de hoofd
plaats van de provincie.

Hebben deze archieven betrekking op verschillende provincies, dan 
duiden de algemene rijksarchivaris en de bijzondere personen in
gemeen overleg de bewaarplaats aan waarheen ze zullen worden over
gebracht.

HOOFDSTUK III : Algemene bepalingen.

Artikel_7 : Iedere neerlegging of overbrenging van bescheiden, bij 
toepassing van dit besluit, moet een maand vooraf, naargelang van 
het geval, aan de algemene rijksarchivaris of aan de bevoegde 
conservator, ter kennis worden gebracht. Bij de kennisgeving 
wordt gevoegd een beknopte opgave, in drievoud, van afmetingen,
volume inhoud en uiterste data der bescheiden.

De gemeenten, openbare instellingen, bijzonder*personen en private 
instellingen mogen, indien zij erom verzoeken, deze opgave doen op
maken door een ambtenaar die daartoe gemachtigd is door de alge
mene rijksarchivaris of door de bevoegde conservator.

Artikel 8 : Mocht zulks nodig zijn, dan kan de algemene rijks
archivaris of de bevoegde conservator indien deze laatste daar
toe het akkoord heeft bekomen van de algemene rijksarchivaris 
een neerlegging of een overbrenging van bescheiden geheel of ge
deeltelijk uitstellen.

Artikel 9 : §1 Neerlegging van bescheiden door de in artikel 1 
eerste lid, van de wet van 24 juni 1955 vermelde overheden en 
door gemeenten en openbare instellingen geschiedt door toedoen 
en op kosten van de bewaargever.

De in artikel 1, tweede lid, van deze wet bedoelde neerlegging, 
kan echter door toedoen en op kosten van het algemeen rijksarchief 
geschieden, indien er voor de gemeenten en de openbare instellingen 
te zware lasten zijn aan verbonden.
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§2 Overbrenging van bescheiden door de bijzondere 
personen en de private verenigingen geschiedt door toedoen en op 
kosten van het algemeen rijksarchief.

Artikel 10 : Op het ogenblik dat de bescheiden neergelegd of over
gebracht worden, geeft de algemene rijksarchivaris of de bevoegde 
conservator er een voorlopig bewijs van ontvangst van, op een van 
de drie exemplaren van de in artikel 7 bedoelde opgave.

Artikel_1L3̂ : Nadat de inventaris is opgemaakt, doet de algemene 
rijksarchivaris of de bevoegde conservator, hiervan een exemplaar 
geworden aan de bewaargever. Dit exemplaar geldt als definitief 
bewijs van ontvangst.

: Wanneer bescheiden overgebracht door bijzondere per
sonen of private verenigingen, eventueel teruggenomen worden, ge
schiedt zulks door toedoen en op kosten van deze laatsten.

Artikel 13 : Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het 
Belgisch Staatsblad is bekend gemaakt.

Artikel_14 : Onze Minister van Openbaar Onderwijs is belast met de 
uitvoering van dit besluit.

3° K.B. van 9 mei 1969 (BS van 19.09.1969)

Bij Koninklijk besluit van 9 mei 1969 wordt aan artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 12 december 1957, betreffende de uitvoering 
van de archiefwet van 24 juni 1955, een tweede alinea toegevoegd 
luidend als volgt :

"Deze duur mag evenwelminder dan vijfentwintig jaar bedragen wanneer 
de algemene rijksarchivaris oordeelt dat de neer te leggen bescheiden 
volledig en op degelijke wijze geclassificeerd en geinventariseerd

De R e d a c t i e .



NIKUWE POI.DER VAN BLANKENBERGE. Vernieuwde uitwateringssluizen "Maartensas" 
op de Noordcde te Bredene.
Onl werper: Jr. C h . LOBELLE, Nieuwe St. Annadreef.4, 8200 Brugge 
Bet ui' Iag i ng: 100 t.h. door de Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van

Ruimteli jke Ordening en Leefmilieu (Minister P. Akkermans)

N I ElIWE POI ,DER VAN BI .ANKENBERGE. Ruimings- en oever versterkingswerken 
aan de waterloop Z.1.3 "Smalle Watergang" te Blankenberge-Uitkerke 
On 1 werp: Provinciale Technische Dienst West-Vlaanderen
Pi nanci eri ng: Kostprijs volledig terugbetaald door het Provinciebestuur 

van West-V laanderen in het kader van de gewone onderhouds
werken aan onbevaarbare waterlopen van 2e kategorie. 

Aannemer: Louis VAN IIAECKE, Dorpsweg 35, 8411 ZU1ENKERKE (Meetkerke)



WATERBEHEERSING EN M ILIEUBEHEER

Door Graaf D. de RI BAU COURT 
Voorzitter van de Watering DER BARBEBEEK

De mooiste en schilderachtigste landschappen in Vlaanderen liggen in en 

rondom het water in onze lage gebieden.

Ook biotopisch hebben deze plaatsen grote waarde.

De waterwegen en plassen in deze lage gebieden hebben sedert honderden 

jaren een waterbeheersende functie voor de errond liggende en hoger 

gelegen landbouwgronden en woongebieden.

Primair hebben deze waterwegen een ekonomische functie : de hoeveel heids- 

beheersing van het oppervlaktewater in het beheerde stroomgebied. Dit is 

een historische functie met relevantie voor gisteren en des te meer voor 

morgen.

VRAAGSTELLING

Deze bedrijfsekonomische functie werd door de vroegere generaties niet 

fundamenteel in vraag gesteld,; het ekonomisch belang werd niet afgewocien 

tegenover een "milieubelang". Deze mensen stonden veel dichter bij en 

onder lijfelijk gevoelde druk der ekonomische realiteit dan de jongste 

generatie van heden. Voedselproduktie was een allesovertreffende must. 

Voedselproduktie vandaag voor de jongere generatie wordt niet aangevoeld 

als probleem, is zeker niet bekend als probleem en wordt voor de toekomst 

niet als probleem geanticipeerd.

De "voedselervaring" begint voor het overgrote deel van de hedendaagse mens 

bij het hongergevoel dat gestild wordt door aankopen in de distributie 

en de konsumptie. Hoogstens stellen zich vragen in distributietermen, en 

niet meer in produktietermen. Het voedsel komt uit de winkel.

Vanwaar het daarvoor komt,daar is geen parate kennis omtrent, hoogstens 

niet-realistische beeldvorming, theoretische kennis en dikwijls fantasie. 

Wij staan inderdaad voor een probleem van kennis, van niet-probleem-bewustz 

voor een mentaal probleem.

De landelijke omgeving wordt bekeken vanop straat, naar zijn kleuren en 

landschappelijke struktuur; wordt benaderd vanuit een toeschreven functie 

van leef- en woonomgeving en moet een reservaat zijn voor leefvormen die in 

de woonkernen niet meer kunnen bestaan.



HET WATER

Wanneer de hedendaagse mens geen kennis meer heeft omtrent de produktie 

van zijn voedsel, hoe kan hij dan enig vermoeden hebben van de rol die 

het water en de waterbeheersing in deze materie heeft.

Het is dan niet te verwonderen dat men qeen weet meer heeft van het bestaan 

van onze waterbeheer(s)ende besturen; en zeker niet van hun werking.

Hoogstens weet "men" dat belastingen betaald, worden voor "iets" dat polders 

en wateringen genoemd wordt. Burgers die deze belasting dan niet betalen 

hebben, begrijpelijkerwijze, geen weet van voornoemde problematieken.

Deze afwezigheid van kennis en probleemgevoeligheid stellen wij zelfs vast 

bij onze intellectuelen, bij onze bestuursmensen uit de openbare sektor 

en zelfs bij de politici.

Zelfs bij deze categorie die wij zouden omschrijven als "belanqhebbenden" 

stellen wij vast dat verkeerde denkbeelden bestaan inzake bestaan en werking 

van onze besturen, en zelfs onwetendheid.

Het milieuprobleem is deels terug te voeren en te bekijken als een

kommunicatieprobleem. Voor ons, als bestuurders, kan en moet het voornoemde

probleem in objektieve termen geformuleerd en aangepakt worden.

Het is daarom goed dat wij een vereniging hebben, de VVPW, van polders en 

wateringen, die als gesprekspartner kan optreden in deze maatschappelijke 

di skutie.

OVERLEG

Overleg en voorlichting zijn middelen om de niet-agrarier en de verstedelijkte 
mens kennis bij te brengen van de ekonomische realiteit op het platteland;

om hem kennis bij te brengen van de rol van onze besturen in dat plattelands

beleid; om hem kennis bij te brengen van de rol van onze besturen in deze 

agro-bedrijfsekonomische realiteit.

De 'onbekende' dient op de hoogte gebracht te worden van de absolute 

prioritaire ekonomische rol van het waterlopenstelsel en van de konsekwenties 
dienaangaande.

Onwetenheid is dikwijls de oorzaak van de antagonistische opstelling 

van de "groene jongen/meisje" tegenover de werking van onze besturen.

Onze eerste taak ligt hier op het vlak van de voorlichting en op een noodzake

lijke aanwezigheid van onze besturen op manifestaties en in bijeenkomsten 

waarover onze materie gepraat en beslist wordt door derden.

Deze rol van aanwezigheid en voorlichting moet vervuld worden door onze 

Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen.

Als wij ons elk opsluiten in de geborgenheid en het beperkte wereldje 

van onze eigen besturen, als wij niet ten aanzien van de publieke opinie 

en de overheid onze belangen verwoorden, dan zullen onze belanqen niet



verrekend worden in het maatschappelijk gebeuren. Dan zullen de 

belangen van onze ingelanden op de lange duur niet behartigd worden 

en zullen wij tekortgeschoten zijn in onze taak van belangenbehartiging 

van de zaken van onze ingelanden op het beperkte terrein van onze 

bestuursbevoegdhei d.

Voorlichting en overleg zijn géén modewoorden. Het is een absolute "must" 

in de samenleving van vandaag waar slechts diegenen hun belangen vrijwaren 

die er voor opkomen. Het gaat niet meer vanzelf. De druk op het bestuurlijk 

gebeuren op hoger en lager vlak neemt derwijze toe dat voor diegenen, 

die niet inpikken op deze maatschappelijke realiteit, slechts een rol overblijft 

die van "de verliezer".

Jonge krachten in onze vereniging staan klaar om deze belangenbehartiging 

ter harte nemen. Wij steunen hen ten volle.

Onze bestuursvorm staat er garant voor dat de stem van alle polders en 

wateringen meeweegt in de standpuntontwikkeling van de VVPW. Veertig 

bestuursleden uit de vijf Vlaamse Provincies en bestaande uit bestuurders 

en griffiers staan daar garant voor: een ruime en zeer representatieve 

vertegenwoordi qi ng.

Binnen het bestuur van de VVPW is een werkgroep opgericht die zich specifiek 

bezighoudt met de "milieuproblematiek".

Ik zou elk bestuurslid, elke griffier, die zich bijzonder aangetrokken voelt 

tot deze problematiek willen uitnodigen, aan de standpuntvorming en probleem- 

onderzoek mede te werken.

Indien U geinteresseerd bent, telefoneer of schrijf gewoon een briefje aan 

de redaktie van ons tijdschrift of aan de Voorzitter van onze VVPW.

Uwe medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld.

Slechts "samen" zijn we sterker.

Adressen :

1°) Voorzitter Vereniging van Polders en Wateringen

Dhr. Mare DE SMET, Hollekensstraat 5 9960 ASSENEDE Tel.: 091 445519

2°) Redakteur POLDERS EN WATERINGEN :

Voorzitter Ridder de Schaetsen van Brienen, Diesterstwg, 83 3800 St. TRUIDEN
Tel.: 011/683000

3°) Voorzitter Graaf D. de RIBAUCOURi; Kasteel 3081 STEENOKKERZEEL
Tel.: 02/7518694
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SIGM APLAN  VOOR HET SCHELDEBEKK E N
1 T

Minister van Op enb ar e Werken Olivier §3f op 6 septe mb er aan de 
Pe r s een t oelich ti ng over de stand van werken hij de uitvoera.ng 
van het zogeheten Sigmaplan. Hieronder pu bliceren wij een 
artikel uit het Nie uws bl ad van 7 september 1983.

IIKT N I EUWS BL AD 7 SEP TE MBER 1983

MINISTER  VAN O P E NBAR E WERKEN INS PE K T E E R T  DE S C H E L D E D I J K E N . 
SI G MAP LA N VOOR SCHELDE NA DER T ZIJN VOLTOOIING.

MARIEKERKE -  Op de vooravond van de te 
verwachten herfststormen heeft minister van Open
bare Werken Olivier een inspektietocht gemaakt 
langs de dijken van het Scheldebekken. Zeven jaar 
nadat het zg. Sigmaplan operationeel werd, zijn bijna 
363 km waterkering verzwaard en op de gewenste 
hoogte gebracht. Sinds de overstroming van Ruis
broek werd meer dan 4,3 miljard uitgegeven ter 
beveiliging van het Scheldebekken. Volgens ambte
naren van Openbare Werken zijn thans de meest be
dreigde gebieden behoorlijk beveiligd, ook al moet 
het nog tot eind 1986 duren vooraleer het hele 
bekken aan de Sigmanorm zal beantwoorden.

Het Sigmaplan is een groots 
opgezet tienjarenplan dat door 
de regering werd aanvaard na 
de overstromingsramp in Ruis
broek (1976). De Griekse letter

Sigma staat voor Scheldebek
ken. Doel van het plan is de 
590 km waterkering van Zee- 
schelde en tijrivieren zodanig te 
verzwaren en te verhogen dat

de kans op overstroming van 
het achterland teoretisch nog 
maar zeer klein wordt.

Als maatstaf werd een norm 
gekozen die in Antwerpen het 
peil 9,05 meter heeft. Men herin
nert zich dat bij de stormvloed 
van 1 en 2 februari 1953 in Ant
werpen slechts een waterpeil 
bereikt werd van 7,77 meter. De 
kans dat een stormvloed binnen 
een periode van één eeuw een 
hoger peil bereikt dan 9,05 me
ter in Antwerpen, bedraagt 
slechts 1 tJi.

De beveiliging van het Zee- 
scheldebekken tegen stormvloe
den is nodig omwille van een 
hele reeks invloeden. Zo is al 
lange tijd bekend dat op het 
Scheldebekken de hoogwaters

verhogen, en de laagwaters ver
lagen. De totale amplitude 
wordt dus groter, volgens een 
schatting è rato van 30 cm per 
eeuw. Behalve de toenemende 
tijgolf zorgen ook de dijkverho
gingen en de baggerwerken 
voor toenemend gevaar op de 
plaatsen die nog niet aan de 
Sigmanorm beantwoorden (een 
dijk is zo sterk als zijn zwakste 
deel).

De werken die in het tienja
renplan voorzien waren beston
den uit vier delen. Om de alge
mene overschrijdingsfrekwen- 
tie van 1:10.000 te bereiken, wor
den de dijken verhoogd, maar 
ongelijkmatig. Vanaf de Neder
landse grens tot Oosterweel ligt 
de dijkkruin op waterpeil 11 me
ter; van Oosterweel tot het veer 
Hoboken-Kruibeke geldt
8,35 meter; 8 meter is de norm 
vanaf Hoboken tot Schoonaar- 
de en in het hele bekken van Ru- 
pel, Nete, Dijle en Zenne; en van 
Schoonaarde tot Gentbrugge 
worden de Scheldedijken ge
bracht op peil 7,50 meter.

Het tweede soort werken be
treft het versterken der dijken: 
ze krijgen een kruinbreedte van 
zeven meter (afwaarts) of vijf



Op Nete, Rupel (hier Boom) en een groot deel van de Zeeschelde werden de dijken al verbreed en verhoogd tot zg. Sigmanorm. Volgens 
Openbare Werken zijn de bewoonde gebieden en de zwakste dijken nu al behoorlijk verstevigd. Het Sigmaplan dat beveiliging van het 

Zeescheldebekken moet bieden tegen overstromingen loopt nog tot eind 1986. 
(foto Pol Bolsius)

meter (opwaarts), de taludhellin- 
gen worden veel schuiner, er 
komt een verharde dienstweg 
(tevens een aanbevolen wandel
weg) enz.

Prioriteiten
Die werken zijn thans zeer ver 

gevorderd en in totaal waren 
eind vorig jaar 327 km van de 
590 op zg. Sigmahoogte ge
bracht. Eind 1983 bereikt men 
363 km, en eind 1984 al 411 km. 
Ambtenaren van Openbare 
Werken zeggen dat thans de 
meest bedreigde dijken ver
hoogd en verstevigd zijn. Ook de 
meest bevolkte gebieden zijn 
thans beter beschermd. De 
graad van bevolking en de mate 
van afkalving der dijken be
paalden de gehanteerde priori
teiten in het Sigmaplan.
' Minister van Openbare Wer
ken Olivier, vergezeld door een 
biezonder uitgebreide groep 
ambtenaren en medewerkers, 
voer gisteren van Duffel naar 
Mariekerke, op de Beneden- 
Nete, de Rupel en een stuk van 
de Zeeschelde. Wie de dijken 
hier vroeger heeft gekend, 
stond versteld bij het zien van 
de moderne, brede, versterkte 
en verhoogde waterkeringen

die op dit tracé overal in de 
plaats zijn gekomen. Enkel rond 
een paar scheepswerven op de 
Rupel blijven nog zwakke plaat
sen, omwille van het waterge- 
bonden karakter van deze in
dustrieën.

Behalve het verhogen en ver
breden der dijken, voorzag het 
Sigmaplan nog in het aanleg
gen van potpolders en de bouw 
van de stormstuw bij Antwer-, 
pen.

Van potpolders is thans geen 
sprake meer, men heeft het lie
ver over „gekontroleerde over
stromingsgebieden”. De nieuwe 
term verwijst naar het uitzon
derlijk karakter van de gewilde 
overstroming en komberging. 
Op een zestal plaatsen langs 
Schelde, Rupel, Beneden-Nete 
en Durme zijn thans een zestal 
overstromingsgebieden opera
tioneel. Alleen al het overstro
mingsgebied van Tielrodebroek 
heeft een verlagend effekt op de 
stormhoogwaterstand van vijf
tig centimeter. Het overloopge- 
bied van Bazel-Kruibeke is nog 
ter studie.

Oosterweel
Op 18 februari 1977 gaf de 

ministerraad opdracht een stu
die te ondernemen om na te 
gaan of een stormvloedkering 
zou kunnen gebouwd worden in 
Oosterweel bij Antwerpen. Deze 
studie werd beëindigd en be
wees dat een dergelijk kunst
werk technisch mogelijk is. In de 
Oosterschelde (Nederland) zijn 
de werken aan een stormstuw 
trouwens al ver gevorderd, en 
op de Theems heeft een gelijk
aardige kering bij de stormvloe
den van 1 februari 1983 trou
wens met sukses gewerkt.

Minister van Openbare Wer
ken Olivier bevestigde gisteren 
echter dat, gezien de kostprijs 
van dertig miljard, voorlopig 
geen sprake is van de verwezen
lijking van een stormstuw bij 
Antwerpen. Studies hebben 
trouwens de negatieve baten 
uitgewezen van een dergelijk 
kunstwerk. (MVO)
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RAADGEVENDE ingenieursbureau  voo r  
CIVIELTECHNIEK EN KULTUUETECHNIEK
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•  Landinrichting : W aterbeheer - rtchHag en groemaanleg

•  Btxrgeri^ke bouwkunde
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AKTUALITEIT

I. M USKUSRATBBSTRUDING

In de Watering van St. Truiden nam de muskusratpopulatie een enorme uit
breiding. Ridder Benoit de Schaetzen van Brienen, Voorzitter van de Watering, 
tevens Voorzitter van het Verbond der Brabantse Wateringen, heeft de aan
dacht van de overheid en het publiek op deze plaag gevestigd midde/s een pers
conferentie. Hieronder publiceren wij het persverslag van de dagbladen 
"het Volk" van 1 juli 1983 en "Het Belang" van 29 juni 1983.
Bij het Ministerie van Landbouw werd bij monde van Senator mare Smeers aan
gedrongen op een betere en meer efficiente aanpak van de muskusratbestrijding. 
In bijlage publiceren wij het antwoord van de heer P. De Keersmaeker, Staats
secretaris voor Landbouw, aan Senator Mare Smeers.

J f j y M U  "Ju 9 0 * / ,,

14 -Vrijdag 1 juB 1983-

Muskusrattenplaag groeit
DIJKBREUKEN NIET UITGESLOTEN
SINT-TRUIDEN. — Uit een gesprek met Ridder B. de Schaet- 
ien, een man met 25 jaar lange ervaring als voorzitter van de 
watering van Sint-Tniiden, is duidelijk geworden dat de 
muskusrattenplaag niet langer een plaatselijk of Limburgs 
probleem is, maar werkelijk de allures van nationale catastro
fe aanneemt. In laaggelegen waterrijke gebieden kan één 
dijkbreuk voor ettelijke miljoenen schade aanrichten. Er moet 
drastisch ingegrepen worden om verder onheil te voorkomen.
DIJKBREUKEN
Bijgestaan door zijn secretaris 
Willy Lemmens, gaf ridder de 
Schaetzen, tevens voorzitter 
van fiet Verbond der Brabantse 
Wateringen, ondervoorzitter 
van de Vereniging van Lim
burgse Wateringen en natio
naal ondervoorzitter van de 
Vereniging van Vlaamse Pol
ders en Wateringen, een over
zicht van de benarde toestand 
Tot in de kleinste afwateringen 
wordt schade ondervonden en 
vallen de zeer moeilijke rui- 
rmngswerken uiteraard duur
der uit. Valt deze verhoogde 
last althans voor wat betreft de

gerangschikte waterlopen, ten 
laste van de staat, de provincie 
of de gemeente, dan is het zo 
dat deze meeruitgaven voor de 
andere waterlopen dienen ge
dragen door de Watering en 
haar aangelanden. De be
strijding van de muskusratten
plaag geschiedt door een door 
de staat voorziene gespeciali
seerde dienst.
„Geen kritiek ov deze dienst” 
zegt ludder de Schaetzen, „wij 
appreciëren de werking, doch 
de plaag houdt de bovenhand 
en breidt zich met de dag uit.” 
Het ongedierte is thans terug te 
vinden op alle mogelijke plaat

sen. Met hun niets ontziende 
boorcapaciteit vormen zij zeer 
groot gevaar voor dijkbreuken, 
waarbij de omvang van dè 
schade niet te ramen valt. „On
langs nog, aldus onze zegsman, 
hebben wij in ons gebied een 
ware ramp kunnen voorkomen 
door een snelle ingreep bij de 
ingedijkte Molenhoek, stroom
opwaarts Stayenmolen, waar 
men zich ter plekke nog steeds 
kan vergewissen van de ernst 
van het geval. En daarmee blijft 
het niet: andere aandacht ver
gende plaatsen in het gebied 
van de Watering Sint-TÏuiden 
zijn o.m. de Kelsbeek te Binder
veld, de Halense beek te Geet- 
bets en de talrijke afwaterings- 
grachten in het ruilvearkave- 
lingsgebied te Herk-de-Stad.

TEVERGEEFS
AANDRINGEN
Het is niet bepaald van gisteren 
dat er wordt aangedrongen bij

de bevoegde instanties op een 
betpre en meer efficiënte aan
pak. Tevergeefs evenwel, want 
st^ds luidt het antwoord: 
„geen geld, onvoldoende kre
dieten".
Of dit ook de mening is van de 
bevoegde minister, kan men 
moeilijk aanvaarden, zegt voor
zitter de Schaetzen, maar het is 
ome bedoeling door preventief 
ingrijpen, grote besparingen te 
realiseren. Is het inderdaad niet 
veel beter de oorzaak van de 
plaag of het onhebbelijk onge
dierte dat zich razend snel ver
menigvuldigt te keer te gaan, yi 
plaats van na de aangebrachte 
schade fabuleuze sommen aan 

lerhoud en herstelling te 
ideren? "
lïJRTaldus de voorzitter 

len de beleidsverantwoorde
lijken tijdig inzien dat de stel- 
reff'i „beter voorkomen dan ge
neden” hier niet kan ontweken 
warden! — (D.S.)
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ramp voor 
Watering- Sint-Triüden

T ot voor een paar ja a r was 
er te Sint-Truiden en om stre
ken geen sprake van m uskus
ratten . Deze kwamen immers 
enkel voor langs kanalen en ri
vieren. Sinds enkele tijd krioelt 
het nu echter ook in het gebied 
van de W atering-Sint-Truiden 
van deze ratten. Zelfs tot in de 
k leinste afw ateringsgrachten 
w ordt zeer veel schade aange
richt. H et w ordt dan  ook hoog 
tijd dat er ernstige m aatrege
len w orden genom en tegen de
ze plaag, w aarvan het gevaar 
door sommige m ensen nog 
w ordt onderschat.

R idder Benoit de Schaetzen, 
voorzitter van W atering-Sint- 
T ru iden  eri van het V erbond 
der B rabantse W ateringen, o n 
dervoorzitter van de V ereni
ging van Lim burgse W aterin
gen en nationaal ondervoorzit
ter van de Vereniging van

V laam se Polders en W aterin
gen, luidt dan  ook de 
noodklok. Hij vertelde ons dat 
de toestand  zeer ernstig  is er: 
dat onlangs reeds een d ijk
breuk veroorzaakt werd door 
de m uskusratten, nl. aan inge
d ijk te M olenbeek, stroom op
w aarts van Stayenm olen te 
Sint-Truiden. A ndere p laatsen  
in het gebied van de W atering- 
S in t-T ruiden w aar het krioelt 
van m uskusratten en er d rin 
gend dien t ingegrepen te w or
den: de Kelsbeek te B inder
veld, de H alensebeek te 
G eetbets en de talrijke afw ate
ringsgrachten in het ruilverka- 
velingsgebied van H erk-de- 
Stad.

KREDIETEN TE KORT
In L im burg bestaat een ge

specialiseerde dienst o.l.v. ir. 
Engels om  deze ra ttenplaag  te 
keer te gaan. N u blijkt evenwel

d a t deze plaag hen over het 
hoofd groeit, verm its men nu 
zow at overal d it ongedierte 
vindt. D aarbij blijkt ook dat er 
niet voldoende kredieten zijn 
om  deze dienst efficiënter te 
laten werken. Volgens R idder 
de Schaetzen nam  hij reeds 
m eerdere malen contact op 
m et de bevoegde personen en 
telkens bleek dat ze niet over 
het nodige vergif beschikten of 
d a t er geen bezine meer was 
voor hun wagens, enz.

E r d ient nu eindelijk d ras
tisch ingegrepen te worden 
w ant één enkele dijkbreuk in 
laaggelegen w aterrijke gebie
den kan voor miljoenen frank 
schade aanrichten. Preventief 
ingrijpen kan dan  ook voor 
enorm e besparingen zorgen. 
De m inister van L andbouw  zal 
in d it verband dan  ook spoe
dig geïnterpelleerd worden.

Foto; Muskusratbestrijding in de Zwarte Sluispolder.



MINISTERIE VAN LANDBOUW

-  i / J  - 1050-Brussel, de 10  - 08-  
de Stassartstraat, 36

Bestuur van Land* en Tuinbouw

Dienst voor Plan tenbescherming I

Aan de heer Senator Mare SMEERS 

3800 ST.-TRUIDEN

UW BRIEF VAN UW REFERTEN ONZE REFERTEN BIJLAGEN

P.632.69.6/397
BETREFT

Mijnheer de Senator,

Bij schrijven dd. 27 juni 1983 vertolkt U de bezorgd
heid van de heer Vourziuter van de Watering St.-Truiden en van het V e r 
bond der Brabantse Watering, aangaande schade teweeggebracht door de mus
kusratten in beken en afwateringsgrachten.

Ik gaf opdracht aan E.a. Ingenieur L. ENGELS, Dienst 
voor Plantenbescherming, Torenplein, 6, 3500 Hasselt, om zich ter plaatse 
van de toestand te vergewissen en eventueel richtlijnen te verschaffen in
zake vangtechnieken, aan door hogervermelde wateringen ter beschikking ge
steld personeel.

Met de meeste hoogachting,

P. DE KEERSMAEKER

Staatssecretaris voor Landbouw



pvba Demaecker 
en Van Haecke
Ecn familiale onderneming 
met hart voor het werk.

P.V.BJL D ïm i«ck »f en Van H u r la
Dorpweg 35
8411 ZUIENKERKE MEETKERKE 
Tel. 050/31.63.27
Registratie : 672.069.547/050.111 
Categorie : 01. 02, 03. 04. 08 
Erkenning : 11.434 
Klasse : 64. B5, B1.3.

Specialiteiten:

— Reiten en ruimen van waterlopen.
— Bezetten van de oevers 

met dijkelementen.
— Inheien van allerhande palen.
— Maken van nieuwe grachten 

met allerhande V. Bakken.
— Grondvervoer met Volvo B.M. 

Dumpers.
— Niveleren van gronden met 

Bulldozers cat. D.6.
— Verhuur van kranen O en K

op rupsen RH4 RH6 RH 12 RH 14 
op banden MH4.

— Plaatsen van filters rond putten en 
vijvers. .......

nv agrotechnie
raadgevend ingenieursbureau
adviseert - ontwerpt en 
begeleidt de uitvoering van :

• hoofdkantoor

internationaal rogiercentrum  
22* verdieping - bus 407 
1000 brussel 
tel 02 /217 .16 20

• regionaal kantoor
maastrichterstwg 1 
3500 hassell 
tel. 011/22.75.65

•  rioleringen
—  totale rioleringsplans
—  riolen, moerriolen, kollektoren, persleidingen
— rioolgemalen

•  zuivering van afvalwaters
—  zuiveringsinstallaties voor 

huishoudelijk/industrieel afvalwater

•slibbehandeling
—  slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties
—  baggerslib

•  drainage
—  drainage voor landbouwdoeleinden
—  specifieke ontwateringsproblemen van 

sportvelden, woongebieden
•waterbeheersing

— herkalibreren waterlopen
— wachtbekkens
—  gemalen
— stuwen/watermolens

•  grondwater
—  opsporen verontreiniging
— bescherming grondwater
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2. DECREET VAN ai APRIL 1983 HOUDENDE

DE RUIMING VAN ONBEVAARBARE W A TE R -' 
LOPEN

In ons eerste nummer gaven wij de tekst van het voorstel van degreet tot 
wijziging van de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare water
lopen dat door Senator Jos de Seranno op 21 april 1983 in de Vlaamse 
Raad ingediend werd.
De Vlaamse Raad heeft het decreet aangenomen.
Het decreet dat wij hier integraal afdrukken verscheen in het Belgisch 
Staatsblad van 15 juli 1983.
In een volgend nummer hopen wij nog enige toelichting te kunnen geven.

MONITEUR BELGE —  15.7.1983 — BELGISCH STAATSBLAD 9355

E X E C U T IF S  —  E X E C U T IE V E N

  MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPN. 83 —  1190_________________________________________________ __

21 APRIL 1983. —  Decreet houdende de ruiming van onbevaarbare waterlopen (1)

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Executieve, Art 3. Artikel 3, § 1, eerste lid van voornoemde wet wordt
bekrachtigen hetgeen volgt: aangevuld met wat volgt:

. . .. . . .. . « H ‘i bepaalt tevens het punt van waar af waterlopen of
Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in gedeelten ervan in toepassing van artikel 2, 3 in fine in de derde 

artikel lOlquater van de Grondwet categorie gerangschikt worden. *
Art. 3. Artikel 2, 3 van de wet van 28 december 1967 betref- Art. 4. Artikel 17, § 2 van voornoemde wet wordt aangevuld 

fende de onbevaarbare waterlopen wordt aangevuld met wat met een derde Hd luidend als volgt:
volgt : * De Produkten van de ruiming zullen gelijkmatig verdeeld

. . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  worden over de beide oevers; indien deze produkten schadelijk.  . o f tot zij uitmonden, hetzij in bevaarbare waterlopen, hetzij zijn> 2ullen zij op kosten yan het de provincie o£ £
in onbevaarbare waterlopen van de eerste of van de tweede cate- gemeente, naargelang het geval, onverwijld worden verwijderd. »
goric; alsmede elke waterloop waarvan het waterbekken geen  ... ._____  . . , ^*  ’ . . . . . . . . . .  . , Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staafi-100 hectare bedraagt en waarvan het debiet abnormaal ver- blad zal worden bekendgemaakt, 
zwaard wordt, of waarvan het water verontreinigd is door afval
water. » Brussel, 21 april 1983.

De Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
G. GEENS

De Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening,
Landinrichting en Natuurbehoud,

P. AKKERMANS

(1) Zitting 1981 1982.
Stuk. — Voorstel van decreet: 30, nr. 1.

Zitting 1982-1983.
Stukken. — Amendementen ; 30, nrs. 2 tot 4. —  Verslag : 30, nr. 5. 
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 21 april 1983.



De poldercentrale
het systeem voor uw polderbelasting

Principe

Referentie :

Pr i jzen :

1 n.l i cht ingen

een volledig basisbestand waaruit automatisch volgende 
gegevens kunnen worden opgemaakt.

- per eigenaar een volledig uittreksel van al zijn 
eigendommen gelegen in de Polder.

- een volledig samengevatte kadastrale legger.

- de belastingsrol, aanslagbiljetten + volledig 
systeem van geautomatiseerde betalingsopvolging.

- een overzicht per kadastrale gemeente met de 
legger en hun eigenaar zodat in samenwerking met 
het kadaster op eenvoudige wijze de mutaties kun
nen worden aangebracht.

- etiketten met de eigenaars, stemgerechtigden,
brieven, mailing aan eigenaars, enz.

- alle soorten van gegevens : vb. alle eigenaars
in een gemeente, enz.

- zeer eenvoudige wijze van bijhouden van mutaties.

gezien de uniformiteit en de eenvoudige wijze van werken, 
zijn steeds talrijke polders daarop aangesloten. 
Referentielijst op aanvraag.

zeer interessante prijzen !
speciale voorwaarden voor leden van de vereniging.

die Keure data systems - tel. 050/33.12.35 
Oude Gentweg 108 
8000 Brugge

Dhr. Van Reek 
Kon. Astridlaan 168 
2671 Hingene

tel. 03/889.08.43

DÎE KEURE
n V die keure oude gentweg 108 8000 brugge tel. : 050 /33 .12 .35

SYSTEMS



POLDERS EN WATERINGEN

door A. PAUWELS 
Emeritus-Vrederechter.

Doctor in de politieke en sociale wetenschappen.

met medewerking van
F. PAUWELS 
Advokaat.

Uitgave N.V. die Keure Brugge.

Oude uitgave bijgewerkt en aangevuld 
vastbladig 1981.

Integrale kommentaar op de Polder- en Wateringenwet, op de gemeenschappe
lijke bepalingen, burgerlijke aansprakelijkheid en private belangen en 
tenslotte op politieverordeningen terzake.
Prijs : 1,305 fr. i.p.v. 1.450 fr.
Gebruik bijgaande bestelkaart.



Ontworpen voor 
het dagelijks 

gebruik

Uitgeverij "Die Keure" 
Oude Gentweg 108 

8000 Brugge

1. CODEX AGRARIUS
Verzameling van wetgeving betreffende dieren en 
planten, landbouw en visserij, met inbegrip van 
bos- en veldwetboek.

INHOUD :

Dieren - A. Bescherming van dieren
B. Vleeskeuring en vleeshandel
C. Diergeneeskundige politie 

Jacht en bescherming van vogels 
Landbouw
Natuurbehoud 
Riviervisserij 
Veldwetboek 
Wouden

Speciale prijs : 600 fr. (port en BTW inbegrepen).

2. CODEX LEEFMILIEU 
DEEL AFVAL

Door E. Bernaert - advokaat
L. Verschooten - staatsraad

Met genoegen delen wij u mede dat zopas een nieuw 
deel verschenen is in onze uitgave Codex Leefmilieu, 
namelijk het reeds vroeger aangekondigde deel:
AFVAL

™H0UD_DEEL_AFVAL :

A. Algemeen
B. Begraafplaatsen, dierlijke en huishoudelijke afval, e.a.
C. Industriële Afval
D. Giftige Afval
E. Radioactieve Afval
F. Verscheidene
G. Bodemverontreiniging

Speciale prijs : 1.000 fr. (port en BTW inbegrepen).


