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A K T U E L E  

A A N D A C H T S P U N T E N

door MARC DE SMET. 
Voorzitter VVPW.

In uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering 
en het bestuur van de V.V.P.W. heeft het dagelijks bestuur 
heden ten dage volgende aandachtspunten :

1. Dienst voor polders en wateringen.
Bijzondere waakzaamheid wordt aan de dag gelegd in ver
band met de institutionalisering binnen de strukturen 
van de A.R.O.L. van de dienst voor polders en watering
en. Een nota terzake werd overgemaakt aan de secretaris
generaal van het Vlaamse Gewest, alsmede aan de leidend 
ambtenaar van de A.R.O.L.
Wij hadden terzake reeds een onderhoud op het secre- 
tariaat-generaal. Eerlang gaat een verdere bespreking 
met genoemde bewindslieden door aangaande deze materie.

2. Bermenbesluit.
Samen met de vereniging van Belgische Steden en Gemeenten 
en de vereniging voor Openbaar Groen hebben wij op het 
Kabinet van Minister GEENS van gedachten gewisseld over 
de effekten van voornoemd besluit; ook de ontwerpers van 
het besluit van het Kabinet van Minister AKKERMANS waren 
eveneens aanwezig op de bespreking.
Een oplossing middels overleg is vooralsnog niet in 
zicht. Het bestuur van de VVPW zal dienaangaande nog 
verder moeten beraadslagen.

3. Binnen de centrale administratie zou de werkgroep op
gezet zijn voor de aktualisiering van de atlas der 
waterlopen. In een schrijven aan Minister Akkermans 
hebben wij gevraagd de VVPW gesprekspartner te maken 
in deze materie.
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4. Aan het hoofdbestuur van het kadaster hebben wij om 
een onderhoud gevraagd in verband met het intekenen 
op de kadastrale plans van de openbare waterlopen; 
van deze gelegenheid zullen wij gebruik maken de aan
dacht te trekken van het kadaster op de noodzaak tot 
permanente aktualisering van het bestand en de nood
zaak tot bijwerking van de polderkodes en watering- 
kodes bij de percelen.

5. Wij hadden een onderhoud op het hoofdbestuur van de
RVA inzake het studieprojekt van de VVPW, waarover
in een volgende publicatie iets meer zal medegedeeld 
worden.

6. Aan Minister Akkermans hebben we gevraagd om in VLACORO 
(Commissie voor de Ruimtelijke Ordening voor Vlaanderen) 
iemand op te nemen die bekend is met de bestuursreali- 
teit van de polders en wateringen.

7. Voor verschillende besturen van de polders en water
ingen kwamen wij tussen bij diverse instanties voor 
de inzet van diverse probleemoplossingen.

8. Aan Minister Akkermans werd gevraagd om "het rapport
PAUWELS", aangaande de aktualisering van de wetgeving 
op polders en wateringen, verder inde werkgroep ad hoe 
te laten behandelen.

9. Binnen de overheidsadministratie zou een werkgroep 
begonnen zijn met het ontwerpen van een modelbestek/ 
lastenboek voor de onderhoudswerken aan de onbevaar
bare waterlopen.
Wij hebben aan Minister Akkermans gevraagd de VVPW 
gesprekspartner te maken in deze werkgroep.

Wij volgen deze en andere materies van nabij op om de 
belangen van onze besturen van polders en wateringen dien
aangaande te bewaken.

Indien vanuit Uw bestuur iemand geïntereseerd is om mede te 
werken in werkgroepen aangaande voornoemde kwesties, 
gelieve ons dan een seintje te geven.
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W A T E R 8 C H A P S W E T G E V I N G

I N  N E D E R L A N D ,

Drs. J.H.M. KIENHUIS, 
Directeur van de Nederlandse 
Unie van Waterschappen.

INLEIDING.

In zijn toespraak voor de jaarvergadering van de Vereniging 
van de Vlaamse Polders en Wateringen op 30 november 1984, 
schetste de Heer Drs. J.H.M. Kienhuis, Directeur van de 
Nederlandse Unie van Waterschappen, een beeld van de evo
lutie van de waterschapswetgeving in Nederland.

Het is een bijzondere samenloop dat in Vlaanderen en Neder
land te gelijker tijd een nieuwe wetgeving ten aanzien van 
de Polders en Wateringen wordt voorbereid.

Daarom geven wij U hierbij een uitgebreide samenvatting van 
de toespraak van de Heer Kienhuis.

EEN KORTE SCHETS VAN HET NEDERLANDSE WATERSCHAPSBESTEL.

De taken die in Nederland door de waterschappen worden uit
geoefend zijn : het beheer van de hoofdwaterkeringen langs 
de zee en de rivieren, het beheer van oppervlaktewater zo
wel naar kwantiteit (waterbeheersing) als naar kwaliteit, 
het beheer van land- en vaarwegen. Daarbij is het belang 
te bedenken dat niet elk waterschap die vier taken heeft.
Ze kunnen belast zijn met een of meerdere van die taken.
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Binnen de Nederlandse verhoudingen zijn het de Provincies 
die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het 
waterschapsbestel in hun provincie. Zij richten water
schappen op, voorzien ze van hun reglement en houden toe
zicht op de taakuitoefening van de waterschappen. De 
waterschapsorganisatie kan uit dien hoofde worden toege
sneden op de regionale en plaatselijke behoeften en om
standigheden .
Een nationale waterschapswet bestaat er op dit moment 
echter niet. Bovendien bestond tot voor kort aan een der
gelijke wet ook geen noemenswaardige behoefte. Het werd 
voldoende geacht dat door de Kroon op de provincies het 
oppertoezicht werd uitgeoefend.

De ontwikkelingen van de laatste decennia hebben hierin 
echter drastische veranderingen gebracht. Onder invloed 
van maatschappelijke, economische en technische ontwikke
lingen heeft het waterschapsbestel een diep ingrijpend 
proces van schaalvergroting doorgemaakt en heeft de taak
uitoefening van de waterschappen enorm aan betekenis 
gewonnen. Het aantal waterschappen is teruggebracht tot 
zo'n 150. Bijna geheel Nederland is thans in waterschaps- 
verband gebracht. Het bestuurlijk en ambtelijk draagvlak 
van de waterschappen kon onder invloed van de schaalver
groting aanzienlijk worden gesterkt. Gaande dit proces 
werd het steeds meer als een gemis gevoeld dat dit ver
sterkte waterschapsbestel een wettelijke basis ontbeerde.

DE BESLISSING OM TOT EEN WATERSCHAPSWET TE KOMEN.

In de loop van de zestiger jaren raakte het binnenlandse 
bestuur van Nederland in discussie. Betwijfeld werd of 
het in zijn bestaande vorm nog wel opgewassen was tegen de 
eisen die onder invloed van de maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen aan het bestuur werden gesteld.
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Zo werd van verschillende zijde betoogd dat het niet langer 
gerechtvaardigd was dat de behartiging van zulke essentiële 
belangen als met de taakuitoefening van de waterschappen 
zijn gemoeid, aan lichamen van functioneel bestuur, die 
zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van belangen- 
categorieën, over te laten. In deze opvatting behoorde de 
waterstaatszorg te worden uitgeoefend door lichamen van 
algemeen, dit wil zeggen politiek, bestuur, waarbij voor 
wat betreft de waterstaatszorg van regionale schaal werd 
gedacht aan de provincies en van lokale schaal aan de 
gemeenten.

Een ander punt van kritiek werd gegeven door de wens naar 
een zo geïntegreerd mogelijk bestuur. Het is, aldus deze 
zienswijze, al moeilijk genoeg om binnen en tussen de drie 
niveau's van rijk, provincies en gemeenten de nodige 
beleidssamenhang te bewerkstelligen. Het waterschap 
compliceert deze situatie alleen maar verder, zo werd 
soms gesteld.

Ten slotte viel er ook twijfel te beluisteren of het 
waterschapsbestel wel in staat zou zijn de taak naar de 
eisen des tijds te vervullen. .Meer een doelmatigheids- 
vraag dus.

Al deze vragen waren voor de regering aanleiding in 1969 
een staatscommissie in te stellen met als opdracht te 
rapporteren over de toekomst van het waterschapsbestel 
in Nederland. De commissie is, met eigen woorden gezegd, 
tot de conclusie gekomen dat Nederland niet zonder zijn 
waterschappen kan. Met de betrekking tot de verdere toe
komst staat de commissie een verdere ontwikkeling vanuit 
de bestaande situatie voor. De commissie voorziet in 
verschillende delen van het land een verdergaande schaal
vergroting . Wel beveelt de commissie een versterking 
van het oppertoezicht door de Kroon aan.
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De conclusie en aanbevelingen van de commissie zijn door 
de regering nagenoeg allen overgenomen in de nota aan de 
Tweede Kamer. Van groot belang was dat de regering in 
deze nota ook de tot standkoming van een Waterschapswet 
aankondigde. De nota van de regering werd door de Tweede 
Kamer met algemene instemming aangenomen. Sindsdien is 
de voorbereiding van de wet door een ambtelijke werkgroep 
van rijk, provincies en waterschappen ter hand genomen en 
deze zomer afgerond met een concept-voorontwerp van 
Waterschapswet. De Minister heeft dit concept aan de 
provincies en Unie om commentaar gezonden.

BEGINSELEN VAN HET CONCEPT-ONTWERP WATERSCHAPSWET.

LOKALE EN REGIONALE WATERSTAATSZORG DOOR WATERSCHAPPEN.

In voornoemde regeringsnota is uitgesproken dat het water- 
schapsinstituut uit overwegingen van doelmatigheid en 
democratie (directe participatie belanghebbenden) het 
meest in aanmerking komt voor uitoefening van lokale en 
regionale waterstaatszorg, met name de zorg voor de water
keringen en de waterhuishouding (oppervlaktewater).

In het concept-voorontwerp wordt er van uitgegaan dat de 
eerste verantwoordelijkheid voor de waterschapsorganisatie 
bij de provincies berust. Een verplichting tot het in
stellen van waterschappen is in het concept niet neerge
legd. Wel is er door de Unie op aangedrongen (en door 
de Minister reeds toegezegd), het beginsel dat de lokale 
en regionale waterstaatszorg door de waterschappen wordt 
uitgeoefend in de wet en de toelichting sterker tot uit
drukking te brengen. De positie van de Kroon is in het 
concept ten opzichte van de bestaande situatie versterkt. 
In geval van nalatigheid krijgt de kroon de bevoegdheid 
zelf reglementerend op te treden.
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Mede onder invloed van de regeringsnota zijn de provin
ciale besturen de laatste jaren meer gericht op het in 
waterschapsverband hcuden en brengen van lokale en 
regionale waterschapsstaatszorg bij waterschappen, al 
zal het nog wel decennia duren voordat overal een uni
form patroon zal zijn uitgekristalliseerd. (Zo wordt 
bv. het waterkwaliteitsbeheer in een 3-tal provincies 
nog steeds door de provincies zelf uitgeoefend.)

FUNCTIONELE KENMERKEN WATERSCHAPSINSTITUUT.

Eén van de doelstellingen van de Waterschapswet is de 
wettelijke regeling van de wezenskenmerken van het water- 
schapsinstituut. Daarbij is van principieel belang dat 
het waterschap een doelcorporatie is. Het onderscheidt 
zich wezenlijk van de algemene lagere bestuurscorporaties 
(provincies en gemeenten) doordat het slechts belast kan 
zijn met taken die de lokale en regionale waterstaatszorg 
betreffen.

Anderzijds is het waterschap, ook al is het een doelcor
poratie, een openbaar bestuurslichaam, dat naast provin
cies en gemeenten kan worden gerekend tot de zogenaamde 
lagere bestuursorganen. Dat is ook de plaats die het 
waterschap in de nieuwe Grondwet heeft gekregen.

De opgave nu was in het concept dit karakter van het 
waterschap als functioneel openbaar bestuur in beeld te 
brengen. Dit betreft in het bijzonder de bestuurssamen
stelling en de financiering van de waterschapstaken. In 
het concept is nadrukkelijk het beginsel verankerd van de 
functionele bestuurssamenstelling, dat wil zeggen een 
bestuurssamenstelling op basis van vertegenwoordiging van 
de rechtstreekse en continue, bij de taakuitoefening van 
het waterschap betrokken, belangencategorieën, die als 
zodanig direct aan het waterschap betaling verschuldigd 
zijn. We hebben hier te maken met het beginsel : belang, 
betaling, zeggenschap, dat van ouds zo kenmerkend is voor 
het waterschapsinstituut.
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In het concept worden de belangcategorieën opgesomd die 
voor vertegenwoordiging in aanmerking kunnen komen.
Het is de taak van provinciale staten om, afhankelijk 
van de concrete taak van het waterschap en de regionale 
omstandigheden, in het reglement neer te leggen welke 
belangencategorieën voor vertegenwoordiging in aan
merking komen en in welke onderlinge verhouding.

Oorspronkelijk kenden de waterschappen alleen vertegen
woordigers van de grondeigenaren. In de twintiger jaren 
is in het sterk verstedelijkte waterschapsgebied van het 
Hoogheemraadschap van Delfland een vertegenwoordiging 
van het gebouw geïntroduceerd. Hiermee werd tot uit
drukking gebracht dat het gebouw een eigen, van de eige
naren ongebouwd te onderkennen, belang bij de water- 
schapstaak heeft. Op grond daarvan komt hen een verte
genwoordiging toe en wordt hen ook een afzonderlijk 
zogenaamde omslag gebouwd opgelegd, in beginsel op 
grondslag van de waarde. Sindsdien is de categorie'gebouwd 1 
langzamerhand meer en meer in de waterschapsbesturen 
opgenomen, ook in de waterschappen in de meer landelijke 
gebieden. Ze is een uit de waterschapsbesturen niet 
meer weg te denken categorie. Het waterschapsbestuur 
mag niet eenzijdig zijn samengesteld in die zin, dat 
bepaalde groepen van belanghebbenden structureel buiten 
spel worden gezet.

Door de introductie van het gebouwd is de bestuurssamen
stelling van de waterschappen de afgelopen decennia ver
breed, hetgeen ook de democratische acceptatie ten goede 
is gekomen. In dit verband is het van belang er op te 
wijzen dat wanneer over belangen wordt gesproken, hier
mee waterstaatkundige belangencategorieën zijn bedoeld, 
dat wil zeggen de belangen die zijn gelegen inde bodem, 
op de waterstaatkundige verzorging waarvan de taakuit
oefening zich rechtstreeks en continu richt. Het on
roerend goed in de vorm van ongebouwd en gebouwd is de 
grondslag voor de belangentoekenning, en dat zijn dus 
niet de maatschappelijke belangen die zich met betrekking 
tot dat onroerend goed manifesteren, zoals de landbouw, 
de natuurbescherming, de openluchtrecreatie of de sport- 
visserij.
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De introductie van de omslag gebouwd heeft ook een ruimere 
financiële grondslag van de waterschappen en te gelijker 
tijd een -relatieve- verlichting van de waterschapslasten 
voor het ongebouwd met zich gebracht. Ook voor het ongebouwd 
ligt, met andere woorden, in het aanwezig zijn van het ge
bouwd ,in de waterschapsbesturen een groot belang. De 
landbouworganisaties hebben dit ook al lang onderkend.
Wel is het de taak van de provinciale besturen er zorg 
voor te dragen om het bijzondere belang dat de grond
eigenaren en pachters bij de waterbeheersing hebben voor 
hun bestaan, ook in de bestuurssamenstelling tot uitdruk
king te brengen.

EEN ZELFSTANDIG EN SLAGVAARDIG WATERSCHAP.

De essentiële belangen die het waterschap zijn toevertrouwd 
maken het wenselijk, zo niet geboden, dat het waterschaps
bestuur slagvaardig in voldoende mate van zelfstandigheid 
kan opereren. Het concept-voorontwerp getuigd hier ook van. 
Aan het waterschapsbestuur wordt rechtstreeks, zonder 
tussenkomst van het reglement, de algemene bevoegdheid 
gegeven tot regeling en bestuur ter behartiging van de 
taken die het waterschap in het reglement zijn opgedragen.

Vervolgens is van belang dat in het concept-voorontwerp 
het toezicht vooraf, het zogenaamd preventieve toezicht 
van gedeputeerde staten op het waterschap en het financieel 
beheer van het waterschap, zo veel mogelijk wordt terug
gedrongen .

‘Van belang ook voor de zelfstandige positie van het water
schap is dat vertegenwoordiging binnen het waterschap van 
andere overheidslichamen, hetzij als gewoon lid, hetzij als 
adviserend lid, zoals gemeenten, volstrekt is uitgesloten.
De beleidsafstemming tussen waterschap en gemeente dient 
plaats te vinden op basis van de gebruikelijke afstem- 
mingsmechanismen tussen overheden. In het bijzonder kan 
hier worden gedacht aan bestuurlijk of ambtelijk overleg.
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Algemene Vergadering 30.11.1984.

Aan de bestuurstafel : van l.n.r. : Dijkgraaf De kinder, 
Ridder de Schaetzen en Voorzitter VVPW M. De Smet en 
Y. Ectors.

Zicht op de talrijk bijgewoonde ledenvergadering.
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Ook is het ondenkbaar dat provinciale vertegenwoordigers 
direct toezicht uitoefenen op het feitelijk functioneren 
van het waterschapsbestuur, bijvoorbeeld door aanwezig te 
zijn bij de schouwvoering.

SLOT.

Alhoewel er een groot verschil bestaat tussen het water- 
schapsbestel in Vlaanderen en Nederland, streven de Verenig
ingen van Vlaamse Polders en Wateringen en de Unie van 
Waterschappen hetzelfde doel na : hun leden collectief en 
individueel bij te staan ten behoeve van een goed water- 
beheersingsbeleid in de waterrijke gebieden van Vlaanderen 
en Nederland.

De beginselen die de Heer Kienhuis hierna uiteenzet zijn 
geldig in beide landen, al zal de concrete toepassing wel
licht grote verschillen tonen. Het zijn beginselen die 
voortvloeien uit de waterstaatkundige gegevenheid van beide 
landen en het verlangen naar democratische structuren, 
waarin het bestuur zo dicht mogelijk bij de belanghebbende 
burgers wordt gebracht.

Wij danken de Heer KIENHUIS van harte voor zijn leerrijke 
toespraak en zijn bemoedigende woorden en hopen dat de 
samenwerking tussen onze beide verenigingen verder moge 
groeien.

**********
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AFBEELDING 1.
ORGANOGRAM :
MINISTERIE van de vlaaamse g e m e e n s c h a p.

DIENSTEN VAN DE SECRETARIS-GENERAAL 
E. DE RYCK 

Palmertonlaan 6-8 1040 BRUSSEL
Tel : 02/230.66.47

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN 
Leidend Ambtenaar : R. DE BACKER 
Guimardstraat 11 1040 BRUSSEL
Tel : 02/513.77.80

I

ADMINISTRATIE "FINANCIËN EN BEGROTING" 
Leidend Ambtenaar : P . PRAATS 
Guimardstraat 9 1040 BRUSSEL
Tel : 02/513.77.80

ALGEMENE TECHNISCHE DIENST 
Leidend Ambtenaar : . TERRYN
Kunstlaan 53 1040 BRUSSEL
Tel : 02/511.58.20

ONDERWIJS EN PERMANENTE 
VORMING.
Leidend Ambtenaar :
P. BERKS
Parochiaanstraat 15-23 
1040 BRUSSEL
Tel : 02/513.25.90

KUNST EN TOERISME.

Leidend Ambtenaar : 
J. MORTELMANS 
Kolonienstraat 29-31 
1000 BRUSSEL
Tel : 02/513.98.30

ECONOMIE EN WERKGELEGEN
HEID.
Leidend Ambtenaar :
R. GRIJP
Sterrekundelaan 21
1040 BRUSSEL
Tel : 02/219.25.90

SPORT EN OPENLUCHT
RECREATIE .
Leidend Ambtenaar : 
A. LAMS
Kolonienstraat 29-31 
1000 BRUSSEL
Tel : 02/513.98.30

RUIMTELIJK ORDENING 
EN LEEFMILIEU. 
Leidend Ambtenaar : 
IR.A. DENTENEER 
Belliardstraat 14-18 
1040 BRUSSEL
Tel : 02/513.99.20

ADM. VOOR GEZIN EN 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. 
Leidend Ambtenaar :
G . HERTECANT 
Nijverheidsstraat 35-37 
1040 BRUSSEL
Tel ; 02/230.85.55

HUISVESTING.

Leidend Ambtenaar : 
G. VAN NEREM 
Trierstraat 49
1040 BRUSSEL
Tel : 02/230.21.25

ADM. VOOR GEZONDHEIDS
ZORG.
Leidend Ambtenaar :
Dr. G. CLAUS 
Montoyerstraat 10 
1040 BRUSSEL
Tel : 02/512.91.58

ADM. VOOR REGIONALE EN 
LOKALE BESTUREN. 
Leidend Ambtenaar :
R. DEHING
Kunstlaan 41
1040 BRUSSEL
Tel : 02/513.84.58



D E  N I E U W E  S T R U C T U R E N  V A N  D E

V L A A M S E  ADMINISTRATIE

De heer Sylvester THIJS.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Administratie voor Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu.

1 .  ORG ANISATIE  VAN HET M I N I S T E R I E  VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP.

Op grond van de wetten op de hervorming der instellingen van 
8 en 9 augustus 1980, werden de zogenaamde gewestelijke, 
culturele en persoonsgebonden materies toevertrouwd aan de 
Executieve van de Vlaamse Gemeenschap, die in feite fungeert 
als een gewestregering die verantwoording draagt t.o.v. een 
gewestelijk wetgevend orgaan, n l . de Vlaamse Raad.

De Vlaamse Executieve bestaat uit negen Gemeenschapsministers 
gesteund door een eigen administratie, nl. het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap. Dit Ministerie staat onder leiding 
van een Secretaris-Generaal en bestaat uit (zie afbeelding 1) :

1.- DRIE ZOGENAAMDE HORIZONTALE ADMINISTRATIES, die uit
voeringsdiensten zijn en steun verlenen aan gans het 
departement. Dat zijn :
- de administratie van Algemene Administratieve Diensten.
- de administratie Financiën en Begroting.
- de administratie der Algemene Technische Diensten.

2.- NEGEN ZOGENAAMDE VERTICALE ADMINISTRATIES, die elk voor 
hun eigen gebied het beleid terzake voorbereiden en uit
voeren, onder de politieke verantwoordelijkheid van de 
betrokken Gemeenschapsminister. Die administraties zijn :

Onderwijs en Permanente Vorming,
Kunst en Toerisme,
Sport en Openluchtrecreatie,
Gezin en Maatschappelijk Welzijn,
Gezondheidszorg,
Economie en Werkgelegenheid,
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu,
Huisvesting,
Regionale en Lokale Besturen.



AFBEELDING 2
Organigram :
Administrtatie voor Ruimtelijke 
Ordening en leefmilieu.
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2 .  ORG ANISATIE  VAN DE A D M IN IS T R A T IE  VOOR R U IM T E L IJ K E  

ORDENING EN L E E F M I L I E U .

De administratie die ondermeer bevoegd is voor het voor
bereiden en uitvoeren van het beleid met betrekking tot 
de Polders en Wateringen, is de Administratie voor 
Ruimtelijke Ordeningen en Leefmilieu (= AROL). Op het 
niveau van het hoofdbestuur bestaat deze administratie uit

2.1. DRIE ALGEMENE DIENSTEN.

De drie algemene diensten die rechtstreeks verbonden zijn 
aan de algemene leiding, en bevoegd zijn voor de vier 
verticale besturen (zie verder) waarin de Administratie 
voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu is ingedeeld, 
zijn : - Het Secretariaat en de Dienst Algemene Zaken,

Dienst Coördinatie en Planning,
Dienst Betwiste Zaken.

2.2. VIER VERTICALE BESTUREN.

Het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening,
Het Bestuur voor Monumenten en Landschappen, 
Het Bestuur voor Landinrichting,
Het Bestuur voor Leefmilieu.

Elk van deze vier besturen is verder onderverdeeld in 
drie diensten, zoals aangeduid op de afbeelding 2.

Op het niveau van de buitendiensten beschikt elk bestuur 
in iedere provincie over een eigen provinciale cel.

Het Bestuur voor Landinrichting is o.m. bevoegd voor de 
voogdij over de Polders en Wateringen via zijn dienst 
Landbouw op het hoofdbestuur en de cel Landinrichting in 
elke provincie.

Hierna volgt een korte bespreking van de vier verticale 
besturen en hun diensten.
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2.2.1. HET BESTUUR VOOR RUIMTELIJKE ORDENING.

Dit Bestuur is onderverdeeld in de volgende diensten :

1. Dienst Stedelijke Inrichting.

Deze dienst staat ondermeer in voor de toepassing van de 
wet van 29 maart 1962 op de Stedebouw en de wet van 
10 april 1841 betreffende de buurtwegen (o.m. goed
keuring rooilijnplannen van gemeentewegen).

2. Dienst Stadsvernieuwing.

Deze dienst zal in het kader van de tegemoetkoming van het 
Vlaamse Gewest voor de uitvoering van stads- en dorpswaar- 
deringsoperaties besluiten opstellen tot erkenning van het 
herwaarderingsgebied en de principiële beloften van toe
lagen op de beoogde operaties toekennen.

3. Dienst Beroepen.

Deze dienst behandelt alle beroepen die worden ingesteld 
bij de Vlaamse Executieve inzake wetgeving op stedebouw.

2.2.2. BESTUUR VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

1 . Dienst Monumenten.

Deze dienst heeft bevoegdheden inzake de bestemming, de 
instandhouding, het onderhoud en het herstel van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten.

2. Dienst Roerend Cultureel Patremonium.
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3. Dienst Landschappen.

De opdracht van deze dienst omvat de toepassing en de 
uitvoering van de beschermprocedure en de administratieve 
behandeling van de machtiging voor de uitvoering van de 
in beschermde landschappen verboden werken, alsook het 
toezicht op de vrijwaring van landschappen.

2.2.3. BESTUUR VOOR LANDINRICHTING.

1. Dienst Groenbeheer.

Deze dienst is bevoegd voor :
het beheer van bossen, parken en groene ruimten in het 
Vlaamse Gewest,
het beleid inzake de jacht en de riviervisserij.

2. Dienst Landbouw.

De bemoeiingen van deze dienst liggen enerzijds op het 
vlak van de ruilverkaveling en de ordening van het platte
land en anderzijds op het vlak van de waterbeheersing in 
de open ruimten.

Deze dienst is ondermeer bevoegd voor :
het algemeen beleid inzake ruilverkaveling en de bege
leiding van de ruilverkavelingscomités bij de uitvoering 
van ruilverkavelingen;
het beleid en de planning van de werken aan de onbevaar
bare waterlopen van de 1e kategorie;
het beleid en de planning van de werken die in de polders 
en wateringen moeten worden uitgevoerd; 
de instelling, de opheffing of de samensmelting van 
polders en wateringen;
het toezicht op de reglementen en belastingen uitge
vaardigd of opgelegd door de polders en de wateringen; 
de subsidiëring van de verbeteringswerken van onbevaar
bare waterlopen en de landbouwwegen, door of op initia
tief van lokale besturen.
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2.2.4. HET BESTUUR VOOR LEEFMILIEU.

1. Dienst Algemeen Milieubeheer.

Het algemeen milieubeheer omvat de bescherming van het 
leefmilieu inzake luchtverontreiniging en geluidshinder.

2. Dienst Industrieel Milieubeheer.

Het industrieel milieubeheer omvat de politie van de 
gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen.

3. Dienst Water- en Bodembeleid.

Deze dienst is bevoegd inzake :
de bescherming van de oppervlaktewateren tegen veront
reinigingen , 
het grondwaterbeheer, 
de kwaliteit van het leidingswater.

2.3. TAAKVERDELING TUSSEN A.R.O.L. EN A.T.D.

Het procedureverloop voor de afhandeling van infra
structuur en bouwdossiers kent drie stadia, nl.

2.3.1. HET BELEID.

Het beleid, dat inzonderheid betrekking heeft op het be
palen van de noden, het vastleggen van doelstelllingen en 
de prioriteiten in funktie van de budgettaire mogelijk
heden is een aangelegenheid van het vertikaal bestuur 
(AROL).

2.3.2. HET CONCEPT.
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De conceptie is de zaak van beide administraties en 
dient het resultaat te zijn van een "dialoog" tussen het 
vertikaal bestuur (AROL) en het horizontaal bestuur 
(ATD). Het vertikaal bestuur staat hier in voor het be
leidsmatige, het horizontaal bestuur voor de technische 
benadering.

Dit stadium omvat twee fasen :

De voorontwerpfase.

De dialoog vindt plaats bij het behandelen van het voor- 
ontwerpdossier. Het voorontwerp wordt ingediend bij het 
vertikaal bestuur en geeft na onderzoek door deze admini
stratie - na overleg met de Algemene Technische Diensten - 
aanleiding tot het al dan niet verlenen door de bevoegde 
Gemeenschapsminister van de principiële belofte van toe
lage .

De ontwerpfase.

Het ontwerpdossier dat moet toelaten de genomen beslis
singen om te zetten in concrete uitvoerdocumenten (las
tenboek, plannen), wordt ingediend bij de ATD die 
binnen de 24 uren overmaakt aan het vertikaal bestuur 
dat instaat voor het nazicht van het ontwerpdossier 
alle nodige machtigingsvergunningen (stedebouw, monu
menten, enz...) bevat. Het dossier wordt vervolgens 
door het vertikaal bestuur aan de ATD toegezonden.

2.3.3. DE UITVOERING.

De aanbesteding gebeurt door de Algemene Technische 
Dienst, die instaan voor het opvolgen en het opleveren 
der werken. In dit stadium is ook een dialoog tussen 
het vertikaal en het horizontaal bestuur een dwingende
vereiste.

*************
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W I E  B E N  I K ?

KENNISMAKING MET DE POLDER "NOORDWATERING VAN VEURNE".

Op donderdag 14 februari 1 985 bracht de werkgroep Public- 
Relations van de VVPW een bezoek aan de Polder "Noord- 
watering van Veurne". Dijkgraaf J. TALBOOM van de Polder 
van Vliet- en Zielbeek had aanvaard om tijdelijk het 
voorzitterschap van de werkgroep waar te nemen tot er een 
regeling getroffen is voor de opvolging van Ridder de 
Schaetzen van Brienen die, zeer tot zijn spijt, om 
gezondheidsredenen, ontslag genomen heeft uit het bestuur 
van de VVPW.

Aan het Albertmonument te Nieuwpoort werden wij verwelkomt 
door de Heer Henri Dewicke, Adjunkt-Dijkgraaf, en de Heer 
Hendrik Pylyser, Ontvanger-Griffier. Vanop het Albert
monument kregen we een enig mooi overzicht over het 
sluizencomplex van de achterhaven van Nieuwpoort. Na een 
rondrit door de Polder brachten wij een bezoek aan het 
pompstation van de Steengracht te Steenkerke waar we op
gewacht werden door de heer Dijkgraaf André Veramme en de 
Sluismeester Michel Vandewalle. Nadien kregen we de ge
legenheid tot een gesprek met de leden van het Bestuur in 
de raadszaal van hec Stadhuis van Veurne. De belangstelling 
van het Bestuur heeft ons aangenaam verrast. Alle bestuurs
leden waren tegenwoordig i Uit het gemoedelijk maar diep
gaand gesprek, trachten wij U een beeld te schetsen van 
deze Polder.

ONTSTAAN EN LIGGING.

De Westvlaamse Kustpolder Noordwatering van Veurne is de 
grootste en wellicht ook de oudste Polder in het Vlaamse 
land. Reeds in 1183 was er sprake van de Watering van 
Veurne-Ambacht.
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5

Het Bestuur van de polder "Noordwatering van Veurne".

Pompgemaal van de Steengracht te Steenkerke.
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Opmerkelijk is dat de oudste kustpolders oorsponkelijk 
"Wateringen" genoemd werden. Het is pas ingevolge de 
wet van 3 juni 1957 dat het epitheton "Polder" toege
voegd werd aan de oorspronkelijke benaming "Noord- 
watering van Veurne".

Het poldergebied wordt begrensd door de duinengordel, 
de frans- belgische grens en de ingedijkte Ijzer. Het 
omvat delen van de gemeenten Alveringem, De Panne, 
Diksmuide, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. 
De oppervlakte bedraagt 28.000 ha.
De Polder heeft nooit een fusie gekend, alleen een 
gebiedsuitbreiding in 1963 waarbij het grondgebied van 
de gemeenten Isenberge, Leisele en Gijverinkhove

5.000 ha.) aan het Poldergebied werden toegevoegd.

De polder is bekend om zijn dijkwachter Karei COGGHE 
die in 1914, bij het begin van de 1° wereldoorlog, aan 
de militaire overheid ter plaatse de uitleg verstrekte 
en de uit te voeren werken aanduidde om de Ijzervlakte 
onder water te zetten, waardoor de opmars van het 
Duitse leger tot staan gebracht werd.

BESTUUR - ALGEMENE VERGADERING.

Het Bestuur telt 9 leden, allen aktieve landbouwers :
Dijkgraaf vanaf 1973, 
Adj.-Dij kgr. vf 1982,

* Veramme André, Lid vanaf 1 970,
* Dewicke Henri, Lid vanaf 1 973,
* Nollet Roger, Lid vanaf 1 954,
* Becue Gilbert, Lid vanaf 1 973 ,
* Coupille Willy Lid vanaf 1 973,
* Leuridan Godfried, Lid vanaf 1 976,
* Ghyselen Michel, Lid vanaf 1 976 ,
"k Vandenbeghe Luc, Lid vanaf 1 979,
* Debaenst Etienne, Lid vanaf 1 982 ,
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De burgemeesters van de Gemeenten Veurne en Diksmuide nemen 
met raadgevende stem aan de bestuursvergaderingen deel.
Het Bestuur vergadert maandelijks, behalve in de maand 
augustus.

Opmerkelijk is dat de kandidaten voor een bestuursambt 
moeten voorgedragen worden door 20 stemgerechtigde inge
landen en op het ogenblik van hun verkiezing geen 65 jaar 
oud mogen zijn.

Elk bestuurslid staat in voor de waterbeheersing in zijn 
gebied, in overleg met de Ontvanger-Griffier en het vol
tallig bestuur.

Het Bestuur heeft heel goede kontakten met de gemeentebe
sturen en de Overheid. Sommige gemeenten vertrouwen de 
uitvoering van de ruimingswerken, o.m. aan weggrachten, 
toe aan het Polderbestuur.

De Polder Noordwatering van Veurne telt 1.317 stemge
rechtigde ingelanden. Om stemgerechtigd te zijn moet men 
minstens 5 hectaren bezitten. Groepering van eigendom is 
toegestaan, maar van deze mogelijkheid wordt weinig 
gebruik gemaakt.

Wij stelden Dijkgraaf André Veramme de vraag of het nog 
mogelijk is om een dergelijke omvangrijke vergadering te 
organiseren en te leiden. De Heer Dijkgraaf verzekerde 
ons dat de Algemene Vergaderingen steeds ordentelijk ver
lopen en dat alle onderwerpen binnen het voorziene tijd
schema kunnen behandeld worden. Het invoeren van een 
tussentrap, de zogenaamde "Raad van Hoofdingelanden" 
wordt niet wenselijk geacht.
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PERSONEEL - ADMINISTRATIE.

De Ontvanger-Griffier Hendrik Pylyser staat sinds 1974 het 
Bestuur bij op administratief - rekenplichtige wijze. Hij 
is tevens penningmeester van de VVPW. Een Dijkwachter 
staat in voor het algemeen toezicht. Beiden zijn full
time in dienst.
Daarnaast beschikt de Polder nog over veertien sluiswachters 
en zes pompbedienden die zorgen voor een plaatselijke 
waterbeheersing. Het zijn meestal zelf belanghebbenden die 
voor een geringe vergoeding een stuw/sluis of pomp bedienen.

In het kader van de tewerkstelling van werklozen beschikt 
de Polder over een geschoold arbeider, in het kader DAC 
over een muskusratvanger en vier handlangers voor onder
houd .
Voor de verplaatsingen in het uitgestrekt gebied beschikt 
de Polder over een dienstwagen voor de Dijkgraaf en een 
lichte vrachtauto voor het ander personeel.

STROOMGEBIED - WATERBEHEERSING.

Van groot belang is dat het Poldergebied een integraal 
stroomgebied vormt.

Gravitaire lozing.

1 . De belangrijkste gravitaire lozing in zee gebeurt via 
de achterhaven van Nieuwpoort langs de uitwaterings
sluis van Veurne-Ambacht die het water ontvangt van de 
Grote Beverdijkvaart en de Koolhofvaart (beiden 1e 
kategorie). Ongeveer 20.000 ha wateren af langs deze 
sluis. Deze sluis heeft 8 openingen van 2 meter breed. 
Het sas werd gebouwd in 1875 en herhaalde malen (o.m. 
na de 1° en 2° wereldoorlog) vernieuwd. De bediening 
gebeurt door het Ministerie van Openbare Werken in 
opdracht van de Polder
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Panoramische opname van de achterhaven van Nieuwpoort.

N.V. DEPRET
Telefoon 050-54 42 31

8380 Zeebrugge,
Telex 81.338 zbgvan Rouaanstraat 42

-  O P E N B A R E  EN PR IVA TE W ER KEN  —

-  V ER H U R IN G  VAN M A T E R IE E L  —

-  B A G G E R W E R K EN  —

— B E R G IN G SW E R K EN  —

“  HAVEN- en W A TE R B O U W W E R K E N -
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Het sluizencomplex in de achterhaven van Nieuwpoort bevat 
zes uitwateringssluizen :

1. Sluis van het kanaal Nieuwpoort-Veurne-Duinkerke.
2. Sluis van Veurne-Ambacht.
3. Sluis van de Ijzer,
4. Sluis van de Kreek van Nieuwendamme. (Uitwatering

van de Polder Vladslo-Ambacht en een deel van de 
Grote Westpolder.)

5. Sluis van het kanaal Plassendale.
6. Sluis van het Nieuwbedelf. (Uitwatering Grote

Westpolder.)

2. In de voorhaven van Nieuwpoort lozen het Langeleed 
(2° kategorie) en de Oude Veurnevaart (beheerd door 
het Ministerie van Openbare Werken).

3. Een klein gedeelte van de Polder loost gravitair naar 
Frankrijk in het kanaal Veurne - St. Winnoksbergen en 
in de Ringsloot (via de Bergenvaart, een waterloop die 
ressorteerd onder de bevoegdheid van het Ministerie 
van Openbare Werken en waarvan het peil vastgelegd 
werd in de conventie van 1890).

Bemaling.

De Polder beschikt over 4 electrische pompstations, waar
onder twee vijzelgemalen en twee met centrifugaalpompen, 
alsook over twee windgemalen. Alle bemalingen werden op
gericht op waterlopen van de 2e en 3e kategorie.
Het belangrijkste pompgemaal is het pompgemaal op de 
Steengracht (2e kat.) te Steenkerke. Het werd gebouwd in 
1977 door de ruilverkaveling voor een gebied van 1.348 ha. 
Het is uitgerust met 2 vijzels die elk een debiet van 
600 1/sec. kunnen verwerken.
De twee windmolens werden eveneens opgericht. door de 
Ruilverkaveling. Ze bedienen elk een gebied van ongeveer 
30 hectaren en geven voldoening.
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Waterlopennet.

Bevaarbare waterlopen :
Kanaal Nieuwpoort - Veurne - Duinkerke : 18.741m, 
Kanaal Veurne - Lo : 14.329m,
Kanaal Veurne - St. Winnoksbergen : 11.028m,

Onbevaarbare waterlopen :
1e kategorie : 29.846m.
2e kategorie : 138.636m.
3e kategorie : 102.084m.
Niet-ingeschreven waterlopen die door 
de Polder onderhouden worden : 246.251m,

Waterpeilen.

De streefpeilen zijn : zomer : + 2m 10 TAW
winter : + 1m 65 TAW 

Door een systeem van sluizen, terugslagkleppen e.d. kan 
het peil binnen de polder worden beheersd.

WERKEN.

Gewone onderhoudswerken.

Jaarlijks voert het Polderbestuur voor ongeveer 10 miljoen 
frank aan onderhoudswerken uit. In 1984 werden 270 km 
reitwerk (mechanisch en chemisch), 50 km ruimingswerken 
en 5.000 m oeverversterkingswerken uitgevoerd. Bijna 
alle werken worden uitgevoerd in aanneming. De Provinciale 
Technische Dienst staat in voor de opmaak van het bestek 
voor de onderhoudswerken aan de waterlopen van 2e kategorie. 
Het Bestuur maakt zelf de bestekken op voor de andere werken. 
Kleinere werken worden uitgevoerd met tewerkgestelde werk
lozen en personeel uit het DAC.
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Waterbeheersing.

Opmerkelijk is dat de Folder bij (zeer) hoge waterstanden, 
in overleg met het Bestuur van Bruggen en Wegen, het kanaal 
Lo - Veurne en het kanaal Veurne - Nieuwpoort mag aanwenden 
om het overtollige water af te voeren. Hiertoe moet het 
waterpeil in deze kanalen verlaagd worden opdat de Polder 
gravitair zou kunnen lozen in het kanaal. Dit heeft tevens 
tot gevolg dat de scheepvaart op deze kanalen tijdelijk 
moet worden stilgelegd. Dit voorrecht kreeg de Polder na
dat omstreeks 1880 het Lokanaal bevaarbaar werd gemaakt.

Een continue waterlozing in zee is onmogelijk wegens het 
hoog peil van de zeespiegel bij vloed. Dit betekent dat er 
een beperkte spuikapaciteit van slechts twee keer vier uur 
per vierentwintig uur bestaat. Deze beperkte lozings- 
mogelijkheid (vnl. bij hevige N-W stormen) samen met een 
geringe stroomsnelheid ingevolge het vlakke relief van het 
Poldergebied, maken dat de verst van het lozingspunt gelegen 
lage gebieden dikwijls met wateroverlast te kampen hebben. 
Anderzijds krijgen we door het toenemend aantal verharde 
oppervlakten en door de betere ontwatering van de kavels 
door draineringen een mindere bezinking van het neerslag- 
water in de grond. Dit vergt een grotere afvoer. Daarvoor 
zijn de hoofdwaterlopen (Grote Beverdijkvaart, Koolhofvaart, 
Proostdijkvaart en Krommegracht) niet meer optimaal geschikt. 
De grote afvoeraders moeten aangepast worden aan de ver
hoogde afvoerbehoefte. Het Ministerie van de Vlaamse Ge
meenschap is op dit ogenblik bezig met de sanering van de 
voornaamste afvoerkanalen binnen het poldergebied.
Het aangelegde spaarbekken van tien hectaren op de Koolhof- 
vaart betekent reeds een belangrijke bijkomende berging 
zeer dicht bij de uitwateringssluizen. Daarnaast zijn er 
verbredingswerken, rechttrekkingen en een centraal gemaal 
dicht bij de sluizen voorzien.
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Waterkwaliteit.

De kwaliteit van het oppervlaktewater is de jongste jaren 
verbeterd door het aanleggen van collectoren. Hiervoor 
heeft het Polderbestuur jarenlang geijverd bij de Water- 
zuiveringsmaatschappij van het Kustbekken. Zo is onder
meer de toestand van de Proostdijkvaart veel verbeterd.

DE GESCHOTTEN - INKOMSTEN - UITGAVEN.

Sinds 1983 bedraagt de belastingsvoet 225 frank per hectare 
met een minimum van 150 frank per ingelande. Aldus beschikt 
de Polder over 6.446.000 frank eigen inkomsten uit de 
geschotten.

Andere eigen inkomsten komen van :
de verhuring van het jachtrecht.
de verhuring van het visrecht. (aan de Provinciale
Visserij commissie.)
de verhuring van landerijen en grazingen. 
suatierechten van twee gemeenten die water van buiten 
de Polder via poldergeleden afvoeren.

Belangrijk zijn de terugbetalingen door de Provincie 
West-Vlaanderen en door de Gemeentebesturen van de kosten 
van onderhoudswerken (inclusief bemaling) aan onbevaarbare 
waterlopen van 2e en 3e kategorie.

De uitgaven van de Polder volgens goedgekeurde rekeningen
bedragen voor : 1 980 : 1 3 . 260 . 329 ,-Ft

1 981 : 1 3.551 .327,-11
1 982 : 20. 829. 230, -Br 
1 983 : 12.1 1 1 .303,-Br 
1984 : 19.337.200,-H
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Dit uiterst boeiend en leerrijk bezoek een de Polder 
"Noordwatering van Veurne" heeft ons getoond hoe in 
een zo omvangrijk gebied een 10-tal personen, met ■ 
beperkte financiële middelen kunnen instaan voor een 
goede waterbeheersing.
Het bewijst tevens dat het belang, de betrokkenheid 
en de kennis van de plaatselijke toestand, die bij de 
polders en wateringen de criteria zijn volgens dewelke 
onze bestuursleden gekozen worden, nog steeds model 
kunnen staan voor een goed beleid.

Wij danken Dijkgraaf André Veramme en zijn Bestuur voor 
hun inzet en voor het hartelijk onthaal.

Werkgroep P.R.
D. Demeyere, 
m.m.v. H. Pylyser.

w s s s a k

n v  a g r o t e c h n i e
raadgevend ingenieursbureau
adviseert - ontwerpt en 
begeleidt de uitvoering van :

• hootdkantoor

internationaal rogiercentrum  
22 ' verdieping - bus 407  
1000 brussel 
tel 0 2 /2 1 7 .1 6 .2 0

• regionaal kantoor
inaastrichterstwg 1 
3500 hasselt 
tel. 0 1 1 /2 2 .7 5 .6 5

• rioleringen
■ totale rioieringsplans 

— 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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POLDERS EN WATERINGEN 

IN DE PROBLEMEN ?

Het kan verholpen worden door 

B E L G H O M A

Ervaring sinds 1956 opgebouwd, in alle domeinen van

W a t e r b e h e e r

Tot dit werkterrein behoren:

- Hydraulische berekeningen van open waterlopen en kunstwerken 
( gemalen, sluizen, stuwen, syphons, bruggen en duikers j

- Verwerking en interpretatie van meteorologische gegevens 
( neerslag-, verdamping-, afvoergegevens )

- Berekenen en traceren van waterlopen

- Ontwerpen en berekenen van wachtkommen, dijken, zandvangen, 
regelapparatuur, inlaat en uitlaatkunstwerken, verdeelwerken

Bodemkundige, grondmechanische en hydrologische aspecten 
spelen een rol.
De landschappelijke gevolgen verdienen aandacht.

Er is geen probleem dat wij niet oplossen.

B E L G R O M A

Raadgevende Ingenieus 
Aanwezig in het ganse land.

BRUSSEL BRUGGE HASSELT MECHELEN
Gachardstraat 88 Verwersdijk 15/A Kempische stwg 256 Schuttersvest 6
02/648.65.20 050/33.54.66 011/21.13.91 015/41.54.69



N I E U W S  'UIT G E  V E R E N I G I N G

VERGADERING VAN HET D A G EL IJK S  BESTUUR DD. 1 8 . 1 2 . 1 9 8 4 .

Het dagelijks bestuur van de vereniging kwam samen op 
dinsdag 18 december 1984 ter bespreking van volgende onder
werpen .

EXPLOITATIEKOSTEN POMPSTATION.

De terugbetaling van de exploitatiekosten van de pomp
stations op de onbevaarbare waterlopen van 1e kategorie 
blijft nog steeds uit. Voor verschillende van onze be
sturen betekent deze houding een financiële ramp. Er 
zal bij de Gemeenschapsminister opnieuw aangedrongen 
worden op een spoedige regeling van deze zaak.
Vernomen werd dat er op de begroting van het Vlaams Gewest 
een nieuwe post zal gecreëerd worden om deze kosten te 
kunnen betalen.

COMMISSIE WETENSCHAPSBELEID.

Ingevolge onze tussenkomst, liet de Heer P. Dekeersmaeker, 
Staatssecretaris voor Landbouw, weten dat de VVPW zal uit
genodigd worden op de vergaderingen van de werkgroep 
Landbouwtechniek.

AANKOOPCOMITÉ VOOR ONROERENDE GOEDEREN.

Er zal aan de Minister van Financiën gevraagd worden het 
aankoopcomité ook voor onteigeningen ten behoeve van 
Polders en Wateringen te laten werken. Daartoe is echter 
een wijziging van de wetgeving terzake noodzakelijk.
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CENTRALE STUDIEDIENST VOOR DE POLDERS.

Bij de besprekingen van het actieplan, tot het behoud van 
de Centrale Studiedienst in de organisatie van AROL, werd 
besloten dadelijk aan te dringen bij de Heer Secretaris- 
Generaal R. DE RYCK voor een onderhoud, om de verzucht
ingen van de VVPW dienaangaande kenbaar te maken.

WERKGROEP PUBLIC-RELATIONS.

De werkgroep Public-Relations zou meer aandacht moeten 
besteden aan de sensibilisatie van onze plaatselijke be
sturen tot het voeren van een eigen Public-Relations 
politiek. Er zou kunnen gedacht worden aan het organiseren 
van arrondissementele voorlichtingsavonden.

SERVICE NAAR ONZE LEDEN-BESTUREN TOE.

Tot nu toe was er te weinig aandacht voor de individuele 
problemen van onze leden, zodat er enkele klachten op dit 
vlak te noteren v/aren. Om de herhaling van zulke feiten 
in de toekomst te vermijden denkt het dagelijks bestuur 
aan het oprichten van een apparaat die deze tekorten zou 
kunnen opvullen -bv. een soort ombudsdienst. Daarom zou 
het nuttig zijn dat iemand binnen het dagelijks bestuur 
die taak op zich zou willen nemen; hij kan dan de brief
wisseling daaromtrent coördineren en de aandacht op de 
problemen gaande houden. De Centrale-Studiedienst kan 
voor de praktische uitvoering van die taak in grote mate 
instaan, maar toch zou het nuttig zijn dat iemand speciaal 
de opvolging van de gestelde kwesties zou superviseren. 
Dienaangaande zal er bij de Minister van Tewerkstelling 
nogmaals aangedrongen worden op de goedkeuring van het 
DAC-proj eet.
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AANDUIDING WATERLOPEN OP DE KADASTERPLANS.

Het hoofdbestuur van het Kadaster zal aangeschreven worden 
opdat alle waterlopen van collectief belang op de kadastrale 
plannen zouden aangeduid worden.
Ook de atlas van de waterlopen is dringend aan een actualisatie 
toe, wil hij nog als nuttig instrument langer in gebruik 
blij ven.
De Voorzitter zal met Gemeenschapsminister Akkermans kontakt 
nemen om een gesprek dienaangaande op gang te brengen.

WERKGROEP MILIEU.

Er is een voorstel binnengekomen tot het organiseren van 
een studiedag over milieuproblematiek.
Meer en meer worden onze bestuurders bij het voeren van hun 
beleid, geconfronteerd met milieuaspekten. We denken hier
bij bv. aan ecologische studies in voorbereiding van 
saneringsprojecten. Omdat we veelal vreemd staan tegenover 
de hierbij gehanteerde begrippen en terminologie, ligt het 
in de bedoeling van de werkgroep aan onze leden de kans te 
bieden om wat meer met die materie vertrouwd te geraken.

k  k  k  k  ★
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Specialist op gebied van ontratting 
van

gemeenten en ondernemingen 
stelt voor ...

Een nieuwe lokaas specifiek voor muskusratten

^RastopC’Spec iaal’vao r  m usk usratte n ’

—  Erkand in B a lg ii  ondar hat nr. 6402
—  Gapatantaard in 18 landan

Voor alle inlichtingen: 
Laboratoria RASTOP

Place Charles II, 3 
6000 CHARLEROI
Tel. 071/313804 - 328064
Telex: 51505-RAST0P-B

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

Lierbaan 108 - 2870 PUTTE bij 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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MI L I EUENQUf-TE VOOR POLDERS EN WATERINGEN.

De milieuproblematiek is aan de orde van de dag.
Met een realistische Tijk en met een dosis gezond verstand 
wenst de vereniging dit probleem t.e benaderen omdat het in 
het kader van de werking van de polders en wateringen een 
meer dan groot belang heeft.
Polders en Wateringen dragen een verantwoordelijkheid. Om 
die reden dienen zij een beleidsvisie te hebben, vertrekkend 
van hun opdracht : de waterhuishouding optimaal te stellen 
en instand houden en dit in het algemeen belang, maar in het 
bijzonder, in het belang van de landbouw.
In dit kader legde de werkgroep milieu aan de Polder- en 
Waterbesturen een vragenlijst voor inzake milieuproblematiek 
teneinde een breder inzicht te krijgen over wat er op dit 
gebied gaande is in onze polders en wateringen.
In totaal kwamen er 34 antwoorden binnen uit alle provincies 
van Vlaanderen, zowel van Polderbesturen als van Wateringen.

Op vraag 1 in verband met chemische onkruidruiming wordt 
hoofzakelijk het produkt Casaron gebruikt. In slecht 1 
geval werd MCPA-tributon aangewend tegen netels en distels.

In het verleden betaalden de provincies de onkostenrekening 
terug. De gemeenten van dezelfde provincies volgden dan ook 
dit systeem. De laatste tijd is er evenwel een sterke terug
houdendheid vanwege de voogdij-overheid, ook al zijn de 34 
antwoorden unaniem : "geen klachten vanwege niet-landbouwers".

De tweede vraag handelde over de ruimingen van de water
lopen .
Machinaal ruimen gebeurt in vrijwel alle polders en water
ingen en dit bij waterlopen van tweede, derde kategorie en 
ook bij de meeste poldergrachten (vierde kategorie).

Handruimingen komen vooral voor in kleine sloten en dit voor
al op moeilijk bereikbaar terrein. Handruimingen enkel en 
alleen omwille van milieu-vriendelijke motieven komen niet 
voor.
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Slechts in vier gevallen noteerden wij principieel verzet 
van milieugroepen. Er weze wel aan toegevoegd dat ver
schillende polders en wateringen op hun o m s c h n ;ving geen 
"N" of "R" gebieden hebben.
Sommige milieugroepen contesteren wel wijzigingen inzake 
het profiel van de waterlopen. De boeren hebben hier even
wel geen klachten.

Minimaal waren eveneens de klachten inzake afzetting van 
ruimingsspecie, tenzij de aannemer te veel meters per dag 
wenst te doen. Sommige wateringen stellen bij de onder- 
schrijving speciale eisen : freesen van de uitgespreide 
specie, in één geval zelfs "afvoeren", om niet-boeren te 
plezieren.

De voorbereidende werkzaamheden beperken zich meestal tot 
het verwijderen van afsluitingen. Dit gebeurt of door de 
pachteraangelande, of door de werkman van de polder, of 
door de aannemer, of in onderlinge afspraak aannemer en 
werkman van de polder.

Het terugplaatsen van de afsluitingen gebeurt meestal door 
de aannemer. Meerdere besturen staan er op dat de 
pachters zelf, na de ruimingswerken, op de wettelijke 
afstand, degelijke nieuwe afsluitingen plaatsen.

In "N" of "R" gebieden is er verbod of zeer verregaande 
beperking opgelegd. In vier gevallen wordt nauwelijks 
handruiming aanvaard.

In een paar gevallen is de "broedperiode" van de vogels 
belangrijker dan de "groeiperiode" van het gewas. Wil 
men echter natuurliefhebber en landbouwer en veeboer 
terwille zijn, dan wordt het ruimen in bepaalde jaren 
problematisch.

Op de vraag 3 of door verbeteringswerken en het aan
leggen van constucties klachten ontstaan wegens merkelijke 
wijzigigingen van het waterpeil wordt over het algemeen 
bij de boeren een peilverlaging van het water op prijs 
gesteld. Tegen alle verwachtingen in waren er slechts 
vijf klachten op de 34 vanwege actievoerders voor groen.
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Heel wat kritiek is er uitgaande van milieugroepen, 
voornamelijk in Limburg en enigszins in Oost-Vlaanderen 
wanneer er binnen het kader van voorgenomen sanerings- 
werken waterlopen worden rechtgetrokken. Vraag 4 .

Sporadisch kwamen problemen aan het licht met ingelanden
landbouwers (ofwel grondverlies of problemen met de toe
gankelijkheid voor afgesneden percelen).

Wij menen wel dat deze kritiek kan worden voorkomen door 
voldoende informatie en inspraak.

De V.V.P.W. stelde eveneens de vraag of bepaalde 
waterlopen "ziek en rot" zijn door het overdreven gebruik 
van vloeimest, voortkomende van industriële kwekerijen en 
vetmesterijen. Vraag 5 .

Van de drie soorten afvalwaters (huishoudelijk, industrieel 
en agrarisch) wordt de derde soort slechts één maal aange
haald. De meeste klachten zijn gericht tegen het lozen van 
industriewater (Polder Vliet en Zielbeek, Polder van Kruibeke, 
maar ook van de wateringen van Linter, Zoutleeuw en Velpedal).

Toch komen er ook positieve reacties, na klachten :

in één geval wordt van een bevuild bedrijf een zuiverings- 
station verkregen én onderhouden.
in één geval van lozing van stookolie wordt het schuldig 
bedrijf gedwongen in te grijpen. (Watering van Beihem) 
in het kustgebied wint het systeem van collecteren van 
afvalwaters meer veld en de Polders worden geadviseerd bij 
de planning.

Reeds dertien polders en wateringen hebben hun dossier 
tot herklassering van de waterlopen (ontwerp van Senator 
Jos de Seranno) in het kader van de wijziging op de wet van 
de onbevaarbare waterlopen reeds klaar of al binnengebracht. 
Vraag 6 . Deze planning gebeurt via onze besturen omdat dit 
de snelste en beste weg blijkt te zijn.
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Praktisch alle besturen verwerpen de stelling dat de 
normale werkzaamheden van polders en wateringen in verband 
met het onderhoud van de waterlopen de samenstelling van 
flora en fauna noemenswaardig beïnvloeden. Vraag 7 .

Indien uitzonderlijk van een wijziging wordt gesproken, 
dan verwijst men eerst naar industriële lozingen, aan
sluitingen van rioleringsnetten en ook naar scheikundige 
bestrijdingsmiddelen voor teelten.

Andere oorzaken voor die wijziging van samenstelling 
(bv. samenstelling van het aangevoerde water) : ruilver- 
kavelingswerken in brede zin, en anderzijds de nieuwe 
teelten met aangepaste teelttechnieken, en nieuwe systemen 
van weideuitbating. Vraag 8 .

Bijna de helft van de antwoorden waren bevestigend op de 
vraag of er in de gebieden die grenzen aan de polder of 
watering personen zijn die vragen om het gebied waar zij 
wonen binnen de omschrijving te laten opnemen. Vraag 9 .

Deze vragen komen vooral van : de landbouwers (dikwijls 
reeds elders ingelanden), de landbouwgilden, de gemeente
besturen (dikwijls denkend een "gemakkelijke" oplossingen 
voor probleemgebieden en/of aan subsidies).

De laatste vraag 10 onderzocht het aantal lopende D.A.C. 
of B.T.K.-projecten in verband met de milieuproblematiek. 
Dergelijke projecten lopen in 11 polders en wateringen.

BESLUIT

De sectie "Milieu" van de Vereniging van Polders en 
Wateringen, kreeg boven alle verwachtingen 34 antwoorden op 
een lange dikwijls moeilijk te beantwoorden vragenlijst. 
Daarbij komt dat elke watering nog "eigen" milieuproblemen
kent.
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Wij danken de verantwoordelijken van de werkgroep 
milieu en meer bepaald voorzitter Ing. G. Ceyssens van 
de Watering Het Schulensbroek, die ons na uren analyse- 
werk, meer bewust gemaakt heeft van de milieuproblematiek 
in de Polders en Wateringen, speciaal ten bate van de 
Vlaamse boer.

*****

Werkgroep Milieu.
G. CEYSSENS, Voorzitter. 
Verslag : R. BOSMAN.

LEN GTE’ S VAN DE GERANGSCHIKTE WATERLOPEN.

PROVINCIE 1e KATEGORIE 2e KATEGORIE 3e KATEGORIE

Antwerpen 225 km. 1.191 km. 1.457 km.

Oost-VIaanderen 80 km. 1.604 km. 1.414 km.

West-Vlaanderen 290 km. 1.312 km. 1.320 km.

Vlaams Brabant 142 km. 900 km. 530 km.

Limburg 243 km. 937 km. 659 km.

TOTAAL : 980 km. 5.944 km. 5.380 km.
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IN MEMORIAM MARCEL PEETERS.

Op 27 januari 1985, op 76-jarige leeftijd, overleed te 
Willbroek in zijn woning Marcel Peeters, Adjunkt-Dijkgraaf 
van de Polder van Weert sinds 15 februari 1968.
De Heer M. Peeters was tevens bestuurslid van de Vereniging
van de Vlaamse Polders en Wateringen.

Hij stond steeds in de bres om de belangen van de polder te 
verdedigen. Als gewezen aannemer was hij de wijze raad
gever van het polderbestuur van Weert. Zijn grootste 
bekommernissen waren de dijkversterkingswerken in de polder 
van Weert. Het is dan ook dank aan zijn inspanningen dat 
de dijken verhoogd en versterkt werden, nog voor de over
stromingsramp van Ruisbroek en voor er sprake was van het 
Sigmaplan. Bij de VVPW was hij trouwens ook een ijverig 
lid van de dijkencommissie.

In hem verloor de Vereniging niet alleen een man die als 
plichtsgetrouwe Adjunkt-Dijkgraaf graag diensten bewees, 
maar ook een vriend, wiens levenswijze en ervaring zo
vaak iedereen nuttig was.

Moge zijn voorbeeld onze gedachten de komende jaren bezielen.

ONTSLAG RIDDER B .  DE SCHAETZEN.

Ridder B. de Schaetzen, Voorzitter van de Watering van 
Sint-Truiden heeft om gezondheidsredenen ontslag genomen 
uit de VVPW. Binnen de vereniging was Ridder de Schaetzen 
actief als Ondervoorzitter, Bestuurslid en Voorzitter van 
de Werkgroep Public-Relations.
Hij lag aan de basis van de oprichting van de provinciale 
verbonden in Brabant en Limburg en van de VVPW.
Wij danken Ridder de Schaetzen voor zijn inzet en wensen 
hem van harte nog vele gelukkige jaren.

Ridder de Schaetzen wordt in het Bestuur van de Vereniging 
opgevolgd door de Heer Paul THOMAS, Voorzitter van de 
Watering "Het Velpedal" (8.250 ha.).

* * * * * * * * * *
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G R O N D V E R B E T E R I N G D O O R

D R  A I  N A G E .

Ing. Monique FIERENS, 
Polder Willebroek.

Water op de velden plaatst de landbouwer telkens weer 
voor grote problemen. Onder impuls van Dhr. E. MUYSOMS, 
Dijkgraaf, Ing. M. FIERENS en Dhr. F. GELDHOF werd in de 
Polder van Willebroek een drainageprojekt gestart.
Een 60-tal hectaren is reeds opgemeten en wordt gedraineerd 
met een overheidssubsidie van 30%.
Een tweede projekt wordt aangevraagd voor de landbouwers 
buiten de Polder.

EEN GOEDE ONTWATERING IS DE BASIS VAN EEN GOED LANDBOUWBEDRIJF.

Naast klimaat en bodemgesteldheid is waterbeheersing 
altijd één van de belangrijkste factoren geweest in de 
evolutie van de landbouw. Tegenwoordig worden de landbouwers 
gedwongen, willen ze een rendabel bedrijf blijven behouden, 
steeds meer te rationaliseren en de productie op te drijven. 
Dit houdt in dat, gezien de hoge arbeidskosten, de mechani
satie sterk wordt doorgevoerd, zonder een lagere opbrengsten
saldo te krijgen. Gevolg is dat men niet alleen met zwaardere 
landbouwmachines maar ook met veel meer vakkennis te werk 
moet gaan. Tegen deze achtergrond worden aan de grond veel 
hogere eisen gesteld, denk maar aan de bewerkbaarheid, 
verslemping, water- en luchthuishouding en de vroege 
bewerkbaarheid in de lente.

Voornamelijk zware gronden die bij een te hoog vocht
gehalte bewerkt worden kruimelen niet zo gemakkelijk, 
zodat ze bij het opdrogen te grove klompen vormen die 
moeilijk verweren in de zomer. Hierdoor krijgen we een 
slechte zaaiomstandigheid en een onregelmatig gewas.
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De verslempte gronden blijven te lang nat in het voorjaar, 
zodat te laat gezaaid kan worden of te diep moet bewerkt 
worden, met de extra kosten vandien. Als extra risico kent 
men het nadeel van een droog voorjaar waarin de bovenlaag te 
sterk uitdroogt. Wanneer de bouwvoor heel lang nat blijft ten 
gevolge van een ondoordringbare laag, verhoogt de kans nog op 
verslemping.

Vroeg zaaien betekent een langere groeiperiode.
Een beperkende factor is evenwel het klimaat, dat we echter 
niet kunnen beïnvloeden. De belangrijkste bodemfactor, die we 
wel in de hand kunnen houden is het vochtgehalte ,in de bouw
voor. Om in het voorjaar vroeg met de werkzaamheden te kunnen 
beginnen moet de minimale grondwaterstand 1 meter zijn bij 
klei- en zavelgronden. In de meeste gevallen bereikt men die 
niet op het ogenblik van de bewerkingen in het voorjaar.
Meestal is drainage nodig voor het merendeel van de gronden.

Een goede luchtvoorziening is noodzakelijk voor een goede 
wortelontwikkeling en -activiteit. Deze is in waterzieke 
gronden absoluut te weinig. Luchtgebrek uit zich als stikstof- 
gebrek of andere gebreksziekten vermits de plant deze elementen 
onvoldoende kan opnemen. Het is noodzakelijk dat de gewassen 
in de grond voldoende diep kunnen doorwortelen voor een goede 
wateropname. In het voorjaar kan een te laag luchtgehalte 
oorzaak zijn dat de optimale beworteling niet mogelijk is.

Wij mogen dus duidelijk stellen dat bij een sterk door
gevoerde mechanisatie en wanneer bijzondere teeltmaatregelen 
moeten getroffen worden, terwijl de opbrengst zo hoog 
mogelijk moet blijven, een goede ontwatering onontbeerlijk is. 
Een goede ontwatering betekent voor de meeste hydromorfe 
bouwlanden een goede drainage, die afhankelijk van de grond
soort en het grondgebruik 1 meter tot 1m30 diep ligt.
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HET AANLEGGEN VAN EEN DRAINAGE.

Om voldoende lage waterstanden te bereiken, moet in de 
eerste plaats het slootpeil voldoende laag staan (0,8 - 1,5m 
onder het maaiveld). In de praktijk zijn de slootwaterpeilen 
vaak nog te hoog. Hiervoor zal dikwijls een betere of 
diepere bemaling nodig zijn of een verbetering van de hoofd
leiding moeten gebeuren. Is verlaging van het polderpeil 
niet mogelijk, dan is onderbemaling soms een uitkomst.

Greppels zijn noodmaatregelen bij slechte ontwatering.
Bij een goede ontwatering, dus bij voldoende diepe sloot- 
peilen, geldt voor alle gronden, dat de greppels kunnen 
vervangen worden door een drainage. Drainage geeft minder 
landverlies, minder kans op parasitaire aantastingen, 
minder onderhoud en betere bewerkbaarheid.

De drainafstand wordt bepaalt door de doorlatendheid 
van de ondergrond, de draindiepte en het grondgebruik.
De doorlatendheid van de grond kan bepaald worden door een 
cultuurtechnisch bureel, vooral nuttig als grote opper
vlakten worden gedraineerd. Men kan ook werken met zeer 
globale cijfers genormeerd volgens de soort bodem.
De diepte waarop gedraineerd kan worden is meestal vastge
legd door het slootwaterpeil. De eindbuizen moeten minstens 
10 cm boven het gemiddeld winterwaterpeil uitmonden
(draineren op 1,20 m  waterpeil op 1,30 m). Een ondiepe
ondoordringbare laag bepaalt ook mede de diepte van de 
drainage en de onderlinge afstand van de drainreeksen. 
Eveneens vraagt bouwland een diepere ontwatering dan gras
land .

Bij de keuze van het drainageontwerp houdt men meestal ook 
rekening met het onderhoud van de drainage. Tegenwoordig 
opteert men meestal voor een enkelvoudige drainage t.o.v. een 
samengestelde. De enkelvoudige drainage is goedkoper in 
aanleg en wordt gemakkelijker onderhouden.
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Dit systeem bestaat uit evenwijdig gelegde drainreeksen 
die uitmonden in een -meestal bestaande- sloot, die eventueel 
uitgediept moeten worden om een goede afvoer te verzekeren. 
Deze drainage kan gemakkelijk nagekeken worden en goedkoper 
uitgek.uisd worden. De samengestelde drainage bestaat uit 
een drainreeks die aangesloten wordt op een verzameldrain die 
voor de afvoer zorgt in de sloot.

DE KOSTPRIJS

Het aanleggen van een drainage vraagt een grote investering. 
De kosten varieren per strekkende meter van 40Fr tot meer dan 
5 0Fr (bron : vlugschrift Min. Van Landbouw en Visserij 
nr 278 - 1979) afhankelijk van de gebruikte materialen en de 
te draineren oppervlakte.

Om eventueel zelf de kosten-baten analise uit te voeren 
geven wij in bijlage enkele theoretische richtprijzen per 
hectare voor de aanleg van een drainage bij 3 drainafstanden, 
en volgende technische voorschriften.

Enkelvoudige drainage.
Vooraf omwikkelde drainbuizen in PVC van 5 cm 0

Afstand tussen de drains
6 meter 8 meter 10 meter

+_ 1 .670 m/ha _+ 1 .250 m/ha _+ 1 .000 m/ha
17 uitmondingen 13 uitmondingen 10 uitmondingen

1 . Drain 0 5 cm
a 25 Fr/m 41 .750 31 .250 25.000

2. Uitmondingen
a 300 Fr/stuk 5.100 3.900 3.000

3. Grondwerken
3.000 Fr/ha 3.000 3.000 3.000

4. Toezicht :
In eigen beheer — — —

Totaalprij s 
excl. B.T.W.

' k i e ' k ' k ' k ' k ’k ' k ' k ' k - k

49.850 38.150 31.000
I »
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A  K T G A L I T E !  T

1. EEN WATERBEHEERSINGS3R0GRAMMA VOOR HET VLAAMSE GEWEST.

Bij AROL werd de dienst Landbouw belast met het opstellen 
van een waterbeheersingsprogramma voor het Vlaamse Gewest.
Dit planmatig besluitvormingsproces zal uitgewerkt worden 
op drie niveaus :

Niveau 1 = algemeen beleid van het gewest.
Niveau 2 = bijzondere waterbeheersingsplannen per stroombekken. 
Niveau 3 = het opmaken van detailwaterbeheersingsplannen.

Thans wordt er in twee stroomgebieden nl. dat van de Dijle 
en dat van de Grote Nete gewerkt aan een bijzonder water- 
beheersingsplan. (niveau 2.)

Bij het opmaken van die plannen worden systematisch de hierna 
vermelde stadia doorlopen :

1. De inventarisatie van al de elementen die structuur- 
bepalend zijn voor het stroomgebied en als dusdanig 
invloed hebben of beïnvloed worden door het regime 
van de waterloop.
Deze elementen bevatten hydrologische, hydraulische, 
ecologische, landschappelijke en bodemgebruiksgegevens.
De waterkwaliteits- en ruimtelijke structuurgegevens 
worden eveneens geïnventariseerd.

2. De evaluatiè van de verzamelde gegevens en het bepalen 
van de voornaamste knelpunten.

3. Het opmaken van het programma van de waterbeleids- 
werken en het bepalen van eventuele prioriteiten.

Werken hieraan mee :

AROL : Dienst Landbouw. Dienst Natuurbehoud. Centrale 
Studiedienst Polders. Dienst Water- en Bodembeleid. Bestuur 
voor Monumenten en Landschappen. Dienst Groenbeheer.
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MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN : Dienst Zeeschelde. Dienst 
voor Hydrologie.

DE PROVINCIE ANTWERPEN : Technische Dienst. Provinciaal 
Instituut voor Hygiëne.

DE VLAAMSE WATERZUIVERINGSMAATSCHAPPIJ.

OVAM : Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie.

UNIVERSITEITEN : de afdeling toegepaste Ecologie van de 
Universitaire Instelling Antwerpen en de Vrije Universiteit 
Brussel.

DE PLAATSELIJKE POLDER- EN WATERINGSBESTUREN : voor het 
stroomgebied van de Grote Nete werd de Polder van de Midden- 
Nete uitgenodigd.

' k ' k ' k ' k ' k ' k ' k i c * ' k

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.
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2 . U I T B R E I D I N G  VAN DE WATERING DER BAREBEEK.

De watering werd opgericht op 19 oktober 1932, onder de 
benaming "Watering van Perck" , onder het voorzitterschap 
van Graaf Gaston de Ribaucourt, vader van de huidige 
Voorzitter Graaf Daniël de Ribaucourt. De watering was 
volledig gelegen op het grondgebied van de vroegere 
deelgemeente Perk.

Op 28 mei 1952 werd de Watering een eerste maal uitgebreid 
met de eigendommen gelegen op het grondgebied van de 
gemeente Berg, Elewijt, Melsbroek en Vilvoorde, die belang 
hebben bij de uitvoering van gemeenschappelijke droog- 
leggingswerken.

Op 20 maart 1969 werd door de Algemene Vergadering nogmaals 
beslist de Watering voor een tweede maal uit te breiden. 
Hierdoor werden bij de Watering van Perk ingelijfd : 100 ha. 
van het grondgebied van de gemeente Peutie, 90 ha. van het 
grondgebied van de gemeente Elewijt, 599 ha. van het grond
gebied van de gemeente Berg, 239 ha. van het grondgebied 
van de gemeente Kampenhout en 42 ha. van het grondgebied 
van de Stad Vilvoorde. Deze uitbreiding werd door de 
Minister van Landbouw goedgekeurd op 5 april 1971. De 
totale oppervlakte na de tweede uitbeiding bedroeg 1617 ha.

Verschillende landbouwers van het gehucht Houtem (Stad 
Vilvoorde) hebben aan de Stad Vilvoorde gevraagd de 
mogelijkheid te willen onderzoeken om ook te kunnen aan
sluiten bij de Watering. Op 4 mei 1983 heeft de gemeente
raad van Vilvoorde met de algemeenheid van stemmen dan ook 
gevraagd aan de Watering, om het gehucht Houtem, dat zeer 
landelijk is, te mogen inlijven bij de Watering.
Op 9 juli 1984 werd deze derde uitbreiding goedgekeurd 
door de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening, 
Landinrichting en Natuurbehoud, zodat de totale oppervlakte 
thans 2247 hectaren bedraagt.
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De poldercentrale
het systeem voor uw polderbelasting

Principe : een volledig basisbestand waaruit automatisch volgende
gegevens kunnen v/orden 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.

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

Pr i jzen : zeer interessante prijzen !
speciale voorwaarden voor leden van de vereniging.

I ii 1 i rht i ngen : die Keure data systems - tel. 050/33.12.')')
Oude Gentweg 108 
8000 Brugge

Dhr. Van Reek - tel. 01/889.08.43
Kon. Astridlaan 168 
2671 Hingene

H DIE KEURE SYSTEMS
n v  die keure oude gentweg 108 8000 brugge lel. : 050/33.12.35
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