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VOORWOORD

O p vrijdag 24 mei 14X5 had de inhuldiging plaats van het 
poldergemaal van de polder van G R E M B H R G E N  te 
D enderm onde. Onze voogdijminister P. AK.KER- 
MANS, hield de inaugurale rede waarvan wij hierbij een 
uittreksel afdrukken.

"Als hoofdpunten van het walerbeheersingsbeleid wil ik 
naast breedvoerig overleg, koordinalie en doelgerichte 
doch sobere aanpak ook nog wijzen op het in voorberei
ding zijnde globaal waterbeheersingsprogramma en op  
het dekreet op de Polders en W ateringen . ,,

"Wal tenslotte de Polders en de Wateringen betreft wordt 
gewerkt tam een nieuw dekreet. Niet om  deze verdienstelij
ke instellingen a f  te schaffen  - alhoewel som m igen dat 
wilden voorstellen - wel om  ze een eigentijdse en ver
nieuwde draagkracht te geven.
l-ien vernieuwing dus, erop gericht deze besturen in staal te 
stellen beter te kunnen inspelen op ile gegevenheden van 
vandaag.
De waterbeheersing zal daarbij de prim ordiale taak blij
ven. doch hun werkgebied, hun financiële middelen, het 
besluitvormingsproces, de inedezeggingssehap, de o p 
drachten en bevoegdheden en dergelijke moeten in J'unktie 
van tle nieuwe beleidsvisies worden herschikt.

Het bestaan en het voortbestaan van de Polders en Wate
ringen wordt dus ook in Brussel niet uil het oog ver
loren .......

Deze verklaring van onze beleidsman is zeer belangrijk.

G raag  zal de VVPW gesprekspartner zijn bij de ontwik
keling van de krachtlijnen waarrond de aktualisering van 
onze besturen zal gebeuren. Wij rekenen er stellig op dat 
in de geest van openheid en openbaarheid  van bestuur 
onze Minister in samenspraak met de V VPW  de nodige 
voorstellen terzake zal ontwikkelen.
Wij zijn alleszins bereid om. in een positieve en kteatie- 
ve benadering, ervaringsgegevens in deze gedachtenwis
seling vanuit de basis aan te brengen en de visies van 
onze plaatselijke besturen te vertolken.
Dat de inbreng van de VVPW  terzake relevant is. moge 
blijken uit hel feit dat de besturen van polders en w ate
ringen, aangesloten bij de VVPW , ruim KW  van de 
Vlaamse Polder- en W ateringoppervlakte beslaan.

Mare D E  SM ET,
Voorzitter.

MEDEDELING

Alle correspondentie met de Vereniging van Polders 
en Wateringen dient vanaf heden gericht te worden 
aan het volgend adres :

Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen
Kapellestraat 36
8411 Zuienkerke (Houtave)



INLEIDING BIJ DE 3e JAARGANG.

Met het plan ter hand doet de Heer Thomas de nacontrole van met de hand geruimde beken in de watering „Het VelpedaT’.

Nieuwe werkgroep voorzitter.

Reeds in het vorig num m er werd medegedeeld dat Rid
der B. de Schaetzen ontslag genomen heeft als lid van 
het dagelijks bestuur en als voorzitter van de werkgroep 
public-relations.

Voor wat betreft de beslissing inzake aanstelling van 
Paul Thomas als nieuwe voorzitter van de werkgroep 
public-relations wordt verwezen naar het elders in dit 
num m er opgenomen verslag van de bestuursvergadering 
van 24 april 1985.

Tijdens de eerste werkgroepvergadering die onder lei
ding van de nieuwe voorzitter doorging werd overeenge
komen dat in dit num m er een bondige toelichting zou 
gegeven worden teneinde de leden toe te laten om de 
werkgroepvoorzitter duidelijker te situeren binnen de 
vereniging V.V .P .W .

Als recent voor een tweede ambtstermijn herkozen voor
zitter van de Brabantse  Watering „Het Velpedal” en als 
voorzitter van het V erbond der Brabantse Wateringen 
en tevens statutair ondervoorzitter van de V .V .P .W ., is 
de nieuwe voorzitter public-relations die lid is van het 
dagelijks bestuur van de V .V .P .W . ingevolge de be- 
stuursbeslissing dd. 24.05.1985 belast met de uitbouw 
van de ombudsdienst van de vereniging.

De polyvalente vorming van landbouwkundig ingenieur 
(K .U .L .) ,  sterke vertrouwdheid met de landbouw, na
dien gespecialiseerd in de milieuproblematiek en gepro
moveerd tot ingenieur in de milieusanering (R .U .G .)  sa
men met een ruime administratieve ervaring moeten het 
mogelijk maken dat de nieuwe voorzitter public-rela- 
tions samen met de overige werkgroepleden en bestuurs
leden op een passende wijze de belangrijke aspecten 
waarmee polders en wateringen geconfronteerd worden 
kan aanpakken.

In een eerste werkgroepvergadering werd buiten de ver
eiste tot goede samenwerking binnen de werkgroep, 
vooral de klemtoon gelegd op samenwerking met de an
dere werkgroepen en met het bestuur als essentiele voor
waarde om de verwachtingen te kunnen inlossen.

Zonder  op enigerlei wijze afbreuk te willen doen aan de 
prestaties van Ridder B. de Schaetzen als eerste voorzit
ter van de werkgroep public-relations, wordt de nood
zaak om de vereniging dichter bij de leden te brengen als 
een prioritaire taak beschouwd.

Stimulering van de diverse werkgroepaktiviteiten met 
een grotere en verruimde betrokkenheid van de leden 
kan de verbondenheid van de aangesloten besturen guns
tig beinvloeden. Als streefdoel wordt vooropgesteld dat 
uit elke polder of watering na verloop van tijd minstens
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één lid in oen werkgroep moei zetelen en rikt iel' mee
werken om op die manier een meer continue in lorïiinlie- 
doorslroming te kiijgcn vanuit en naar de polder en 
walcringbcsluicn toe.

in de toekomst zal getracht worden meer aandacht te 
besteden aan plaalselijke projecten die een bepaalde 
polder of watering realiseerde of in ontwerp heelt en 
zullen speciale gebeurtenissen binnen de polder ol wate
ring verder de nodige interesse krijgen.

Vernieuwing van ons tijdschrift.

Zoals IJ kunt opm erken hebben wij de lay-out en het 
lettertype aangepast aan de vormgeving passend bij een 
volwaardig tijdschrift en clit ondanks dc beperkte  finan
ciële middelen.
De volledige medewerking van de computerafdeling van 
de NV Die Keure en de inspanning van Uw redaktie 
hebben bijgedragen tot de realisatie daarvan, 
lie t systeem werkt vrijwel eenvoudig. Via een personal 
computer in de redaktie worden al de teksten ingetypt en 
tevens voorzien van zetinslructies. De teksten kunnen 
ter plaatse worden uitgeprint, verbeterd en op floppy 
gezet. Deze floppy wordt ingelezen in eenzelfde personal 
computer cl ie ter beschikking staal in de NV Die Keure 
welke verbonden is met tle zetcomputer. De teksten wor
den doorgestuurd naar tle zetcom puter via een speciaal 
gebouwde convcrlor en in tle zetcom puter worden tle 
pagina’s volledig automatisch opgemaakl.

Door tle vernieuwing van tuis tijdschrift zal tle uitstraling 
van onze vereniging, onze slagvaardigheid en moreel ge
zag, er ongetwijfeld sterk op vooruitgaan.

Hernieuwing abonnementsgeld.

O ndanks de stijgende kosten aan opmaak en verzending 
van het tijdschrift, is het abonnementsgeld voor tle 3e 
jaargang ongewijzigd gebleven.
Wij vragen onze lezers, voor zover zij nog geen gevolg 
/.ouden hebben gegeven aan de betalingsaanvraag die 
hen onder  afzonderlijke omslag toegestuurd werd. het 
abonnementsgeld ten bedrage van 400 frank, vandaag 
nog te storten op rekening nr. 068-2013481-79 of 738- 
8111972-78 op naam van de „Vereniging van Vlaamse 
Polders en W ateringen" te 2018 Antwerpen.

Lezerswerving.

Van tle zijde van de polder en watering uit zou intern 
moeten overwogen worden om al tle bestuursleden be
heerders te abonneren op het tijdschrift, 
l ie t  tijdschrift verschaft hen onontbeerlijke informatie 
en hulp bij het vervullen van hun bestuurstaak en schept 
een band van samenhorigheid tussen alle bestuursleden 
onderling en met de VVPW.
Persoonlijk abonnem enten kunnen genomen worden 
door het insturen van bijgaande bestelkaart.

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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NIEUWS UIT DE VERENIGING.

IN MEMORIAM CHARLES PIEN 
DIJKGRAAF VAN DE POLDER VAN KRUIBEKE.

Op donderdag 23 mei 1985, op 71-jarige leeftijd, over
leed te Bazel in zijn woning Charles Pien, Dijkgraaf van 
de Polder van Kruibeke.

De H eer  Pien werd geboren te Deinze op 12 maart 1914 
en migreerde later naar Bazel, waar hij een bloeiend 
notariaat opbouwde.

Hij startte zijn aktiviteiten in de toenmalige Polder Ba- 
zel-Rupelmonde op 15 februari 1960 als dienstdoende 
ontvanger-griffier en op 23 oktober 1961 werd hij defini
tief aangesteld in deze funktie.
Plichtsbewust en onberispelijk vervulde hij zijn taak ge
durende meer dan 15 jaar  tot bij de fusie van de Polders 
van Kruibeke en Bazel-Rupelmonde op 9 februari 1978. 
G edurende deze periode leerde hij de polder grondig 
kennen en waarderen, schuwde noch tijd noch werk om 
daadwerkelijk in te springen als dit vereist bleek. Zijn 
polder lag hem nauw aan het hart en groeide uit tot zijn 
voornaamste hobby.

Op 17 november 1977 werd hij als dijkgraaf verkozen in 
de nieuwe fusiepolder Kruibeke. Als dijkgraaf stond hij 
steeds in de bres om de belangen van de polder te verde
digen, hij was waakzaam en paraat bij dreigend natuur
geweld. Hij beschermde zijn polder als een vader zijn 
gezin.

In hem verliest het Polderbestuur van Kruibeke niet al
leen een ijverig werkend dijkgraaf, maar bovenal een 
goede vriend, wiens grote ervaring de polder zoveel 
diensten heeft bewezen.

Moge zijn voorbeeld model staan voor de toekomst.

BESTUURSVERGADERING VAN 24 APRIL 1985.

Op de bestuursvergadering van 24 april 1985 waren vol
gende leden aanwezig: D e  Smet M ., A nne N ., Bollen 
A .,  Bosman R .,  Claeys F .,  Crabbe P .,  Creemers F .,  De- 
meyere D .,  D emeyere E . ,  De Kinder J . ,  D e Smet U., 
Ectors Y ., Goossens A .,  Hosteaux H .,  Lammens W., 
Lefever G .,  Pylyser H .,  Spaas J. ,  Sinnaeve H .,  Talboom 
J. ,  Thomas P., Van Borm M ., Van D en Bossche I., Van- 
dierendounck A .,  V erm ander P., Werelds J.
D e uitgebreide agenda kon, mede omdat ze grondig 
voorbereid werd door het Dagelijks Bestuur op 8 maart 
1985, vlot afgehandeld worden. Niettemin spreekt de 
m eerderheid  van de aanwezige bestuursleden de wens uit 
om frequenter te vergaderen.

Studiedienst voor Polders en Wateringen.

D e meeste Polder- en W ateringbesturen hebben aan de 
H eer  G. Geens, Voorzitter van de Vlaamse Executieve, 
een schrijven gericht waarin zij met klem aandringen op 
het behoud van een duidelijk geïdentificeerde en geïnsti
tutionaliseerde dienst voor de Polders en Wateringen 
binnen de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en 
Leefmilieu (A R O L ).
Deze aktie van onze besturen heeft wel voor enige be
roering gezorgd op het kabinet van Minister Geens met 
als eerste resultaat dat een delegatie van de V V PW  uit
genodigd werd voor overleg terzake.
Dit overleg had plaats op 23 april 1985 op het hoofdbe
stuur van de A R O L  te Brussel. A an  het overleg namen 
deel: de H eer  Ir. D enteneer,  wd. Direkteur-Generaal 
van de A R O L , de H eer  Ir. Tys, Coördinator, de H eren
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h I )i- Muvnck, Ii. Tianeois en I losleaux van de Dicnsl 
I amlbouw. I )«.• Scciclaiix Generaal van hel Ministerie 
van de Vlaamse ( iemeenscha|> werd verlegcnwooidigd 
door de I leei .1. Van Del Meeren, Adviseur. De VVI’W- 
delegatie bestond uit de l ie e r  M. De Smet, Voorzitter, 
Dijkgraaf' J. Talboom en de l ie e r  Demeyere D ., Secre
taris.

Tijdens die bijeenkomst werd door de afvaardiging van 
de VVPW  haar ongerustheid en bezorgdheid uitgedrukt 
over de huidige gang van zaken.
Zij stellen vast dat de Centrale Studiedienst binnen de 
organisatiestructuur van A R O L  verdwenen is en dat de 
Polders en Wateringen binnen het Ministerie van de 
Vlaamse Gem eenschap nergens meer terug te vinden 
zijn.
Door de affectatie van het diensthoofd bij de A .T .D . 
vrezen zij dat er op het niveau van de Vlaamse Admini
stratie niemand meer zal zijn die ten aanzien van hun 
besturen begeleidend en regulerend kan optreden.
Door de VVPW-delegatie werd gesteld dat het bestaan 
en functioneren van een duidelijk geïndentificeerde en 
geïnstitutionaliseerde dienst voor Polders en Wateringen 
op liet niveau van de regio een absolute vereiste is vanuit 
managemenlsbenadering. De desiderata van de Polder
en Waleringbesturen aangaande het bestaan en werken 
van bedoelde dienst werden vertolkt in een nota die op 
de jaarvergadering van de VVPW besproken werd en 
overgemaakt werd aan hel sekrelariaat-generaal van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Onze besturen vinden het zeer belangrijk dat er vlotte en 
directe comnumicaticwegen beslaan tussen deze dienst 
voor de polders en wateringen en de besturen.

Vanuit A R O L  wordt aangevoerd dal de huidige sam en
stelling van de personeelsformatie aangaande die affecta
tie geen alternatief bood.
Wel is men vanuit A R O L  akkoord om een voorstel te 
doen aan de Voorzitter van de Executieve om binnen de 
organisatiestructuur terug een soort van service-cel op te 
richten ten behoeve van Polders en W ateringen, echter 
wel onder voorwaarde dat de bemanning ervan niet aan 
de dienst Landbouw kan onttrokken  worden en dus el
ders moet gezocht worden.
A R O L  gaal nu een nota opstellen met hel voorstel tot 
h e l herinrichten van de dienst met een begeleidende en 
dienstverlenende opdracht, l ie t  beleid blijft toegewezen 
aan de dienst Landbouw.

D e z e  gang van zaken en de te nemen maatregelen wor
den door het Bestuur uitgebreid besproken. Algemeen 
heerst het gevoel dat het afschaffen van de Dienst voor 
Polders en Wateringen een stap is in de zoveelste poging 
om onze besturen aan de kant te schuiven.

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

Door het ontslag van de Voorzitter Ritlder de Schaetzen 
van Briencn dient er voorzien te worden in de aandui
ding van een ondervoorzitter van de Vereniging voor

Brabant en in de aanduiding van een voorzitter van de 
werkgroep Public Relations.
Statutair is de Voorzillci van hel Verbond van Brabantse 
Wateringen levens ondelvoorzittei van de VVPW. De 
l ie e r  Ir. THOMAS, Voorzitter van de Watering „lie t  
V elpedal” (ongeveer 8.000 ha.) werd lot nieuwe Voorzit
ter van hel verbond verkozen en wordt bij deze vergade
ring bevestigd in zijn aanstelling als ondervoorzitter van 
de V VPW  voor de provincie Brabant.
Voorzitter Ridder de Schaetz.cn blijft verder lid van het 
Bestuur van de Vereniging.

Door het ontslag van Dijkgraaf C O O R E M A N  als on d er
voorzitter voor Oost-Viaanderen dient het bestuur even
eens over te gaan tot de aanduiding van een d ienstdoen
de ondervoorzitter tot datum van de eerstkom ende Alge
mene Ledenvergadering.
De Heer Dijkgraaf D E  K IN D E R  aanvaardt die aanstel
ling en de H eer Voorzitter C LA E Y S is akkoord met zijn 
aanstelling als plaatsvervangende ondervoorzitter.

Het systeem van de aanduiding van plaatsvervangers is in 
de praktijk reeds gedeeltelijk van toepassing, de verga
dering is van oordeel om clit te legaliseren. Er wordt 
overeengekom en dat de plaatsvervangers dan ook de 
agenda van de vergaderingen zouden ontvangen.
De vergadering is tevens van mening dat de Voorzitters 
van iedere werkgroep deel moeten uitmaken van het 
dagelijks bestuur. Voorzitter G raaf  de Ribaucourt van 
de werkgroep milieu wordt aldus lid van het dagelijks 
bestuur.

Ombudsdienst.

Om  de banden tussen het Bestuur en de leden te verster
ken en om de afhandeling van de vragen omtrent per
soonlijke en individuele problemen van Polders 'W ate
ringen, hun bestuurders of personeel op te volgen, be
sluit het bestuur een ombudsdienst op te richten. De 
Heer P. T H O M A S  wordt bereid gevonden de leiding 
van deze dienst op zich te nemen. Alle correspondentie 
aangaande persoonlijke vragen en problemen zal bij hem 
terech tkom en, zodat hij de opvolging ervan kan waar
nemen.
De moeilijkheid in deze materie is dat de te behandelen 
problemen meestal zeer ingewikkeld zijn en zeker geen 
pasklare oplossing hebben omwille van terkortkomingen 
of onduidelijkheid in de wetgeving terzake.

Terugbetaling exploitatiekosten pompgenialen.

Er werd opnieuw aangedrongen bij Gemeenschapsminis
ter P. A K K E R M A N S  opdat deze zaak zo spoedig moge
lijk een oplossing zou krijgen.
Het R ekenhof blijft zich verzetten. Minister P. Akker- 
mans heeft nu beloofd de zaak nog voor het verlof voor 
de Vlaamse Executieve te brengen om bij middel van 
een geschil-beraadslaging het Rekenhof te verplichten de 
betalingen uit te voeren.



Ook verschillende verhoogde toelagen op verbeterings- 
werken worden door het Rekenhof geblokkeerd. Deze 
gevallen zullen eveneens b.m.v. een gcschilberaadsia- 
ging een oplossing krijgen.

Evaluatie van de jaarvergadering dd. 30.I1 .I9S4 te Bokrijk.

De Voorzitter wenst het Verbond van Limburgse W ate
ringen proficiat voor de puike organisatie van de voor
bije Algemene Ledenvergadering. De opvolgers zullen 
het niet eenvoudig hebben. De Voorzitter wenst hen 
evenveel sukses met de uitwerking van de Jaarvergade
ring 1985 in West-Vlaanderen.
De opkomst in Limburg heeft de verwachtingen over
troffen. De uitnodiging van alle bestuurders is daar na
tuurlijk niet vreemd aan. De formule moet behouden 
bli jven, het is een manier om onze bestuurders nauwer te 
betrekken bij onze werking.
De organisatie is ook met weinig onkosten verwezelijkt, 
dank zij de inzet van hel Limburgs Verbond.

Financiële toestand.

Op 4 april 1985 bedroegen de ontvangsten van de vereni
ging 219.314 frank en de uitgaven 50.803 frank.

Werkgroep Public-Relations.

De Heer Paul Thom as, die reeds aangesteld werd als 
ondervoorzitter van de VVPW voor de Provincie Bra
bant, wordt verkozen als Voorzitter van de werkgroep 
Public-Relations.
Hen voorstel van de werkgroep PR om het tijdschrift op 
een andere wijze op te maken waardoor de lay-out van 
de teksten opmerkelijk kan verbeteren wordt door het 
Bestuur goedgekeurd. De kostpri js van het tijdschrift zal 
hierdoor echter met 10 % verhogen. Om meer inkom
sten uit het tijdschrift te bekom en zou er een inspanning 
moeten geleverd worden om het aantal abonnem enten te 
verhogen. De werkgroep PR doet een oproep  opdat de 
besturen al hun bestuursleden zouden abonneren op het 
tijdschrift. Op die manier ontstaat een band van gans 
hun bestuur met de VVPW.

Vereremerking van verdienstelijke leden.

De VVPW, wil de plaatselijke besturen, die erom ver
zoeken, behulpzaam zijn bij het vererem erken van ver
dienstelijke leden. Voorgesteld wordt om een uniform 
eerbewijs uit te geven. Er worden als model enkele voor
beelden van d iplom a’s, gevat in een met gouddruk ver
sierde kaft, aan de vergadering getoond.
Die oorkonde kan ook gebruikt worden voor het eren 
van verdienstelijke leden binnen de VVPW.
Een ontwerp dat,  gedrukt op 100 exemplaren, 14.500,- 
Fr. gaat kosten, wordt door de W erkgroep PR verder 
uitgewerkt.

Deelname aan Congressen en Studiedagen.

Wij moeten aanwezig zijn op congressen en studiedagen 
voor de verdediging en de bewaking van onze zaak. Wi j

moeten ons echter wel degelijk en beter voorbereiden en 
wapenen om dat we in bepaalde gevallen terechtkomen 
bij een zeer sectair publiek dat niet naar argumenten van 
anderen wil luisteren.
De Heer Voorzitter dankt de l iee r  Vandicrcndounek 
hartelijk voor zijn moedig optreden als spreker tijdens 
de Bekendag van 13 oktober 1984.

Nieuwe leden.

In de loop van 1984 hebben de Polder S(. Trudoledeken. 
de M oerbekepolder, de Watering de Oostelijke Mark, 
de Zuidijzerpolder, de Polder van Lier en de Polder van 
de B encdcn-D ender zich aangesloten bij de Vereniging.

Het Bermbesluit.

Onlangs werd er een persconferentie georganiseerd, in 
samenwerking met tic Vereniging van B elg ische  Sleden 
en G em eenten , de vereniging van de Vlaamse Provin
cies, de vereniging voor O penbaar  G roen en de VVPW.
Bij die gelegenheid werd er een motie opgesteld en over
handigd turn de l ie e r  Geens. De Voorzitter van de 
Executieve en het kabinet A kkerm ans hebben niet veel 
zin om ook maar iets aan het besluit Ie wijzigen.
Door deze houding worden we bevestigd in ons vermoe
den dat de overheid meer en meer gebruik maakt van 
een nieuwe manier van wetgeving: besluiten die elkaar 
tegenspreken en die de werking van andere onderge
schikte openbare  instanties zonder overtredingen ónm o
gelijk maken. Die ondergeschikte besturen moeten dan i
m aar zelf zien hoe zij hier onderuit komen. Een voor
beeld van deze politiek: men moet en mag nog enkel 
onderhoud uitvoeren aan waterlopen binnen bepaalde 
grenzen, die door het natuurbehoud worden opgelegd.
Hierbij is geen rekening gehouden met de visie van de 
waterbeheerser, voor wie de waterloop prioritair een 
transportfunktie heeft.
Er werd door de VVPW  bij de verschillende provincie
besturen gepeild naar hun houding tegenover de toepas
sing van het bermbesluit. We moeten hierbij vaststellen 
dat die standpunten maar heel zwak overkomen.

Uiteindelijk is enkel de VVPW  tegen de toepassing van 
dit besluit in het verweer gegaan bij de Raad van State.
In de procedure van het verweer bij de Raad van State is 
een stadium voorzien voor het indienen van bezwaren.
De tegenpartij heeft geen gebruik gemaakt van deze mo
gelijkheid.
De betrokken Polders en Wateringen die bezwaar inge
diend hebben bij de Raad van State hebben nu nog een 
termijn van 30 dagen om hun argumenten te verduidelij
ken. Het Bestuur is van oordeel, wil de VVPW deze 
rechtszaak met een redelijke kans van slagen tot een 
goed einde brengen, men een geschikt raadsman moet 
aanstellen.
Met het doel de verdere strategie te bepalen, zullen de 
vijf betrokken Polders/Wateringen een bijeenkomst be
leggen.
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Atlas van tlt' waterlopen. Dekreet op tIe lantlselnippen.

I )c k a ïa k le i isliekcn van de walcilopen worden moiueii 
leel opgeslagen in een com puterbestand, lie t ( ’.0 .1 . 
(Centrum  voor ( )verheidsinformatiek) heelt hiertoe en 
opdracht ontvangen van de l ie e r  l.ensscns, Ge- 
meensehapsminister voor l eefmilieu. Deze opdracht 
staat hoofdzakelijk in hel leken van het walerzuiverings- 
programma.
De VVI’W zal een brief, met verzoek tot nadere infor
matie overmaken aan de l ie e r  A kkermans.

W aterheheersinpsplannen.

Bij de opsomming van de besturen die m edewerken aan 
de w aterbeheersingsprogram m a’s (zie tijdschrift Polders 
en W ateringen. 2e jaargang nr. 8, blz. 51 en 52) werd de 
Algemene Technische Dienst van het Ministerie van de 
Vlaamse G em eenschap  vergeten.
De vergadering drukt haar ongerustheid uit om trent de 
gang van zaken en stelt zich vragen over de gevolgde 
procedure. Wordt hier een vorm van consultatie van de 
belanghebbenden ingebouwd? Kri jgen die plans een no r
matieve waarde? Is hel concept niet te centralistisch op 
geval? Is er nog inbreng van onderuit mogelijk?
De VVPW dient er over te waken dat de plaatselijke 
besturen, wanneer er over hun stroomgebied een Bijzon
der Waterbeheersingsplan wordt opgem aakt, hun in
breng zouden doen en dat zij de mogelijkheid daartoe 
ook zouden kri jgen. De vergadering stelt ook vast dat de 
landbouwbelangen bij alle overheidsinitiatieven steeds 
minder aan bod komen. Z o  kon voorzitter Thom as vast
stellen dat bij een ecologische studie over saneringspro
jecten in het Velpedal de landbouwbelangen helemaal 
niet meer terug te vinden zijn.

R uitnlelijke aspekten.

l ie t gaal hier over de aanduiding van waterlopen op de 
kadastrale plans en tle inschrijving ervan. Dit is wel be
langrijk als instrument, als middel bij ruimingen bv. lie t 
kan als argument gebruikt worden t.o.v. de aange
landen.
De vraag is gesteld aan tle Minister van Financiën. 
Problemen inzake tle wetgeving en tle politie op  tle wa
terlopen aangaande ruimtcijke aspekten werden aanhan
gig gemaakt in een schrijven aan tle G em eenschapsm i
nister A kkermans. Kr zou o .m . een instructie moeten 
uitgaan naar tle verschillende provinciale directies van 
Sletlebouw om tle Polders en Wateringen te consulteren 
bij bouwaanvragen in tle nabijheid van waterlopen.

Konsnltieve KaaiI vaar Wetenschappelijk Onderzoek.

De VVPW zal uitgenodigd worden voor tle activiteiten 
van tle werkgroep Landbouwtechniek van deze raad. 
Deze wordt voorgezeten door Prof. C'h. Debouche van 
tle Rijksfaculteit van Landbouwwetenschappen te Ge- 
mbloux.

Polders en Wateringen worden opgenomen in tle voor
ziene adviesprocedure voor tle bescherming van een 
kindschap. Kr worden verdere stappen ondernom en om 
onze besturen ook te laten vertegenwoordigen in tle be
heersorganen tl ie zullen opgericht worden om de be
schermde landschappen in statui te houden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

De polderbesturen van de Provincie W est-Vlaanderen 
hebben de taak op zich genomen in te staan voor de 
organisatie van de algemene ledenvergadering voor 
1985.
Er werd dienaangaande reeds kontakt genomen met de 
H eer G edepu teerde  Hendrik O L IV IE R , die op provin
ciaal vlak o.m. bevoegd is voor de Polders en W aterin
gen. De jaarvergadering zal doorgaan op S novem ber  
l ()>5’5, vermoedelijk in het Provinciaal Hof op de Markt te 
Brugge. Aanvang om 13.30 uur.
G em eenschapsminister P. A kkerm ans. heeft reeds toe
gezegd. zo mogelijk, de vergadering toe te spreken.
Alle bestuursleden reserveren nu reeds deze dag in hun 
agentia!

MILIEUSTIJDIEDAG

Het landelijke gebied is vanouds het werkterrein voor 
land-, tuin-, en bosbouw.
Al werkend hebben boeren, tuinders en bosbouwers gro
te gedeelten van de groene ruimte gemaakt en verzorgd. 
Nog steeds zijn zij de belangrijkste gebruikers van het 
platteland, maar zij zijn niet meer de enigen die er aan
spraak op maken: steeds meer mensen uit de steden gaan 
er wonen of zoeken er hun ontspanning. Daarbij zijn 
natuur- en landschapsbehoud meer en meer in de publie
ke belangstelling gekomen.

De menselijke activiteiten leiden in deze m oderne tijd 
tot een steeds verdergaande versnippering van de open 
ruimte.
O m  aan de behoefte aan open ruimte, die een belangrijk 
element vormt voor ons geestelijk en materieel welzijn, 
tegemoet te komen worden maatregelen overwogen om 
wat nog rest zoveel mogelijk te beschermen. O p dit vlak 
zijn zij die begaan zijn met landschapsz.org en Polders/ 
W ateringen in grote mate op elkaar aangewezen.

Poch rijzen vragen en worden onze bestuurders gecon
fronteerd met beleidsmaatregelen die hen in het beheer 
van de waterhuishouding belangrijke beperkingen opleg
gen. Zo worden bij de studie van belangrijke sanerings- 
werken aan waterlopen begeleidende ecologische studies 
verplicht gesteld, wil men nog kunnen genieten van de 
toelagen die door de Vlaamse G em eenschap  toegekend 
worden bij de uitvoering van die werken.



Het programma voorziet in een eerste spreekbeurt tij
dens de voormiddag, waarbj de voornaamste e lementai
re ecologische begrippen en wetmatigheden zullen toege
licht worden. Voor het middaggedeelte hebben wij een 
spreker uitgenodigd die het verband kan leggen tussen 
de milieuproblematiek en het gebruik van de open ruim
te in het kader van de landbouwactiviteiten in het al
gemeen.

Deze studiedag gaat door op zaterdag, 21 sep tem ber  
/% ’.■>, in het Land- en Tuinbouwinstituut van St. Niklaas 
en richt zich tot al onze bestuurders.

De uitnodigingen voorzien van een aanmeldingsstrook 
zullen eerstdaags aan de Polder- en W ateringbesluren 
overeemaakt worden.

N.V. DEPRET
8360 Z eebrugge. 
R ouaanstraat 42

-  OPENBARE EN PRIVATE WERKEN —

-  VERHURING VAN MATERIEEL —

-  BAGGERWERKEN —

— BERGINGSW ERKEN —

Tele foon  0 5 0 -5 4  42 31 

Te lex  81.338 zbgvan

-  HAVEN- en WATERBOUW WERKEN



WIE BEN IK ? 
KENNISMAKING MET DE WATERING 
DER BAREBEEK.

Het kasteel van G raaf D. de Ribau- 
court.

H et public-relationsteam van de V V PW  was op donder- kasteel van Steenokkerzeel van Voorzitter G raa f  Daniël
dag 30 mei 1985 te gast bij de Brabantse W atering „D e de R ibaucourt ontvangen.
B arebeek” . H et gezelschap werd op het indrukwekkend

KAMPENHOUT

VILVOORDE

NATIONALE LUCHTHAVEN 

ZAVENTEM

W ATERING VAN DE BAREBEEK
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Omschrijving van de watering en diverse uitbreidingen.

De watering werd opgericht op 19 oktober 1923 onder de 
benaming „Watering van Perck” , onder het voorzitter
schap van Graaf Gaston de Ribaucourt, vader van de 
huidige voorzitter. De watering was volledig gelegen op 
het grondgebied van de vroegere deelgemeente Perk.
Op 28 mei 1952 werd de watering een eerste maal uitge
breid met de eigendomen gelegen op het grondgebied 
van de gemeenten Berg, Elewijt, Melsbroek en Vilvoor
de, die belang hebben bij de uitvoering van ge
meenschappelijke droogleggingswerken.
O p 27 maart 1969 werd door de algemene vergadering 
nogmaals beslist de watering voor een tweede maal uit te 
breiden. H ierdoor werden bij de watering van Perk inge- 
lijfd: 100 ha van het grondgebied van de gemeente Peu- 
tie, 90 ha van het grondgebied van de gemeente Elewijt, 
599 ha van het grondgebied van de gemeente Berg, 239 
ha van het grondgebied van de gemente K am penhout en 
42 ha van het grondgebied van de stad Vilvoorde. Deze 
uitbreiding werd door de Minister van Landbouw goed
gekeurd op 5 april 1971. De totale oppervlakte na de 
tweede uitbreiding bedraagt 1.617 ha.

D oor deze twee uitbreidingen strekt de omschrijving der 
watering zich uit over het grondgebied van verscheidene 
gemeenten en is de benaming „watering van Perk” niet 
m eer verantwoord. In zitting van 14 juni 1972 wort door 
de algemene vergadering beslist de benaming „watering 
van Perk”te veranderen in „watering der B arebeek” naar 
de naam  van de bijzonderste beek die de watering doo r
kruist.

Verschillende landbouwers van het gehucht Houtem  
(stad Vilvoorde) hebben aan de stad Vilvoorde gevraagd 
de mogelijkheid te willen onderzoeken om ook te kun
nen aansluiten bij de watering. O p 4 mei 1983 heeft de 
gem eenteraad van Vilvoorde met algemeenheid van 
stemmen dan ook gevraagd aan de watering, om het ge
hucht H outem , dat zeer landelijk is, te mogen inlijven bij 
de watering.
O p 9 juli 1984 werd deze derde uitbreiding goedgekeurd 
door de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke O rd e
ning, Landinrichting en N atuurbehoud, zodat de totale 
oppervlakte thans 2.247 ha. bedraagt.
Opvallend is wel het feit dat de belangrijkste uitbreidin
gen er gekomen zijn op vraag van de landbouwers zelf 
wiens eigendommen zich niet in de omschrijving van de 
watering bevonden.

De Barebeek, hoofdwaterloop van de Watering.
Waterlopenstelsel.

De hoofdader van de watering is de Barebeek. Deze 
waterloop werd in 1964 gekalibreerd. Deze kronkelende 
waterloop van tweede categorie heeft echter weinig ver
val. Dit heeft tot gevolg dat er heel wat paal- en vlech
twerk bij komt kijken buiten het gewone ruimings-, oe- 
verversterkings- en grondwerk.
D e belangrijkste waterlopen zijn: nrs. 2.089 en 2.003: 
Lelle-Lei- en Barebeek  (tweede categorie),  nr. 2.085, de 
Platte Steenbeek (tweede kategorie), nr. 2.087, de Dode 
Beek (tweede kategorie), nr. 2.085, de Platte Steenbeek 
(derde kategorie), oud nr. 11, de Leibeek (derde kate
gorie).

Om  de vier jaar  worden alle waterlopen van vierde kate
gorie gesaneerd. De watering heeft een D .A .C .-p ro jek t  
verkregen zodat 10 bekenruimers aan de slag konden om 
de ontwatering vooral via kleine greppels oordeelkundig 
te laten gebeuren.

Een  probleem dat zich in vele polders en wateringen stelt 
is dit van de lozing van afvalwater. O nder de gelding van 
de wet van 11 maart 1950 kon in de waterlopen van de 
polders en wateringen geen afvalwater geloosd worden 
zonder toelating van het bestuur, behalve het water van 
gemeenteriolen.
D e  wet van 1950 werd opgeheven door de wet van 26 
maart 1971 ter bescherming van het oppervlaktewater 
tegen verontreiniging. Voortaan is alle lozing van afval
water onderworpen aan vergunning. Voor het lozen van 
normaal huisafvalwater in de openbare riolen wordt de 
machtiging verleend door het College van Burgemeester 
en Schepenen.

—  14 —



Een kavelsloot, met de liand uitgediept door werklieden van het D .A .C .

Het Bestuur van de Watering „De Barebeek”, met enkele leden van de 
werkgroep PR.

V oor alle andere  afvalwater wordt de machtiging ver
leend door de directeur van de waterzuiveringsmaat- 
schappij w aaronder de lozingsplaats ressorteert; dit ge
schiedt na het inwinnen van bepaalde adviezen; de be
voegde Minister kan de toelating intrekken of wijzigen 
en er kan ook onder bepaalde voorwaarden in beroep 
gegaan worden bij de Koning.
Al m et al kom t het er op neer dat de polder/watering 
geen enkele zeggingsschap m eer heeft over het lozen van 
afvalwater dat in hun w aterlopen kan terecht komen. 
O ok op dit terrein is dus werk klaargelegd voor de nieu
we wet op de polders en wateringen.

O ok  het afleveren van bouwvergunningen voor het op
richten van gebouwen houdt niet steeds rekening met het 
bestaan van afvoerkanalen: de elementaire voorzichtig
heid toont dat op een bepaalde afstand van afvoerkana
len m oet worden gebouwd.
Tijdens de saneringswerken van de B arebeek  diende een 
aardgasleiding verdiept te worden. D e firma Distrigaz 
heeft bereidwillig en gratis dit werk opgeknapt.

Opvallend is wel dat hier vijf m eter  langsheen de B are
beek  m eegemaaid wordt hetgeen de ruimingswerken van 
de waterloop vergemakkelijkt.
Toch dient er nog ontzaglijk veel manueel geruimd daar 
de waterlopen in een watering zich veelal kronkelen tus
sen bossen en bebouwde gebieden.
Wij wensen hier nogmaals een lans te breken voor een 
beter politiereglement. H et  huidige is onduidelijk en 
voor interpretatie  vatbaar zodat betwistingen soms lang 
kunnen aanslepen terwijl sommige land- en tuinbouwers 
ondertussen schade lijden.
D e watering m oet onmiddelijk kunnen  ingrijpen w an
neer schade dreigt en dat individuele belanghebbenden 
die m et de ingreep niet akkoord gaan achteraf gerechter
lijk beroep  zouden kunnen aantekenen.

Bestuur en personeel.

D e watering telt 7 bestuursleden en een part-time ont- 
vanger-Griffier:

Voorzitter:
G raaf D . de Ribaucourt, Kasteel van Perk, 3081 Perk.

in dienst sedert 28.04.61.
O ndervoorzitter:
D e Laet Frans, B reem straat 52, 3081 Perk.

in dienst sedert 14.06.73.
Leden:
V an Heffen Corneel, Boektsestraat 10, 3081 Perk.

in dienst sedert 28.04.70. 
Coorem ans Frans, Oostdijk  43, 2668 Tisselt.

in dienst sedert 21.06.78. 
Pasteels Frans, Langestraat 27, 3090 Kam penhout.

in dienst sedert 14.06.73. 
V erm uyten Leonard , K am penhoutsebaan  46, 3091 Berg.

in dienst sedert 14.06.73. 
V an Tongelen Philip, S int-Katharinastraat 71, 1920 Die- 
gem. in dienst sedert 28.04.82.
O ntvanger-G riffier is M evrouw D e Neef Angèle, Walen- 
baan 4, 3081 Perk. Zij is pas sedert 01.01.85 in dienst.
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I lel personeel omvnl een dijkwnchlci, Iwee tewerkge
stelde werklozen en tien D. A .( ',-ers .

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gem eente
huis van Perk waar ook de algemene vergaderingen geor
ganiseerd worden. De bestuursvergaderingen gaan door 
ten huize van de ontvanger-griffier.
De algemene vergadering telt 100 stemgerechtigde inge
landen. De eigenaars die 3 ha. ol' meer bezitten zijn 
stemgerechtigd.
Het bestuur is vooral samengesteld uit land- of tu inbou
wers. Ieder bestuursid heeft zijn bepaalde gebied en taak 
zodat een snelle opvolging van de problemen gewaar
borgd is. De sterkte van deze gedecentraliseerde wate
ring is dan ook dat de knelpunten onmiddellijk opge
spoord en verholpen worden.

Ook deze watering is weerom een uitstekend voorbeeld 
waarbij de belanghebbende „ter p lekke” participatie in 
de probleemformulering hebben.

Reginald Bosman.

Noot. Uil de voorstelling van de l ’older Noord-W atcring  
i'tin Veiirnc (Je jaargang nr. <S’, b h . 2(l) heeft hel zetdui- 
veltje ons parten gespeeld. De dienstwagen staal namelijk 
niet ter beschikking van de D ijkgraaf/naar wordt gebruikt 
door de Dijkwachter.

agrotechnie
raadgevend  in g en ieu rsbu reau

adviseert - on tw erp t en  
b e g e l e i d t  de u itvoering  van :

• hootdkantoor

in te rnationaal rog ie rcentrum  
22* verd iep ing - bus 407 
1000 brussel 
tel. 02 /21 7 16 20

• regionaal kantoor
m aastrichterstw g 1 
3500 hasselt 
tel. 0 1 1 /2 2  75.65

rioleringen
—  totale rio leringsplans
—  riolen, moerriolen, kollektoren, persleidingen
—  rioolgemalen

zuivering van afvalwaters
—  zuiveringsinstallaties voor 

hu ishoude lijk /industriee l afvalwater

—  slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties
—  baggerslib

•  drainage
—  drainage voor landbouwdoeleinden
—  specifieke ontwateringsproblem en van 

sportvelden, woongebieden
•waterbeheersing

—  herkalibreren waterlopen
—  wachibekkens
—  gemalen
—  stuwen/waterm olens

• grondwater
—  opsporen verontre in ig ing 

bescherm ing grondwater
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RECHTSTOESTAND VAN DE 
ONTVANGER-GRIFFIER BIJ DE FUSIE 
VAN POLDERS/WATERINGEN.

D e Heer /'. De Buel, B es tuit rssecre tu ris, 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Algem ene Adm inistratieve Diensten,
Bestuur Wetgeving en Rechtskundige Zaken.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 juni 
1957 betreffende de polders en van de wet van 5 juli 1956 
betreffende de wateringen, neemt het ambt van on tvan
ger-griffier een einde op de leeftijd van 65 jaar (efr. art. 
51).

De wet bepaalt een leeftijdsgrens zonder evenwel de m o
gelijkheid uil te sluiten aan het betrokken ambt vroeger 
een einde te stellen. H et ambt van ontvanger-griffier is 
inherent aan het bestaan van de polder of watering. De 
verdwijning van de Polder/Watering impliceert de ver
dwijning van het ambt.

Het koninklijk besluit dat op grond van art. 6 van de 
voornoem de wetten de overgang regelt van goederen, 
rechten en schuldvorderingen en schulden van de gefu
sioneerde polders/wateringen verplicht de nieuwe pol
der/watering geenszins de ontvanger-grifficr(s) van de 
opgeheven polders/wateringen in dienst te nemen en 
evenmin om een vergoeding uit te keren wegens het ver
lies van betrekking.

Daarentegen werd doo r  de wet van 23 juli 1971 betref
fende de samenvoeging van gemeenten en de wijziging 
van hun grenzen alsmede door de wet van 26 juli 1971 
houdende organisatie van de agglomeraties en de federa
ties van gem eenten, de verdere tewerkstelling gewaar
borgd van de personeelsleden van de samengevoegde ge
meenten en van de gemeentelijke instellingen en dien
sten betrokken bij de overdracht van bevoegdheid aan 
de agglomeratie of de federatie.

In deze zin vonniste de rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge op 29 maart 1982 in de zaak De Wispelare tegen 
de Damse Polder.

Dit vonnis wijkt niet af van de bovenvermelde in terpre
tatie van de kwestieuze wetten zoals deze werd weerge
geven in het antwoord van de heer Minister van Land
bouw op de vragen nrs. 30 en 61 van de Heer De Bondt 
dd. 3 januari 1975.

O vereenkomstig het koninklijk besluit dat de overgang 
van vermogens regelde, kende de rechtbank een vergoe
ding toe uit hoofde van achterstallige wedde, zijnde een 
door  de nieuwe polder overgenom en schuld. Het is niet 
duidelijk waaraan die vergoeding precies beantwoordt, 
maar waarschijnlijk heeft ze betrekking op reeds gepre
steerde diensten. De rechtbank ging evenwel niet in op 
de eis tot schadevergoeding ten bedrage van het nog ver
schuldigd loon tot op het ogenblik dat be trokkene de 
leeftijd van 65 jaar  zou bereiken. Het valt wel op dat de 
rechtbank niet geantwoord heeft op de argumentatie  van 
eiser die verwijst naar de vaste benoeming om de bedoel
de schadevergoeding te eisen.

Volgens dc algemene beginselen inzake het openbaar 
ambt kan aan de bediening van een personeelslid in sta
tutair verband een einde worden gemaakt onderm eer om 
reden van de afschaffing van de bediening. Vermits een 
vaste benoeming als een eenzijdige administratieve 
rechtshandeling moet worden aangem erkt, beslist de be
noemde overheid eenzijdig over de toekenning van een 
vergoeding in het geval dat het statuut daarom trent niets 
bepaalt. Het staat de algemene vergadering van de pol
der of watering dus vrij te beslissen of een vergoeding 
wordt uitgekeerd. Deze beslissing valt onder het toezicht 
van de provincie. Het ware dan ook aangewezen dat de 
Provincie voor de goede gang van zaken een beleidslijn 
zou uitstippelen of richtlijnen zou geven.

—  17 -



REALISATIE VAN HET POMPSTATION 
EN DE BIJHORENDE INFRASTRUCTUUR 
IN DE POLDER VAN GREMBERGEN.

1. ALGEMEEN.

In 1975, naar aanleiding van de geplande aanleg van 
Rijksweg nr. 60 doorheen de polder, heeft het Polderbe
stuur, zich bewust van de blijvende weerslag die dergelij
ke infrastructuurwerken op de waterhuishouding zouden 
hebben en zich realiserend dat de lozingsmogelijkheden 
van de verschillende waterlopen naar de Schelde zouden 
afnemen, besloten om een onderzoek in te stellen naar 
verbeteringsmogelijkheden van de waterhuishouding.

Inderdaad, door de aanleg van R W  60, zouden bijna alle 
geklasseerde en erkende polderwaterlopen afgesneden 
worden van hun normale loop naar de Schelde (o.a. 2 
waterlopen van 2e, 4 waterlopen van 3e kategorie en 6 
poldergrachten).

Om de normale afvoer van elke afzonderlijke waterloop 
te bestendigen, zouden een negental overwelvingen van 
ongeveer 60 m eter  lengte dienen aangelegd te worden 
onder R W  60, met afmetingen afgestemd op onder- 
houdsmogelijkheden en een konstruktiewijze aangepast 
aan mogelijke zettingen van de ondergrond, ingevolge 
de aanleg van het weglichaam in ophoging.

Minister P. A kker- 
mans bij de onthulling 
van het pompgemaal 
van Grembergen op 
24 mei 1985.

Dit zou enorme investeringskosten meebrengen, waarbij 
men toch nog steeds met een gebrekkige ontwaterings- 
mogelijkheid langs natuurlijke weg (getijde-sluizen) zou 
blijven zitten. Hieruit groeide de idee om de afgesneden 
waterlopen langs elke zijde van de R W  60 te verbinden 
door een gracht langs de Rijksweg.

Twee onderdoorgangen onder de Rijksweg en één bin
nendij kdoorsteek volstonden nu om al het water relatief 
dicht bij de Schelde te verzamelen (bij sluis 4 in het 
Broek).

G ekom bineerd  met de oprichting van een pompstation 
zouden de hier voorgestelde werken een aantal voorde
len bieden voor het beschouwde gebied:
- het beter in de hand houden van de waterhuishouding 
(getijde-onafhankelijkheid) d.m.v. een pompstation, 
met toch nog de natuurlijke lozingsmogelijkheden voor
handen bij lage getijden;
- het kunnen likwideren van een sluis, die bij behoud 
zou m oeten vernieuwd worden;
- het verminderen van het aantal lage overwelvingen 
onder de Rijksweg, inbegrepen de eraan gepaarde hoge 
onderhoudskosten ;
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- meer veiligheid, doordat de op een verhoogd grondli- 
chaam aangelegde Rijksweg een binnendijk vormt, die 
G rem bergen, H am m e en Zele beschermt bij doorbraak 
van de Scheldedijk te G rem bergenbroek  of Moerzeke.

Na overleg met de verschillende bevoegde instanties 
werd de laatste oplossingsmogelijkheid aangenomen en 
verder uitgewerkt. D e noodzakelijk geachte werken ter 
verbetering van de polderwaterhuishouding werden in 
fasen opgesplitst.

Fase 1.

Verzamelgrachten langs de Rijksweg 60 m et bijhorende 
uitbatingswegen, evenals de 2 noodzakelijk blijvende af
sluitbare overwelvingen onder de Rijksweg en de bin- 
nendijkdoorsteek.

Fase 2.

H et oprichten van een pompstation met uitmondings- 
konstruktie bij sluis 4 in het Broek, evenals de b ijhoren
de wachtkom, de verbindingsgracht naar de langsgrach- 
ten, de nodige wegenisinfrastructuur en aanpassing van 
de Scheldedijk tot 8.00 meter T A W  volgens het Sigma- 
plan ter plaatse van de Scheldedijkdoorsteek (op ver
zoek van de Dienst der Zeeschelde).

Fase 3.

H et aanpassen van de verschillende hoofdwaterlopen 
met de bijhorende kunstwerken.

Fase 4.

Het aanpassen van zijbeken welke afwateren op de 
hoofdw aterlopen .

H eden  zijn Fase 1 en Fase 2 gerealiseerd:
- Fase 1 is uitgevoerd in het kader van de w erken aan 
R W  60: het in opdracht van de Polder opgem aakte  on t
werp werd door het Ministerie van O penbare  W erken 
uitgevoerd.
- Fase 2 werd tot stand gebracht in het kader van twee 
afzonderlijke aanbestedingen:

- Bouwkundige werken en infrastructuur,
- E lektromechanische uitrusting.

2. GEBIEDSKENMERKEN.

Polderoppervlakte.
De oppervlakte van de Polder bedraagt ongeveer 1.600 
hectare.

Topografie.
D e hoogteligging varieert van 2,20 m eter  T A W  tot 6,50 
m. TA W . D e bebouwde kom van G rem bergen ligt op 
ongeveer 5,00 m. TAW .

Hydrografie.
- Totale waterlooplengte in de Polder: 40 km.
- aantal afwaterende sluizen: 6 (blijven in de toekomst 
behouden  na vernieuwing of aanpassing door de Dienst 
der Zeeschelde).

Ontvanger-Griffier 
M. Dierickx, schetste 
de problematiek om 
trent de realisatie van 
het pompgemaal.
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Hydrologie.
Meer dan 800 ha. waren erg waterziek omwille van de 
toestand der waterlopen en/of kunstwerken, maar vooral 
ten gevolge van de gestremde lozing van de hoofdwater
lopen op de Schelde door de tijwerking.

Bodem kundige toestand.
Bodemkundig variëren de gronden in het gebied van 
zandgronden over lemig- zandgronden en lichte zand- 
leemgronden tot zandleemgronden.

3. SAMENVATTING VAN DE UITGEVOERDE 
WERKEN. KOSTPRIJS.

Langsgrachten.

De langsgracht west is ongeveer 3 km. lang, heeft een 
bodembreedte van 3 m eter  en een bovenbreedte van on
geveer 10 meter. De taluds zijn versterkt met schanskor
ven. De doorsteek door de dijk (45 m.) is een koker van 
3,00 x 1,25 m. en is voorzien van een afsluitinrichting. De 
overwelving onder de Rijksweg, die 50 m eter  lang is, 
meet 5,00 x 1,50 meter en is eveneens uitgerust met een 
afsluitinrichting. Voorts zijn er op deze langsgracht 2 
bodemvallen en een vaste stuw gebouwd.
De langsgracht oost is 800 m eter  lang, heeft een bodem 
breedte van 1,50 m eter  en een bovenbreedte van 8 m e
ter. De taluds zijn hier eveneens versterkt met schans
korven. De overwelving onder de Rijksweg heeft een 
diameter van 1,50 m eter, is 78 meter lang en voorzien 
van een afsluitinrichting.

D e  kostprijs voor het aanleggen van de langsgrachten en 
de uitbatingswegen bedroeg ongeveer 50 miljoen frank 
(excl. BTW) ten laste van het Ministerie van Openbare  
Werken.

Bouwkundige werken van het pompgemaal. 
Wachtkom en Infrastructuurwerken.

H et gebouw, persleidingen (totale lengte 2 km.) en uit- 
mondingskonstructie zijn op palen gefundeerd.
D e  instroomkanalen, de pompenruimte, de persleidin
gen, de toezichtsschouwen op de Scheldedijk, de eigen
lijke uitmondingstrechter en de verlenging van de be
staande sluis zijn in gewapend beton uitgevoerd. De 
dienstenruimte en de hoogspanningsruimte boven de ge
wapende betonkelders zijn in landschapsvriendelijk m et
selwerk opgetrokken.
D e wachtkom werd gevormd door de verbreding van de 
spuikom van de sluis. De wachtkom heeft een oppervlak
te van ongeveer 115 are en een stockeringskapaciteit tus
sen aan- en afslagpeil van ongeveer 6.000 m3.
H et Broek  watert rechtstreeks in de wachtkom af. Het 
grootste gedeelte van de Polder ontwatert via de langs
grachten langs de Rijksweg en de verbindingsgracht in de 
wachtkom.
D oor eenvoudige aanplantingen en grasstroken te voor
zien, is getracht het gemaal en zijn randvoorzieningen in 
het bestaande landschap in te passen.
D e  kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 
60.000.000 frank, exclusief BTW , herzieningen inbegre
pen. D e werken werden voor 100 % gesubisidieerd door 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Stad 
D enderm onde en de gemeenten H am m e en Zele. Deze 
werken werden uitgevoerd door de NV Aquavia.

Zicht op het pom pge
maal en de 
wachtkom.
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Elcktroinechanischc uitrusting van het pompstation. 4. WATERPEILEN.

l ie t  pompgcmaal is uitgerust niet 3 vertikale, gesloten 
schmefpompen met een kapaciteit van 60 m3/min/pomp 
hij een statische opvocrhoogte  van 2 meter.
De elektromcchanische uitrusting omvat voorts:
- in elk van de perskanalen: elektrisch bediende vlinder- 
kleppen, terugslagkleppen in de uitmondingstrechter en 
afsluitschuiven in de toezichtschouwen op de dijk;
- krooshekken met volautomatische reinigingsinstalla- 
tie, voorzien van transportband en opvangcontainer;
- 3 afsluitschuiven opgesteld langsheen de Rijksweg die 
electrisch bedienbaar zijn vanuit het pompgemaal;
- 1 handbediende afsluiter in de binnendijk;
- takeisystemen met een draagkracht van 40 kN en een 
hydrofoorinstallatie die spoelwater onder hoge druk ver
leent.

Naast signalisatie en alarmering, o.a. door middel van 
telefonie, en handbedieningsmogeiijkheid van alle appa
ratuur, is de besturing van de pom pen en van de bijho
rende krooshekreinigingsinstallatie automatisch afgere
geld op de waterpeilen. Het m oderne automatiserings
systeem is uitgewerkt met M .C.C. (M otor Contro  Cent- 
re)-technieken, die een vlotte bedrijfsvoering mogelijk 
maken door grote uitwisselbaarheid van de onderdelen.

De kostprijs van de electromechanische uitrusting, die 
gebouwd werd door de NV Siemens, bedroeg ongeveer 
29 miljoen frank, exclusief BTW , herzieningen inbegre
pen. Deze werken werden eveneens voor 100 % gesubsi
dieerd door het Ministerie van de Vlaamse G e 
m eenschap, de Stad D enderm onde en de gemeenten 
H am m e en Zele.

I’oltlcrpcil.
Minimaal:
Normaal:
Maximaal:

Buitenpeil.
Normaal:

Maximaal:
H .H .W .:
H.W .:
L .H .W .:

Minimaal:
H .L .W .:
L.W.:
L .L.W .:

1,10 m. TA W  
1,40 m. T A W  
1,70 m. T A W

3,30 m. T A W

6,96 m. T A W  
5,06 m. T A W  
3,42 m. T A W

3.72 m. T A W
1.72 m. T A W  

0.32 m. TA W .

5. BESLUIT.

D oor het zo kom pakt, funktioncel mogelijk uitwerken 
van de pompinstallatie is getracht met zo beperkt m oge
lijke investeringen en uitbatingskosten de w aterhuishou
ding van een relatief groot poldergebied te beheersen. 
Gelijktijdig werd van de mogelijkheid gebruikt gem aakt 
om de verloren ruimte boven de pompinstallatie in te 
richten als sober vergaderlokaal voor het Polderbestuur.

Vermelden we nog dat het ontw erp van de werken opge- 
maakt werd door de NV. A G R O T E C H N 1 C  te Brussel.

Specialist op gebied van ontratting 
van 

gemeenten en ondernemingen 
stelt voor ...

Een nieuwe lokaas specifiek voor muskusratten

Rastop”Speciaal’vaormuskusratterr

—  E rke n d  in  B e lg i i  o n d e r  h e t n r .  6402
—  G e p a te n te e rd  In  18 la n d e n

Voor alle inlichtingen: 
Laboratoria RASTOP
Place Charles II, 3 
6000 CHARLEROI
Tel. 071/313804 - 328064
T e l e x :  51505 -R A S T 0 P -B



OFFICIËLE INGEBRUIKSTELLING VAN 
DE ZOUTKEETWATERGANG IN DE 
POLDER VAN HET LAND VAN W AAS 
(ONTWATERING VAN DE 
NIEUW-ARENBERGPOLDER)

Reginald Bosman,
Ontvanger-Griffier van de 
Polder van het L and  van Waas.

1. ALGEMEEN:
POLDER VAN HET LAND VAN WAAS.

Sinds het begin van de zeventiger jaren  zijn er zowel 
door het bestuur van de Polder van het Land van Waas 
als door de vroegere Landelijke W aterdienst tal van be
langrijke werken ter sanering van de agrarische infra
structuur van de streek tot stand gebracht.

Minister Akkerm ans tijdens zijn bezoek aan de Zoutkeetwatergang, de 
realisatie die Nieuw Arenberg van wateroverlast moet vrijwaren.

Te vernoem en zijn:
- de aanleg van diverse grote watergangen,
- de bouw van een tweetal pompgemalen,
- de verbetering van landbouwwegen.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de waterbeheer- 
singswerken niet alleen noodzakelijk waren vanuit zuiver 
intern landbouwkundig-hydrologisch oogpunt, m aar m e
de tot stand moesten komen door de industriële ontwik
keling van de Linker Scheldeoever. De uitbouw van deze 
industriezone had immers een grondige verstoring van de 
normale waterafvoer tot gevolg.

Naast de genoemde reeds uitgevoerde werken zijn er bij 
het polderbestuur onder leiding van zijn dynamische 
Dijkgraaf, de heer G. Van Goey, nog diverse projekten 
ter verbetering van de waterhuishouding en de ontslui
ting van het gebied in voorbereiding.

Het geheel van de cultuurtechnische werken zal er zeker 
toe bijdragen de uitbatingsmogelijkheden van de land
bouwgronden voor de toekomst te verzekeren.

D e  watergang die op 19 april 1985 ingehuldigd werd staat 
in voor de afwatering van het noordelijk poldergebied, 
meer bepaald Nieuw-Arenberg en een gedeelte van 
Doelpolder, en kadert dan ook in het totale waterbe- 
heersingsplan voor de streek.

2. NIEUWE WATERGANG NIEUW-ARENBERGPOL
DER NAAR POMPSTATION DOELPOLDER.

D e afwatering van vooral Nieuw-Arenberg was als zeer 
gebrekkig te kenm erken en geschiedde door middel van 
een oude gemetselde sluis met hoog gelegen vloerpeil 
naar de aanpalende Prosperpolder, welke op haar beurt 
het overtollige water via een getijdesluis in de Schelde 
loosde. Reeds in de zestiger jaren, nog voor de fusie tot 
de huidige Polder van het Land van Waas, is getracht het 
afwateringsprobleem van Nieuw-Arenberg tot een oplos
sing te brengen door het oprichten van een pompgemaal 
ter hoogte van voornoem de sluis. D aar  dit plan echter 
stuitte op diverse bezwaren, is het nooit verwezenlijkt.

H et is slechts nadat door de Dienst Ontwikkeling Linker 
Scheldeoever, in het kader van de uitbouw van de indus-
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Iriezone en de hierdoor noodzakelijke aanpassing van de 
waterhuishouding, een pompgemaal werd opgericht aan 
de Seheldedijk te Doel, dat een definitieve oplossing kon 
worden gegeven aan de wateroverlastproblemen in 
N ieuw-Arenbcrgpolder. Een nagenoeg geheel nieuw ge
graven watergang - Zoutkeetw atcrgang genaamd - over 
een lengte van circa 4 km. doorheen Nieuw-Arenberg en 
D oelpolder en aansluitend op het pompgemaal, staat 
thans in voor de afwatering van het betrokken polderge
bied.

Dom' het regelen van de pomppeilen en het in de hand 
houden van het watertransport door het bedienen van de 
stuw, evenals in noodgeval van de schuif ter hoogte van 
de Saftingedijk, kan de waterhuishouding van de 810 ha 
grote N ieuw-Arenbergpolder, evenals van een 400 ha in 
Doelpolder, doeltreffend in de hand gehouden worden. 
Dit zal zowel natuur als de landbouw ten goede komen.

Ontwerper: N .V. Agrotechnie, Brussel.

Aannem er: N.V. A m baro , Lichtaart.

De verbeteringswerken omvatten:
- het op de juiste dwarsdoorsnede brengen van de wa
tergang;
- het onder eenparige helling aanloggen van de bodem;
- het aanleggen van nieuwe of vervangen van bestaande 
kunstwerken (kokerduikers, stuw, schuif);
- het plaatsen van oeverversterkingen (betonpalen  en 
platen);
- het degelijk onderhouden  en beheren van de verwezc- 
lijkingen.

3. ONTWERPNORMEN DER WATERLOOP.

Voor berekening van het nieuwe waterloopprofiel is ge
bruik gemaakt van de formule van Manning:
O  A .k m.R 2/3.S'/2

Als ontw erpnorm en zijn aangehouden:

- maatgevend afvoer: gelet op de topografie en de bo
demgesteldheid, is de voor dergelijke gebieden algem
een gehanteerde afvoerfaklor van 1,2 I./sec/ha aange
houden.

- max. s troomsnelheid bij maatgevend afvoer is op 0,60 
m/sec gesteld. Deze snelheid wordt in dit gebied prak
tisch niet bereikt gezien de zeer geringe hellingen die 
hier overwegend voorkomen.

ontwateringsdiepte: gestreefd is naar een ontwate- 
ringsdiepte van minimaal ca 0,80 meter onder  het maai
veld.

- wandruwheidsfaktor: kn) 40

- taludhclling: gelet op het stroomgebied is een talud- 
helling van 6/4 aangehouden.

De nieuw aan te leggen watergang vertrekt aan de Sluis
straat, ongeveer ter hoogte van de O ude Sluis in Nieuw- 
A renbergpolder en het tracé volgt de bestaande waterlo
pen en grachten in de richting van de Saftingedijk ter 
hoogte van Saaftinge. Hier wordt de dijk gekruist en 
volgt de watergang de perceelsgrachten in Doelpolder 
om ter hoogte van de Olifant aan te sluiten op de  water
gang die naar het pompgemaal loopt.

De afwaterende oppervlakte van Nieuwe-Arenbergpol- 
der  bedraagt 810 ha. Nabij het pompgemaal omvat het 
stroomgebied van de watergang 1.190 ha. De totale leng
te van de watergang bedraagt ca. 4 km.

4. KENMERKEN VAN DE WATERGANG.

O P  G R O N D G E B IE D  N IE U W -A R E N B E R G P O L D E R  
(BW H A .)

- bodem breedtc :  2,00 tot 2,50 meter. Taluds: 6/4
- diepte ten opzichte van de laagste gronden: ca. 1,80 
meter.
- bovenbreedte: ca. 8,00 nieter.
- volgt gedeeltelijk de bedding van een oude kreek.
- ter plaatse van Saftingedijk is een stuw voorzien voor 
de peilregeling in de N ieuw -A renbergpolder en een 
schuif voor in geval van calamiteiten (dijkdoorbraak).
- enkele kokerduikers en prcfabclem enten zijn voorzien 
als perceelsovergang.

O P  G R O N D G E B IE D  D O E L P O L D E R  (380 HA. )

- bodem breedte 3.00 tot 4,00 meter. Taluds: 614
- bovenbreedte ca. 9,50 meter.
- diepte ten opzicht van de lage gronden: ea. 1,80 meter.
- het tracégedeelte door de D oelpolder is hoofdzakelijk  
een doorvoerleiding ten bate van de afwatering van de 
Nieu w-A renbergpolder.
- ter plaatse van wegkruisingen en overgangen zijn k o 
kerduikers voorzien.

O ver het ganse tracé werd taludversterking bestaande uit 
betonpalen en platen aangebracht. G eheet stroom af
waarts, nabij het pom pgem aal, werden schanskorven ge
bruikt.

5. KENMERKEN POMPGEMAAL (D.O.L.S.O.)

- Bemalingsgebied: 1.190 ha. (Nieuw-Arenberg: 810 ha. 
Saftingedijk tot Oostlangeweg: 100 ha. zijioop Oostlan- 
geweg: 210 ha. 70 ha.)
- Capaciteit: 4 pom pen van elk 70 nvVmin. (of 1,17 n r /  
sec)
- Aanslagpeil l ste pomp: 0,50 m. T A W
- Aanslagpeil 4lle pomp: 0,80 m. T A W
- afslagpeil: 0,40 m. T A W

De aan- en afslagpeilen zijn instelbaar.



6. HISTORISCHE VERKLARING VAN DE NAAM 
„ZOUTKEET'WATERGANG”
O p verscheidene, niet-recente kaarten vond het Polder
bestuur de toponiem „Z o u tk ee t” .
Het was dus zinnig de nieuwe watergang als „Zoulkeet-  
watergang” te benam en, tem eer om dat de naam herin
nert aan de zeer oude bedrijvigheid van het turfsteken in 
de polders.
Turf  (gedroogd veen) was niet alleen de middeleeuwse 
brandstof bij uitstek, maar er werd ook zout uit gewon
nen door verbranding. Dergelijke zoutwinning gebeurde
in een „zoutkeet” .

Het verpachten door de Heer van Beveren van zi jn veen
gronden bracht een systematische verkaveling mee en er 
werd een net van moerleden gegraven voor het vervoer 
van de turf die tot in grote steden als G ent,  Antwerpen 
cn Brugge werd verhandeld.

De Wase Polders waren wat de turfwinning betreft zeer 
belangrijk en het ware goed de herinnering hieraan te 
bewaren.

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

L ie rb aan  108 - 2870 P U T T E b ij  M ech e len

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.



WATERBEHEERSING IN VERBAND MET 
DE PLANTENGROEI. 
NOODZAAK VAN KUNSTMATIGE 
WATERVOORZIENING BIJ DROOGTE 
(DEEL II).

Ir. ./. De Sm et 
Irrigatie-ingenieur bij de 
N V  Belgronui

INLEIDING.

In deel I van deze artikelenreeks werd aangetoond dat 
voor een gemiddeld jaar het verschil tussen dc neerslag 
en dc potentiële evapotranspiratic  negatief is tijdens het 
groeiseizoen. Dit betekent niet noodzakelijk dat de plant 
een watertekort zal hebben aangezien de bodem  supple
mentaire waterreserves kan bevatten die dan aangespro
ken worden.
In droge jaren zal het neerslagtekort groter zijn, of ook 
kan de verdeling ervan ongunstig zijn, zodat perioden 
kunnen optreden waarbij de plant effektief een tekort 
aan water heeft.

In het hiernavolgend gedeelte zal het vermogen van de 
bodem  beschreven worden om water beschikbaar te stel
len voor dc plant tijdens zulke droge periodes. Er zal 
blijken dat onder sommige omstandigheden een produk- 
tiedaling kan op treden als gevolg van droogtestress. In 
streken waar de bedrijfsvoering zeer intensief is, kan de 
vraag gesteld worden of kunstmatige watervoorziening 
dan niet economisch verantwoord is. Dit is het tweede 
aspekl dat hierna zal behandeld worden nadat eerst een 
korte beschrijving zal gegeven worden van technisch m o
gelijke oplossingen die ter beschikking staan van de be
drijfsleider.

AANVOER EN BESCHIKBAARHEID VAN WATER 
UIT DE BODEM BIJ DROOGTE.

Een plant neemt nagenoeg al het voor haar groei beno
digde water op via haar wortels.
Er werd reeds op gewezen dat de mogelijkheid bestaat 
voor de plant om aan de verdamping te voldoen via het 
systeem water - bodem. Hierbij vervult de bodem  de rol 
van buffer. Dit betekent dat overtollig regenwater tij
dens nattere perioden of bij lage verdamping tijdelijk 
gestockeerd wordt in de bodem en later bij droogte be
schikbaar wordt voor de plant, l ie t  bufferend vermogen 
van de bodem is niet onbeperk t zodat toch stress zal 
ontstaan als de droogte hevig is of lang aanhoudt. Om 
liet bufferend vermogen te begrijpen zullen wij de be
grippen vochtgehalte van een bodem , veldkapaciteit en 
vcrwelkingspunt h ieronder nader uitleggen.

a) Fysische beschrijving van de vochttoestand van de 
bodem.
Allereerst speelt de aard van de bodem  een rol bij de 
hoeveelheid vocht die erin kan aanwezig zijn. Deze 
wordt hoofdzakelijk bepaald door de grootte  en verde
ling van de bodcmkorrels waaruit hij is samengesteld 
(textuur). Zw are bodems of klei bestaan hoofdzakelijk 
uit zeer fijne met het oog onzichtbare bodemdeeltjes die 
bij aanraking vettig aanvoelen. Bij leemgronden zijn de 
koreeldeeltjes iets groter maar nog steeds zijn zij kleve
rig en voelen poedervormig aan. Alleen bij zandbodems 
zijn de korrels met het blote oog zichtbaar en voelt de 
bodem  ruw aan.
D oor verschillen in korrelverdeling zijn allerhande tus
senvormen van bodem s mogelijk zoals zandleem, lemig 
zand, kleiig zand, enz.

Van groot belang is eveneens de manier waarop de bo
dcm korrels  tot grondkluiten worden samengekit; met 
nam e de bodem struktuur. Deze bodem struktuur is een 
kenmerk voor de fysische toestand waarin de bodem ver
keert. Z eer  eenvoudig gesteld bestaat de bodem uit ko r
rels (bodem deeltjes) en poriën (open ruimtes). (Afb. 1).

Naargelang de grondsoort varieert het totale poriënvolu
me tussen ongeveer 40 %  voor zand en 55% voor lemige 
klei. De open ruimte van de poriën kan ingenomen wor
den enerzijds door water en anderzijs door lucht.
Het vochtgehalte van de bodem duidt de hoeveelheid 
water aan die er procentueel gezien in aanwezig is. Ais 
alle poriën opgevuld zi jn met water dan zegt men dat de 
bodem verzadigd is.

b) Hoe wordt water «pgenomen door de plant ?.
Het water da t in de bodem aanwezig is wordt door de 
plant opgenom en via het wortelstelsel. H iervoor is het 
nodig dat de wortels in kontakt zijn met het water; zij 
oefenen dan een zuigkracht uit op het water waardoor 
het in de wortel kan dringen. In de praktijk is het zo dat 
het vooral de bovenste lagen van dc wortelzone zijn die 
het meeste water aan de bodem ontrekken.

Twee absolute beperkingen treden hierbij op:

!. de bodem  mag niet helemaal en vaak met water door
drongen zijn (verzadigd), aangezien wortels eveneens 
lucht bcnodigen en dus afsterven als de omgeving voor
namelijk anaëroob  wordt (d.w.z. minder dan 10% lucht 
aanwezig is in de bodem );



VERZADIGDE BODEM: ALLE PORIËN  

ZIJN MET WATER GEVULD

Afb. 1 EENVOUDIG GESTELD BESTAAT DE



VELDCAPACITEIT; ALLE VRU WATER 

IS UIT DE PORIËN WEGGEDRAINEERD 
EN VERVANGEN DOOR LUCHT

BODEM UIT KORRELS EN PORIËN.



2. het water wordt met een zekere kracht door de bo- 
demdceltjes vastgehouden. Deze kracht heet zuigspan- 
ning en werkt tegengesteld aan het aanzuigend vermogen 
van de wortels. Als de zuigspanning een bepaalde grens
waarde overschrijdt zal zij een beperking vormen voor 
de beschikbaarheid van het aanwezige water.
De zuigspanning neemt toe als het vochtgehalte van de 
bodem afneemt. Als zij zo groot wordt dat de plant geen 
water m eer kan opnem en, zegt men dat het verwelkings- 
punt van de bodem  bereikt werd.

Uit deze eerste beschouwingen kunnen we dus besluiten:
1. dat een goede drainage van de bodem vereist is;
2. dat van het overige aanwezige water in de bodem 
slechts een gedeelte kan opgenom en worden.

c) Wat betekent veldkapaciteit van de bodem.
Een totiial droge bodem  komt in de natuur niet voor 
aangezien de zuigspanning van het bodem kom plex bij
zonder groot wordt wanneer het vochtgehalte beneden 
het verwelkingspunt daalt. E r  zijn dan grote krachten 
nodig om het resterende water weg te nem en, welke niet 
door de planten kunnen geleverd worden.
O m gekeerd  kan een verzadigde bodem  slechts voorko
men bij deficiënte drainage (hoog freatisch water). Als 
de grondwaterlaag zich beneden het bodem oppervlak 
bevindt zal een gedeelte van het water uit de poriën weg
draineren onder invloed van de zwaartekracht. Dit p ro 
ces van hoofdzakelijk neerwaartse stroming houdt aan 
tot op het m om ent dat de zuigspanning groot genoeg 
wordt en dus de zwaartekracht kan kom penseren. O p dit 
m om ent zegt men dat de veldkapaciteit bereikt is. Dit is 
dus het vochtgehalte van de bodem beneden  hetwelk het 
w ater niet meer vri j draineert.

d) Wat is het nuttig vochtgehalte van de bodem ?.
Een eenvoudig begrip is het nuttig vochtgehalte dat dc 
bodem ter beschikking kan stellen voor de plant. Wij 
kunnen niet rekenen  met al het water dat zich in de 
bodem bevindt bij een vochtgehalte dat groter is dan de 
veldkapaciteit om dat alle vrij water wegdraineert. 
Evenmin is het water dat nog in de bodem blijft na het 
bereiken van het verwelkingspunt niet nuttig voor de 
plant.
In afb. 2 zijn typische waarden van poriënvolume en 
bodem vochtgehaltes bij verschillende soorten gronden 
grafisch voorgesteld. Dit zijn gemiddelde waarden waar
op wel enige afwijking kan voorkom en (plus of min 15 
% ) aangezien naast bodem textuur ook andere  fysische 
en chemische faktoren een rol spelen (struktuur, humus, 
zoutgehalte).
Praktisch betekent dit dat 1 liter grond tussen de 0.08 
(Icmig zand) tot 0,2 (klei) liter nuttig water kan bevatten. 
We zullen hierna zien dat wil men optimale opbrengst 
garanderen , slechts ongeveer 50 % hiervan als werkelijk 
beschikbaar voor de plant kan beschouwd worden.

e) Invloed van bewortelingsdiepte.
Allereerst werd de rol die de aard van de bodem speelt 
op zijn vochthoudend vermogen uitgelegd. In tweede in

stantie moet de diepte tot waar de plantwortels reiken in 
rekening worden gebracht.
Dit is nodig om over te gaan van vochtgehalte naar be
schikbare watervolumes van de plant. De bewortelings
diepte kan zeer sterk verschillen van gewas tot gewas, 
m aar ook in funktie van proficlopbouw van de bodem  en 
van groeiomstandigheden van eenzelfde gewas. N atuur
lijk speelt ook de groeifase waarin het gewas zich bevindt 
een rol.
Algemeen varieert voor een volgroeide plant de diepte 
van de wortelzone tussen 20 en 120 cm. beneden  het 
maaiveld. Voor bom en kan dat oplopen tot 1,50 a 3,50 
m., nochtans bevindt zich ook hier 50 tot 70 %  van de 
totale wortelmassa in de zone tussen maaiveld en 40 cm. 
diepte.

f') Invloed van de freatische grondwaterlaag.
Ten derde moet een onderscheid gem aakt worden tussen 
bodem s met een freatische grondwatertafel op  geringe 
diepte en bodem s zonder grondwatertafel o f  met een 
grondwatertafel op grote diepte.
Een opwaartse beweging vanuit de freatische grondw a
terlaag door capilaire vochtstroming naar de wortelzone 
is immers mogelijk. O pdat deze stroming nog min of 
m eer efficiënt zou kunnen benut worden door de plant 
mag de grondwatertafel zich niet lager bevinden onder 
de wortelzone dan 30 a 50 cm (voor zw aardere respektie- 
velijk lichter gronden).

Dit brengt ons tot het volgende belangrijk onderscheid :

1. ligt de  freatishce grondwatertafel (in het voorjaar) die
per dan 30 a 50 cm onder de wortelzone, dan is het 
beschikbare water begrensd enerzijds door het vochtge
halte begrepen tussen veldkapaciteit en verwelkingspunt 
en anderzijds door de diepte van de wortelzone onder 
het maaiveld;

2. ligt de freatische grondwaterlaag niet te diep, dan zal 
de plant naast het water dat zich in de wortelzone be
vindt ook kunnen beschikken over water dat vanuit het 
g rondw ater  toestroomt.

INVLOED VAN DE VOCHTBESCH1KBAARHEID OP 
DE PRODLIKTIE.

Nu stelt zich de vraag of al het beschikbaar w ater in de 
grond met hetzelfde gemak door de plant opneem baar  is. 
Men heeft vastgesteld dat dit niet zo is en dat een op ti
male produktie alleen kan bekom en worden in een mi
lieu waar geen te hoge zuigspanning heerst. Bij hogere 
binding van liet bodemvocht dus bij afnemend vochtge
halte, daalt ook de produktie van het gewas.
Er kan gesproken worden van beginnende droogtestress. 
Het wordt nu voor de plant moeilijker om vocht aan de 
bodem te on ttrekken  en de aktuele verdamping van de 
plant zal dus lager zijn dan de potentiële w aardoor de 
groei van het gewas belem m erd wordt.
De verdam ping zal totaal ophouden  als het vochtgehalte 
van de bodem  tot het verwelkingspunt gedaald is.



Verzadiging

V e ld c a p a -
c ite it

Verwelkings-
punt.

T o ta a l poriën volum e 42 44 45 49 52 53 7o

Verwelkingspunt 6 9 14 17 21 23 7 .

V e ld cap ac ite it 14 21 30 36 41 43 7®

N uttig  vvatergehalte 8 12 18 19 21 20 •u

A f b . 2  GEMIDDELDE WAARDEN VAN VOLUMEGEHALTES IN VERSCHILLENDE BODEMSOORTEN 

(VOLGENS BEERS, 1973 )



IIOK KAN l)K I K VKRWAl UITEN MEEROPBRENGST 
DOOR IRRIGATIE BEREKEND WORDEN ?

Er is een verband tussen de kwantitatieve opbrengstre- 
duktie door vochttekort en de relatieve waarde van de 
verdamping (dit is de verhouding aktuele verdamping/ 
potentiële verdamping).
Dit verband kan per gewas opgesteld worden en een 
proportionele schadecoëfficient berekend.
Uitgaande van een gegeven droogteperiode kan aldus dc 
opbrengstdaling geschat worden ten opzichte van de ver
wachte mogelijke opbrengst bij optimale vochtvoorzie- 
ning. Wij merken nog op dat de opbrengstverwachtigen 
bij optimale vochtvoorziening in een droog jaar  hoger 
zijn dan in een nat jaar  omwille van de grotere  hoeveel
heid beschikbaar zonlicht.
Als wij nu uitgaande van de verschillende karakteristieke 
droogteperioden (statistisch berekend voor een bepaalde 
streek, een bepaalde gewas en een bepaalde grondsoort) 
de gemiddelde droogteschade voor elke periode bereke
nen, dan kunnen wij een goede schatting maken van de 
gemiddelde meeropbrengst welke per jaar  mag verwacht 
worden door een doeltreffende toepassing van irrigatie. 
We veronderstellen hierbij dat geen schade door droogte 
m eer  optreedt bij irrigatie. Dit be tekent o .a  dat wij 
prom pt irrigeren telkens een bepaalde zuigspanning in 
de bodem  overschreden wordt.
In het algemeen mag ook nog voor onze streken en voor 
de meeste teelten verwacht worden dat voor de hoger 
gelegen gronden de gemiddelde jaarlijkse opbrengst met 
irrigatie hoger kan zijn dan zonder irrigatie.

INSTALLATIES VOOR KUNSTMATIGE BEREGE
NING.

Om een installatie voor irrigatie van een bedrijf op te 
zetten m oeten we uitgaan van :
- het teeltplan van het bedrijf
- het waterverbruik door elk gewas
- de neerslag
- de hoeveelheid beschikbaar bodem w ater (bodemre- 
serve) per grondsoort en per gewas.

Voor het begroten van deze laatste param eter  wordt uit
gegaan van :
- de effectieve wortelzone van het gewas
- de hoeveelheid beschikbaar vocht in de zone
- de toegelaten maximale zuigspanning vooral leer water 
moet toegediend worden
- de capilairc aanvoer van het grondwater.

Deze gegevens laten toe de maximale irrigatiebehoefte 
te berekenen die een rol spelen bij het dimensioneren 
van de installatie.
De ontwerper moet echter tevens rekening houden met 
dc invloed van andere  faktoren op de keuze van het 
irrigatiesysteem zoals :
- bedrijfsstruktuur en bedrijfsbeheer
- aard en beschikbaarheid van irrigatiewater
- grociomstandigheden waarin het gewas optimaal ge

dijt (vb. verdraagt het gewas stagnerend water of veel
vuldig bevochtigen ?)
- b ijkom ende kenm erken van de bodem  zoals topogra
fie, w aterdoorlatendhcid , perceelsvorm en grootte.

De mogelijkheid bestaat ook dat een bevloeiingssysteem 
in samenwerkingsverband aangekocht wordt. De inves
teringskosten per ha kunnen dan ook  gedrukt worden. 
Er zijn steeds een groot aantal oplossingen mogelijk, 
zodat elke afzonderlijke installatie op m aat ontworpen 
wordt in funktie van de specifieke eisen van het bedrijf.

a) Indeling van de courante irrigatiesystemen.

Wij kunnen drie groepen irrigatiesystemen onderschei
den naargelang dc methode van watertoediening op het 
veld :
- oppervlakte  irrigatie of vloedirrigatie
- kunstmatige beregening
- druppelbevloeiing.

a . l .  Oppervlakte-irrigatie.

Bij oppervlakte-irrigatie stroomt het water op een min of 
m eer gekontroleerde wijze over de te bevloeien perce
len. Er zijn verschillende systemen gaande over wilde 
bevloeiing, waarbij het water bijna ongekontroleerd  via 
de grootste helling over het veld s troom t; via greppel- en 
strookbevloeiing door middel van op voorhand aangeleg
de greppels of geëgaliseerde stroken; naar kombevloei- 
ing waarbij het water in horizontale basins gelaten wordt 
ontgeven door dijkjes. In vele gevallen wordt het water 
naar het hoofd van dc veldjes gebracht via een systeem 
van open transportleidingen voorzien van kunstwerken 
voor het regelen en verdelen van de waterstroom . Dit 
kan echter ook gebeuren via vaak m eer efficiënte geslo
ten bovengrondse of ondergrondse buisleidingen. M eest
al is een pom p nodig om het water voldoende hoog op te 
pom pen zodat het boven de oppervlakte van de percelen 
gebruikt kan worden.

a.2. Kunstmatige beregening, (afb.3)

De eigenlijke toediening van het water bij kunstmatige 
beregening gebeurt via sproeiers die het w ater zo gelijk 
mogelijk over de te irrigeren oppervlakte  verdelen. Voor 
de voeding van de sproeiers is een netwerk van druklei- 
dingen voorzien met meestal velerlei speciale onderdelen 
voor kontrole, regeling en meting van het water in de 
leidingen. H et water wordt nagenoeg steeds opgepompt 
om voldoende druk te geven zodat het in de vorm van 
druppels o f  nevel via de atmosfeer kan verspreid wor
den. Beregeningsinstallaties worden steeds geklasseerd 
naar de graad van bewecgelijkheid van de transportlei
dingen en naar het type van sproeier.

Volgens het Icidingssystcem hebben wij ;
- vaste of perm anente  installaties
- gedeeltelijk verplaatsbare of sem i-perm anente  instal
laties
- volledig verplaatsbare systemen.
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Volgens type v;tn sproeier hebben wij :
- statisehe sproeiers o f  ketsdoppen .
- geperforeerde buizen
- draaiende sproeiers.

Sproeiers kunnen verder onderverdeeld  worden in lage 
druk, middeldruk en hoge druksproeiers; en in: sproeiers 
voor snelle beregening, normale beregening en langzame 
beregening.
Een perm anent beregeningssysteem kan volledig geauto
matiseerd worden.
H et is steeds mogelijk de meststoftoediening te kombi- 
neren met de watertoediening.

a.3. Druppelbcvloeiing. (afb.4)
Bij druppelbevloeiing wordt op quasi kontinue wijze en 
bij laag debiet water aan de wortelzone toegediend.
H et water vloeit vaak druppelsgewijs uit de leidingen 
exact op die plaats waar het door de plant rechtstreeks 
benut kan worden. Gem iddeld wordt slechts 10% tot 
50% van de gehele oppervlakte met water bevochtigd. 
Het betreft meestal een vaste installatie en er wordt 
steeds gewerkt bij lage m aar konstante  druk.
De installatie is samengesteld uit : een pom p, het ver- 
deelsysteem van vaste leidingen en het uitlaatsysteem. 
Karakteristiek bij een druppelbevloeiingssysteem is het 
systeemhoofd dat alle appara tuur  bevat voor meting, re 
geling en zuivering van het water. Het is ook bij deze 
oplossing mogelijk de meststoftoediening gekombineerd 
te laten gebeuren met de watertoediening.

b) Voor en nadelen van de verschillende irrigatiesy
stemen.

b. 1. Oppcrvlakte-irrigatie.
Voordelen :
- bij gunstige topografie is dit het goedkoopste systeem 
bij aanleg.
Nadelen :
- het watergebruik is in het algemeen weinig efficiënt 
(gemiddeld tussen 30 en 55% waterverlies)
- niet geschikt voor alle gewassen of op steile hellingen
- concept en gelijkvormigheid van waterdistributie zijn 
sterk afhankelijk van topografie, s truk tuur en textuur 
van de bodem
- perm anen te  aanwezigheid van irrigator vereist tijdens 
de waterverdeling
- soms verlies van meststoffen door uitspoeling
- de infrastructuur van dijkjes en bevlociingsgreppcls is 
soms hinderlijk voor de exploitatie en brengt grondver- 
lies teweeg.

b.2. Kunstmatige beregening.
Voordelen :
- is geschikt voor elk terrein en praktisch elk gewas
- beregeningsdosis en intensiteit zijn eenvoudig contro
leerbaar

hoge efficiëntie van waterdistributie alhoewel zeer 
windgevoelig ( gemiddeld tussen 15 a 30%  waterverlies) 

kan tevens aangewend worden voor vorstbescher- 
ming.

Nadelen :
- meestal hoge instal latiekosten
- vaak hoge exploitatiekosten voor pompenergie en o n 
derhoud
- sommige verplaatsbare installaties zijn arbeidsinten
sief.

b.3. Druppelbevloeiing.
V oordelen :
- weinig arbeidsintensief en lage werkingskosten
- zeer hoge irrigatie efficiëntie (gemiddeld minder dan 
5%  waterverlies)
- vlot automatiseren
- geen bevochtiging van bovengrondse p lantendelen 
(m inder risico op schimmels)
- teelttechnische werken kunnen ongehinderd doorgaan 
tijdens de bevloeiing
N adelen :
- hoge innitiële kosten voor installatie
- water m oet zuiver zijn.

BEDRIJFSECONOMISCH EFFECT VAN KUNSTMA
TIGE WATERTOEDIENING.

Zoals hierboven geïllustreerd, zijn tijdens het groeisei
zoen perioden van relatieve en soms langdurige droogte 
die aanleiding geven tot een negatieve waterbalans re la
tief frekwent, ook in onze streken.
Hieruit blijkt dat de plant niet steeds onder optimale 
voorwaarden het voor verdamping benodigde w ater uit 
de bodem  kan opnemen.
In zo’n geval zal beregening steeds tot een hogere o p 
brengst per ha leiden. O f kunstmatige watertoediening 
ook bedrijfseconomisch aantrekkelijk  is zal m oeten blij
ken uit een vergelijking van de financiële m eeropbrengst 
als gevolg van irrigatie, met de m eerkosten  voor aansch
af, onderhoud  en gebruik van de installatie.
O m  economisch interessant te zijn is het nodig dat de 
financiële waarde van de bekom en gemiddelde jaarlijkse 
m eeropbrengst hoger is dan de gemiddelde jaarlijkse 
meerkosten .
Deze laatste bestaan uit :
- jaarlijkse kosten voor afschrijving en onderhoud van 
de installatie
- exploitatiekosten voor energie en bediening
- andere  kosten zoals extra bemestings-, oogst- en trans
portkosten.
De kosten per hectare van een irrigatiesysteem kunnen 
zeer sterk uiteenlopen naargelang het gekozen systeem. 
Evenzeer kunnen de m eeropbrengsten  in funktie van de 
teelten en de grondsoort zeer sterk verschillend zijn.
In het algemeen mag verwacht worden dat in dc akker
bouw en in de veeteelt de gemiddelde m eeropbrengst 
van kunstmatige bevloeiing meestal klein en vaak zelfs 
negatief is. Er zijn evenwel ook in deze takken van de 
landbouw gevallen waarin de s truk tuur van het bedrijf en 
de aard van de bodem  zo zijn dat kunstmatige bevloeiing 
toch economisch rendabel is.
In andere  m eer intensieve takken van de landbouw zul
len deze gevallen zich frekwenter voordoen.
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DE ALGEMENE TECHNISCHE DIENSTEN 
VAN HET MINISTERIE VAN DE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP.

Ir. W. (i o/Ie ris
Ministerie van ile Vlaamse Gemeenschap  
A lgem ene Technische Diensten 
Landbouwstructuren.

Inleiding.

Met overzicht van de Nieuwe Structuren van de Vlaamse 
Administratie dat door de heer ir. S. TYS (Polders en 
W ateringen, 2de jaargang nr. 8, blz. 17) werd gegeven, 
dient voor een nuttig gebruik door de polders en waterin
gen aangevuld te worden met de taak en de organisatie 
van de A lgemene Technische Diensten (A .T .D .)  en eni
ge verduidelijkingen inzake de taakverdeling tussen de 
A .T .D . en de Administratie  voor Ruimtelijke Ordening 
en Leefmilieu (A .R .O .L .) .

De Taak van de A.T.D.

De A .T .D . staat ten dienste van alle besturen van het 
Ministerie van de Vlaamse G em eenschap  die geconfron
teerd  worden met uitvoeringsprojecten in verband met 
het investeringsprogramma.
Z o  zullen de A .T .D .  bijv. zorgen voor een éénvormig
heid in de uitvoering van alle bouwwerken zowel als die 
in opdracht van de Vlaamse G em eenschap  worden uitge
voerd of door haar worden gesubsidieerd. De A .T .D . 
staat zo ook in voor de eenvormigheid van de toepassing 
van de reglementering van de overheidsopdrachten, of 
houdt bijv. ook de hand aan de gewenste eenheid  in de 
bouwtechnische voorschriften en bestekken.
Samengevat is de A .T .D . het uitvoeringsorgaan voor alle 
al dan niet gesubsidieerde bouw- en/ of infrastructuur
werken van de Vlaamse G em eenschap.

Organisatie van tic A.T.D.

Met het oog op efficiënte werking en snelle afhandeling 
van de dossiers is de structuur van de A .T .D . zo eenvou
dig en rechtlijnig mogelijk gehouden. E r  zijn, afhangend 
van de D irecteur-Generaal,  drie besturen: zie het o rgani
gram, afbeelding 1.
De Polders en de W ateringen hebben met het Bestuur 
der  G ebouw en en M onum enten  weinig te m aken, tenzij 
eventueel voor de uitvoering van werken behorend tot 
M onum entenzorg.

Het B estuur der Aannemingscontracten is nu nog een 
kleine eenheid  die na verdere uitbouw, een voor de 
Vlaamse G em eenschap  specifieke eenvormigheid in de 
reglementering inzake overheidsopdrachten kan tot 
stand brengen. Ook de Polders en de W ateringen zijn 
hierbij rechtstreeks betrokken.
Uiteraard  zijn de Polders en de W ateringen m eer geïn- 
tresseerd in het Bestuur Infrastructuur, Directie L and
bouwstructuren, want daar behoren de landbouw wegen, 
de niet bevaarbare  waterlopen en de landbouwhydrauli- 
ca, de ruilverkaveling en ook de technische aspecten van 
de polders en wateringen (werken, schouwingen,..)  
thuis.
Het stramien van de Directie Landbouwstructuren is 
thans het volgende: zie organigram, afbeelding 2.

Taakverdeling tussen de A.T.D. en de A.R.O.L.

1. H et Beleid.
D oor de A .T .D .  wordt inzake deze taakverdeling vooral 
de nadruk erop gelegd dat bij het voorbereiden van het 
beleid steeds de A .T .D .  be trokken  moet worden w an
neer technische aspecten aan bod komen. Voor polders 
en wateringen zal dit dus steeds het geval zijn.

2. H et Concept.
a. De voorontwerpfase geeft aanleiding tot het al of niet 
verlenen van een principiële belofte van toelage. Deze 
belofte houdt niet toelating tot aanbesteding in, doch is 
enkel een uitspraak over de beleidsmatige aspecten van 
het voorgelegde dossier.

b. De ontwerpfase geeft aanleiding tot het al of niet ver
lenen van een vaste belofte van toelage, d.i. de toelating 
tot aanbesteding na aanpassing van het dossier aan even
tuele opmerkingen. Dit dossier wordt behandeld door de 
A .T .D .

3. De uitvoering.
Na aanbesteding wordt het dossier verder afgehandeld 
door de A .T .D .  w aardoor al of niet een definitieve belof
te van toelage met vastlegging volgt. De A .T .D .  staat in 
voor de goedkeuring der eventuele b ijkom ende werken 
en de betaling van de toelagen.
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B i j l a g e  2

L a n d b o u w s tr u c tu r e n

( x )

D i s t r i c t  B rugge

S e c to r
IEPER

x x

K u n s tla a n  53 
1040  B r u s s e l

-  54 ( 7de v e r d i e p i n g  )

D i s t r i c t  G en t
X X

D i s t r i c t A n tw erp en
X X

S e c to r  
BRUGGE( x x x )

S e c to r
AALST

S e c t o r  
G E N T(xxx)

S e c t o r  
ANTWERPEN(xxx)

1 S e c to r  
HERENTALS

S e c to r  LEUVEN

District Hasselt:

S e c to r
HASSELT { x x x  )

Sectc 
ST . TRUID1

^  rx )

X X  )

x x x )

De d i s t r i c t s i n g e n i e u r s  van  d e  v r o e g e r e  L a n d e l i j k e  W a te r d ie n s t  van  h e t  M i n i s t e r i e  van Landbouw  z i j n  n o g  s t e e d s  d e  b ev o eg d e  
i n g e n ie u r s  n l .  : 8000
v o o r  d i s t r i c t  B rugge : i r .  W. LAMBRECHT, T w i j n s t r a a t  6 ,  B rugge ( t e l .  0 5 0 /3 3  03 70 )

v o o r  d i s t r i c t  G ent : i r .  W. GODERIS, A d m i n i s t r a t i e f  C en trum  "T er  P la e t e n "  S t .  L ie v e n s la a n  3 3 ,  9000  G en t ( t e l .  0 9 1 /3 5  22 13 )

v o o r  d i s t r i c t  A n tw erpen  : i r .  K. O , M e c h e ls e s te e n w e g  1 6 6 , 2018 A n tw e rp e n  ( t e l .  0 3 /2 3 8  45 59 )

v o o r  d i s t r i c t  H a s s e l t  : i r .  R . AWOUTERS, T o r e n p le in  6 ,  b u s  5 , 3500  H a s s e l t  ( t e l .  0 1 1 /2 2  54 78 )

De D i s t r i c t e n  komen o v e r e e n  m e t de  v r o e g e r e  d i s t r i c t e n  van  de L a n d e l i j k e  W a te r d ie n s t  van  h e t  M i n i s t e r i e  van  Landbouw

D eze s e c to r e n  v a l l e n  d o o r  g e b r e k  aan i n d u s t r i ë l e  i n g e n i e u r s  v o o r lo p ig  samen m e t de  d i s t r i c t e n .



g e ïl l u s t r e e r d e  k a a r t  v a n  d e  
POLDERS VAN HET LAND VAN W AAS.

O nder de auspiciën van het Polderbestuur van het Land 
van Waas is een uitzonderlijk geïllustreerde kaart van de 
Polders van het Land van Waas verschenen.
Deze historische kaart in combinatie van kleurlitho en 
lithogravure, wordt volledig manueel verzorgd door de 
bekende Beverense kunstenaar Wim Van Remortel en 
de Tsjechische Lithograaf Rudolf Broulim.
Deze zeer beperkte  uitgave (250 exemplaren) is een rea
lisatie in veelkleurensteendruk (litho) op ambachtelijk

lompenpapier (formaat 75 x 55 cm. - 250 gr.). De kaarten 
zijn gehandtekend door de kunstenaars.

Deze geïllustreerde kaart is te bekom en aan de gunst- 
voorintekenprijs van 2.500,-fr. (eventueel ingekaderd: 
supplement van 1.500,-fr.), verzending inbegrepen en 
kan besteld worden bij de heer R. Bosman, ontvanger- 
griffier van de Polder van het Land van Waas, Statio
nsstraat 2 te 2750 Beveren. Tel. 03/775.59.99.
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POLDERS EN WATERINGEN 
IN DE PROBLEMEN ?

Het kan verholpen worden door

B E L G  R 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 )

- 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.

BELGROMA
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
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De poldercentrale
t  x. ,

het systeem voor uw polderbelasting

P r i n c i p e  : e e n  v o l l e d i g  b a S i s b e s t a n d  w a a r u i t  a u t o m a t i s c h  v o lg e n d e
g e g e v e n s  kunnen worden o p g em a a k t .

-  per e i g e n a a r  ee n  v o l l e d i g  u i t t r e k s e l  van  a l  z i j n  
eigendom m en g e l e g e n  in  de P o l d e r .

-  een  v o l l e d i g  s a m e n g e v a t t e  k a d a s t r a l e  l e g g e r .

-  de b e l a s t i n g s r o l , a a n s l a g b i l j e t t e n  + v o l l e d i g  
s y s t e e m  van g e a u t o m a t i s e e r d e  b e t a l i n g s o p v o l g i n g .

-  een o v e r z i c h t  p e r  k a d a s t r a l e  g e m e e n t e  met de  
l e g g e r  en  hun e i g e n a a r  z o d a t  i n  sa m e n w e r k in g  met 
h e t  k a d a s t é t  oV e e n v o u d i g e  w i j z e  de m u t a t i e s  kun
nen worden a a n g e b r a c h t .

-  e t i k e t t e n  met de e i g e n a a r s ,  s t e m g e r e c h t i g d e n ,
b r i e v e n ,  m a i l i n g  aan  e i g e n a a r s ,  e n z .

-  a l l e  s o o r t e n  van g e g e v e n s  : v b .  a l l e  e i g e n a a r s
in  e e n  g e m e e n t e ,  e n z .

-  z e e r  e e n v o u d i g e  w i j z e  van b i j h o u d e n  van m u t a t i e s .

R e f e r e n t i e  : g e z i e n  de u n i f o r m i t e i t  en  de e e n v o u d i g e  w i j z e  van w erk en ,
z i j n  s t e e d s  t a l r i j k e  p o l d e r s  d a a r o p  a a n g e s l o t e n .  
R e f e r e n t i e l i j s t  op a a n v r a a g .

Pr i j/.en : z e e r  i n t e r e s s a n t e  p r i j z e n  !
s p e c i a l e  v o o r w a a r d e n  v o o r  l e d e n  van d e  v e r e n i g i n g .

I ii 1 K lit  i ngen  : d i e  Keure d a t a  s y s t e r s s  -  t e l .  0 5 0 / 3 3 . 1 2 . 3 5
Oude G entw eg 108  
8 0 0 0  Brugge

Dhr. Van Reek -  t e l .  0 3 / 8 8 9 . 0 8 . 4 3
Kon. A s t r i d l a a n  168  
2671 H in g e n e  i.

II DIE KEURE HUT« SYSTEMS
n v die Keure oude gentweg 108 8Öt>0 brugge lel. : 050/33.12.35

-  .18 •



P.V.BJL STUDEEBUXUBEL 1 .  G. VEBSCHAEVE
Manfttob&!a&s& os. 31,
8200 ST.-ANDRIES BRUGGE 2 

Tel. 050/31.41.87

Bttrcd voor «m rioleringswerken

waterbeheerslngftwerfcan - Fom pjcsukn

drmlneringswerkcn

a lg ö m -^ sa tó  h e ^ jm to m é x

REFERENTIES

— Ontwateringsontwerp omheen hei 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,
Isabeilapoider,
Zwarte Sluispolder,
Polder Moerbeke-Waas,
Watering De Burggravenstroom, e.a.

— Ruilverkavelingen.

— Totale Rioleringsplans voor Gemeenten.
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