Al eeuwenlang zorgen de Schelde en haar bijrivieren voor een stromenland dat barst
van dynamiek. Ze zijn de motor van onze economie, een dankbare bron van ontspanning en bieden een prachtig natuurkader waar we met volle teugen van kunnen
genieten.
Deze rivierenpracht heeft echter ook een minder aangename zijde. De Schelde zorgde
in het verleden voor heel wat menselijk leed door wateroverlast en nietsontziende
overstromingen.
Sinds 1976 werkt Vlaanderen daarom in het kader van het Sigmaplan aan een veiliger
Zeescheldebekken. De komende jaren verhogen en verstevigen we de dijken en bieden verschillende overstromingsgebieden de rivieren weer meer ruimte.
Intussen werd dit plan geactualiseerd om het Schelde-estuarlum om te vormen tot
een multifunctioneel watersysteem dat op duurzame wijze ten dienste staat van onze
maatschappij. Zo bouwen we aan een veilig, robuust en natuurlijk systeem.
De polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde worden momenteel ingericht als een
600 hectare groot gecontroleerd overstromingsgebied. Dankzij dit project daalt de
kans op overstromingen in het Zeescheldebekken aanzienlijk.
Naast veiligheid staat ook natuurontwikkeling hoog op de agenda. Door de aanleg
van weidevogelgebied, getijdennatuur en rivierbegeleidend bos krijgt de Vlaamse
biodiversiteit een serieuze opkikker. Reken maar dat het fraai wandelen, fietsen en
genieten wordt in dit gevarieerde landschap!

De bewoners van het Zeescheldebekken zijn momenteel beschermd tegen
extreme stormvloeden met een kans op voorkomen van één keer in de zeventig
jaar. Zodra het projectgebied in werking treedt, daalt deze kans tot eens in de
350 jaar.
Gemiddeld één a twee keer per jaar valt een springtij samen met een
hevige noordwesterstorm. Op dat moment wordt een enorme golf water de
Schetdemonding ingestuwd. Aangezien de rivier van daaruit steeds smaller
wordt, stijgt het water naarmate het verder landinwaarts rolt. De top van die
golf kan bij hevig noodweer veel hoger zijn dan het verwachte hoogwaterpeil.
Het gecontroleerd overstromingsgebied van Groot-Kruibeke is ideaal gelegen
om nét op het juiste moment de top van de golf af te snijden en het overtollige
water even te bergen tot de hoogste nood voorbij is. Hierdoor wordt het
water stroomopwaarts (bij Mechelen, Temse, Sint-Amands,...) dertig a veertig
centimeter minder hoog.

De ringdijl<, de omwalling van het overstromingsgebied
De ringdijk vormt de belangrijkste constructie van het
overstromingsgebied en staat garant voor zes kilometer veiligheid.
Hij wordt opgetrokken uit twee miljoen kubieke meter grond
afkomstig van de Croot-Krulbeekse polders, de Schelde en de
afgravingen van het Deurganckdok en de Ketenissepolder. De top
van deze dijk bevindt zich op 8,35 meter TAW" en beschermt de
achterliggende dorpen bij stormtij tegen het binnenstromende
water.
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De overloopdijk, cruciaal bij
extreme stormen
De oude Scheldedijk krijgt een nieuwe functie als
overstroombare dijk. De acht kilometer lange dijk
wordt verlaagd, verhard met gevezelde open steenasfait (GOSA) en getooid met een grasmat.

Gemiddeld twee lieer per jaar.
Als na afloop van de werken een hevige noordwesterstorm samenvalt met een springtij (gemiddeld één a
twee maal per jaar), stroomt de top van de stormgolf
gecontroleerd over de overloopdijk het gebied binnen
We vangen dit overtollige water op in het overstromingsgebied. Een hoge ringdijk houdt het water tegen
tot het gevaar is geweken. Bij eb stroomt het water via
uitwateringconstructies terug naar de Schelde.

Geert overstromingen tijdens de werken!
Om te voorkomen dat er voor de afwerking van
het overstromingsgebied water in het gebied zou
stromen, plaatsten we tijdens de werken een tijdelijke
hogere dijk aan de rivierzijde van de oorspronkelijke
Scheldedijk Zo kunnen graafmachines ongestoord en
op een veilige manier de kruin van de dijk afgraven
tot 6,80 meter TAW.
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Zodra het water in de Schelde terug lager staat dan
het binnengestroomde water in de polder, treden de
uitwateringsconstructies m werking. Ze zorgen ervoor
dat het gebied weer leegstroomt.
Daarnaast helpen ze waterlopen als de Barbierbeek na
hun tocht door de polder wegvloeien naar de Schelde.

De Barbierbeek

in een nieuw

kleedje

De Barbierbeek trad bij hevige regenval in het verleden
al meermaals uit haar oevers. Dit berokkende de omwonenden heel wat overlast Een gloednieuwe bedding
doorheen de polder, vijf kokers met terugslagkleppen
in de ringdijk, een ruim wachtbekken aan de dorpszijde
beperken straks de gevolgen van hevig stormweer.

Biodiversiteit verwijst naar alle vormen van leven die je op aarde
aantreft: planten, dieren en micro-organismen. Wereldwijd
komt dat leven in het gedrang. Soorten gaan honderd tot
duizend maal sneller verloren dan vroeger. Veranderingen in
bodemgebruik, uitheemse soorten, vervuiling,... bedreigen
planten, dieren en hun leefomgeving.
Dit project en andere Sigmaprojecten helpen de Schelde als ecosysteem herstellen door de ontwikkeling van getijdengebieden,
wetlands, rivierbegeleidende bossen,... Plaatselijke biotopen
krijgen hierdoor nieuwe kansen dankzij de vele nieuwe en
bewaarde natuurtypes. Ca je mee op ontdekking?
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'^idevogelgebied,
I oase voor zeldzame vogels
De bloemrijke graslanden vormen straks een
paradijs voor weidevogels. Deze vogelsoorten
maken hun nestjes op de grond, waardoor ze
een open landschap als broedplaats verkiezen.
Staan er bomen en struiken, dan blijven ze weg
uit angst voor roofdieren.
Om een ideale thuis te creëren voor de
beschermde grutto, tureluur, gele kwik,
scholekster en kievit werken we samen met de
lokale landbouwers. Zij houden de grasmat in
optimale conditie door te maaien of dieren te
laten grazen.
Door de aanleg van nieuwe kreken smullen
onze gevederde vrienden van het lekkers uit de
zachthellende oevers. De kruidige grasmat die
ontstaat door de bemestingsstop, zorgt voor
variatie op het menu van hun kuikens.

Kruibeke-Bazel
• B I Uilwateringiconsiniaie
m^kv inwatertngsconstmaie
J t j j Slikken en schorren

kken en schorren schrobben de Schelde schoon
Wie niet slikken wil, moet schorren
In heel Europa weken getijdengebieden voor landbouw,
woonwijken en industrieterreinen Met elk stuk 'gewonnen' land verdween waardevolle natuur typische plan
ten die enkel gedijen waar eb en vloed vrij spel krijgen
Deze getijdennatuur krijgt hier nieuwe kansen'
Slikken zijn laaggelegen onbegroeide vlakten die dagelijks onder water komen te staan Schorren zijn de
plaatsen die boven het normale hoogwaterpeil liggen
Ze overstromen slechts af en toe, bij sprmgtij
Op termijn vormen ze een dichte jungle van kreken en
beekjes met wilgen en net Pmksterbloem en spindot
terbloem maken er in het vroege voorjaar het mooie
weer Later m het jaar zorgen kattestaart en
wilgenroosje voor een mooie gloed

De basis van de voedselketen
Slikken en schorren nemen het voortouw in het recycleren van
voedingsstoffen in het rivierwater zoals het mineraal silicium.
Door het inbouwen van deze stof heeft bijvoorbeeld riet zulke
stevige halmen. Silicium is ook essentieel voor de groei van
kiezelwieren. Zij vormen een belangrijke concurrent voor de
meer giftige algen en houden zo de voedselketen in evenwicht
Niet onbelangrijk, want al het leven in en om de Noordzee en
de Schelde voedt zich rechtstreeks of onrechtstreeks
met deze minuscule levensvorm.

De longen van de rivier
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Slikken en schorren nemen ook grote hoeveelheden koolstof,
stikstof en fosfor op. Dankzij de bruisende instroom keert het
Scheldewater voorzien van een extra dosis zuurstof terug naar de
Schelde.
Deze verbeterde kwaliteit van het Scheldewater zorgt voor een
grotere biodiversiteit in het Zeescheldebekken. Talrijke planten
en dieren vinden hier een nieuwe thuis.
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Inwateringsconstructie, de geboorte van een getijden nat uurgebied
Cetijdennatuur krijgt nieuwe kansen in het gecontroleerd overstromingsgebied.
Een klein stukje (de Fasseitpolder) wordt teruggegeven aan de rivier door het
landinwaarts verleggen van de Scheldedijk. In de Kruibeekse polder laat een
inwateringsconstructie tweemaal daags een beperkte hoeveelheid water het gebied binnen. Zo bootsen we de getijdenwerking van de Schelde na in de polder.

inwateringsconstructie

De Inwateringsconstructie
wordt zo afgesteld dat het
binnendijkse gebied even vaak
overstroomt als een natuurlijke
oever naast de getijdenrivier.
Twee keer per dag, bij vloed,
treedt het gebied in werking
Wanneer het nvierpeil bij vloed
een hoogte van 4,2 meter
TAW overschrijdt, stroomt
het Scheldewater het gebied
binnen.
Telkens het waterpeil in de
Schelde bij eb onder het niveau
van de uitwateringsconstructie
daalt, stroomt het water
weer weg Zo staat de polder
afwisselend wel en niet onder
water. Net als de planten op de
oever van de rivieri

uitwateringsconstructie

Rivierbegeleidende
Boscompensatie,

bossen vol zeldzame

dieren en

planten

geen boom te weinig

De afgelopen jaren moesten veel bomen wijken voor de aanleg van de
ringdijk, anderen maakten plaats in het weidevogelgebied Voor elke boom
die verdween, planten we in de polder minstens één inheems exemplaar
in de plaats Met de hulp van de leerlingen van de Groot-Kruibeekse lagere
scholen kregen al enkele duizenden jonge bomen zoals rode kornoelje,
zwarte els, lijsterbes, es en hazelaar de afgelopen jaren een plaatsje m de
grond.
Op andere plaatsen laten we de natuur haar gang gaan, zodat boomzaad
spontaan tot ontkieming kan komen.

Grotere elzenbroekbossen als thuis voor de ree
De eeuwenoude elzenbroekbossen vormen een ideale woonplaats voor dieren
als de ree. Een groot deel van het jaar staat het elzenbroekbos onder water,
waardoor typische moeras- en bosvogels zoals houtsnip, sijsje en waterral er
graag hun nest bouwen. Open broekbosdelen vormen een biotoop voor de
zeldzame alpenwatersalamander Ook libellen voelen zich hier thuis

Veentranslocatle, wetenschappelijk onderzoek in de polder
Het overstromingsgebied biedt ook onderdak aan wetenschappelijk
onderzoek. We groeven enkele percelen af om vette grond te bekomen voor
het afdekken van de ringdijk. De verdiepingen die hierdoor ontstonden,
inspireerden biologen tot een creatieve grondverplaatsing. Het veen of turf
dat we onder andere wonnen bij het uitgraven van de fundering voor de inen ultwateringsconstructies vormt een uitgelezen voedingsbodem voor de
ontwikkeling van moerasbossen Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
gaat hiermee de ideale omstandigheden na voor de ontwikkeling van een
elzenbroekbos.

Op verkenning in de polder
Via asfaltwegen, kasseibaantjes, knuppelpaden en grasweggetjes verken je
binnenkort het overstromingsgebied. Op alle dijken komen dienstwegen, die
naast onderhoudsploegen ook wandelaars en fietsers in hun behoeften voorzien.
Korte en lange routes loodsen je langs aangelegde paadjes doorheen al dit moois.
Samen met de gemeente bekijken we bijvoorbeeld hoe we de dijken kunnen
inschakelen voor de Kruibekenaar die zich per fiets ofte voet verplaatst tussen
Rupelmonde en Kruibeke.

M

m /tv

Op de Europese toeristische liaart
Waterwegen en Zeel<anaal NV stapte in 2009 samen met het Agentschap voor
Natuur en Bos en drie andere Europese partners in het project STEP: Sustainable
Tourism in Estuary Parks. Het projectgebied wordt hiermee één van de Europese
demonstratieprojecten.
Met een rugzak aan buitenlandse ervaring verwerven we waardevolle inzichten
in hoe we de stroom bezoekers op een veilige manier wegwijs kunnen maken
in de polder. Een grondige studie gaat na hoe publieke én private investeerders
succesvol kunnen inspelen op de aanwezigheid van het overstromingsgebied.
In een natuurgebied hoort ook duurzame infrastructuur: zo plannen we
bijvoorbeeld een vlonderpad door het getijdennatuurgebied in de Kruibeekse
polder. Dit wandelpad geeft je de kans het mooie maar kwetsbare landschap te
doorkruisen zonder natte voeten te krijgen.
Samen werken we de recreatieve en toeristische troeven van het gecontroleerd
overstromingsgebied verder uit.
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Bezoek onze infopunten
*• Itdtr wat wilt

Uitgebreide tentoonstelling aan Scheldelei
Wie meer wil weten over het gecontroleerd overstromingsgebied, Is welkom in de infokeet aan de Scheldelei (aan het veer
naar Hoboken) te Kruibeke.
De projectfilm en uitgebreide tentoonstelling loodsen je langs
de hoogtepunten van het projectgebied. De infokeet is enkel
open tijdens de kantooruren en gesloten tijdens het bouwverlof

Infopunt aan Taverne Kallebeek
Ook na de kantooruren en in het weekend voorzien we je graag van de nodige
informatie. In Taverne Kallebeek (aan het veer naar Hemiksem) kan je de projectfilm
bekijken en de grote lijnen van het polderverhaal meepikken. De taverne is makkelijk
bereikbaar voor wandelaars, fietsers en per auto!

Werfwandeling op afspraak!
Hebje specifieke vragen of wil je
graag een wandeling maken?
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