Sigmaplan
I Ontmoet de Schelde

Een cluster van gebieden rond de Schelde in W etteren, Berlare,
W ichelen en Laarne krijgt een fon kelnieuw e inrichting. Die werken
hebben één doei: de Schelde m eer bew egingsvrijheid geven. Dat is
goed nieuws voo r de natuur én de om w o n e n d e n .
Het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen,

Wie onderneem t dat ambitieuze project?

een project van Waterwegen en Zeekanaal NV

Twee diensten van de Vlaamse overheid wer

(W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos

ken samen. W8Z staat In voor het beheer van

(ANB), heeft ais doei de Schelde In een weids

de waterwegen en de velllgheldswerken, het

gebied haar veerkracht terug te geven. Zo be

ANB voorde natuurontwikkeling.

schermen we de regio beter tegen overstro
mingen, krijgt de magnifieke Scheldenatuur

In deze brochure maak je uitvoerig kennis

een boost en wordt de streek nog aantrekkelij

met het Slgmaplan. We tonen je hoe jo uw

ker voor wandelaars en fietsers. De ruime om 

omgeving er binnenkort zal uitzien en wat

geving van de Kalkense Meersen verandert In

e rd e komende jaren nog op het programma

een adembenemend én nuttig gebied, jouw

staat. Een actuele stand van zaken vind je op

bezoek meer dan waard.

www.slgmaplan.be.

Deel van het Sigmaplan. Het Sigmaproject
Cluster Kalkense Meersen Is geen alleenstaand
project. Het maakt deel uit van het Slgma

Info? Vragen? Neem contact op

plan, een toekomstgericht project voor meer

met de projectleiders, Michael De

watervelllgheld en natuur In de valleien van

Beukelaer-Dossche van W8Z en

de Schelde, Dumae, Dljle, Nete, Kleine Nete en

Domlnlek Decleyre van het ANB.

Grote Nete, Demer en Zenne. Tientallen val-

Hun contactgegevens vind je op

lelgebleden In de provincies Oost-Vlaanderen,

de achterflap van deze brochure.

Antwerpen en Vlaams-Brabant krijgen een
nieuwe Inrichting.
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De Schelde, getijdenrivier
De Kalkense M eersen zijn een overblijfsel van de u itg e stre kte m eersen
die de Schelde lang g e le d e n deed on tsta a n tussen D e n d e rm o n d e
en Gent. H et S ig m a p ro je ct C luster Kalkense M eersen lig t o p he t
g ro n d g e b ie d van Laarne, Berlare, W iche le n en W ette ren . Een
u itste ke n d e lo catie om e xtre m e h o o g w a te rs o p de Schelde en he t
re g e n w a te r van de g e b ie d e n s tro o m o p w a a rts o p te vangen.
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De Schelde is een getijdenrivier. Twee keer per dag, bij vloed, stuwt
de zee water in de monding van de Schelde. Die vloedgolf zet zich voort,
ver landinwaarts. Ter hoogte van de Kalkense Meersen stijgt en daalt de
Schelde dus twee keer per dag. Twee keer per maand Is er bovendien
springtij. Door het samenspel van zon en maan stijgt het water dan meer
dan bij een normale vloed.

Storm op zee. Ais zo'n springtij samenvalt met een straffe noordwesterstorm, dan spreken we van stormtij. Dat gebeurt een à twee keer per
jaar. De getljdengolf op de Schelde Is dan extra krachtig, en niet zonder
gevaar.

De Schelde voert ook regenwater af. De Schelde krijgt geregeld grote
hoeveelheden water te slikken. Te beginnen vanaf haar bron In het noor
den van Frankrijk, en verder stroomafwaarts langs Doornik, Oudenaarde
en Gent. Ook het regenwater dat op de gebieden langs de Zeeschelde

Ruisende rietpartijen in de Kalkense Meersen

terechtkomt, stroomt af naar de rivier. Ais het langdurig regent of bij
smeltende sneeuw komt dat regenwater via grachten, beken en zijrivie
ren In de Schelde terecht, met verhoogde waterstanden tot gevolg.

Die combinatie van springtij, een noordwesterstorm op zee en hevige re
genval aan land zorgt voor gevaarlijk hoge waterstanden op de Schelde,
met alle gevolgen va n dien. Ais het water erg hoog komt, bestaat de ka ns
dat het water bressen slaat In de dijken. Wellanden, straten en woningen
komen dan blank te staan, met vaak grote materiële schade tot gevolg.

Speelruimte voor de rivier. Ais het waterpeil op de Schelde stijgt, heeft
de rivier extra ruimte nodig om die hoeveelheid water te bergen. Door
het water meer armslag te geven Is de ruime regio beter beschermd ais
een stormvloed het water doet stijgen. De Cluster Kalkense Meersen
wordt daarom gedeeltelijk Ingerlcht ais overstromingsgebied, waarvan

Beginnende kreekvorming in Bergenmeersen,

een deel met gecontroleerd gereduceerd getij (GOG-GGG). Eén deelge

aanzet voor het getijdennatuurgebied

bied wordt ontpolderd. Bovendien worden alle dijken versterkt en ver
hoogd tot op veilige 'Slgmahoogte! Overstromingsgebieden verhogen
niet alleen de veiligheid In de onmlddellljke omgeving. Ook stroomop
waarts zijn landbouwgronden, steden en dorpen beter beschermd. De
gebieden waar de Schelde mag overstromen, werden strategisch geko
zen door experts, na studies In verschillende vakgebieden.

Betoverende natuur. Flelemaal mooi Is dat hier tegelijk een magisch
natuurgebied groeit van bijna duizend hectare. Natuur In de vorm van
wetlands, met gebieden voor weidevogels en schrale graslanden waar
bijzondere planten bloeien. Of getijdennatuur, zoals zeldzame zoetwatersllkken en -schorren en vloedbossen. De Vlaamse overheid komt hier
mee tegemoet aan de Europese natuurdoelen (Instandhoudlngsdoelstelllngen) voor diverse natuurdoeltypes.
Wetlands bezaaid m et bloemen
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Het Sigmaplan:
veiligheid, natuur en recreatie in één

Iedereen die w o o n t, w e rkt en leeft In de b u u rt van de
Schelde en haar zijrivieren, m o e t beter bescherm d
w o rd e n te g e n ove rstro m in ge n. Dat is he t u itg a n g s p u n t
van he t Sigm aplan. De kern van da t plan is da t w e
g e b ie d e n uitkiezen w aar de rivier w él m ag overstrom en,
zo d a t plaatsen waar m ensen w o n e n b u ite n schot blijven.
Die w a te rve ilig h e id gaat hand in hand m e t w aardevolle
natuur, w aar iedereen m e t volle te u g e n van kan ge nieten
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Waarom is bescherming nodig? Door de trechtervormige m on
ding van de Schelde stijgt het rivierwater bij stormtij niet gelijkmatig
In het hele Scheldebekken. Vanop zee wordt een enorme watergolf de
Schelde In gestuwd. Door de smaller wordende rivier wordt het wa
terpeil nog verder opgestuwd naarmate de golf verder landinwaarts

Overstromingsgebieden:
ruimte voor water

rolt. Bij hevig noodweer komt daar nog heel wat afvloelend regenwa
ter bij en kan de top van de golf veel hoger zijn dan het verwachte

Gecontroleerde overstrom ingsgebieden zijn een sleutel

hoogwaterpell. Dat Is precies wat er gebeurde tijdens de zware storm

elem ent In het Slgmaplan. Maar hoe gaat dat precies In zijn

vloed van 1976. Grote oppervlakten langs de Schelde en haar zijrivieren

werk? Projectlngenleur Michaël De Beukelaer-Dossche

stonden toen onder water. Vooral Antwerpen en sommige gebieden In

geeft tekst en uitleg.

Oost-Vlaanderen werden zwaar getroffen. De menselijke en materiële
schade was Immens. De overheid besliste dan ook dat er een betere
bescherming moest komen tegen overstromingen uit de getijdenrivie
ren. Die bescherming kwam er met het Slgmaplan.

Waarom gecontroleerde overstrom ingsgebieden?
Michaël De Beukelaer-Dossche:"Dijken alleen zijn niet de beste
keuze om overstromingen te voorkomen. Ze kunnen het Im
mers laten afweten bij extreem hoge waterstanden. Het Is veel
beter om de rivier tegelijk ook meer ruimte te geven om te stro

W at is het Sigmaplan? Het Slgmaplan steunt op twee principes. Ten

men en te overstromen."

eerste worden langs de Schelde en haar zijrivieren dijken verhoogd
en verstevigd. Ten tweede komt er In het hele gebied een ketting van

Hoe werken gecontroleerde overstrom ingsgebieden?

gecontroleerde overstromingsgebieden om het water te bergen. Daar

Michaël De Beukelaer-Dossche: "Door het water In overstro

wordt het water tljdelljken op een gecontroleerde manier opgeslagen

mingsgebieden te laten vloeien w ordt de druk letterlijk van de

ais een hoge vloedgolf de Schelde binnenrolt, of ais het hevig regent.

ketel gehaald. Het water w ordt opgevangen en kan pas terug

Het Slgmaplan past helemaal In die filosofie van 'ruimte voor water! Zo

naar de rivier stromen ais de waterstand voldoende gedaald Is.

worden onder meer woonkernen beter beschermd tegen waterover
last.

In een overstromingsgebied krijgt het water van de Schelde of
een andere rivier dus meer vrijheid, maar niet onbegrensd. Wo
ningen, wegen en andere Infrastructuur worden beschermd

Het Slgmaplan Is vandaag nodig, maar In de toekomst nog veel meer.
Door de klimaatverandering worden regenbuien Intenser, komen er

door een ringdijk. We spreken daarom van een gecontroleerd
overstromingsgebied, w ant ongecontroleerde overstromingen
willen we te allen tijde vermijden."

meer stormvloeden en stijgt de zeespiegel nog. Meer gevaarlijke hoog
waterstanden In de getijden rivieren zijn dus een realiteit waar we ons
maar beter goed op voorbereiden.

Waar komen er overstrom ingsgebieden In Vlaanderen?
Michaël De Beukelaer-Dossche: "In het Slgmaplan heeft de
Vlaamse overheid samen met deskundigen heel precies uitge

Meer dan veiligheid. In de loop der jaren ging langs de Schelde en

dokterd welke plaatsen het meest geschikt zijn om overstro

haar zijrivieren heel wat waardevolle natuur verloren. In de projectge-

mingsgebieden aan te leggen. Dat kan Immers niet overal: op

bleden van het Slgmaplan krijgt die bijzondere natuur opnieuw kan

te veel plaatsen In Vlaanderen zijn er al woonwijken, bedrijven

sen. Voor het hele Zeescheldebekken werden natuurdoelen geformu

of weginfrastructuur. Naast de Cluster Kalkense Meersen zijn

leerd In het kader van het Natura 2000-netwerk, en recent ook In de
Europese natuurdoelen. Die worden nu stap voor stap gerealiseerd.
Ook omwonenden, passanten, recreanten en toeristen hebben daar
voordeel bij. Via nieuwe befietsbare dlenstwegen op de dijken, wan

er ook omvangrijke Slgmawerken aan de gang In Krulbeke.
Daar komt het grootste gecontroleerde overstromingsgebied
van heel Vlaanderen. Maar ook In de Durmevallel, In Denderm onde en Hamme, bij de Dljlemondlng In Mechelen, aan de
Boven-DIjle, en In de vallei van de Grote en Kleine Nete en de

delroutes, vogelkljkhutten en uitkijkpunten kun je langs de Schelde en

Beneden-Nete komen er gecontroleerde overstromingsgebie

haar zijrivieren genieten van het prachtige landschap. Het Slgmaplan

den. Samen moeten ze zorgen voor een veiliger en natuurlijker

houdt ook rekening met landbouwers die getroffen worden door de

Scheldebekken."

nieuwe Inrichting van het gebied. Samen met hen wordt gezocht naar
oplossingen om de landbouw zo leefbaar mogelijk te houden.
Goed orri te weten: de term 'gecontroleerd
overstromingsgebied'korten we vaakaftotGOG.

0 / I PROJECTBROCHURE KR LK EflSE ITlEERSEn

De deelgebieden van de

er Kalkense íTleersen
K alkense ÍTleersen
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GOG: g e c o n t r o l e e r d o v e r s t r o m i n g s g e b i e d
ü U ü - ü ü ü : g e co n tro le e rd o v e rstro m in g sg e b ie d
m e t g e r e d u c e e r d g e tij

W ichelen

V
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H et S ig m a p ro je ct C luster Kalkense M eersen o m v a t zes d e e lp ro je c te n o p he t
g ro n d g e b ie d van Berlare, Laarne, W ette ren en W ichelen. De locaties lenen zich
u itste ke n d om de Schelde s p e e lru im te te geven. D aardoor is straks de hele
regio rond W ette ren , van G ent to t D e n d e rm o n d e , b e te r b e sch e rm d ais een
s to rm v lo e d h e tS c h e ld e w a te r d o e t stijgen. Rond die ve e rkra ch tig e rivier zal
zich b o v e n d ie n unieke n a tu u r o n tw ik k e le n , die in heel Europa zeldzaam is.

i

Elk deelproject krijgt een eigen Inrichting.

betekent dat we openlngen maken In de be

kwak zich straks weer helemaal thuis voelen.

Het grootste deel w ordt omgevorm d tot

staande dljkom het w a te r-In een afgebakend

Op de slikken zullen eenden en steltlopers

wetland, waar natte natuur volop kansen

gebied - vrij spei te geven. Om het achterlig

voedsel vinden. De kreken en plassen w or

krijgt. In twee deelgebieden zal zeldzame

gende woongebied te beschermen trekken

den kraamkamers voor vissen uit het Schel

zoetwatergetljdennatuur to t ontwikkeling

we eerst een nieuwe dijk op. De ontpoldering

debekken.

komen. Tegelijk verminderen we het over-

geeft de Schelde meer ruimte en haalt de druk

stromlngsgevaar met diverse technieken.

van de ketel op de rivier. Twee keer per dag zal

Paardeweide: overstromingsgebied met

er water In het gebied stromen, op het ritme

wetland. Ook de om geving rond Paarde

van eb en vloed. Daardoor ontstaat er na ver

weide Is een strategische plek om extreme

Kalkense

Meersen

en

Paardebroek:

adem benem end w etlan d. In die geble

loop van tijd unieke getijdennatuur met zoet-

hoogwaters op een gecontroleerde manier

den w ordt de grondwaterstand verhoogd,

watersllkken en -schorren.

op te vangen. Paardeweide w ordt vandaag
al gebruikt ais gecontroleerd overstromings

zodat er wetlands ('nat land j ontstaan. Glin
sterende waterpartijen zullen hier het afwis

Bergenmeersen: zeldzam e g etijd en n a

gebied. Omdat het gebied maa r één keer per

selende landschap van natte graslanden,

tu u r volgens Vlaams concept. Bergen

jaar overstroomt, kan het ondertussen ook

riet, open water en elzenbroekbos door

meersen Is een bestaand overstromingsge

andere functies vervullen. Daarom w ordt

kruisen. Voor libellen, padden, kikkers en

bied dat werd uitgerust met speciale sluizen.

het Ingerlcht ais wetland. In Paardeweide

tai van vogels w ordt dat het paradijs. Maar

Het resultaat van dat technische hoogstand

ontwikkelen zich natte dottergraslanden,

wetlands zijn ook heel nuttige gebieden: ze

je: dagelijks vloeit een beperkte hoeveelheid

afgewisseld met kamgrasland en glansha-

doen dienst ais een spons die het overtollige

water het gebied In en uit, op het ritme van

verhoolland. Het oostelijke deel van Paarde

water vasthoudt en vertraagd afvoert naar

eb en vloed. Bij hoogwater stroom t onge

weide w ordt Ingerlcht ais rietveld voor veel

de Schelde. Landbouwers kunnen de gras

veer 80 procent van het gebied onderwater.

eisende soorten zoals het woudaapje, de

landen blijven gebruiken om wlntervoer te

Het water Is echter maximaal een halve me

kwak en vooral de roerdomp. Hier ontstaat

hooien voor de dieren. Door het regelmati

ter diep; In de kreken Is het Iets dieper.

een afwisseling van diepere zones met open
water, en ondiepe zones met rletvegetatle.

ge maalbeheer ontstaan prachtige hooi- en
graslanden, bezaaid met bloemen.

Via dat principe, een gecontroleerd overstro

Daarom w ordt dat deel 'rletatof genoemd.

mingsgebied met gereduceerd getij, com 

Dankzij de specifieke Inrichting zullen ook

1:

gecontroleerd

overstro

bineren we veiligheid met de ontwikkeling

kleinere rletvogels, zoals de snor, kleine ka-

mingsgebied

met w etland.

Het

van getijden natuur. In de rietkragen en wll-

rekleten rletzanger, het naar hun zin hebben.

Wijmeers

deel

gebied Wijmeers 1, dat grenst aan de Kalkense

genvloedbossen zullen de blauwborst en de

Meersen, w ordt een gecontroleerd overstro
mingsgebied. Dat gebied zal helpen om de
toevloed aan water te bergen. Niet dat dat

In een weids gebied rond de Kalkense Meersen kom t een betoverend natuurgebied
van bijna 1000 hectare en k rijg t de Schelde meer bewegingsruimte.

gebied constant onder water staat, Integen
deel. De zuidelijke kom zal maar één keer om
de vijftig jaar overstromen, de noordelijke
kom zelfs maar één keer om de honderd jaar.
Wijmeers 1 treedt alleen In werking bij heel
extreme weersomstandigheden, ais andere
overstromingsgebieden al gevuld zijn. Het
vorm t de laatste linie van de verdediging te
gen het overstromlngsgevaar. In Wijmeers 1
Is er ook ruimschoots plaats voor natuur, met
wetlands, schralere graslanden op de landdulnen, open water en een flink stuk bos.

Wijmeers 2: ontpoldering m et slikken en
schorren. Wjmeers 2 wordt ontpolderd. Dat
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natuur en veiligheid
gaan hand in hand
O p de vorige bladzijden kon je lezen da t er drie g e co n tro le e rd e
o ve rstro m in g sg e b ie d e n w o rd e n aangelegd In de Cluster Kalkense
Meersen, w aarvan een m e t gereduceerd getij. Hoe w erken die
gebieden? W at be te ke n t'g e re d u ce e rd getij'? H ieronder lees je m eer
over de tech nie ken die w e ge bru ike n om de Schelde veiliger te
m aken én te g e lijk unieke na tuu r te creëren.

ringdijk

overloopdijk
overstrom ingsgebied

Hoe werkt een gecontroleerd overstro
mingsgebied (GOG)?

u itw ateringssluis

sluizen zorgen ervoor dat het water In het GOG na een
overstroming weer naarde Schelde stroomt.

Bij een hoge waterstand stroomt het water over de over
loopdijk het overstromingsgebied binnen. Dat water

Het water in het overstromingsgebied komt bij overstro

wordt ais het ware onttrokken aan de vloedgolf, die daar

ming enkele decimeters to t enkele meters hoog. Het risico

door aan kracht verliest. De overloopdijk Is de bestaande

op overstromingen In de omgeving neemt daardoor sterk

Scheldedljk, die een stuk verlaagd en verstevigd wordt.

af. Zowel stormen ais perioden met hoge bovenafvoer

Die dijk Is zo gebouwd dat hij stevig standhoudt ais het

vinden vooral in de winter plaats. Een overstromingsge

rivierwater erover stroomt. Om te beletten dat woonge

bied kan dus gerust nog een bijkomende bestemming

bieden onder water lopen, wordt het achterland van een

krijgen. Paardeweide en een deel van Wijmeers 1 worden

overstromingsgebied altijd beschermd met een ringdijk.

ingericht ais wetland. De graslanden worden door land

Een grachtensysteem en verschillende uitwaterings

bouwers beheerd.
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Wat is een overstromingsgebied met gereduceerd getij?

De sluis in Bergenmeersen (Wichelen)

Een overstromingsgebied met gereduceerd getij is een gecontroleerd overstromingsgebied
dat gericht is op de ontwikkeling van getijden natuur. Op het ritme van eb en vloed stroomt
er tweemaal per dag water binnen. Bij vloed treedt het gebied In werking. Door de inwaterlngssluls stroom t een beperkte hoeveelheid water - 'gereduceerd getij' - binnen. Zo w ordt
de natuurlijke werking van een getijdenrivier nagebootst, waardoor het gebied een deel van
het ecosysteem van de Schelde wordt. Bij eb stroom t het water terug naar de rivier via de
uitwateringssluis. Onder invloed van het gereduceerde getij ontwikkelt zich een landschap
van geulen, kreken, slikken en schorren. Het gecontroleerde overstromingsgebied met gere
duceerd getij is een Vlaamse uitvinding, ontwikkeld aan de Unlversltelt Antwerpen, en uniek
in de wereld. In het proefproject Lippenbroek in Hamme hebben W&Z en het ANB heel wat
know how opgebouw d met dat concept.

W ereldprimeur
rin g d ijk

■

j o v e rs tro m in g s g e b ie d m e t g e re d u c e e rd g e tij |

In het deelgebied Bergenmeersen in Wiche
len trad eind april 2013 het gecontroleerde
overstromingsgebied met gereduceerd getij
op grote schaal In werking: een wereldpri
meur. De innovatieve gespecialiseerde sluis
is een sleutelelement in het concept van het

hoogtij

gecontroleerde overstromingsgebied met
gereduceerd getij. Het instellen van de juiste
getijdendynamiek met de sluis is bepalend
voor de fysische, biologische en chemische
processen In een getljdengebled.

rin g d ijk

■

j o v e rs tro m in g s g e b ie d m e t g e re d u c e e rd g e tij |

Normaal gezien worden sluizen voor in
en uitwatering apart gebouwd. Maar hier
doen we het anders. Eén gecombineerde
sluis zorgt voor beide functies. Door de sluis
kunnen vissen en andere organismen van
het overstromingsgebied naar de Schelde
migreren en omgekeerd. Zo zal het visbe
stand in de Schelde en het achterliggende
gebied zich herstellen. Bovendien opent het
systeem letterlijk de poort voor de ontw ikke
ling van slikken en schorren.
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De b la u w b o n t vindt straks een onderkomen
in de Cluster Kalkense Meersen.

ÜJaardevolle natuur
in jouw achtertuin

De veilig he id sm aa tre ge len van het Sigm aplan gaan
hand in hand m e t de o n tw ik k e lin g van w aardevolle
natuur. Vroeger bestond het landschap in de regio
vooral u it w e ilanden, graslanden en akkers. M e t een
u itg e kie n d e in ric h tin g en d o o rd a c h t beheer w o rd t het
landschap de ko m e n d e jaren nog diverser en rijker.
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"Via een aangepast beheer leven natte hooi
en graslandsoorten in het gebied weer op.
In de getijdengebeden ontwikkelt zich een
unieke en zeldzame habitat."
DominiekDecleyre, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

W eelderige wetlands

sllkken en -schorren. Het worden unieke

In de Kalkense Meersen, ten noorden van

stukjes natuur, die zeldzaam zijn In Europa. Ais

Wijmeers, en In Paardeweide en Paardebroek

water tweemaal per dag een gebied In- en

De Schelde
zuivert zichzelf

ontstaat wetland. Daar wisselen graslanden,

uitstroomt, ontstaat er getijdennatuur met

Slikken en schorren zijn voor vissen niet

bloemenweiden, rietlanden en open water

slikken en schorren.

alleen plekken waar ze voedsel zoe
ken en zich voortplanten. Ze hebben

elkaar af. Door de te natte grond waren de
Slikken zijn de lagergelegen delen die bij

nóg een belangrijke functie: slikken en

voor akkerbouw. De boeren gebruikten die

elke vloed overspoeld worden. Die overvloed

schorren zuiveren het water op natuur

natte graslanden vooral ais hooi- en welland.

aan water verhindert de groei van veel plan

Kalkense Meersen vroeger al niet geschikt

In de wetlands blijven we samenwerken met

ten. Wel krioelt het er van de mlnldlertjes,

landbouwers. Die maaien de gronden op een

zoals wormen en Insectenlarven, die gretig

aangepaste manier, waardoor de natuur flo

worden verorberd door allerlei watervogels

reert m et soorten zoals de dotterbloem, pink

en vissen. Voor ganzen, eenden en steltlopers

sterbloem, scherpe zegge, ratelaar en echte

vormen slikken en platen een Ideale plek om

koekoeksbloem.

eten te zoeken en te rusten. Het getij schuurt

Ploe gaat dat In zijn werk? De landbouwers

lijke wijze. Die zelfzulverende werking
van de Schelde Is de laatste jaren ge
deeltelijk hersteld.
Slikken en schorren spelen een belang
rijke rol bij het verwijderen van stikstof
uit water door bacteriën. Stikstof Is pre
cies een van de stoffen die nog In te

geulen uit, en dat materiaal kan op andere

hoge concentratie In de Schelde aan

plaatsen ais slib weer afgezet worden.

wezig zijn. De dynamiek van het water
en de werking van de slulsconstructle

maaien de hooilanden pas vanaf 15 juni. Daar
door kunnen planten zaad vormen en krijgen

Wanneer die opgeslibde delen boven de

zorgen er bovendien voor dat het water

weidevogels zoals de grutto en kwartel koning

gemiddelde waterlijn uitsteken, spreken we

wordt aangerljkt met zuurstof.

de kans om hun jongen ongestoord groot te

van schorren. Die plekken overstromen en

brengen. In de rietlanden hulzen rletvogels

kel nog bij springtij, ongeveer tweemaal per

zoals de roerdomp, de porselein hoen, de klei

maand. Hier krijgen planten wel voet aan de

ne ka reklet, de rletzanger, het baardmannetje

grond. Op de schorren ontwikkelen zich rlet-

en het woudaapje. In het open water vinden

partljen en wllgenvloedbossen.

ook vele vissen hun gading, denk maar aan

Schorren zijn een belangrijke leveran
cier van silicium. Dat element Is nodig
voor de groei van

klezelwleren

of

dlatomeeën. Dat zijn heel belangrijke
soorten die aan de basis staan van de
voedselketen. Een goede klezelwler-

de snoek, paling, rietvoorn, blttervoorn en

Slikken zijn erg belangrijk voor trekvogels,

populatle Is onontbeerlijk voor een

de zeldzame kleine modderkruiper. Andere

's Winters zoeken vogels zoals de watersnip

goed visbestand. Slikken en schorren

waterllefhebbers, waaronder libellen en kik

en talrijke eenden, zoals de smient en w in

dragen dus sterk bij to t de gezondheid

kers, planten zich voort In de stille waters.

tertaling, de rust op om te verpozen en hun

van het Schelde-ecosysteem.

vetreserves aan te vullen. Op termijn vormen
de slikken en schorren een jungle van kreken

Wil je m eer w eten over het n ut van

slikken en -schorren

en beekjes met rieten wilgen. Daar voelen de

getijdennatuur? Lees de brochure

In het zuiden van Wijmeers en In Bergen

bruine kiekendief, blauwborst en kwak zich

G etijdennatuur: unieke zoetw ater-

meersen maken we plaats voor zoetwater-

thuis.

Getijdennatuur: onschatbare natuur
op w w w .sigm aplan.be.
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Flankerend landbouuubeleid
"L an db ou w is altijd erg belangrijk gew eest in deze streek. Maar ais bepaalde
gebieden een veiligheids- o f n a tuu rfu nctie krijgen, betekent dat vaak dat
landbouw ers helaas grond verliezen. Via een flankerend beleid w o rd t dat
enigszins gecom penseerd. Landbouw ers kunnen hopelijk ook een rol blijven
spelen in het beheer en de natuurontw\kke\\ng" PieterVanOost, Boerenbond

Verzachtende m aatregelen. Het Sigmaplan
neemt een aantal gebieden in waar landbouwers

D oor een uitgekiend maaibeheer ontstaat er wetland.

actief zijn. Maar het plan houdt zoveel mogelijk
rekening met de gevolgen voor de landbouw.
Zo pasten we de oorspronkelijke contouren van
het gebied Kalkense Meersen aan om de be
drijfsvoering van enkele landbouwbedrijven te
garanderen. De meest landbouwlntensleve gron

\

den bleven gespaard. Voor de getroffen landbou

I

wers werkte de Vlaamse overheid samen met de
landbouworganisaties een programma uit met
verzachtende maatregelen. Zo blijft nog een tijd
landbouw mogelijk op plaatsen waar tijdens de
werken geen werfwegen o f werfzones liggen. Via
beheerovereenkomsten

kunnen

landbouwers

ook de natuurgebieden mee beheren.

O m vorm ingscontracten. De Inrichting van de
natuur begint pas ais de werken klaar zijn. Maar
Intussen w ordt de natuurontwikkeling wel al
voorbereid. De getroffen landbouwers helpen
daarbij, met een aangepast beheer. Zij kunnen
een om vormlngscontract afsluiten voor een pe
riode van vijfjaar. Het beheer staat dan helemaal
In het teken van de natuur. Daar krijgen de land
bouwers een vergoeding voor. In de Kalkense
Meersen en Paardebroek w ordt nu al ruim 100
hectare natuur beheerd door landbouwers. Intus
sen hebben de landbouwers tijd om hun bedrijf
te reorganiseren.

"We spreiden de werken om landbouwers de tijd
te geven hun bedrijfsvoering aan te passen. Samen
hebben w e een planning opgesteld, verdeeld in
verschillende fasen van 2010 to t 2015."
DominiekDedeyre (ANB)
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Wandelen en Metsen
langs de Schelde
W at is heerlijker dan uitblazen aan he t water? De Kalkense M eersen ston de n al
bekend ais een pra chtig de cor om te fietsen en te w a ndelen. Nu g ro e it de streek
verder u it to t een b e tove rend e brok natuur: w etlands, m e t o n d e r m eer schrale
graslanden en w e ld e vo g e lg e b le d e n , o f g e tijd e n n a tu u r, zoals vloedbossen. Het
pra chtig e m eersenlandschap m e t tai van zeldzam e n a tuu rtyp es w o rd t nog attrac
tiever vo o r w andelaars en fietsers.

De Scheldenatuur bewonderen. Straks

Zachte recreatie. Het Slgmaplan verbe

M ountainbikeroutes.

kan iedereen met volle teugen genieten van

tert de mogelijkheden voor zachte recre

route'Etlenne De Wllde-lus'tussen Laarne en

het natuurgebied In Berlare, Laarne, Wette

atie. Nieuwe fiets- en wandelpaden sluiten

Kalken loopt langs het westen en noorden

ren en Wichelen. Wandelpaden, fietsroutes,

aan op bestaande wandel- en fietsroutes

van het deelgebied Kalkense Meersen. Die

vogelkljkhutten en panoramapunten vormen

en veerdiensten. Bezoekers kunnen Bergen

route blijft behouden. De mountalnblkeroute

een prima uitvalsbasis om de Oost-Vlaamse

meersen verkennen van op een knuppel-

'Broekbosroute'ln Berlare krijgt een aangepast

Scheldenatuur In al haar pracht te bewonde

pad. De hengelvljvers In Wijmeers verhuizen

tracé, meteen groter aandeel onverharde weg

ren. In Schellebelle werden In het voorjaar van

naar de rand van het gebied. Daar krijgen

aan de rand van het gebied. Dat wordt uit

2011 nieuwe vlottende veerstelgers In gebruik

de hengelclubs een nieuwe accommodatie.

gewerkt In overleg met Bloso en de gemeente.

genomen. Langs die weg loodst de Schelde

De Individuele hengelaar kan blijven henge

De

mountalnblke-

Voor alle info over de Sigm aduster

wandelaars en fietsers dat wonderlijke gebied

len op de Kalkenvaart. Het Slgmaplan steunt

binnen.

Initiatieven van de gemeenten, Dienst Toe

Kalkense Meersen kun je terecht in de

risme, het Regionaal Landschap Schelde-

infokeet: Grote Kouterstraat, 9 2 90

Durme en de rulterverenlglngen. Zij stippelen

Uitbergen (Berlare), tel. 09 360 28 03.

¡^(pittoreske routes uit In heel Oost-Vlaanderen.
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ULIat staat er nog op de planning?

Planning van de w erkzaam heden in d e Cluster Kalkense Meersen
Meer Informatie over het Slgmaplan
en de projectgebleden van de Cluster
Kalkense Meersen vind je op
www.slgmaplan.be.
Kalkense
Meersen

Paardebroek

2007

2007

2010

2010

2010

2010

-

-

-

Gefaseerde
Invoering
sinds 2011

-

Gefaseerde
Invoering
sinds 2011

Met vragen kun je terecht bij:
Michaël De Beukelaer-Dossche
projectlngenleur
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)
mlchael.debeukelaer-dossche@wenz.be

W ijmeers
deel 1

2007

2010

2010

2011

2012

Werfregellng
to t 2015

T 03 224 67 11
Dominiek Decleyre
projectleider

W ijmeers
deel 2

-

-

2009

2009

2009

n.v.t.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
domlnlek.decleyre@lne.vlaanderen.be
T 09 265 46 44

Paarde
w eide

2007

2010

2010

2011

2013

Werfregellng
tot 2015

Bergen
meersen

2007

2010

2010

2011

2012

n.v.t.
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