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RAADGEVENDE INGENIEURSBUREAU VOOR 

CIVIELTECHNIER EN KULTUURTECHNIEK

• Infrastruktuurwerken : Wegen- en rioleringswerken
• Milieutechnieken : Inzameling, transport en behandeling

van afvalwater

• Landinrichting : Waterbeheer - landschapsinrichting en groenaanleg

• Burgerlijke bouwkunde



V O O R  W O  O R 13 .

Beleid en bestuur vragen voorbereiding.
Dat is evident.
Beleidsvoorbereiding bestaat in de meeste gavallen eveneens uit 
informatieverzameling en probleemomschrijving.
Het wetenschappelijk onderzoek vanuit de landbouwkundige invals
hoek kan zeer elementair materiaal voor onze besturen van polders 
en wateringen opleveren.
Wij denken bijvoorbeeld aan: chemisch onderhoud in de waterlopen, 
verzilting van grondwater, meststoffenverliezen langs drainages, 
enzovoort.

Bij Koninklijk Besluit van 3/6/83 werd een konsultatieve raad 
voor het wetenschappelijk onderzoek in de landbouw opgericht binnen 
het Ministerie van Landbouw. Deze Raad heeft als opdracht het be
doeld wetenschappelijk onderzoek te oriënteren, te kördineren en 
te verspreiden, alsmede de probleemvelden te duiden die om weten
schappelijk onderzoek vragen.

Het bestuur van de V.V.P.W. vindt het wenselijk dat vanuit de 
bestuurlijke sfeer van polders en wateringen een vertegenwoordiger 
in dit orgaan wordt opgenomen voor de opvolging van deze materie 
en het desgevallend leggen van de nodige accenten bij de sturing 
van het onderzoek, die materies betreffen die belangrijk zijn 
voor het beleid omtrent en beheer van onze besturen.

Een schrijven in die zin werd gericht aan de Minister van 
Landbouw.

L /
Mare De Smet,
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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 :i s geen probleem dat wij niet oplossen.

B E L G R O M A

Raadgevende Ingenieus 
Aanwezig in het ganse land.

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



b l o e i e n d  h a s p e n g o u w

Ridder B. de Schaetzon van 
Brienen
Voorzitter werkgroep Public 
Relations.

Vóór enkele dagen tijdens de kersenbloei vergaderde de werk
groep "Public Relations" bij mij aan huis te Sint-Truiden op 
het "Brienenhof" en werd er een bezoek gebracht aan bloeiend 
Haspengouw.
De bloeitijd of het herstarten van de natuur; teken van lente 
in de natuur en in ons leven. Doch vooraleer hierover te 
spreken wil ik even teruggaan en denken aan de voorbije winter 
of rustperiode.
Zijn wij ook zoals fruitbomen tot rust gekomen, hebben wij 
van deze stilstand gebruik gemaakt om een balans op te maken 
van het verleden?
Eens eventjes nadenken over het verleden en peilen hoe de toe
komst er zal uitzien is nochtans van zeer groot belang om 
tijdig de nodige aanpassingen in ons leven door te voeren.
Op welke manier kunnen wij door de anderen beter begrepen 
worden? Op welke manier kunnen wij onze verplichtingen tegen
over derden beter nakomen, niet alleen in gedachte maar ook in 
daden?
Daadwerkelijke verantwoordelijkheid ten overstaan van alle 
medemensen. Het nodige respect voor eenieders mening en eigen
heid. Niet denken dat wij alleen de waarheid bezitten en vol
maakte mensen zijn. Een dergelijke ingesteldheid kan alleen 
tot zelfzucht en hoogmoed leiden.
Door ons te laten verkiezen in de besturen van onze Polders 
of Wateringen hebben wij de verplichting opgenomen de be
langen van de betrokken ingelanden met hart en ziel te be
hartigen. Van deze plicht moeten we dag in dag uit overtuigd 
blij ven.
Ik ga nog iets verder terug in de tijd : de herfst, en stel 
de vraag : hebben we onze bladeren goed verloren? Dit betekent 
diep bezinnen. Ons gejaagd leven laat er ons spijtig genoeg
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niet dikwijls meer de nodige tijd voor. Laat ons trachten 
terug meer en meer op de natuur af te stemmen en overeenkom
stig de natuur te gaan leven.
Alle aandacht dus voor de natuur, voor bloeiende kersenboom
gaarden in Haspengouw.
Wat een pracht! Einde en ver niets dan frisse witte bloempjes 
die naar de blauwe hemel reiken. De eerste warme zonnestralen 
en een alles overheersende fijne bloemengeur.
Wij zijn paraat om samen met de natuur een nieuwe start te 
nemen. Een nieuwe start in de goede richting met de hoop 
en het vast voornemen er een vruchtbaar jaar van te maken, 
zoals ook de fruitkwekers hopen op vele en prachtige vruchten 
na zo'n uitzonderlijke bloeitijd.
Met deze overtuiging zal het zomer worden voor iedereen.

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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N I E U W S  U IT  DE V E R E N I N G

1 . Wl RKGROEP M I L I E U

De werkgroep Milieu van de VVPW was de jongste maanden bijzonder 
actief. Onder het Voorzitterschap van Graaf D. de Ribaucourt kwam 
do werkgroep, bestaande uit de leden J. D'Hondt; G. Coyssens,
A. Vandierendounck, B. de Schaetzen van Brienen, E. Demeyere en
H. Sinnaeve, Secretaris van de werkgroep, samen op 6 maart, 10 
april en 22 mei 1984.

Inrichting en werking van de dienst voor Monumenten- en 
Landschapszorg.

Op de vergadering van 6 maart gaf de heer E. Goedleven, Adviseur, 
Hoofd van de dienst voor Monumenten- en Landschapszorg van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, een uiteenzetting over de 
inrichting en werking van zijn dienst. Hij gaf een volledig en 
gedetailleerd overzicht van de werking van zijn dienst inzake toe
zicht op geklasseerde gebouwen, subsidieregeling, adviezen, biblio
theek, archief, inventarisering, conserveringswerken en andere.

Garanties en inspraak bij de bescherming van landschappen

De Heer Fierlatijn, medewerker van de Heer Goedleven, licht het 
voorontwerp van dekreet op de bescherming van de landschappen toe 
met als bijzonderste vermeldingen : de beschermingsprocedure, het 
beheer van landschappen en het principe van de subsidiëring in be
schermde landschappen.
Vanwege de Polders en Wateringen wordt aangedrongen opdat in het 
dekreet de inspraak van deze besturen zou gegarandeerd worden. 
Concreet wordt vooral gedacht aan het verplichten van een advies 
door de polders en wateringen in wiens gebied het te klasseren 
landschap gelegen is, aan de vertegenwoordiging van de polders en 
de wateringen in de beheerscommissies van de in hun gebied geklas
seerde landschappen en aan de vergoeding van alle betrokkenen 
(o.a. polders en wateringen, landbouwers) voor schade of minder 
opbrengst door het klasseren van een landschap.
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Motie en protest tegen de conclusie van de werkgroep "Coördinatie 
Besturen " van het congres "Water voor Groen"

In zitting van 10 april 1984 besprak de werkgroep milieu het rapport 
van de werkgroep nr. VII-2 Coördinatie van Besturen van het Congres 
"Water voor Groen".
De werkgroep, hierin gesteund door het voltallig bestuur van de 
vereniging, besluit op op het congres "Water voor Groen" dat plaats 
heeft op 29 en 30 juni 1984 in de Vrije Universiteit Brussel,
volgende motie af te geven :

"Het Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen 
heeft met verbazing kennis genomen van het verslag van de werk
groep nr. VII-2 Coördinatie van Besturen, in het Congres 
"Water voor Groen". Vooral met het laatste voorstel, wij cit- 
ren : "de taken van polders en wateringen worden overgeheveld 
naar de ruilverkavelingscomités", kon ons Bestuur niet akkoord 
gaan.
De polders en wateringen hebben immers een zeer specifieke taak, 
die men niet zomaar aan iedereen kan toevertrouwen. De beheer
sing van het water van buiten zowel als van binnen het gebied 
vraagt grondige kennis van de problemen en eist dat men op 
ieder ogenblik waakzaam is. De manier waarop nu de polders on 
wateringen beheerd worden kan niet verbeterd worden door ze af 
te schaffen, alleen door ze meer bevoegdheid te geven.
Inderdaad, degenen die nu in de bres staan zijn mensen van ter
plaatse. Zij staan dicht bij de problemen en kennen ze.
Zij zijn de beste waarborg voor een goede werking want het zijn 
de bewakers van hun eigen belangen. Het zijn vrijwilligers, 
wat een goedkoop en toch efficiënt beleid mogelijk maakt. Als 
verkozen vertegenwoordigers van de belanghebbenden zijn zij 
bovendien de beste waarborg voor inspraak aan de basis.
De Polders en Wateringen bestaan reeds eeuwen. Zij hebben 
talloze regimes overleefd. De Franse Revolutie heeft ze afge
schaft maar na enkele jaren noodgedwongen opnieuw in werking 
gesteld. Ten andere, ook in Nederland, hét land van de 
waterbouwkunde, werd een aantal jaren geleden een langdurige 
discussie gevoerd over het bestaansrecht van de polders en 
wateringen. Als besluit werd hun noodzakelijkheid bevestigd 
en werden hun bevoegdheden uitgebreid.
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Tenslotte is het niet juist dat cle polders en wateringen de 
zaken alleen economisch bekijken, ook de niet-economische 
aspecten komen aan bod. Dit laatste mag echter niet overge
waardeerd worden. Het ene is niet belangrijker dan het andere, 
beide standpunten zijn even belangrijk. Onderling overleg is 
terzake nodig.
Besluitend kan gesteld worden dat de polders en wateringen 
niet alleen nuttige besturen zijn, maar bovendien noodzakelijk 
en onvervangbaar."

Volgende leden van de VVPW nemen deel aan het Congres "Water voor 
Groen" te Brussel op 29 en 30 juni 1984 :
- Mare De Smet, Voorzitter van de VVPW
- de Heer Spaas, voorzitter van de watering "Het Grootbroek"
- Ridder B. de Schaetzen van Brienen, Voorzitter van de watering 

van St. Truiden.
- De Heer R. Pylyser, Ontvanger-Griffier van de Groote Westpolder
- Graaf de Ribaucourt, voorzitter van de Watering der Barebeek
- De Heer Ceyssens, voorzitter van de watering Het Schulensbroek
- De Heer A. Vandierendounck, voorzitter van de watering Het 

Vrij geweid.

Enguête omtrent de milieuproblematiek.

De milieuproblematiek is aan de orde van de dag. Met een realis
tische kijk en met een dosis gezond verstand wenst de vereninging 
dit probleem te benaderen omdat het in het kader van de werking van 
de polders en wateringen een meer dan groot belang heeft.
Polders en wateringen dragen een verantwoordelijkheid. Om die reden 
dienen zij een beleidsvisie te hebben, vertrekkend van hun opdracht 
de waterhuishouding optimaal stellen en instandhouden en dit in het 
algemeen belang, maar in het bijzonder, in het belang van de land
bouw .
In dit kader legt de werkgroep milieu aan nlle Polder- en Watering- 
besturen een vragenlijst voor inzake milieuproblematiek teneinde 
een breder inzicht te krijgen over wat er op dit gebied gaande is 
in onze polders en wateringen. De werkgroep doet een dringende 
oproep opdat de besturen de vragenlijst zorgvuldig zouden invullen 
en terug zouden sturen.
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2 .  BESTUURSVERGADERING VAN 16 ME I 1 9 8 4 .

Op deze vergadering waren volgende leden aanwezig:
Do Smet. M. , Voorzitter; Anne N. , Bosman R. , Briers R. , Ceyssens J . , 
('laeys F., Crabbé P., Demeyere D. , Demeyere E., Graai D. de 
Ribaucourt, Ridder de Schaetzen, De Smet U., Goossens A., Gorts R., 
Hosteaux H., Lammens W., Lefever G. , Peeters M . , Pylyser H., 
Sinnaeve H . , Spaas J., Talboom J . , Thomas P . , Van Borm M., 
Vancraeynest D . , Van Den Bossche I., Vandierendounck A . , en 
Werelds J., Leden.

De diverse werkgroepen brachten verslag uit over hun werkzaamheden.

Voorts werd van gedachten gewisseld over volgende onderwerpen:
- Aktualisering van de wetgeving.
- De Vlaamse Kommissie voor de Ruimtelijke Ordening.
- De Konsultatieve Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek.
- Het. 4e Vlaams Wetenschappelijk Kongres "Water voor Groen".
- De Komitees tot Aankoop van Onroerende Goederen.
- De Verzekeringen bij Polders en Wateringen.
- Eretekens.
- Verlaten beddingen van waterlopen.
- Overleg met de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten.

Voor een verslag over al deze onderwerpen verwijzen wij naar de 
andere rubrieken in het tijdschrift.
Bepaalde onderwerpen zullen uitgebreid behandeld worden in een 
volgend nummer van het tijdschrift. Zo zal de Heer A. Goossens, 
Ontvanger-Griffier van de Generale Vrije Polder een artikelen
reeks wijden aan de verzekeringen in polder- en wateringbesturen.
De Vereniging zal informatie inwinnen in verband met de voorwaar
den en de modaliteiten tot het bekomen van de landbouweretekens 
en de eretekens van de nationale orden.

De Polder van Lier uit de Provincie Antwerpen, groot 156 ha. is 
toegetreden tot de Vereniging. Dijkgraaf van deze polder is de 
Heer Mondelaers Frans, Beukenlaan 22 te 2500 lier; Ontvanger- 
Grif fier is de Heer Mulkens Jan, Mechelsesteenweg 19 te 2500 Lier.
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3 .  WI E  BEN I K  ?
K E N N IS M A K I N G  MET DE WATERING "DE BENEDEN MARK" TE MEER.

Op 21 maart 1984 trok het public-relations-team van de VVPW 
naar het noorden van de provincie Antwerpen voor een gepland 
bezoek aan de watering van "De Beneden Mark" waarvan het gebied 
zich uitstrekt over de gemeenten Hoogstraten, Meer en Meerle 
aan de Nederlandse grens.

Een zeer vriendelijke ondervoorzitter Marcel Van der Bruggen 
(Voorzitter Willem Janssens, Direkteur van het proeflandbouw- 
station "Noorderkempen" was verontschuldigd) en een energieke 
ontvanger-griffier René Van der Henst, tevens gemeentesecretaris 
van Hoogstraten, heten ons werkelijk welkom in het proeflandbouw- 
station "Noorderkempen".
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Ondervoorzitter Marcel Van der Bruggen (midden), geflankeerd 
door ontvanger-griffier René Van der Henst, in gesprek met 
het public-relations-team van de VVPW.

!

Automatische stuw op de "Mark"
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HISTORIEK.
In 1932 ontstonden de wateringen "de Moste" (Meer) en "de Blauw- 
putte" (Loenhout). Deze kleine wateringen met heel beperkte opper
vlakte, respektieveLijk 5o ha. en 70 ha., grensden aan elkaar.
In 1986 werden belde wateringen samengesmolten daar hun actie
radius werkelijk te klein was. Bij K.B. van 25/3/1966 werd de 
watering "Bene.den Mark" opgericht op het grondgebied van Meer en 
Meerle met een totale oppervlakte van 6.213 ha. en tevens nog 73 
ha. op grondgebied Loenhout.
De samenvoeging van bestaande wateringen tot één grote, leefbare 
entiteit is inderdaad een maatregel van algemeen belang, die ertoe 
strekt de nieuw gevormde eenheid, zowel op het financiële en op 
het administratieve vlak, als op het gebied van uitvoering van 
werken, tot een grotere efficiëntie te brengen.

O RGANISATIE.
Elf personen vormen het bestuur.
Voorzitter: Janssens Willem 
Ondervoorzitter: Vanderbruggen Marcel.
Beheerders: Braspenning K . , Verheyen F., Huybrechts C . , Aertsens 
J., Aertsen J., Mertens J., Sterkens K . , Jacobs A . , Verheyen J.
Opvallend gelukkig is een zeer goede geografische spreiding van 
de bestuursleden. Wie 4 ha. bezit in de watering wordt als stem
gerechtigde ingelande beschouwd. De algemene vergadering bevat 
383 stemgerechtigde ingelanden.
Momenteel bedraagt de belasting 200,-F. per ha., met een minimum 
van 100,-F. (2.296 art.)

WERKEN.
Heel de omschrijving van de watering ligt in een ruilverkavelings- 
gebied van ^ 6.000 ha. die gestart is in 1976 en praktisch voltooid 
is. De watering is echter niet vertegenwoordigd in het ruilverka- 
velingscomité.
Wij wijzen hier nogmaals op deze onbegrijpelijke en totaal onaan
vaardbare situatie waarbij het wateringsbestuur niet de minste 
inspraak heeft in de ruilverkaveling.
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Gronden die in het gebied van een watering liggen, kunnen geheel 
of gedeeltelijk begrepen zijn in een ruilverkaveling waarbij ook 
de afwatering ter sprake komt. Dat kan van grote invloed zijn op 
het afwateringsnet van de watering.
Daar het wateringsbestuur geen inspraak heeft, ontstaat er een 
zekere leemte daar hier ook het ontwateringsnet dat door de ruil
verkaveling voorzien wordt op één of andere wijze zal moeten aan
sluiten met het net van de watering. Ook nadat de ruilverkavelings- 
werken beëindigd zijn is het meestal aangewezen dat de watering 
voor het waterregime zorgt.
Waarom het bestuur dan niet betrekken van bij de aanvang af?
Dat zou in elk geval vele moeilijkheden kunnen oplossen.
Een bijkomend probleem is het feit dat de watering na de ruilver
kaveling ongeveer 200 km. afwateringsgrachten bijkrijgt voor onder
houd .
Er werd een uitbreiding aangevraagd door de watering naar de fusie
gemeenten Minderhout, Wortel en Hoogstraten toe zodat de totale 
oppervlakte 10.500 ha. zou bedragen en zodat de watering meer in
gelanden zou bevatten.
Do afwatering voor het ganse gebied gebeurt via de Mark, een water
loop van 1e kategorie.
Do watering werkt samen in zeer goede verstandhouding met het Neder
landse Waterschap "De Bovenmark". De watering paalt immers aan zes 
Nederlandse Gemeenten. Daarenboven zijn verschillende waterlopen 
van 2e kategorie grensvormend zodat overleg hier wel vereist is.
Er bestaat trouwens een soort beurtrol met het Nederlandse Water
schap, ook inzake kostendeling.
De watering "De Beneden Mark" heeft 2 pompgemalen in eigen beheer 
(één groot op een waterloop van 2e kategorie en één klein op een 
waterloop van 3e kategorie). Tevens houdt zij toezicht op 6 stuwen 
op de gesaneerde Mark. Uniek is tevens een windmolen die nog steeds 
dienst doet voor de bemaling.

LAND-EN TUINBOUW.
In het wateringsgebied "De Beneden Mark" ligt de klemtoon vooral op 
tuinbouw, alhoewel de landbouw er zeker niet onbelangrijk is.
In principe kan men stellen dat de huurboerderijen, vooral dan in 
Meerle, meer afgestemd zijn op landbouw (vooral vee, varkens, melk, 
ook wel maïs).
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In Meer zijn het hoofdzakelijk eigenaars. Hier ligt de nadruk op 
tuinbouw. De voornaamste gewassen zijn aarbeien, tomaten, augur
ken, sla en prei. Vroeger waren de frambozen- en zwarte bessen
teelt eveneens zeer belangrijk, doch deze zijn uit het tuinbouw-
beeld van de streek zo goed als verdwenen.
Opvallend verschijnsel in deze strook zijn de gedra i noerdo weiden 
en een voortschrijdende omvang van computerbedrijven (bedrijven 
van ongeveer 200 koeien).

BELANGHEBBENDEN.
Eens te meer kwam bij dit werkbezoek tot uiting dat de bestuurs
leden van deze watering allen zeer gemakkelijk ingeschakeld zijn 
in het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater. 
Vooreerst zijn de bestuursleden als land- of tuinbouwers zelf 
belanghebbende bij een goede afwatering en een goede kwaliteit
van het water, ten tweede leven zij het dichts bij het waterlopen
stelsel en zien het eerst veranderingen of vervuilingen en ten
slotte werken zij praktisch gratis.
Een kollektief belang moet op het individueel belang primeren 
en bij de niet-landbouwers moet opnieuw een bewustzijn over de 
noodzaak van waterbeheersing ontstaan.

R. Bosman.

NAWOORD.
De redactie van het tijdschrift zal in ieder nummer een bepaald 
polder- of wateringbestuur aan het v/oord laten. De bestuurders 
zelf krijgen de gelegenheid om zichzelf en hun polder of watering 
voor te stellen, om hun visie op de polders en wateringen mede te 
delen, de uitgevoerde werken te tonen, de plaatselijke problemen 
aan te snijden enz...
De besturen die hieraan wensen mede te werken kunnen steeds kon- 
takt nemen met de Heer. H. Hosteaux van de Centrale Studiedienst 
te Antwerpen. Tel. 03/237 28 40 of met een ander lid van de 
redactie.
Op woensdag 4 juli is de redactie te gast bij de Limburgse 
watering "De Herk" in Herk-de-Stad.
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4 .  ONTMOETING TUSSEN NOORD EN Z U I D

Op 5 november 1981 organiseerde de toenmalige vereniging van 
Vlaamse Polders een bezoek aan het bureau van de Unie van Water
schappen en aan de Waterschappen de Aarlanden en Rijnland in 
Nederland. De Hartelijke ontvangst die ons toen te beurt viel 
is onuitwisbaar in ons geheugen gebleven, want nog steeds wordt 
er bij ieder samenzijn over gesproken.

Een vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland is moeilijk te 
maken. De omstandigheden zijn gans anders, de schaal veel klei
ner, maar toch hebben wij er veel inspiratie opgedaan.

Eind vorig jaar kwamen Dr s . J.H.M. Kienhuis, Direkteur van de 
Unie van Waterschappen en M r . A.H. Schmeink op tegenbezoek.
In het bureel van onze voorzitter Mare De Smet werd er uitvoe
rig geconverseerd over het wel en wee van de Vlaamse Polders en 
Wateringen, hun problemen, hun strijd voor bestaansrecht en er
kenning, de oprichting van de vereniging,...

Van hun bezoek en hun indrukken heeft M r . A.H. Schmeink een 
pittig journalistiek stukje geschreven in het nummer van 
28 maart 1984 van het tijdschrift "Waterschapsbelangen" uitge
geven door de Unie van Waterschappen. De ruchtbaarheid die op 
deze wijze aan de Vlaamse problematiek gegeven wordt, zal de 
Vlaamse Polders en Wateringen zeker ten goede komen.

Een afvaardiging van de VVPW was aanwezig op de jaarvergadering 
van de Unie van Waterschappen in 1983. Het is onze innige wens 
dat deze wederzijdse kontakten zouden verder gezet worden.

Abonnementen op het tijdschrift "Waterschapsbelangen" kunnen ge
nomen worden door overschrijving van de abonnementsprijs van 
90 gulden (per jaar) op postrekening 92500 van de Unie van 
Waterschappen, Alexander Gogelweg 8, Postbus 29740 te 2502 LS 
s'Gravenhage (Nederland)

Foto links boven : Drs. J.H.M. Kienhuis en Mr. A.H. Schmeink in 
gesprek met enkele leden van Vlaamse Polders.
Foto links onder : De Nederlandse Minister van Verkeer en Water
staat Mevrouw N. Smit-Kroes begroet de leden van de VVPW op de 
jaarvergadering van de Unie van Waterschappen in 1983.
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P.V.BJL STUDEEBUREEL IR. G. VERSCHAEVE
MinitobiUan nr. 31, 

8200 ST.-ANDRIES BRUGGE 2 

Tcl. 050/31.41.87

Bureel voor wegen- en rioleringswerken

waterbeheerslngswerfcen - Pompgemalen

draincringswerken

algemene botrwfctmde

REFERENTIES

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

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

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

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

—  Ruilverkavelingen.

—  Totale Rioleringsplans voor Gemeenten.
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5 .  VEREREMERK! NG VAN DE D IJ K G R A A F  FERNAND M A L F L I E T  
VAN DE POLDER DURME Z U I D - O O S T .

Gedurende 26 jaar heeft de Heer Fernand Malfliet de titel van Dijk
graaf gedragen. Omwille van zijn nooit aflatende inzet, ernst en 
plichtsbewustheid mocht hij uit de handen van Burgemeester Baert 
van Hamme het ereteken "GOUDEN PALMEN IN DE KROONORDE" ontvangen.

In de vroegere polder Noubroek werd de nu 75-jarige Malfliet tot 
Dijkgraaf gekozen, na het overlijden van de Heer Jozef De Kimpe 
uit de Broekstraat. De Kimpe overleed in december 1955, in april 
1956 werd de Heer Malfliet tot zijn opvolger gekozen. Zo gezien kon 
de hele bedoening van en in de polder van in zijn huiskamer gade
slaan. Hij woonde immers op de rand van zijn gebied, enkele honderde 
meters van de Bunt. Als Dijkgraaf van de Polder Noubroek werd hij 
geconfronteerd met de eerste tekenen van waterbezoedeling in de Bunt, 
realiseerde hij mede de overgang van de Bunt-straten van patrimonium
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van de Polder naar dat van de Gemeente waardoor de Bunt echt toe
ristisch kon ontsloten worden, maar diende hij voor het eerst in 
1966 polderbelastingen te vragen. Vroeger werden de uitgaven van de 
polder gedekt door verkoop van noten, bomen, gras, ...
De taak van Dijkgraaf, toen en nu, is onder de bevolking te weinig 
gekend. De instelling polder als dusdanig is eveneens niet gekend, 
zelfs bij de bevolking van de gebieden die voortdurende tegen, zowel 
de binnenwaters als de waters van de rivier, te strijden hebben.
De Dijkgraaf waakt erover dat zowel het Bestuur als de Algemene Ver
gadering, die hij beide ten alle tijde kan bijeenroepen, beslissingen 
treffen als de noodzaak zich voordoet. Deze beslissingen dienen ech
ter wel te kaderen in de door de wet voorgeschreven bevoegdheden, 
zowel van de polder, als van bestuur, als van algemene vergadering 
en van de dijkgraaf zelf. Concreet vertaalt het bovenstaande zich 
gemakkelijk in het organiseren van de vergaderingen, van dijk- en 
polderschouwingen (tweemaal per jaar), van sluisschouwingen, het 
waken over de toestand van polderwegen en van waterlopen, al dan 
niet geklasseerd ....

Het koninklijk besluit van 11 september 1968 fusioneerde de vroeger 
Noubroekpolder met. verschillende andere Durme-polders. Op 18 april 
1969 werd de eerste algemene vergadering van de nieuwe polder samen
geroepen met als één van de taken, het verkiezen van een nieuw be
stuur. En ... wat dacht je wel, Fernand Malfliet werd als eerste 
Dijkgraaf van de nieuwe polder gekozen. Hij bleef dit tot hij zich 
bij de bestuursherkiezing in 1982 geen kandidaat meer stelde. Hij 
was toen 2 volle perioden van 6 jaar dijkgraaf geweest. In 1982 oor
deelde hij het geraadzaam het vaandel in handen van jongere elementen 
te moeten geven. Hij was toen 73 jaar.

Met dezelfde nauwgezetheid als boven omschreven was hij menige halve 
dag te voet of met de fiets op toer in het hem toevertrouwde gebied. 
Indien over een of ander feit geklaagd of gesproken werd, wilde hij 
ter plekke gaan bekijken om zodoende in de bestuurs- of algemene 
vergadering met kennis van zaken te kunnen spreken.

De Heer Baert bracht hulde aan onze vroegere Dijkgraaf, als Dijkgraaf 
en als mens. Malfliet is een man die rechtlijnig door het leven stapt. 
Eens geloofd in, of zich toegezegd aan bepaalde principes gaat hij 
er rechtlijnig op af. Zo'n recht-geaardheid siert de mens.
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Namens de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen danken 
wij op ons beurt Fernand Malfliet voor al hetgene hij als Dijk
graaf, gedurende die 26 lange jaren, voor de Hamse poldergemeen 
schap heeft gepresteerd.

I I. DL NB I J D R A G i l .

De Penningmeester zal binnenkort overgaan tot de inning van de 
lidgelden voor 1984.

DlAMONTAGE " POLDERS EN WATERINGEN " ,

De prachtige diamontage die U hebt kunnen bekijken tijdens de 
oprichtingsvergadering van de V.V.P.W. op 23 september 1982 te 
Antwerpen, kan nu dank zij de medewerking van het Gemeentekre
diet van België, voor vertoning ter beschikking gesteld worden 
van de besturen.
Wanneer U eventueel deze voorstelling zou plannen voor uw eerst 
volgende Algemene Vergadering, Schouwing of een andere aangele
genheid, kan dat geregeld worden mits voorafgaandelijk kontakt 
op te nemen met het secretariaat van de VVPW te Antwerpen.

ABONNEMENTEN.

Geïntresseerden kunnen zich abonneren op het tijdschrift. Het 
abonnementsgeld bedraagt 400,-F. per jaar (4 nummers). 
Inschrijvingen kunnen genomen worden door het insturen van 
bijgaand antwoordkaartje.

INSTUREN VAN A R T I K E L E N .

Nieuws uit uw Polder of Watering of artikelen van algemene 
aard zijn steeds welkom .
Artikelen voor het volgend nummer van het tijdschrift kunnen 
tot 25 augustus 1984 ingestuurd worden op het secretariaat 
van de Vereniging, Koningin Elisabethlei 24, 2018 Antwerpen 
of bij een lid van de redactie.
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M E T IM M E X  r la.
Landmeters* expertenkantoor

Opmehnqen aan gronden, caegen, cralerlopen, dijken. 
Grensbepalingen *  afpalingen. *

Mucllerinqen aan terreinen en ualerlopen. f/ormalijalees. 
tscpertises Lam. uerkopingen m plaatshschr jaingen. 
Schattingen uan onroerende eigendommen.

id ijlc k t straat 16, 81W $ruqge 2. r e lW /S tS tS S .

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

• hoofdkantoor

internationaal rog iercentrum  
22' verdieping - bus 407 
1000 brussel 
tel 02/21 7 16 20

• reglon3.il kan toor
m aastrichterstwg 1
3500 hasselt
tel 011/22 75.65

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

• zuivering van afvalwaters
—  zuiveringsinstallaties voor 

huishoudelijk/industrieel afvalwater

•  slibbehandeling
—  slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties
—  baggerslib

• drainage
—  drainage voor landbouwdoeleinden
—  specifieke ontwateringsproblemen van 

sportvelden, woongebieden
• waterbeheersing

—  herkalibreren waterlopen
—  wachtbekkens
—  gemalen
—  stuwen/watermolens

• grondwater
—  opsporen verontreiniging
—  bescherming grondwater



H E T  D E R D E  A R B E I D S C I R C U I T  (D .A .C )

Door Dijkgraaf André Rijckaert 
Zwarte-Sluispolder 
Oost-Vlaanderen.

In het eerste nummer van ons tijdschrift "Polders en Wateringen" 
vestigde ik reeds de aandacht op de verschillende vormen van te
werkstelling van "personeel" in onze Polders en Wateringen". Deze 
keer wil ik iets meer uitweiden over het DERDE ARBEIDSCIRCUIT, 
afgekort: DAC.
Deze tewerkstellingsformule houdt een staatstussenkomst in zich 
van 100% voor de lonen voor de duur van 5 jaar. In tegenstelling 
met de personeelslasten wordt materieel niet vergoed.

Het is een tewerkstellingsvorm in de niet-commerciële sector: 
dwz.: deze werkzaamheden die tegelijkertijd :

- van sociaal of openbaar nut zijn of van cultureel belang
- geen winst beogen
- voldoen aan collectieve behoeften waaraan anders niet had 

kunnen voldaan worden.

Deze tekst wil een hulp zijn bij de aanvraag tot het bekomen van 
een toelating tot de tewerkstelling van werknemers in het kader van 
het DAC. Voor informatie betreffende het indienen van een aanvraag 
tot het bekomen van een DAC-projekt kan meen steeds terecht op het 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 53, 1040 
Brussel, tel. 02/230.40.45, alsook de V.V.P.W.
De volgende syllabus werd grotendeels overgenomen uit de onder
richting van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening, Onderrichting 1236, Derde Arbeids
circuit, dd. 01.08.1982.

Als promotor (aanvrager) kunnen optreden: de Staat, de Gemeen
schappen, de Provincies, de Gemeenten, Polders en Wateringen, ... 
alsook rechts- of feitelijke verenigingen van personen zonder 
winstoogmerk.
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A • OPMAKEN VAN EEN DAC-PROJECT.
Aanvraag-formulieren kunnen verkregen worden bij de Subregionale 
Tewerkstellingsdienst van de RVA in uw streek.
De aanvraag bevat volgende delen:

- inlichtingen betreffende de werkgever
- een omstandige opgave van het aangevraagde projekt
- inlichtingen betreffende de werknemers
- verbintenissen.

Wc? zijn de mening toegedaan dat het overzichtelijk is de aanvraag van 
het project in 2 delen op te splitsen, een administratief en een 
arbeidsgedeelte.
Volgen nu enkele mogelijke opdrachten voor beide gedeeltes:

1. Administratief_gedeelte :
- Aktualisering van de belastingsrol en de legger.
- Klasseren der bestuurlijke administratieve stukken.
- In kaart brengen van de waterlopen, bijwerken van de polder- 

kaart.
- Inventarisatie, beschrijving van probleemgebieden in het 

stroomgebied van de Polder of Watering. Opmeting van afwate- 
ringsmoeilijkheden in niet-geklasseerde waterlopen, met het 
oog op de verbetering van de waterafvoer.

- Onderkenning van de muskusrattenplaag en planning tot bestrij
ding. Dat dit probleem aktueel is hoeft geen verdere uitleg, 
zie vorige nummers.

2. Arbeidsgedeelte :

- Bestrijding van schadelijke dieren.
- Eenmalige werken aan ongeklasseerde waterwegen en kunstwerken 

(duikers) in gebieden die normaal niet kunnen geruimd worden 
of omwille van financiële motieven niet kunnen onderhouden 
worden.

- Selectief chemisch onderhoud.
- Onderhoudswerken aan dijken en bomenbestand.
- Opruimwerken aan voorraadterreinen.
- Kappen van houtkanten.

- 24 -



De werkzaamheden dienen over meer dan 2 jaar gespreid te worden. 
Projekten in verband met leefmilieu zijn uiterst geschikt, onder- 
zoeksprojekten zullen minder goedgekeurd worden.
De aanvraag dient in zes exemplaren gezonden te worden naar het 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Derde Arbeidscircuit,
Belliardstraat 51 - 53, 1040 Brussel.

B. GOEDKEURING.

Nadat een inspekteur van de RVA advies gegeven heeft na plaatsbezoek 
aan uw bestuur, wordt later bij ministrieel besluit de aanvraag al 
dan niet goedgekeurd.
De promotor wordt in kennis gesteld van deze beslissing, indien deze 
positief is. Het ministerie maakt het dossier over aan de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening belast met de voordracht en de beta
ling van de gevraagde werknemers.
De promotor ( polder of watering) kan zich in verbinding stellen 
met de plaatselijke bevoegde Subregionale Tewerkstellingsdienst van 
de RVA voor de indienstname van de werknemers, waar hij tevens alle 
nodige inlichtingen kan bekomen.
Voor de goedkeuring van een ingediend projekt moet men op een ter
mijn rekenen van 3 a 5 maand.

Wie kan als werknemer in het DAC aangeworven worden?
1. De volledige werklozen die sedert ten minste twee jaar uitkerings

gerechtigde zijn.
2. De werklozen die ten minste twee jaar uitkeringsgerechtigde vol

ledige werklozen zijn geweest in de loop van de vier jaar vóór 
hun indiensttreding. (De door de overheid tewerkgestelde werk
lozen en de in het Bijzonder Tijdelijk Kader tewerkgestelde werk
nemers worden als uitkeringsgerechtigde volledige werklozen 
beschouwd).

Gedurende hun tewerkstelling in het DAC blijven de werknemers inge
schreven op de lijst der werkzoekenden van de RVA.

De werknemers worden door de diensten voor arbeidsbemiddeling van 
de RVA voorgedragen. Door de plaatsingsbureaus van het RVA worden 
ze opgeroepen zich bij de promotor aan te melden. Mits vermelding 
van een duidelijke reden kan de promotor een persoon weigeren in 
dienst te nemen.
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De toegekende arbeidskrachten dienen teweikgesteld te worden binnen 
de zes maanden volgend na de kennisgeving van de ministeriële be
slissing.

c • ARBEIDSOVEREENKOMST.
De polder/watering sluit met de werknemer een arbeidsovereenkomst af 
voor onbepaalde duur. Model-overeenkomsten zijn te verkrijgen op de 
Subregionale Tewerkstellingsdiensten van de RVA.
Het is noodzakelijk deze arbeidsovereenkomst direct na de aanwerving 
en met de daarbij horende stukken voor de aanvang van de tewerkstel
ling op te maken en voor goedkeuring naar de Subregionale Tewerk
stellingsdienst te zenden, daar het akkoord van de directeur van de 
Subregionale Tewerkstellingsdienst vereist is vóór de aanvang van de 
tewerkstelling.
Behoudens in geval van overmacht, mogen de in dienst genomen personen 
alleen met ingang van de eerste werkdag van de maand of de eerste 
werkdag na de 15e van de maand aan het werk gesteld worden.

KOSTPRIJS: Wie neemt de uitgaven ten laste ?
1° De Staat neemt de lonen en de desbetreffende sociale lasten op

zich van de werknemers die in het DAC zijn tewerkgesteld. De RVA 
is belast met de uitbetaling van het loon.

2° De werkgever dienst de werkingskosten, de arbeidsgeneeskunde, de 
arbeidskledij, ... te betalen, en ook de vergoeding bijkomend aan
het basisloon wegens bijzondere prestaties, reiskosten ingevolge 
dienstreizen.
Daar de werknemer voor een onbepaalde duur wordt aangenomen, zal 
de werkgever de vergoeding wegens het eventueel verbreken van de 
arbeidsovereenkomst moeten betalen.
Indien de werkgever de werknemers niet tewerkstelt onder de voor
waarden van de goedgekeurde aanvraag kan de loonlast en de daar
aan verbonden sociale bijdragen geheel of gedeeltelijk aan de 
werkgever worden opgelegd.

D. BEZOLDIGING - VAKANTIE.
Bezoldiging.
De werknemers ontvangen een loon dat gelijk is ofwel aan 90% van 
het beginloon dat wordt toegekend aan een personeelslid van de 
Staat voor dezelfde of voor een analoge funktie, wanneer zij een
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funktie van niveau 1 uitoefenen, ofwel aan de totaliteit van het 
loon wanneer zij onverschillig welk ander funktie uitoefenen.
Om een funktie uit te oefenen moet de werknemer het vereiste diplo
ma, getuigschrift of brevet bezitten. Ongeschoolde arbeiders dienen 
uiteraard geen diploma voor te leggen.
Duü r van de vakantie.
De duur van de vakantie wordt vastgesteld op grond van de in het 
vakantiedienstjaar geleverde prestaties:
a. Voor de arbeiders: Het aantal effectief gewerkte dagen en de 

met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen voor arbeids
ongeschiktheid .

b. Voor de bedienden: Het aantal maanden arbeid of met arbeid ge
lijkgestelde onderbreking, in dienst van één of meerdere werk
gevers.

Bij het begin der indiensttreding dienen de nodige attesten daartoe 
afgeleverd te worden. De RVA beschikt over omrekeningstabellen voor 
het bepalen van het aantal vakantiedagen.
De werknemers die op grond van hun arbeidsprestaties in het vakan- 
tiedienstjaar geen of minder dan 24 vakantiedagen (4 weken van 6 
dagen) verworven hebben, kunnen op hun verzoek eveneens verlof be
komen voor respectievelijk die 24 dagen of het gedeelte daarvan dat 
niet door vakantiegeld is gedekt. Zij worden daarvoor niet bezol
digd doch kunnen werkloosheidsuitkeringen ontvangen en zijn vrijge
steld van de gemeentecontrole.

Kinderbij slag.
Met het oog op het bekomen van kinderbijslag door de werknemer 
dient de werkgever onmiddelijk na de aanwerving de aanvraag om 
kinderbijslag rechtstreeks aan het R.K.W., Trierstraat 70, te 1050 
Brussel, over te maken, vergezeld van een door de direkteur van de 
Subregionale Tewerkstellingsdienst voor goedkeuring ondertekend 
exemplaar van de arbeidsovereenkomst.

Dezelfde werkwijze geldt voor het aanvragen van kraamgeld. 

Werkstaten.
Opdat de werknemers hun bezoldiging zouden ontvangen binnen de wet
telijke termijn, dient de werkgever strikt op de volgende dagen de 
werkstaten toe te sturen naar de RVA -'Algemene Boekhouding - D A C '- 
Afzonderlijke staten dienen gebruikt te worden voor arbeiders en 
bedienden.
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- voor de voorschotten aan de arbeiders: de laatste arbeidsdag van 
de eerste helft van de maand.

- voor de afrekening einde maand (arbeiders en bedienden): de derde 
laatste arbeidsdag van de maand.

- Wijzigingen in verband met de prestaties van de laatste twee ar
beidsdagen dienen uiterlijk de laatste arbeidsdag door middel van 
een verbeterde staat, waarop enkel de verbeterde gegevens vermeld 
zijn, medegedeeld te worden.

Betaalstaat.
De RVA zendt na elke maandelijkse vereffening van de bezoldigingen 
twee dubbels van de betaalstaten aan de werkgevers. Eén exemplaar 
wordt door de werkgever bewaard. Het tweede exemplaar wordt door de 
werkgever overhandigd aan de werknemer.

E. SOCIALE LASTEN.
- Verzekering tegen ziekte en invaliditeit: wordt gedragen door de RVA
- Verzekering tegen arbeidsongevallen: wordt gedragen door de RVA

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

L ie rbaan 108 - 2870 PUTTE b ij M echelen

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 ^ienste van het GROEN.
Wij blijven ten dienste om alle nuttige technische 
raadgevingen.
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DE ROL  VAN H E T  G E M E E N T E K R E D IE T  AES

V '  "

B A N K IE R  VAN DE LO K A LE  B E S T U R E N

Oin hun taak ten aanzien van de gemeenschap naar behoren te kunnen 
vervullen worden de lokale besturen genoopt tot heelwat uitgaven. 
Tegenover deze uitgaven dienen in een gezond beheer evenveel ont
vangsten te staan, die echter vrijwel nooit op hetzelfde ogenblik 
beschikbaar zijn. Uit dit fenomeen spruiten financieringsbehoeften, 
waarvan sommige politieke verantwoordelijken zich heel vlug bewust 
geworden zijn. Het is in dit kader dat men de oprichting moet zien 
van het Gemeentekrediet van België in 1860. Onder impuls van Frère 
Orban, die overduidelijk de behoefte aantoonde aan een eigen en ge
specialiseerde financiële instelling voor lokale openbare besturen, 
werd geopteerd voor een naamloze vennootschap. Het is dus geen para- 
statale, ook geen intercommunale vereniging, maan een handelsven
nootschap gesteund op coöperatieve beginsels zonder winstbetrachting 
met als enige aandeelhouders lokale openbare besturen.

Het maatschappelijk doel van het Gemeentekrediet bestaat in het ver
strekken van kredieten onder allerlei vormen aan provincies, gemeen
ten, verenigingen van gemeenten (intercommunales), polders en water
ingen en aan alle andere organismen van de provinciale en gemeente
lijke sector.

De aan de gemeenten en andere lokale besturen toegestane kredieten 
vloeien langs deze besturen in diverse nutsvoorzieningen en dienst
verleningen terug naar de bevolking, die aan het Gemeentekrediet 
haar spaargelden toevertrouwde waarmee de kredieten verleend werden.

De financieringsbehoeften van de lokale besturen spruiten normaliter 
voort uit tijdelijke onevenwichten tussen inkomsten en uitgaven.
Met grote regelmaat v/orden op de gewone dienst van de begroting 
werkingsuitgaven, zoals personeelsuitgaven, geboekt, terwijl in
komsten zoals polderbelastingen, slechts in de loop van het dienst
jaar zullen geïnd worden.
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Duidelijker nog is dit inzake investeringsuitgaven: de infrastruc
tuurwerken die vandaag gerealiseerd worden, moeten ook nu betaald 
worden aan de aannemers, terwijl men er slechts de komende jaren 
inkomsten of genot zal van hebben. Het gebeurt ook geregeld dat vast
beloofde toelagen met vertraging worden uitgekeerd, wat dus ook een 
tijdelijk onevenwicht tot gevolg heeft. Dit alles situeert zich dus 
duidelijk in de normale activiteitssfeer van vrijwel elk lokaal 
bestuur.

De groote voorwaarde voor kredieten blijft steeds: alleen leningen 
aan wie kan terugbetalen. Deze waarborg is de allereerste verplich
ting, die het Gemeentekrediet zichzelf moet opleggen, om blijvend 
het vertrouwen te genieten van de spaarders, bij wie het kapitaal 
ingezameld wordt. Want morgen hebben de lokale besturen opnieuw geld 
nodig om aan de behoeften van de bevolking tegemoet te komen.

Wie kredieten vraagt betaalt interesten, die aanleiding geven tot 
winstvorming voor de financiële instelling, voor haar aandeelhouders. 
Daar de aandeelhouders in het specifieke geval van het Gemeentekre
diet ook de grootste kredietvragers zijn, ligt hier de verklaring 
voor de lage rentevoeten, die aan de lokale besturen aangerekend 
worden. De financiële lasten van leningen en andere kredieten worden 
derhalve laag gehouden, door de eigenheid van de gemeentebankier, 
het Gemeentekrediet (zie het artikel "debetintresten" in de drie
maandelijkse mededeling "Onze Maatschappij" n r . 52 van juni 1982 
van het Gemeentekrediet van België).

Het Gemeentekrediet moet echter de nodige gelden inzamelen bij de 
spaarders, die uiteraard interessante concurentiële rentevoeten eisen 
voor hun spaargelden. Het is slechts door een strikte financiële orto- 
doxie en de coöperatieve ingesteldheid dat het mogelijk blijft - 
weliswaar moeilijker en moeilijker - om gelden aan marktvoorwaarden 
in te zamelen bij de bevolking en beneden marktvoorwaarden uit te 
lenen aan de lokale besturen.

Verdiscontering van vastbeloofde toelagen, thesaurievoorschotten in
zake later te realiseren inkomsten van de gewone dienst, en leningen 
zijn de drie voornaamste kredietvormen, die aan lokale openbare be
sturen aangeboden worden.
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Wat de leningen betreft staat het Gemeentekrediet deze uitsluitend 
toe voor de financiering van investeringen (buitengewone begroting) 
en met een looptijd die de nuttige duur van de investering niet 
overschrijdt (korter voor asfaltweg dan voor kassei). Dus, geen 
leningen voor de uitgaven van de gewone begroting. Deze ortodoxie 
spreekt voor zichzelf en wordt derhalve strikt toegepast: de gewone 
uitgaven slaan immers op prestaties en goederen, met betrekking tot 
het dienstjaar zelf en deze moeten met de inkomsten van het jaar 
zelf betaald worden. Een goede huisvader - en dat dient een lokaal 
bestuur ten aanzien van de gemeenschapsgoederen te zijn - gaat 
immers geen leningen aan om jaarlijks energieverbruik te betalen, 
want derwijze steekt hij zich zonder enig uitzicht op uitkomst 
steeds dieper in een niet-terugbetaalbare schuld. Voor de bouw van 
zijn woning, waarvan het jarenlang het genot zal hebben, doet hij 
dat wel.

Een andere financiële ortodoxie betreft de looptijd van de leningen. 
Vroeger zamelde het Gemeentekrediet kapitaal in door de uitgifte 
van obligaties op 66 jaar en leende deze kapitalen aan de gemeenten 
door voor eenzelfde termijn. Actueel echter is de spaarder niet 
meer bereid om zijn spaargelden nog een mensenleven lang vast te 
zetten; de staatsleningen hebben nog een looptijd van zowat acht 
jaar en kasbons hebben een looptijd van 1 tot 10 jaar. Gedwongen 
door dit banknoodzakelijke evenwicht tussen ingezamelde middelen 
en toegestane leningen werd de duur van de leningen teruggeschroefd 
tot maximum 20 jaar, rekening gehouden met de economische nuttig- 
heidsduur van de investering. Toch blijft de gemiddelde duur van de 
leningen nog ruim de beleggingsduur van de ingezamelde kapitalen 
overschrijden. Dit is dan ook de reden waarom het Gemeentekrediet, 
aan zijn gekende lage gemeentelijke rentevoeten, de rentevoet van 
een lening niet definitief kan vastleggen voor de ganse duur van de 
lening bij het toestaan ervan. Overeenkomstig de coöperatieve be
ginselen van de maatschappij en krachtens de leningscontracten 
stelt de Raad van Beheer de rentevoet semestrieel vast voor de 
reeds toegestane leningen. Dit gebeurt in funktie van de kostprijs 
van het geheel van de ingezamelde spaargelden en telkens met goed
keuring van de Ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken. Der
wijze staan alle ontleners, ongeacht het tijdstip van het toestaan 
der leningen, op gelijke voet, een coöperatief principe.
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Met de opportuniteit van een investering heeft het Gemeentekrediet 
niets te zien, d.w.z. een volledig respect van de lokale autonomie, 
die wel onderworpen is aan de voogdij bevoegdheid van de diverse 
overheden.

Door zijn strikte toepassing van ortodoxe financiële beheersregels 
en zijn permanent goede bedrijfsresultaten kan het Gemeentekrediet 
op elk ogenblik kapitaal inzamelen om aan behoeften van de lokale 
besturen te voldoen. Deze verworven financiële stevigheid is een 
waarborg voor de lokale besturen en voor de spaarder en uit zich 
duidelijk op nationaal en internationaal vlak : internationaal ge
niet het Gemeentekrediet de hoogste kredietwaardigheidscore (=AAA) 
bij de buitenlandse banken en op nationaal vlak bekleedt het Gemeen
tekrediet sinds enkele jaren de eerste plaats op de ranglijst van 
alle Belgische financiële instellingen, inzake kapitaalinzameling.

WORDT VERVOLGD MET : WAT NU SPECIFIEK VOOR POLDERS EN WATERINGEN ?

N.V. DEPRET
Tele foon  0 5 0 -5 4  42 31 

Te lex 81.338 zbgvan

-  OPENBARE EN PRIVATE WERKEN —

-  VERHURING VAN MATERIEEL —

-  BAGGERWERKEN -

— BERGINGSWERKEN —

-  HAVEN- en W ATERBOUW W ERKEN -

8380 Zeebrugge. 
Rouaanstraat 42
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A K T U A L I T E I T .

1.  HET ALGEMEEN WATERZUI VER INGSPROGRAMMA ( =  A . W . P . )

Het Algemeen Waterzuiveringsprogramma van het Vlaamse Gewest, dat 
door een bijzondere commissie, opgericht door Gemeenschapsminister 
Jan Lenssens, uitgewerkt werd, is thans klaar gekomen en werd aan 
alle Gemeentebesturen ter inzage en voor advies overgemaakt.

Het AWP geeft een overzicht van de huidige situatie van de kwali
teit van het oppervlaktewater en de stand inzake de uitbouw van 
de waterzuiveringsinfrastructuur. Het AWP is tevens een technisch 
instrument waarmee in de toekomst alle maatregelen inzake water
zuivering, klein of groot, moeten kunnen bestudeerd en afgewogen 
worden.

Vermits het waterzuiveringsbeleid een grote impakt kan hebben op 
de waterhuishouding en op het beheer van het oppervlaktewater, 
raden wij onze besturen aan met het (de) Gemeentebestuur(e n ) of 
beter nog rechtstreeks met de Waterzuiveringsmaatschappij kontakt 
te nemen om het AWP in te zien en advies uit te brengen.

Om onze besturen hierbij behulpzaam te zijn geven wij U hierbij 
de bijzonderste teksten over de structuur en het doel van het AWP, 
de beoogde kwaliteitsobjectieven en de beleidsopties zoals die 
door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vastgelegd werden 
in het Algemeen Waterzuiveringsprogramma - niveau 1.

STRUCTUUR VAN HET AWP.
De structuur van het AWP bestaat uit drie niveau's:

Het niveau 1 omvat gans het grondgebied van het Vlaams Gewest..
Het geeft voor de belangrijke elementen een geaktualiseerd en 
globaal overzicht van de stand van zaken zowel van de oppervlakte
waterkwaliteit, als van de uitgevoerde openbare afvalwaterzuive- 
ringsproj ekten.
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Om op de korst mogelijke termijn een algemene verbetering van de 
kwaliteit van het oppervlaktewater te realiseren wordt op dit n i 
veau bepaald welke stroom- of deelstroombekkens dienen aangepakt.

Op het niveau 2 wordt het Vlaamse Gewest ingedeeld in 27 deelstroom
bekkens. In elk van deze bekkens herneemt het AWP-niveau 2 de stand 
van zaken betreffende de waterkwaliteit en de reeds uitgevoerde 
zuiveringsprojekten. Daarenboven worden meer in detail de verschil
lende verontreinigingsbronnen gesitueerd en de bestaande drinkwater- 
winningsgebieden aangegeven.
Om binnen elk van de beschouwde stroombekkens de geproduceerde hoe
veelheid verontreiniging planmatig aan te pakken zodanig dat het af
geleverde oppervlaktewater binnen de gestelde normen ligt, wordt op 
dit niveau vastgelegd in hoeveel en welke zuiveringsgebieden ( dit 
zijn gemeenten en/of gedeelten van gemeenten, aangesloten op één 
zuiveringsinstallatie) het stroombekken dient onderverdeeld, welke 
daarvan prioritair dienen aangepakt en welke verontreinigingsbronnen 
prioritair dienen gesaneerd.

Het AWP-niveau 3 tenslotte omvat in elk zuiveringsgebied uitvoerig 
en in detail een beschrijving van alle elementen die verband houden 
met de oppervlaktewaterkwaliteit. Op dit niveau worden derhalve de 
noodzakelijke maatregelen in konkreto uitgewerkt met inbegrip van 
de omvang, de dimensionering, de timing en de kostenraming ervan. 
Hier is men dus in staat door middel van kosten-effektiviteitsana- 
lyse die maatregelen aan te duiden, die met minimale kost voor in
vestering en exploitatie, het grootste rendement geven.

DOEL
Samengevat heeft het AWP als doel:
1° permanent over een volledig en duidelijk overzicht beschikken 

van de bestaande situatie, zowel van de waterkwaliteit als van 
de werken die een invloed hebben op de waterkwaliteit.

2° de prioritaiten vastleggen zodat de toekomstige werken kunnen
gespreid worden volgens het belang ervan in funktie van de jaar
lijkse begrotingsmogelijkheden.

3° investeringsprogramma's opstellen voor de eerstkomende jaren op 
basis van de reeds vastgelegde begrotingsmogelijkheden.
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KWALITEITSOBJECTIEVEN.

Het herstel van de waterlopen tot de oorspronkelijke natuurlijke 
toestand is het uiteindelijke doel van het waterzuiveringsbeleid.

Dat wil niet zeggen dat geen verontreinigende stoffen meer mogen 
geloosd worden. Het zelfreinigend vermogen van de waterlopen is 
in staat om een beperkte vervuiling te verwerken zonder dat 
schade wordt toegebracht aan het bestaande ekologisch evenwicht.

Ook vroeger, vóór de uitbouw van centrale rioleringssystemen en 
vóór de industriële ontwikkeling, werden afvalwaters geloosd in 
het oppervlaktewater. De omvang en de spreiding van deze lozingen 
waren echter zodanig dat weinig of geen schade aan het milieu werd 
toegebracht.

Het waterzuiveringsbeleid moet er dus op gericht zijn om de om
vang van de vervuilingsbronnen terug te dringen tot een niveau 
dat het zelfreinigend vermogen van de waterlopen hersteld is.

Door de enorme financiële implicaties van de waterzuiveringspro- 
gramma's zal dit herstel slechts geleidelijk kunnen gebeuren. 
Daarom wordt als eerste objectief van het AWP gesteld dat het 
overleven van vissen in al onze waterlopen het ganse jaar door 
weer mogelijk moet zijn.

Het is echter zeer omslachtig en soms onmogelijk om de resultaten 
van de investeringen voor waterzuivering te evalueren aan de hand 
van regelmatige onderzoekingen over het visbestand in ale water
lopen. Om deze reden wordt via een omweg, door een biologische 
methode, nagegaan of de omstandigheden aanwezig zijn om het over
leven van vissen gedurende het ganse jaar te waarborgen.

Naast deze algemene doelstelling moeten, daar waar nodig, bijko
mende eisen gesteld worden voor het beschermen of gezond maken 
van waterlopen die bestemd zijn voor de productie van drinkwater. 
Vandaag wordt reeds nagenoeg de helft van het drinkwater in Vlaan
deren uit het oppervlaktewater gewonnen.Het is dus van belang dat 
deze hydrografische bekkens prioritair beschermd v/orden tegen ver
vuiling .
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BELEIDSOPTIES.

Een blik op de kaart met de bioligische kwaliteit van de waterlopen 
in Vlaanderen toont overduidelijk aan dat we nog ver verwijderd zijn 
van het nagestreefde doel. Uit de stand van de reeds uitgevoerde wer
ken blijkt eveneens dat het bereiken van deze doelstelling geen zui
ver technische kwestie is die neerkomt op het bouwen van een aantal 
zuiveringsinstallaties waarvan de totale kapaciteit gelijk is aan 
het aantal inwoners in het Vlaamse Gewest.

Er moet meer en beter gestreefd worden naar de relatie tussen het 
zuiver technisch aspect van het "water zuiveren" en het effect in de 
waterlopen. Bij dit alles moet ook het bedrijfsekonomische principe 
in het oog gehouden worden dat de beste investeringen deze zijn die 
voor het minste geld het beste resultaat geven.

De getatailleerde plannen over de waterzuiveringsprojekten zullen 
maar vastgelegd kunnen worden met de informaties op de kaarten per 
hydrografisch bekken (niveau 2) en per saneringsgebied (niveau 3). 
Toch kunnen uit dit overzicht voor Vlaanderen reeds enkele beginse
len afgeleid worden waarop het waterzuiveringsbeleid van de komende 
jaren zal moeten steunen:

Een belangrijk aantal reeds gebouwde zuiveringsinstallaties moet 
meer rendabel gemaakt worden, onder meer door het uitvoeren van 
de gemeentelijke totaal-rioleringsplannen.
Het bouwen van zuiveringsinstallaties voor de talrijke grote 
bevolkingscentra waar deze nog ontbreken is prioritair.
Men moet streven naar goedkopere en kleinschalige technische 
oplossingen voor het bereiken van een betere waterkwaliteit in 
de landelijke gebieden.

- De grens- en gewestoverschrijdende vervuiling zal moeten gesa
neerd worden voor een belangrijk aantal waterlopen zoals de 
Schelde, de Spiere, de Leie, de Dender, de Zenne, de Dijle en 
de Jeker.
De verontreiniging ten gevolge van de intensieve landbouw en 
veeteelt die op enkele plaatsen een bijzonder probleem schept 
moet teruggedrongen worden door een aantal specifieke maatre
gelen .

Enkele van die aspekten worden hier nader toegelicht.
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1. De waterzuivering in landelijke gebieden.

Jndien men in de komende jaren prioriteit geeft aan de investeringen 
die het grootste rendement halen zullen gedurende lange tijd alle 
kredieten voorbehouden blijven aan projekten in de stedelijke gebie
den. Daar is immers de investering per inwoner-equivalent in prin
cipe het laagst wanneer het gaat om de klassieke kollektering en 
afvalwaterzuivering.

Het is nochtans wenselijk en nuttig dat tegelijkertijd initiatieven 
genomen worden met een gunstig effekt voor de waterlopen in de lan
delijke gebieden. Door hun geringe budgetaire of technische impakt 
kunnen daar immers op korte termijn resultaten bereikt worden die 
ook nuttig zijn voor de bevolking.

Uit de kaarten van niveau 2 en 3 zal men een zo konkreet mogelijk 
inzicht krijgen in de aansluitbaarheid van bepaalde afgelegen wij
ken of geïsoleerde woningen. Indien zou blijken dat de aansluitbaar
heid slechts op zeer lange termijn kan voorzien worden (b v . meer 
dan 10 jaar) of dat de aansluiting zelfs niet voorzien kan worden 
is het wenselijk om voor de betrokken gebieden reeds nu begelei
dende maatregelen uit te werken met het oog op de sanering van de 
afvalwaters in deze gebieden. In zulke gevallen kan dit voor de 
riolering een andere uitvoering vereisen dan deze voorzien in het 
totaal-rioleringsplan.

Als nog geen riolering werd aangelegd in een afgelegen wijk moet 
namelijk bestudeerd worden welk alternatief de beste oplossing 
geeft:

Afzonderlijke waterzuivering der woningen (bv door septische 
putten). In dergelijk geval is de aanleg van rioleringen 
wellicht overbodig.
Gezamelijke zuivering in een lokaal behandelingsstation. In 
dit geval is een beperkte riolering naar deze installatie 
nodig.
Ofwel worden geen zuiveringsmaatregelen overwogen omdat de 
lokale situatie niet ongunstig is of omdat een zuiverings
systeem in de waterloop wordt overwogen. Ook dan is de uit
voering van riolering, voorzien in het totaal-rioleringsplan 
voor het betrokken gebied, overbodig.
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De gemeenten moeten dus gestimuleerd worden tot het vastleggen van 
prioriteiten bij de uitvoering van die rioleringen waarvan het af
valwater met zekerheid naar een geplande waterzuiveringsinstallatie 
zal gaan.

Als alternatief van de klassieke kollektering en zuivering van ri
oolwater bestaan er diverse mogelijkheden om het afvalwater van ge
ïsoleerde woningen of van kleine woonkernen te zuiveren. Ook kan 
men de vervuiling in sommige waterlopen wegwerken door verhoging 
van het zelfreinigend vermogen. Zonder daarop nader in te gaan kan 
hier vermeld worden dat reeds talrijke mogelijkheden in het buiten
land getest worden zoals:

- herbeluchting door verval
- kunstmatige herbeluchting
- afvalwatervisvijvers
- bevloeiingsvelden
- perkolatievelden
- beregeningsvelden
- wachtbekkens met of zonder beluchting
- waterplantbekkens.

Welke de beste oplossing is voor een gegeven situatie is een zuiver 
ekologisch probleem. Het is nodig dat ook op dit gebied een koördi- 
natie voor gans Vlaanderen wordt georganiseerd zodat een logisch 
beleid kan gevoerd worden. Op dit ogenblik worden deze mogelijkhe
den in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap be
studeerd door de v.z.w. Groep voor Toegepaste Ekologie (G.T.E.). 
Aldus tracht men parallel met de waterzuivering in de steden en ge
meenten een aangepaste oplossing te vinden voor de landelijke ge
bieden .

2. Intensieve landbouw en veeteelt.

De recente ontwikkelingen in de veehouderij (dimensievergroting, 
intensivering, regionale koncentratie, verandering in productie
techniek) gaan gepaard met belangrijke milieukonflikten, waarvan 
o.m. mestoverschotten en het sterk verhoogd gebruik van diergenees
kundige produkten en groeikatalisatoren rechtstreeks of onrecht
streeks een invloed hebben op de kwaliteit van oppervlakte- en 
grondwater.
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De landbouwekologische kringloop is ontwricht zowel op bedrijfs- 
vlak als op regionaal vlak. Zo is b v . de varkensstapel in West- 
V I aanderen tussen 1 959 en 1 978 geëvolueerd van 410.000 naar 
2.163.000 stuks. Dit laatste cijfer vertegenwoordigt ongeveer 44% 
van de Belgische veestapel en komt overeen met een mestproduktie 
van ongeveer 8.570.000 ton/jaar.

De beschikbare oppervlakte aan kultuurgrond neemt echter gestadig 
af zodat het verzadigingspunt van de bodem voor varkensmest als 
meststofbron en grondverbeteraar steeds verder overschreden wordt. 
In de provincie Antwerpen (Kempen) kan de mestverzadiging reeds op 
200% geraamd worden, terwijl in de overige Vlaamse Provincies deze 
waarde schommelt tussen 127 en 168%. Dit verschijnsel van overver
zadiging doet zich vooral in het Vlaams landsgedeelte voor.

Naast landbouwkundige problemen geeft de overbemesting ook aanlei
ding tot een verhoogde uit- en afspoeling van de bemeste opper
vlakken met het rechtstreekse gevolg dat het oppervlaktewater ver
ontreinigd wordt. Verhoogde gehalten aan totale stikstof en totale 
fosfor geven aanleiding tot eutrofiëring van de oppervlaktewateren 
en stellen problemen voor de bereiding van drinkwater uitgaande 
van oppervlciktewater.

Deze overbemesting tast niet alleen de oppervlaktewaters aan, doch 
door infiltratie in de bodem wordt tevens de kwaliteit van het 
grondwater bedreigd waardoor het ongeschikt zou worden voor recht
streeks gebruik door mens en dier. Naast het probleem van de hoge 
stikstof- en fosforgehaltes in mengmest mag niet uit het oog ver
loren worden dat hoge gehaltes zware metalen, afkomstig uit, in de 
intensieve veeteelt gebruikt krachtvoer, een bijkomend verontrei
nigend effekt hebben. Daarbij voegen zich nog de restprodukten 
afkomstig uit een overdosering van kunstmeststoffen en chemische 
bestrijdingsmiddelen die eveneens door uit- en afspoeling in het 
water terechtkomen.

Deze problematiek die specifiek landbouwgebonden is en niet kan 
opgelost worden door de bouw van klassieke zuiveringsinstallaties 
vergt een doelgericht beleid dat ( in samenwerking met de bevoegde 
diensten van landbouw) zal moeten leiden tot ondermeer de oprich
ting van centrale mestverwerkingsinstallaties waarbij een maximale
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recyklage- en energiewinning betracht wordt en tot de nodige voor
lichting, reglementering en kontrole m.b.t. de toepassing van na
tuurlijke en chemische meststoffen in de agrarische sektor.

Bron: ALGEMEEN WATERZUIVERINGSPROGRAMMA 
VOOR HET VLAAMSE GEWEST
A.W.P. - niveau 1
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Jozef II-straat 30
1040 Brussel. Tel. 02/217.01.50

2 .  VLAAMSE C O M M IS S IE  VOOR R U I M T E L I J K E  ORDENING (V L A C O R O )  .

Op de bestuursvergadering van 16 mei 1984 vestigde VVPW-Voorzitter 
Mare De Smet de aandacht op de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (afgekort VLACORO) die door Gemeenschapsminister Paul 
Akkermans opgericht werd om hem te adviseren over aangelegenheden 
die ressorteren onder de ruimtelijke planning.
Die commissie telt 31 leden en evenveel plaatsvervangers. Zij is 
samengesteld uit deskundigen van de drie niveaus. (Vlaamse gewest, 
Provincie, Gemeente). Daar VLACORO een college is van deskundigen 
mag en kan zij niet functioneren als overlegorgaan. Deze opvat
ting heeft voor gevolg dat bij de samenstelling van VLACORO niet 
kan worden uitgegaan van de gekende belangenvertegenwoordiging. 
Polders en Wateringen hebben geen vertegenwoordiging in die com
missie. Er zullen stappen ondernomen worden om de Minister te 
wijzen op die aangelegenheid.

f

Artikelen voor het volgend nummer van het tijdschrift kunnen tot 
25 augustus 1984 ingestuurd worden op het secretariaat van de 
VVPW, Koningin Elisabethlei 24, 2018 Antwerpen of bij een lid 
van de redactie.
Het redactie-team wenst U een zonnig en aangenaam verlof !!!

- 41 -



Sp e c ia l i s t  op gebied van ontratt ing  

van
gemeenten en ondernemingen 

s t e l t  voor . . .

Een nieuwe lokaas specifiek voor muskusratten

,Rrastop.”Speciaal'voor muskusratten”

— Erkand 1« B a lgU  ondar hal nr. M02
— Gapatantaard In 18 fandan

Voor alle inlichtingen:

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


