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Meersengebied “Scheldebroeken”  -  Waterpeil ingevolge pompactiviteiten

De Scheldebroeken zijn een typisch landschap van de Scheldevallei op het grondgebied 
van de gemeenten Zele, Berlare en Wichelen. Een deel van de Scheldebroeken behoort 
tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en heeft een hoge natuurwaarde. Het grootste 
deel bestaat uit (vochtige) hooilanden. Een deel van het gebied is waterwinningsgebied. 

Het is dus zoeken naar een evenwicht, waarbij een hoger waterpeil nodig is voor de 
ontwikkeling van natuurwaarden dan voor graslanden. Het waterpeil in de 
Scheldebroeken wordt hoofdzakelijk geregeld door het pompgemaal De Konkel dat onder 
de bevoegdheid staat van het polderbestuur. Het natuurgebied wordt beheerd door vzw 
Durme. 

De natuurvrienden vrezen dat het gehele gebied verdroogt omdat er te veel gepompt 
wordt. Het waterpeil in de hooilanden, vijvers en beken staat uitzonderlijk laag. Daarbij 
wordt de vraag gesteld over welke vergunningen het polderbestuur beschikt. 

In 2010 heeft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen opdracht gegeven voor een 
studie rond “Peilbeheer Polder tussen Schelde en Durme”. In de studie wordt een 
peilenplan voorgesteld waarbij voor het deelgebied Konkel als voorstel wordt 
geformuleerd “aanhouden huidig beheer” met een waterpeil dat in werkelijkheid lager is 
dan de oorspronkelijke pompkenmerken. Het is dus onvermijdelijk dat bij de uitvoering 
van dit peilenplan de Scheldebroeken verder zullen verdrogen door het overmatig 
pompen. Dit gaat ten koste van de vochtige natuurwaarden in het natuurgebied. 

1. Over welke vergunningen beschikt het polderbestuur om het pompgemaal De Konkel 
uit te baten? Is er een bouwvergunning in VEN-gebied, een milieuvergunning? Zo ja, 
worden deze correct nageleefd?

2. Is het conform het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 
(art.18 en art.25 §2 2° 4), dat in vochtige erkende reservaatpercelen het waterpeil 
systematisch kunstmatig verlaagd wordt ten voordele van de landbouw, waardoor de 
natuurwaarden geleidelijk afnemen en verdwijnen?

3. Is de minister van plan maatregelen te nemen om het waterpeil van De Konkel 
opnieuw te verhogen zodat de natuurwaarden hersteld worden? Zal ze daartoe 
overleggen met het polderbestuur en de provincie?



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 17 van 2 oktober 2015
van HERMES SANCTORUM-VANDEVOORDE

1. Op 11 juli 1972 werd door het ministerie van Openbare Werken een vergunning 
afgeleverd aan het gemeentebestuur van Berlare voor het bouwen van een 
pompgemaal. 
Het Agentschap Inspectie RWO heeft naar aanleiding van een klacht in 2014 het 
dossier van dit pompgemaal onderzocht waarna het zonder gevolg werd afgesloten. 
Het pompgemaal is in zijn huidige toestand niet milieuvergunningsplichtig conform de 
indelingslijst van titel I van het VLAREM. 

2. In artikel 25, §3 (en niet §2, 2°, 4) van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 wordt 
opgelegd dat het in terreinen die tot het Vlaams Ecologisch Netwerk behoren, 
verboden is werkzaamheden uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks het 
grondwaterpeil verlagen. Het is mogelijk hier ofwel via een algemene ontheffing, ofwel 
via een individuele ontheffing verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos van af 
te wijken. Daarnaast bepaalt artikel 25, §3, vierde lid, dat de Vlaamse Regering voor 
de bestaande vergunde drinkwaterwinningen en de bijhorende vergunde capaciteit 
een algemene ontheffing kan verlenen op de verbodsbepaling inzake het uitvoeren 
van werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks het grondwaterpeil verlagen. 

3. De bekkenwerking binnen het decreet integraal waterbeleid is daarvoor het geschikte 
kader. Er is een werkgroep opgericht met alle betrokken partijen waaronder 
vertegenwoordiging vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos, het polderbestuur, de 
dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen en de vzw Durme als 
beheerder van het natuurgebied. Binnen deze werkgroep loopt momenteel het overleg 
om te komen tot gedragen peilafspraken voor het Konkelpompgemaal rekening 
houdende met de verschillende doelstellingen en belangen.
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