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Memorandum aan de Regering

Naar aanleiding van de vorming van de nieuwe regering heeft de Vereniging aan Regeringsforma
teur Martens en aan de Voorzitter van de Vlaamse Regering enige desiderata overgemaakt 
om trent de functionering van het oppervlaktewaterbeheer in Vlaanderen en de mogelijke beleids- 
ingrepen tot aktualisering van dat beheer en beleid.

Aktualisering wetgeving.
De VVPW dringt in het bijzonder aan op de aktualisering van de wetgeving op de polders en 
wateringen rond de volgende krachtlijnen:
1. Inrichting van deze besturen over totale en integrale oppervlaktewaterafstroomgebieden met 
integrale bevoegdheden voor de besturen over alle onbevaarbare waterlopen in het stroomge
bied.
2. Polders en wateringen blijven bestaan en functioneren in de vorm van territoriaal en functio
neel gedecentraliseerde besturen, met inbouw van waarborg dat de beroepsaktieve landbouw/ 
tuinbouw verzekerd is van participatie in het bestuur. Immers de landbouw- en tuinbouwproduk- 
ten op het Vlaamse platteland zijn meest kwetsbaar door en gevoelig voor wateroverlast. De 
samenstelling van de besturen der polders en wateringen gebeuren in functie van de w aterbeheer
sing.
3. Aktualisering van de fiscaliteit, zowel in zijn maatstaf als inning, met het oog op een zelfstan
dig inkomensbeleid en een gerationliseerde en efficiënte inning.
4. Een aktualisering van het politiebeheer op het onbevaarbare waterlopenstelsel met het oog 
op een vlotte behandeling van de overtredingen terzake.
5. Een uniform personeelsbeleid en -beheer.
6. De opbouw van een dynamisch bestand van het waterlopenstelsel. Bepaling en formulering 
van de officiële afmetingen van een onbevaarbare waterloop in functie van de waterbeheersing.

Cel Polders en Wateringen.
De VVPW vraagt speciale aandacht voor de beleidskoördinatie en beleidsintegratie van het 
beheer van en het beleid binnen de polders en wateringen, onderm eer door de inrichting van een 
cel’Polders en W ateringen’ binnen de bevoegde centrale Vlaamse Administratie die wat de inter
ne coördinatie betreft, belast is met de bewaking en verzorging van:
1. Wetgeving en reglementering in verband met polders en wateringen en het oppervlaktewater
beheer.
2. Instelling en inrichting van polders en wateringen.
3. Toezicht en voogdij over de polders en wateringen.
4. Coördinatie, intern en extern, van de bestuurlijke werking van de polders en wateringen.
5. Begeleiding bij de planning en beheer van deze lokale besturen.
6. W etenschappelijk onderzoek in verband met waterbeheer.
7. Vorming en voorlichting van de besturen van polders en wateringen.
8. Managment en evaluatie bij het oppervlaktewaterbeheer.

Stormvloedkering op de Schelde.
De VVPW wil een onderzoek op lange termijn van de oppertuniteit en haalbaarheid van de bouw 
van een stormvloedkering op de Westerschelde voor de bescherming van de laaggelegen gronden 
in Vlaanderen tegen overstromingsgevaar.



Overlegkommissie Dijken.
De VVPW dringt aan op de installatie van een overlegkommissie ’D ijken’ tussen de Minister van 
Openbare Werken en de Vlaamse Polders en Wateringen.

Krisislening.
De W P W  vraagt financiële ondersteuning van enige polders en wateringen in budgettaire moei
lijkheden.

Muskusratbestrijding.
De VVPW vraagt een betere koördinatie in de bestrijding van de muskusrat. 

Direktoraat-Generaal voor de Landbouw.
Tenslotte vraagt de VVPW de inrichting binnen de Vlaamse Administratie van een Direktoraat- 
Generaal voor de landbouw en het oppervlaktewaterbeheer, waarbinnen een Bestuur voor Pol
ders en Wateringen wordt voorzien met voornoemde taken.

Daarnaast vestigt de W P W  de aandacht op een algemene bezorgdheid bij de lokale besturen in 
verband met een toch dikwijls ervaarde centralistische houding van onze centrale bestuurs
lichamen.
H et komt voor dat ’centraal’ beleid wordt ontworpen dat direkt ingrijpt of raakvlakken heeft met 
het beheer van onze lokale besturen, zonder dat in de voorbereidende faze raadpleging noch 
overleg dienaangaande plaatsvindt. Indien in het regeringsprogramma het beginsel tot overleg of 
raadpleging wordt voorzien, is de voorwaarde geschapen tot een vroege detektie en oplossing van 
problemen in deze raakvlakken.

M. De Smet 
Voorzitter.

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.



Nieuws uit de Vereniging.

Milieustudiedag.

Onder ruime belangstelling ging op 21 september te Sint- 
Niklaas de milieustudiedag door. Zoals het programma 
voorzag, werd tijdens de voormiddag door de H eer E. 
Ceyssens een uiteenzetting gegeven waarbij de voor
naamste elementaire ecologische begrippen en wetmatig
heden werden toegelicht.

De omvang en veelzijdigheid van de aangevoerde m ate
ries maken het voor één spreker haast onmogelijk in een 
korte tijdspanne de aangesneden problematiek volledig 
te overzien. Het zal dan ook zowel voor de ingewijde als 
de niet-ingewijden in deze materie duidelijk zijn dat het 
laatste woord daarom trent nog niet gezegd is.
De spreker is er alleszins in geslaagd tal van abstracte 
term en op een deskundige en concrete wijze voor de 
vergadering toe te lichten.

Een goed opgezette synthese van de uiteenzetting, sa
mengesteld op basis van teksten van Dr. E. Kuyken, 
werd aan de deelnemers overhandigd.

Uit de talrijke kanttekeningen die de spreker aan deze 
uiteenzetting toevoegde, valt zeker te vermelden: ”We 
hebben deze wereld niet gekregen als erfenis van onze 
voorouders, maar als lening voor onze kleinkinderen,,.

In de namiddag ging Ir. K. Decaestecker van de Nationa
le Landmaatschappij te Brugge nader in op het verband 
tussen waterbeheersing en Landschapszorg.

Na de verwelkoming schetste de dijkgraaf de historiek 
van de Generale Vrije Polder sinds de samenvoeging op 
1 januari 1971, en hoe deze samenkomst van heden sinds 
lang werd gepland en voorbereid. ’’M aar vandaag is het 
dan zover, tot tevredenheid van iedereen hier aanwezig. 
Samenkomsten als deze bevorderen én de samenwerking 
in het bestuur én de samenwerking met de Vereniging 
van Vlaamse Polders en Wateringen.,,

Aan de feesttafel werden door dijkgraaf Roger Van de 
Keere woorden van erkentelijkheid, dank en waardering 
uitgesproken en een passend geschenk overhandigd aan:
- Gaston Dhuyvetter, gezworene en De Jaeger-Braet 
M edard, eerst adjunct-dijkgraaf en later gezworene, 
voor 12 jaar actieve en plichtsbewuste dienst in het be
stuur van de Generale Vrije Polders. Beiden waren geen 
kandidaat meer bij de laatste bestuursherkiezingen.
- Maurits Heynssens, gedurende 11 jaar arbeider in 
vast dienstverband en met pensioen sedert 1 juni 1985. 
Naast het geschenk hem aangeboden door het polderbe
stuur werd de heer Heynssens nu ook vererem erkt met 
het landbouwereteken 2de klas.
- Emiel Van de Vijver, gezworene en Eric Dessomvie- 
le, eerst gezworene en later adjunct-dijkgraaf, beiden 
bestuursleden sedert de fusie op 01.01.1971 van de vroe
gere Generale Vrije Polder samen met 13 andere polders 
tot de huidige Generale Vrije Polders, ontvingen even
eens respectievelijk het landbouwereteken 1ste klas en 
2de klas.

Verdienstelijke Bestuursleden in de Generale Vrije Pol
ders gehuldigd.

Op vrijdag 2 augustus 1985, één van de zovele natte 
zomeravonden, was het bestuur en personeel van de G e
nerale Vrije Polders, samen met hun dames in feeststem
ming. De stemmige zaal ’Scala’ te W atervliet was immers 
de uitverkoren plaats om verschillende gevierden in de 
bloemetjes te zetten.

In zijn treffend openingswoord verwelkomde dijkgraaf 
Roger Van de Keere de H eer De Smet, Voorzitter van 
de Vereniging van Vlaamse Polders en W ateringen, de 
heren Talboom en De Kinder, ondervoorzitters, en de 
H eer Demeyere, secretaris van de vereniging, de heren 
Dhuyvetter Gaston en De Jaeger-Braet M edard, oud- 
bestuursleden en de heer Maurits Heynssens, gepensio
neerd arbeider sedert 1 juni 1985, het voltallig bestuur, 
de ontvanger-griffier en alle personeelsleden van de G e
nerale Vrije Polders met hun dames.

Dijkgraaf Roger Van de Keere spelt Adjunct-D ijkgraaf Eric Dessomville 
het landbouwereteken 2dc klas op.



Dijkgraaf Roger Van de Keere ontvangt uit handen van de heer 
M. De Smet, de Keure van de VVPW.

- Aan Arsène Goossens, ontvanger-griffier van de 
vroegere Generale Vrije Polder, Brankreekpolder, Ma- 
riapolder, Cocquytpolder, St. Annapolder, Jeronimus- 
polder, Barbarapolder en Foscierenpolder sedert 
17.08.1959 en sedert de fusie van 01.01.1971 van de hui
dige Generale Vrije Polders, werd een passend geschenk 
overhandigd voor zijn 26 jaar lange inzet in dienst van 
bestuur en ingelanden.

Na het feestmaal nam de heer Mare De Smet het woord 
als voorzitter van en namens de Vereniging van Vlaamse 
Polders en Wateringen. Hij schetste het ontstaan, de 
evolutie en het doel van Polders en Wateringen. Verder 
benadrukt de voorzitter de belangrijke taak die Polders 
en Wateringen in ons huidig bestel vervullen. De land
bouw moet nu meer dan ooit vechten om zijn plaats te 
behouden in onze huidige industriegerichte m aat
schappij .

Na zijn betoog overhandigde de heer De Smet, een keu
re aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders 
en Wateringen aan Dijkgraaf Roger Van der Keere en 
Ontvanger-Griffier Arsène Goossens als blijk van hulde 
en erkentelijkheid voor m eer dan 25 jaar inzet in het 
belang van Polders en Wateringen in het algemeen en 
van de Generale Vrije Polders in het bijzonder.

Namens alle gevierden dankte Ontvanger-Griffier A rsè
ne Goossens de Dijkgraaf en zijn bestuur en het dage
lijks bestuur van de V.V.P.W . voor de lof die hen werd 
toegezwaaid en voor de herinneringen die hen werden 
overhandigd. Hij benadrukte eveneens dat de aanwezig
heid van de V.V.P.W . stimulerend werkt op onze pol
ders en dat dank zij de V.V.P.W . de polders zijn wat ze 
nu zijn.
De griffier deed nogmaals een beroep op de werklust en 
inzet van alle aanwezigen ten bate van alle Polders en 
Wateringen. Met het gezegde van voorzitter De Smet 
’’dankbaarheid is een bloem die in weinig tuinen bloeit,, 
eindigde de ontvanger-griffier zijn dankwoord.

Alle aanwezigen zullen zeker nog lang een aangename 
herinnering aan deze dag bewaren.

Arsène Goossens.

De keure van de VVPW.

Ere-diploma voor verdienstelijke bestuursleden.

De werkgroep Public-Relations heeft voor de vereremer- 
king van verdienstelijke leden een oorkonde opgesteld. 
Het is een diploma, gevat in een met gouddruk versierde 
kaft.
De officiële voorstelling ervan had plaats ter gelegenheid 
van de huldiging van de verdienstelijke bestuursleden in 
de Generale Vrije Polders. Bij deze gelegenheid werd de 
oorkonde overhandigd aan Dijkgraaf Roger van de 
Keere en Ontvanger-Griffier Arsène Goossens.
Deze oorkonde kan worden uitgereikt zowel door de 
plaatselijke besturen voor de vereremerking van ver
dienstelijke leden in hun bestuur als door de VVPW voor 
de vereremerking van verdienstelijke leden binnen de 
vereniging. De plaatselijke besturen kunnen, indien zij 
de VVPW daarom verzoeken, de VVPW gelasten met de 
uitreiking van het diploma aan hun leden.
Komen in aanmerking voor de vereremerking: de be
stuursleden die minstens 15 jaar dienst hebben.
De prijs van het diploma bedraagt 200 frank per stuk.

Studiebezoek van Brabantse en Limburgse Wateringen 
aan de Europese Zaadmaatschappij.

Naar jaarlijkse traditie werd door het Verbond van Bra
bantse Wateringen tijdens de zomermaanden een aktivi- 
teit georganiseerd onder vorm van een studiebezoek aan 
een voor de landbouw of watering belangrijk project.

Dit jaar groeide vanuit het Brabants Verbond een initia
tief om samen met het Limburgs verbond van wateringen 
de Europese Zaadmaatschappij (beter bekend onder de 
naam S.E.S) te bezoeken.
De Heer Reynaerts die als ontvanger-griffier van de wa
tering ’De Mene' de speciefieke belangstelling van onze 
leden zeer goed kende, sprak namens de S.E.S. de dele
gatie toe. Samen met de Heer Stouthuyzen, technisch 
directeur bij de S.E .S., stond hij borg voor een voortref
felijk georganiseerd bezoek.
Na een bondige voorstelling van de maatschappij in haar 
diverse facetten zowel in binnen- en buitenland, werd de 
gelegenheid geboden een aantal technologische nieuwig
heden, m .b.t. de zaaigoedsektor te bezichtigen. Deskun
dige en praktijkgerichte informatie werd verstrekt.
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In de namiddag werden in de omgeving van de hoeve 
Chapeauveau de demonstratieveldjes met tarwe, gerst, 
suikerbieten, mais, vlinderbloemigen en grassen 
bezocht.
Ter vergelijking waren er verschillende rassen uitge
zaaid, de één naast de ander, zonder speciale behande
ling. Uit de verscheidenheid van proefopzetten dient on
derm eer vermeld te worden dat op het demonstratieveld 
deels onder plastiek werd gemaaid om het effekt op de 
ontwikkeling van het gewas te tonen...

De bijeenkomst werd besloten in de gezellige pitoreske 
sfeer die het nabijgelegen Hoegaerden biedt.

Polder Willebroek een voorbeeld van ondernemingsgeest 
en werkkracht.

H et Polderbestuur van W illebroek hield zo pas haar pol- 
derschouwing die gebruikelijk start met een vergadering 
in het oud-gemeentehuis van Blaasveld. Dijkgraaf 
Muysoms was zeer verheugd Bestendig Afgevaardigde 
V. Van Eetvelt te kunnen begroeten alsmede de afge
vaardigden van het Provinciebestuur, de Dienst der Zee- 
schelde, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en 
zijn talrijk opgekomen bestuursleden.

De dijkgraaf dankte de Heer Van Eetvelt voor zijn talrij
ke tussenkomsten om het dossier van de saneringswerk- 
en aan de Zwarte Beek en de Fabrieksloop goedgekeurd 
te krijgen met een maximale betoelaging zodat op 23 mei 
1985 de werken konden starten. Hij dank eveneens het 
Gem eentebestuur van Willebroek voor hun steun en de 
toezegging van een financiële tussenkomst. De werken 
werden toegewezen aan de tijdelijke vereniging NV 
Kembo & Vanco, voor een bedrag van 54.645.590 frank, 
BTW inbegrepen. D at het Polderbestuur werken laat 
uitvoeren van 54 miljoen mag als een bewijs van onder
nemingsgeest en werkkracht van het bestuur aanzien 
worden. De polderbelastingen die reeds meer dan 5 jaar 
ongewijzigd 230 frank per ha. bedragen met een mini
mum van 200 frank, werden voor de uitvoering van zulk 
een groots saneringsplan niet verhoogd.
D oor een goede samenwerking met de NMBS kon het 
Polderbestuur de waterlast te Leest met de waterloop 
1.02.3 definitief oplossen ter gelegenheid van de electrifi- 
catie van de spoorlijn.

De dijkgraaf m eent dat dienstbaarheid verlenen aan de 
ingelanden de hoofdgedachte van een polderbestuur 
moet blijven. In dat kader werd door het bestuur een 
dossier draineringswerken ingediend van meer dan 100 
ha. dat veel belangstelling genoot. Hij sprak de hoop uit 
dat deze werken op het einde van volgend jaar zouden 
kunnen starten.
Van ingelanden buiten het poldergebied kwamen vragen 
om hun waterlopen te ruimen. Om diverse redenen 
vroeg Polder W illebroek om uitbreiding van zijn gebied. 
Om praktische redenen werd de rechttrekking gevraagd 
van de inhammen van H om beek, Leest en Kapelle-op- 
den-Bos tot de spoorlijn. Omwille van de vraag van inge
landen van de opgeheven Polder Leeg en Plat Robbroek 
werd de inlijving van deze Polder eveneens door het be
stuur gevraagd. Tenslotte werd eveneens ingegaan op 
het verzoek van de gemeente Willebroek om Klein-Wil- 
lebroek in te lijven in het poldergebied.
De dijkgraaf onderlijnde dat ook dank zij de aanwerving 
van DAC-ers voor onbepaalde duur de dienstverlening 
verder kon uitgebouwd worden.
Tenslotte onderstreepte de dijkgraaf dat het Polderbe
stuur erop staat dat de reglementering inzake waterhuis
houding wordt nageleefd, meer bepaald wat betreft de 
vrije zone van 5 m eter naast de waterlopen.

Bestendig Afgevaardigde Vic Van Eetvelt wenste de 
dijkgraaf geluk voor hetgeen door het Polderbestuur 
werd gepresteerd met een speciaal woord van lof voor de 
uitvoering van de saneringswerken aan de Zwarte Beek 
en de Fabrieksloop. Hij verwees naar de goede samen
werking met het Provinciebestuur waar ondertussen ook 
het dossier ’Sanering van de Juniorslaan’ reeds gunstig 
werd geadviseerd. W anneer binnenkort nog windmolens 
in het poldergebied zullen geplaatst worden, aldus Vic 
Van Eetvelt, dan heeft het Polderbestuur alle redenen 
om fier te zijn.
Nadat de H eer Vanopdenbosch, namens de Dienst der 
Zeeschelde, nog meedeelde dat de sluis van de M olen
beek A-beek in 1985/86 zal vernieuwd worden en ook al 
de sluizen langs de Rupel en de Zenne zullen verbeterd 
of vernieuwd worden kon een tevreden dijkgraaf alle 
aanwezigen uitnodigen een rondrit te maken in het pol
dergebied met de saneringswerken als hoofddoel. Ter 
plaatse kon iedereen vaststellen dat de werken zeer goed 
vorderen wat nogmaals een positief punt was voor deze 
geslaagde polderschouwing.

Dijkgraaf E. Muysoms, 
Polder Willebroek.
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Specialist op gebied van ontratting 
van

gemeenten en ondernemingen 
stelt voor ...

Een nieuwe lokaas s p e c i f i e k  voor  muskusratten

Rastop ’’S p e c ia a l voor m u s k u s ra tte n ’

— Crfcxtl la IX g t l  m 4m  kM iw. MO»
-•  Q .p .ltM * x »  u  I I  la a laa

Voor alle inlichtingen: 
Laboratoria RASTOP
Place Charles I I , 3 
6000 CHARLEROI
Tel. 071/313804 - 328064

Telex: 51505-RAST0P-B

%

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

Lierbaan 108 - 2870 PUTTE bij Mechelen

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 1 8 7 2  ten dienste van het G R O E N .

Wij blijven ten dienste om alle nuttige technische 
raadgevingen.
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Wie ben ik? 
Kennismaking met de Nieuwe Polder van 
Blankenberge.

De redactie van Polders en W ateringen was op 19 juni 
1985 te gast bij de Nieuwe Polder van Blankenberge ter 
gelegenheid van een persbijeenkomst die georganiseerd 
werd naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de 
polder.
D ijkgraaf Edmond Demeyere van deze polder lichtte 
aan de talrijke aanwezigen het gevoerde beleid toe en 
stelde de prioritaire infrastructuurwerken voor de ko
mende jaren voor. Ontvanger-Griffier Daniël Demeyere 
schetste de historiek van de polder en de hydrografie van 
het gebied.

W P W -voorzitter M. De Smet feliciteert het polderbestuur voor hun 
ondernemingsgeest. Vooraan herkennen we dijkgraaf E. Demeyere 
en adjunkt-dijkgraaf V. Vandeberghe.

HISTORIEK.

H et koninklijk besluit tot oprichting van de Nieuwe Pol
der van Blankenberge dateert van 28 m aart 1972. Hierbij 
werden de Polder van Blankenberge, de Polder de Moe- 
re in M eetkerke en het gedeelte van de Polder Eiensluis- 
Grootreygarsvliet, gelegen ten westen van het kanaal 
Brugge-Zeebrugge, verenigd tot één enkele polder.
De stichtingsvergadering had plaats op 30 mei 1973. D e
ze vergadering stelde het huishoudelijk reglement van de 
polder vast, en koos het bestuur. H et nieuwe bestuur 
trad in funktie op 2 januari 1974, dag waarop de eed 
werd afgelegd in handen van de H eer Gouverneur. 
Belangrijk is wel dat deze fusie kon doorgaan zonder de 
vaak voorkomende strubbelingen en animositeit rond 
concentraties. Het nieuwe bestuur kon dan ook in alle 
rust aan het werk hetgeen resulteerde in een bestuurlijke 
eenheid, besluitvaardigheid en een enorme creativiteit.
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LIGGING. HYDROGRAFISCHE INDELING.

De Nieuwe Polder van Blankenberge strekt zich uit over 
het grondgebied van de steden en gemeenten Blanken
berge, Brugge (St. Pieters, Lissewege en delen van St. 
Andries en Zeebrugge), Oostende, De Haan (Klemsker- 
ke, Vlissegem en W enduine), Jabbeke (Jabbeke, Varse- 
nare, Snellegem, Zerkegem en Stalhille), Oudenburg 
(Ettelgem en delen van Oudenbug en Roksem), en Zui- 
enkerke (Zuienkerke, Houtave, M eetkerke en Nieuw- 
munster).
De oppervlakte bedraagt 23.000 ha.
Topografisch liggen de eigenlijke poldergronden tussen 
0,70 m. en 5 m. TAW. H et zuidelijk deel van de Polder 
(grondgebied Jabbeke), is in bodemkundige betekenis 
geen polder. Het zijn overwegend zandgronden gelegen

H et hydrografisch bekken van de Polder kan opgedeeld 
worden in 4 gravitaire stroomgebieden en 3 bemalingsge- 
bieden.

Het stroomgebied van de Blankenbergse vaart (nr. B .l. - 
le  kategorie) omvat ongeveer 6.000 ha. polder gelegen 
op het grondgebied van de gemeenten Blankenberge, De 
Haan, Zuienkerke en Brugge. De Blankenbergse vaart 
loost gravitair in de getij-gebonden spuikom van Blan
kenberge.
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De Blankenbergse vaart is de belangrijkste waterloop van de polder.

Het stroomgebied van de Noordede (nr. 0 .3 . - le  katego- 
rie) omvat ongeveer 6.000 ha. polder, gelegen op het 
grondgebied van de gemeenten Oostende, Bredene, O u
denburg, De Haan en Zuienkerke. De Noordede loost 
gravitair in de getij-gebonden havenheul van Oostende. 
Het sluizencomplex ’’Maertensas,, genaamd werd in 1972 
door de Polder gemoderniseerd en in 1982 nogmaals ver
beterd.

Het stroomgebied van de Lisseweegse vaart (nr. Z .l .  - 2e 
en 3e kategorie) omvat ongeveer 3.000 ha. polder gele
gen op het grondgebied van de gemeenten Blankenberge 
en Brugge. De Lisseweegse vaart loost gravitair in zee 
ter hoogte van de oude zeesluis op het Boudewijnkanaal 
te Zeebrugge. H et sluizencomplex werd in 1978 door de 
polder volledig vernieuwd en geautomatiseerd.

Het stroomgebied van de Jabbekebeek (nr. O.5. - 2e kate
gorie) omvat het hoger gelegen zuidelijk gedeelte van de 
gemeente Jabbbeke. De oppervlakte bedraagt 2.260 ha. 
De Jabbekebeek loost gravitair in het kanaal van Brugge 
naar Oostende. De uitstroomkoker met dubbelkerende 
spindelschuiven werd door de Polder volledig vernieuwd 
in 1982.

Het bemalingsgebied van de Kwetshage omvat 2.800 ha. 
polder gelegen te zuiden van het kanaal van Brugge naar 
Oostende op het grondgebied van de gemeente Jabbeke 
en Oudenburg. Een gebied van 1.363 ha. gelegen ten 
noorden van dit kanaal is bij middel van twee sifons 
aangesloten op het pompgemaal, in afwachting van de 
bouw van het pompgemaal ”De Steeger,, door de Ruil
verkaveling Houtave.
H et pompgemaal werd in 1957 opgericht door de Polder. 
Het is uitgerust met 3 vijzels met een capaciteit van 60 
m3/minuut per vijzel. De hoofdaanvoersloot is het Zuid- 
geleed, een onbevaarbare waterloop van de le  kategorie 
(nrs. O.4. en 0 .4 .1 .)

Zicht op het ingedijkt pand van de Jabbekebeek.
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BESTUUR EN PERSONEEL.

Het pompgemaal ,,D e Kalte'

De Moere van Meetkerke beslaat ongeveer 570 ha. uitge- 
veende gronden gelegen op het grondgebied van de ge
meenten Zuienkerke (M eetkerke en Houtave), Jabbeke 
(Varsenare) en Brugge (St. Andries).
In 1622 werden deze gronden drooggelegd bij middel van 
twee houten windmolens met scheprad. De ene molen 
werd in 1811 vervangen door een stenen windmolen die 
bewaard is gebleven, de andere werd in 1868 gesloopt en 
vervangen door een stoommachine. Heden ten dage 
staat een electrische centrifugaalpomp met een capaciteit 
van 60 m3/minuut in voor de ontwatering.

Het pompgemaal ”De Katte,, werd in 1980 opgericht 
door de Ruilverkaveling Houtave om de afwatering te 
verbeteren van 1.280 ha. polder gelegen op het grondge
bied van de gemeenten Zuienkerke (Houtave, M eetker
ke) en Jabbeke (Varsenare). Het gemaal heeft 2 vijzels 
met een totale kapaciteit van 108 m3/minuut, en is uitge
rust met automatisch reinigende krooshekkens. Het Ma- 
regeleed, een onbevaarbare waterloop van de 2e katego- 
rie, nr. 0 . 5.A ., vormt het hoofdaanvoerkanaal.

DE WATERLOPEN.

Binnen de omschrijving van de Polder liggen er:
- 29.009 m eter waterlopen van de le  kategorie,
- 111.389 meter waterlopen van de 2e kategorie,
- 97.120 waterlopen van de 3e kategorie,
- 161.028 meter ingeschreven polderwaterlopen.

Het Bestuur werd onlangs gedeeltelijk vernieuwd. Op 
28 oktober 1985 nam de Algemene Vergadering af
scheid van de H eer Jacques van Caloen de Basseghem 
die zich om gezondheidsredenen niet meer herkiesbaar 
gesteld had. De H eer Jacques van Caloen de Basseghem 
zetelde in het Polderbestuur sedert 1949 en was Adjunkt- 
Dijkgraaf sedert 1954.
H et huidige bestuur is samengesteld als volgt:
Dijkgraaf: Edmond Demeyere.
Adjunkt-Dijkgraaf: Victor Vandenberghe.
Gezworenen:
- Ides Janssens de Bisthoven,
- Willy Kerckhof,
- Joseph Cocquyt,
- André Beyne,
- Jean-Pierre Della Faille d’Huysse.

De Polder heeft drie full-time personeelsleden in dienst: 
de Ontvanger-Griffer, de Sluismeester en een bediende.

De burelen van de Polder zijn gevestigd in de Kapelle- 
straat 36 te 8411 Zuienkerke (deelgemeente Houtave). 
H et Polderhuis werd in 1970 aangekocht.

PROBLEEMBEWUSTZIJN.

”Het heroische verleden van de polders en wateringen, 
aldus Dijkgraaf Demeyere in zijn voorwoord op de pers
bijeenkomst, is bij de bevolking genoegzaam bekend. 
De dag van vandaag stellen wij echter vast dat het aktie- 
ve probleembewustzijn in verband met de waterbeheer
sing in de lage gebieden van Vlaanderen, bij velen ver
vaagd of totaal afwezig is.
Vele gebieden zijn momenteel vrij van wateroverlast. 
Sommigen besluiten hieruit dat de Polders er niet meer 
nodig zijn en dat zij kunnen afgeschaft worden en verge
ten dat het precies de polders en wateringen zijn die hun 
eigendom behoeden tegen overstroming.
Mijn bestuur heeft daarom gemeend dat het 10-jarig be
staan van de Nieuwe Polder van Blankenberge een idea
le gelegenheid was om het gevoerde beleid en de uitge
voerde werken aan het publiek voor te stellen.,,



pvba Demaecker 
en Van Haecke
Een familiale onderneming 
met hart voor het werk.

P.V.B J l D auxJu r ca Vca E—chc
Dorpweg 35
8411 ZUIENKERKE MEETXERKE 
Tel. 050/31.63.27
Registratie: 672.069.547/050.111 
Categorie : 01. 02. 03. 04. 08 
Erkenning: 11.434 
Klasse : 64. B5. B1.3.

Reit en en mimen van waterlopen. 
Bezetten van de oevers 
met dijkelementen.
Inheien van allerhande palen.
Maken van nieuwe grachten 
met allerhande V. Bakken. 
Grondvervoer met Volvo B.M. 
Bumpers.
Niveleren van gronden met 
Bulldozers cat. D.6.
Verhuur van kranen O en K 
op rupsen RH4 RH6 RH 12 RH 14 
op banden MH4.
Plaatsen van filters rond putten en  
vijvers.

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

• hoofdkantoor
internationaal rogiercentrum  
22* verdieping - bus 407 
1000 brussel 
tel 02 /217 .16.20

• regionaal kantoor
maastrichterstwg 1 
3500 hasselt 
tel 0 1 1 /2 2  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/waterm olens

•grondwater
—  opsporen verontreiniging
—  bescherming grondwater
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OVERZICHT VAN DE UITGEVOERDE WERKEN.

1. G ew on e on d erh ou d sw erk en

Reitwerken

Aandeel Provincie Aandeel Gemeenten Aandeel Polder

1974 972.422 396.259 921.782
1975 1.030.447 431.870 718.122
1976 1.106.917 631.579 490.259
1977 1.319.125 632.805 1.311.320
1978 1.331.110 1.147.366 897.988
1979 1.426.870 1.366.877 1.044.937
1980 1.693.783 1.323.008 1.181.762
1981 1.668.827 993.692 1.356.930
1982 1.653.561 1.395.401 1.259.268
1983 1.533.426 1.314.359 1.844.864

T otaal: 13.736.4M 9.633.216 11.027.232
Algemeen totaal : 34.396.936,- Fr.

Ruimings- en kalibreringswerken

Aandeel Provincie Aandeel Gemeenten Aandeel Polder

1974 366.538 941.070 1.407.056
1975 498.063 220.385 1.101.462
1976 428.932 306.569 2.147.384
1977 174.657 1.425.469 1.836.828
1978 172.678 88.821 1.315.990
1979 619.167 457.956 1.248.978
1980 211.809 321.890 920.297
1981 244.300 576.995 1.990.922
1982 474.421 330.075 2.538.734
1983 1.296.470 301.109 2.239.619

Totaal : 4.487.035 4.970.339 16.747.270
Algemeen totaal .; 26.204.644,- Fr.

2. B ijzon d ere o n d erh o u d sw erk en  (o ev erv ersterk in g , o v erw el v in g en , . . . )

Aandeel Provincie Aandeel Gemeenten Aandeel Polder

1974 897.494 201.199
1975 442.094 267.279 165.600
1976 3.868.176 158.545 339.036
1977 3.564.438 791.407 382.705
1978 4.850.644 281.313 497.217
1979 3.360.127 912.705 336.081
1980 5.579.812 16.638 58.282
1981 5.436.601 1.221.051 306.740
1982 8.181.007 507.990 121.763
1983 4.957.585 996.507

Totaal : 41.137.978 5.153.435 2.408.623
Algemeen totaal .■ 48.700.036,- Fr.
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3. E x p lo ita tiek o sten  van  d e p o m p g em a len , s lu izen , s tu w en , rab otten

Pompgemaal van 
de Kwetshage te Jabbeke 

(ten laste van 
de Vlaamse Gemeenschap)

Pompstation van 
de Mocrc te M eetkerke 

(ten laste van 
de Provincie)

Pompgemaal ,.D c Katte"  
te Varsenare 
(ten laste van 
de Provincie)

Sluizen, stuwen, 
rabotten 

(ten laste van 
dc Polder)

1974 541.695 375.005 297.840
1975 526.291 217.084 537.137
1976 330.729 124.381 208.977
1977 508.468 256.277 283.844
1978 485.395 199.201 383.430
1979 642.387 278.826 169.989
1980 931.621 277.161 185.629
1981 1.309.229 340.415 207.312 194.215
1982 664.013 197.595 375.244 196.728
1983 993.684 228.018 483.760 598.194

Toliuil : 6.9.33.512 2.493.96.1 1.066.316 3.055.983

4. A a n leg - en  v erb eter in g sw erk en

Beschrijving Totale Toelage Toelage Eigen aandeel
* van de werken kostprijs Vlaamse Gemeenschap Provincie Polder

1. Bouwen van nieuwe afsluit-
schuiven op de Lisseweegse
vaart te Zeebrugge 9.400.308 5.466.000 1.651.000 2.283.308

2. Leveren en plaatsen van
vier ondcrwater-
centrifugaalpompen
op de zandwinningsvijver
te Zuienkerke voor
de bevloeiing van
de polder. 985.803 970.088 15.715

3. Studie dd. 16.04.1980 tot
het opvoeren van
het pompvermogen van
het pompstation
Kwetshage te Jabbeke. 991.364 991.364

4. Verbeteringswerken aan
het Maertensas op
dc Noordcde te Bredene. 4.153.169 3.988.000 165.169

» 5. Bouwen van nieuwe 
uitstroomkokers en 
afsluitschuiven op

» de Jabbekebeek tegenaan 
het kanaal Brugge-
Oostende te Jabbeke. 11.827.921 8.809.000 1.761.000 1.257.921

Totaal : 27.358.565 18.263. (XX) 4.382.088 4.713.477
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5. Draineringswerken

Aantal ha Totale
Kostprijs

Toelage 
Vlaamse Gemeenschap

Aandeel
landbouwers

1. Dossier 31.10.79 54 1.463.435 512.000 951.435
2. Dossier 06.09.83 83 2.214.500 664.000 1.550.500

Totaal 137 3.677.935 1.176.000 2.501.935

i

De dijkgraaf wijst hierbij op het belang van de gewone 
onderhoudswerken. ’’Zeker is het, aldus de Dijkgraaf, 
dat de hoofdoorzaak van lokale overstromingen en scha
de veroorzaakt door water, bijna altijd te wijten is aan 
nalatigheid en gemis aan onderhoud van de waterlopen 
en trekgrachten, waaraan niet genoeg gewicht kan ge
hecht worden. Daarom ook beperken wij ons niet tot het 
onderhoud van de gerangschikte waterlopen, maar pro
beren wij zo veel mogelijk te voldoen aan de vragen van 
de ingelanden om de zogenaamd ’private waterlopen’ die 
echter instaan voor de afwatering van verschillende ka
vels behorende aan verschillende gebruikers, te ruimen.,,

BIJZONDERE ONDERHOUDSWERKEN.

Het talud van de waterloop Z.1.3. (2‘ kat.) te Uitkerke-Lissewege 
wordt versterkt met drainerende betonstenen.

153.000.000 FRANK WERKEN.

”In het eerste decennium van het bestaan van de Nieuwe 
Polder van Blankenberge werd er ruim 153.000.000 
frank besteed aan de waterbeheersing. Naar de financie
ring toe kan dit bedrag opgesplitst worden als volgt:
- Aandeel Provincie West-Vlaanderen: 4.7.306.868,-Fr.
- Aandeel Polder: 37.952.585,-Fr.
- Aandeel Vlaamse Gemeenschap: 2.6.372.512,-Fr.
- Aandeel Gemeentebesturen: 49.756.990,-Fr.
- Aandeel landbouwers (drainage): 2.501.935,-Fr.
Totaal: d53.890.890,-Fr.

Een eerste vaststelling die uit het overzicht van de uitge
voerde werken kan gemaakt worden is het overwegend 
aandeel van de Polder in de gewone onderhoudswerken, 
met name 11.027.232 frank voor reitwerken en 
16.747.270 frank voor ruimings- en kalibreringswerken, 
tesamen 27.774.502 frank van de totale uitgave voor der
gelijke werken ten belope van 60.601.580 frank.,,.
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Oeverversterking met drainerende betonstenen is zeer stabiel en bovendien milieuvriendelijk. Na korte tijd zijn de betonstenen volledig overgroeid. 
De werken op de fo to  werden uitgevoerd in het voorjaar van 1979.

”Een voor onze polder belangrijke soort werken zijn de 
bijzondere onderhoudswerken die uitgevoerd worden 
onder het (financieel gunstige) regime van de gewone 
onderhoudswerken. Ik spreek in deze m aterie niet alleen 
namens de Blankenbergse polder, m aar namens alle 
Westvlaamse Polders,, aldus Dijkgraaf Demeyere. 
’’Immers, deze bijzondere onderhoudswerken, hoofdza
kelijk oeverversterkingswerken, werden mogelijk ge
m aakt door de Provincie W est-Vlaanderen. H et Provin
ciebestuur, voor ons gepersonaliseerd door de H eer Ge
deputeerde H endrik Olivier en zijn technische ploeg, 
heeft in deze m aterie sedert 1976 een zeer dynamisch 
beleid gevoerd, en hierbij ingespeeld op de wijzigingen 
in de hydrologische toestanden die zich thans sneller en 
massaler voltrekken dan vroeger.
Denken wij maar aan al de faktoren die een versnelde 
waterafvoer in de hand hebben gewerkt, b.v. het verlies 
van honderden hectare landbouwgrond die werd vervan
gen door ondoordringbare oppervlakte, de toenam e van 
bebouwing en de uitvoering van rioleringswerken. 
Voorts is er de evolutie in de landbouw zelf, met name 
de mechanisatie, de veredeling van de gewassen en de 
intensivering van de produktie, die de behoefte gescha
pen heeft aan een snellere en diepere ontwatering.,,

”D e in onze provincie meest gebruikte oeverversterking 
bestaat uit betonstenen met conische openingen. Ze wor
den geplaatst op een zandcementbed van 15 cm. dikte en 
steunen onderaan op een - meestal houten - damwand. 
De ondervinding heeft geleerd dat deze vorm van oever
versterking zeer stabiel en duurzaam is. Bovendien kun
nen de stenen door de conische openingen vlug begroei
en waardoor het talud na korte tijd zijn natuurlijk uit
zicht terug krijgt.
In de periode 1974-1984 werden er op deze wijze meer 
dan 10 km. waterloop verbeterd.,,

SLUIZEN.

De Nieuwe Polder van Blankenberge heeft drie lozings- 
punten op de zee: Blankenberge, Bredene en Zeebrug- 
ge. 2 ervan zijn volledig in beheer bij de Polder. Dit is 
een unicum, want alle andere lozingen in zee staan onder 
het beheer van het Ministerie van Openbare Werken. 
Die sluizen zijn voor de polder een zware last, want het 
instandhouden, het onderhoud en de bediening ervan 
vallen integraal ten laste van het polderbudget. E r is hier 
geen tegemoetkoming vanwege de Vlaamse G e
meenschap, de Provincie of de Gemeente zoals bij de 
pompgemalen.
’’Desondanks hebben wij er nooit ook maar één ogenblik 
aan gedacht om de uitwatering uit handen te geven. De 
sluizen zijn het sluitstuk en de spil van de peilbeheersing. 
D aar zelf over te kunnen beschikken geeft ons een verre
gaande autonomie die velen ons benijden.,,.

Het Maertensas op de Noordede te Bredene . Een uitwateringssluis op 
zee die volledig onder het beheer valt van de polder.
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JABBEKE-BEEK.

Tabel 4 geeft een samenvatting van de aanleg en verbe- 
teringswerken die sedert 1974 uitgevoerd werden. 
Pronkstuk bij deze werken zijn de nieuwe uitstroomko- 
kers met afsluitschuiven op de Jabbekebeek tegenaan 
het kanaal Brugge-Oostende. De bouw van de nieuwe 
uitstroomkonstruktie m aakt deel uit van het sanerings- 
projekt van de Jabbekebeek waarmee de Polder het 
overstromingsgevaar in de gemeente Jabbeke wil in
dijken.

Deze waterloop van de 2e kategorie, nr. 0 .5 .,  zorgt 
naast de afwatering van 2.260 ha. landbouwgrond ook 
voor de afvoer van het overstortend rioolwater afkomstig 
van de verschillende woonkernen in het stroomgebied. 
De enorme toename van de bebouwing samen met het 
gegeven dat de gemeente Jabbeke over een goed uitge
bouwd rioleringsstelsel beschikt, zijn er verantwoorde
lijk voor dat het af te voeren debiet van de Jabbekebeek 
verdubbeld is.
Van belang is ook de geografische ligging van deze wa
terloop. De Jabbekebeek ontspringt in het relatief hoge 
zuiden (±  20 m. TAW ) en stort zich naar beneden tot in 
Jabbeke (±  5 m. TAW ). De beek slingert zich vervol
gens over allerlei hindernissen heen, door de dorpskom 
van Jabbeke. De benedenloop, voorbij Jabbekedorp, is 
volledig ingedijkt. H ier stroomt de beek ongeveer 2 me
ter boven de laag gelegen polder uit om tenslotte zijn 
water gravitair af te zetten in het kanaal Brugge-Oost
ende.

Dijkgraaf Demeyere: ’’Begin de zeventiger jaren was de 
toestand heel kritiek. Bij een heel zware regenbui ston

den we machteloos toe te kijken hoe het water alsmaar 
rees, de laagst gelegen gronden blank zette en de dorpsk
om van Jabbeke bedreigde.
De sanering van de Jabbekebeek heb ik dan ook priori
tair nagestreefd bij mijn aantreden als Dijkgraaf in
1975.,,

”ln  eerste fase werden alle ingeschreven waterlopen in 
het gebied geruimd.
Vervolgens werden de dijken aangepakt. De dijken wer
den verhoogd, hergeprofileerd en versterkt. Deze wer
ken hebben 5.331.573,-Fr. gekost en werden integraal 
terugbetaald door de Provincie West-Vlaanderen.
In derde fase werd de uitmonding in het kanaal Brugge- 
Oostende volledig vernieuwd. De oude uitstroomkoker 
was veel te klein en werd vervangen door een nieuwe 
constructie die 3 kokers bevat van 2,00 meter op 2,20 
meter. De waterloop kan nu afgesloten worden van het 
kanaal met gemotoriseerde afsluitschuiven. De totale 
kostprijs van de werken bedroeg 11.827.921 frank. H ier
op werd een toelage van 75% bekomen van de Vlaamse 
Gemeenschap en een toelage van 15% van het Provincie
bestuur van West-Vlaanderen.,,

’’D oor deze werken kon de waterellende bij extreem ho
ge waterstanden beperkt worden. Met de medewerking 
van het Gemeentebestuur van Jabbeke gaan we nu de 4e 
fase, en wellicht de moeilijkste klus aanpakken.
Deze 4e fase bevat de sanering van de Jabbekebeek in de 
dorpskom van Jabbekebeek. Het profiel van de water
loop zal aangepast worden aan de versnelde en verhoog
de waterafvoer. E r wordt bodem- en taludversterking 
aangebracht. Een aantal kunstwerken worden vernieuwd 
en een zandvang wordt voorzien. De werken worden 
geraamd op 20.000.000 frank.,,

De nieuwe uitstroomconstructie van de Jabbekebeek.

ü i *
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LISSEWEEGSE VAART.

De werken ter verbetering van het peilbeheer en de irri- 
gatiefunktie van de Lisseweegse vaart vormen een ander 
hoofdstuk in de reeks werken waaraan het Polderbestuur 
de eerstkom ende jaren voorrang zal verlenen.
Deze waterloop staat, behalve voor de afwatering van 
een gebied van 3.000 ha., voornamelijk in voor de be- 
vloeiing van de Polder.
Ingevolge de relatief hoge ligging kan, via een net van 
stuwtjes en waterlopen, een gebied van 20.000 ha. polder 
bevloeid worden.
D e belangrijkste waterafnemer is echter de Cokes-fa- 
briek van Zeebrugge, die dagelijks enkele duizende ku
bieke meters water uit het vaartje oppompt voor het 
blussen van de Cokes. H ierdoor wordt het natuurlijk 
waterregime grondig verstoort. Van zodra het bij wijze 
van spreken ophoudt met regenen, moet er water van 
elders aangevoerd worden.
H et aangevoerde water is afkomstig vanuit het kanaal 
Brugge-Oostende. Dit water is echter derm ate verontrei
nigd dat het in feite niet m eer geschikt is als bevloeiings- 
water. Bovendien veroorzaakt het reukhinder in ver
scheiden woonwijken van Brugge-St. Pieters en Lisse- 
wege.

H et Polderbestuur heeft met de W aterzuiveringsmaat- 
schappij van het Kustbekken een overeenkomst om het 
gezuiverd afvalwater van de zuiveringsinstallatie Her- 
dersbrug te Brugge aan te wenden voor de watervoorzie
ning van het Lisseweegs vaartje, zodat het vaartje zal 
kunnen afgesloten worden van het kanaal.
H et zuiveringsstation is reeds operationeel sinds begin 
1985 en deze zomer werden de eerste experimenten ge
daan voor bevloeiing.

Om het gezuiverd afvalwater in de Lisseweegse vaart te 
krijgen en het van hieruit op gepaste wijze te verdelen 
over de polder m oeten er enkele waterlopen aangepast 
worden en een zestal klepstuwen gebouwd worden.
De totale kostprijs van de uit te voeren werken wordt 
geraamd op een bedrag van 16.675.250 frank. Op deze 
werken wordt een toelage gevraagd van 60 t.h. vanwege 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Met het 
Stadsbestuur van Brugge werd een overeenkomst bereikt 
inzake de verdeling van de overblijvende kosten.

”De goedkeuring van het dossier verloopt echt niet over 
rozen, alhoewel het in alle administraties gunstig geadvi
seerd werd,, aldus Dijkgraaf Demeyere. ”D e termijnen 
voor goedkeuring duren veel te lang, ook al trek je er 
persoonlijk voor naar Brussel. Mijns inziens loopt de 
coördinatie tussen de nieuw opgerichte besturen en dien
sten volledig mank. Hopelijk zal de nieuwe regering 
hieraan sleutelen, want de administratieve lijdensweg die 
een dossier tegenwoordig moet nemen, zou je echt de 
moed om verdere saneringsplannen te maken, doen ver
liezen.,,

De Lisseweegse vaart bij de doorgang in het pittoreske Lissewege.

FINANCIËN.

De aanslagvoet van de polderbelasting bedraagt sedert 
1981, 350 frank per hectare met een minimum van 350 
frank per ingelande.
De gewone ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 
1986 worden geraamd op 33.835.818 frank. 
Ontvanger-Griffier Demeyere: ”De lasten van de aange
gane leningen, intresen en aflossingen, bedragen onge
veer 6% van de eigen middelen van de Polder. E r is voor 
ons Bestuur derhalve nog ruimte voor investeringen. Ik 
acht het voor de Polder haalbaar om zonder gevoelige 
verhoging van de fiscaliteit de eerdergenoem de verbete- 
ringswerken te verwezelijken.
De zwaarste last bij dergelijke werken ligt niet zozeer in 
het eigen aandaal van de polder, als wel in de verdiscon
tering van de toelagen die de overheid op de werken 
beloofd.
De pre-financiering van de onderhoudswerken aan wa
terlopen van 2e en 3e kategorie kunnen we met eigen 
middelen aan. Daarvoor heeft de Polder een reserve
fonds aangelegd dat momenteel 4.735.000 frank be
draagt.,,

ALGEMENE VERGADERING.

Dijkgraaf Demeyere: "Onze Algemene Vergadering telt 
820 leden. Opdat deze vergadering haar bevoegdheid ef
ficiënt en vóóraf zou kunnen uitoefenen, hebben wij het 
tijdstip van samenkomen vervroegd. In plaats van in 
maart-april van het lopend jaar komt de vergadering sa
men in oktober-november van het jaar dat aan het eigen
lijke dienstjaar voorafgaat.
Onze Algemene Vergadering kwam onlangs samen op 
28 oktober zodat de begroting voor 1986, de belastingen 
en het pakket werken voor volgend jaar nu reeds vastlig
gen. Dit komt ook de bestuurlijke creativiteit ten goede.,,
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EEN VERANTWOORDE OPPERVLAKTE-SCHAAL.

De Nieuwe Polder van Blankenberge heeft een opper
vlakte van 23.000 ha. Dit is naar Vlaamse maatstaven 
een zeer grote polder. Wij vroegen Dijkgraaf Demeyere 
of dat niet te groot is.

”De grootte van een polder is mijns inziens afhankelijk 
van verschillende faktoren,, aldus de Dijkgraaf.

”Op de eerste plaats van het stroomgebied.
De polder heeft het beheer over de waterlopen voor wat 
betreft de afvoer, de peilregeling, de bestrijding van de 
wateroverlast, enz. Welnu willen wij doelmatig kunnen 
werken dan moet ons ambtsgebied samenvallen met één 
of meerdere samenhangende stroomgebieden. Onze pol
der kan op gedeeld worden in 7 deelstroomgebieden die 
echter op elkaar afgestemd zijn en een grote verbonden
heid met elkaar vertonen.
Belangrijk hierbij is dat alle gronden binnen het stroom
gebied in de polderomschrijving opgenomen worden: zo
wel de hoger gelegen gronden als de woongebieden. Im 
mers die hogere gronden en die woongebieden zetten 
hun water af in de lager gelegen gebieden en veroorza
ken daar meestal wateroverlast. Het is dan ook niet meer 
dan billijk dat zij mee-betalen in de kosten die de polder 
moet doen om het water af te voeren en de lage gronden 
te saneren.,,

”Een tweede norm die zeker meespeelt in de grootte van 
een polder is de mogelijkheid om een degelijk bestuurs
apparaat uit te bouwen.En hiervoor zijn er mensen en 
financiële middelen nodig.
Ik vind dat het polderkantoor dagelijks moet open zijn 
zodat de ingelanden er steeds kunnen aankloppen met 
hun vragen en problemen. De bestuurders zelf hebben 
iemand nodig die hen kan begeleiden bij de bestuurspro- 
blematiek en die het administratief werk uitvoert.

Om enkele geschoolde mensen te werk te stellen moet er 
geld zijn, en moeten er vooral voldoende centen over
blijven om de werken te kunnen uitvoeren. De uitvoe
ring van de werken geschiedt bij ons in aanneming. Voor 
dit alles heeft een klein bestuur te weinig financiële 
armslag.

Onze polder beschikt over drie full-time geschoolde 
mensen: een griffier met een sekretaresse en een sluis- 
meester. De omvang van onze polder maakt het ons mo
gelijk werkzekerheid te bieden aan deze mensen en hen 
te laten werken met aangepaste middelen.
Zo is het slechts mogelijk om de opmaak en opvolging 
van de legger van de ingelanden en het innen van de 
belasting te autom atiseren, indien de polder een behoor
lijk aantal ingelanden telt. Dan is zoiets rendabel. De 
Nieuwe Polder van Blankenberge telt meer dan 17.000 
ingelanden. Dat laat ons toe om de modernste technie
ken in te schakelen. Maar ik ken nog polders, die precies 
omdat ze veel te klein van schaal zijn, de aanslagbiljetten

nog met de hand moeten schrijven. Zoiets is de dag van 
vandaag niet langer verantwoord!,,

"Pas op, ik pleit hier niet voor de uitbouw van een be
stuursapparaat zoals bij de Nederlandse W aterschappen, 
waar er in een bestuur soms meer dan 50 personeelsleden 
zitten. Dat is teveel, dan verval je opnieuw in een bu
reaucratie en dat willen we vermijden. Wij moeten bv. 
niet zoals in Nederland een ganse technische staf opzet
ten voor het opmaken van bestekken en het uitvoeren 
van de werken.
De bestekken voor de gewone werken en de opvolging 
van deze werken doen de Griffier en de Sluismeester 
onder mijn toezicht. Voor meer gespecialiseerde werken 
schakelen wij een ingenieursbureau in. Voor de bijzon
dere oeverversterkingswerken kunnen wij beroep doen 
op de Provinciale Technische Diensten. E r is daar de 
laatste jaren veel om te doen geweest. E r zijn polders die 
alles overlaten aan de Provincie, tot zelfs de uitvoering 
en de opvolging van de onderhoudswerken aan de zoge
naamde polderwaterlopen toe. Die besturen ondergra
ven hun eigen bestaansreden. Hiervoor hoef je de pro
vincie niet met de vinger te wijzen maar in eigen boezem 
te kijken.,,

”De Provincie W est-Vlaanderen stelt jaarlijks zo’n 40 a 
50 miljoen frank ter beschikking van de Polders waarvan 
de hoofdbrok gaat naar oeverversterkingswerken. Ik 
vind het normaal dat de provincie controleert wat er met 
dit geld gebeurt. Om dit controle-recht doelmatig uit te 
oefenen is het Provinciebestuur overgestapt van de klas
sieke repressieve voogdij naar begeleiding, ondersteu
ning, coördinatie en integratie. Doch de eigenlijke be
heersbevoegdheid ligt bij het Polderbestuur en hierin 
moeten wij de nodige creativiteit aan de dag leggen, een 
goed management voeren, om respect af te dwingen en 
om als ’bestuurder’ aanvaard te worden.,,

”Als derde norm met betrekking tot de oppervlakte van 
de polder geldt de beheersbaarheid van de problematiek.
Dit betekent dat het voor de bestuursleden nog mogelijk 
moet zijn om hun gebied te kennen. Bij de meeste pol
ders is elk bestuurslid min of meer bevoegd voor een 
bepaald deel van de Polder. Het dagelijks bestuur mag 
echter ook niet te groot zijn om het overleg en het be
sluitvormingsproces niet te bezwaren. M aar spreekwoor
delijk kan men ook stellen dat het heel dikwijls niet het 
gebied is dat ’te groot’ is, maar de bestuurders die ’te 
klein’ zijn.

Deze drie normen zijn geen theorethische uitgangspun
ten. Dit is een vaststelling gebaseerd op de praktijk. 
Zonder daarom te willen beweren dat iedere polder zo 
groot moet zijn als onze polder, stel ik vast dat met onze
23.000 ha. al de vermelde normen vervuld zijn en dat het 
bestuur in onze polder goed funktioneert.,,



DE V.V.P.W.

In een polder die mee aan de basis ligt van het onstaan 
van de vereniging, kwam het gesprek al gauw op de Ver
eniging van Vlaamse Polders en Wateringen.
Dijkgraaf Demeyere: ’’Toen eind de zeventiger jaren en
kele ontvanger-griffiers de aanzet gaven tot de oprichting 
van de vereniging was het vijf voor twaalf. D e Vlaamse 
deelregering was voorbereidingen aan het treffen om de 
polders en wateringen af te schaffen.
D e Vereniging heeft het tij kunnen keren. Dit bewijst 
dat de Polders en Wateringen nood hebben aan een 
spreekbuis, een organisatie die voor onze belangen en 
noden opkomt.
De discussie over de herziening van de wetgeving is op 
gang gebracht. Een vernieuwing is noodzakelijk opdat 
onze besturen beter zouden kunnen inspelen op de gege
venheden van vandaag. De visie van de vereniging is 
duidelijk geformuleerd geweest. Vraag is of de overheid 
haar beleidsvisie dienaangaande zal aanpassen. Wij zul
len uiterst waakzaam moeten zijn, want in de huidige 
constellatie van het overheidsbestel gebeurt het al te dik
wijls dat vernieuwing daarom nog geen verbetering is.„

”In verband hiermee betreur ik tenzeerste het wegvallen 
van de cel polders en wateringen binnen de Vlaamse 
Administratie. Het waren mensen die werkelijk polder- 
minded waren en die ons bij deze belangrijke overgangs
fase de noodzakelijke bestuurlijke begeleiding konden 
geven en onze claims binnen de Vlaamse Administratie, 
waarin het milieu en het natuurbehoud een overwegende 
positie ingenomen heeft, konden bewaken.
Deze taak rust nu volledig op de vereniging. Onze vere
niging moet daarom verder uitgebouwd worden. Het ve
le werk rust nu op de schouders van een 10-tal mensen en 
besturen. Dit is een precaire situatie. Het gevaar is niet 
denkbeeldig dat deze mensen overbelast worden en af
knappen. Daarom moet iedere polder en watering aktief 
zijn en zijn deel van het werk doen. Ik durf hier dan ook 
een oproep doen tot onze bestuursleden om zich te enga
geren in de werkgroepen. Pas dan zal het de vereniging 
lukken de positie van hun leden te versterken tot wat zij 
dient te zijn: volwaardige besturen, belast met de essen
tiële taak van de beheersing van het oppervlaktewater, 
waarvan, vergeten wij het niet, de veiligheid van een 
groot deel van het lage vlaamse land afhangt. Dit besef 
maakt ons werk zo mooi en de moeite waard,,.

M E T / M M E X  p.v.la.
Landmeters • experten kantoor

Opmetingen uangronden, ue cuater lopen, dijken, 
óren/bepalingen * a/palingen ■ eigedomslttuistingen. 
Nivelleringen uan terreinen en t/ormalijalles. 
tocpertises i.u.m. verkopingen -

Schattingen uan onroerende eigendommen.
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Waterbeheersing en Landschapszorg.

Ir. K. Decaesstecker, Hoofdingenieur-Directeur 
Provinciale Directie voor Ruilverkaveling 
Nationale Landmaatschappij, Brugge.
Referaat gegeven op de Milieustudiedag 
ingericht door de VVPW op 21.09.1985.

Voor het regelen van de waterhuishouding en het uitvoe
ren van waterbeheersingswerken ten behoeve van de 
landbouw worden heel wat aspecten van natuur en land- 
schap aan de orde gesteld. Dit staat in het teken ener
zijds van de toenemende impact van moderne agrarische 
waterbeheersing in uitgebreide gebieden (niet enkel 
meer afwatering van lanbouwgrond, maar rationele 
drooglegging van traditioneel waterrijke zones), en an
derzijds, van de verbreding van de functies die het platte
landsmilieu te vervullen krijgt (niet enkel meer ten op
zichte van de plaatselijke bevolking, maar voor de ganse 
samenleving).

Het Cultuurlandschap.
Het platteland heeft tal van functies te vervullen in de 
huidige samenleving. Behalve woon-, werk- en leefruim
te te zijn voor de plattelandsgemeenschap, en ruimte te 
bieden voor verkeerswegen, nutsvoorzieningen en han
dels- en nijverheidsbedrijven, vervult het buitengebied 
in hoofdzaak:
- een economische funktie
- een sociale funktie
- een landschappelijke en ecologische functie.

Het buitengebied, de open ruimte, is in ons dichtbevolkt 
Vlaamse Gewest zeer sterk ingekrompen, en zwaar door 
de mens beïnvloed, een cultuurlandschap. Dit omvat 
voor het allergrootste gedeelte landbouwgrond.Het is dit 
beperkte gebied dat de bovengenoemde functies moet 
vervullen. Dit is in ruime mate een zaak van ruimtege
brek, ruimtelijke inrichting en beheer.
Om anderzijds deze functies behoorlijk te vervullen 
moet in het buitengebied o.m. de landbouwbevolking 
normaal de open ruimte kunnen exploiteren om ze niet 
aan aftakeling bloot te stellen.
Het arbeidsinkomen in de landbouw moet dan ook via 
concurrerende lage kostprijs en voldoende productieom- 
vang verzekerd blijven, wat verbetering van de exploita- 
tietoestand van de grond, o.m. op het gebied van water
huishouding onderstelt, aangezien het landbouwareaal 
gestadig grote verliezen heeft geleden.
De natte gebieden bevatten voor de landbouw veelal po
tentieel zeer goede landbouwgrond, waarvoor de defi
ciënte productiefactor, de waterhuishouding, nu met be
trekkelijk eenvoudige middelen kan in orde gebracht 
worden.
Het impact van de ruimtelijke ordening betekent in de 
ogen van de landbouw in de eerste plaats: bescherming

van het areaal, (landschappelijk gezien ook van de open 
ruimte). Begrijpelijk dus dat de agrarische sector sterk 
vasthoudt aan de eerbiediging van de bodembestemmin- 
gen zoals door de wetgeving op de ruimtelijke ordening 
bepaald.

Maar evenzeer in de ogen van de natuur en landschap is 
de ruimtelijke ordening daar om waarborgen te verschaf
fen voor de bescherming van bij wet vastgelegde natuur
gebieden en landschappelijke waardevolle gebieden. 
Voor een heel stuk lopen de belangen van landbouw en 
natuur dus parallel. Dit is echter minder het geval in de 
gebieden gekenmerkt door een hoge grondwaterstand, 
omdat de relatie grondwater - landbouwproductie sterk 
verschilt van de relatie grondwater - natuurlijke flora.

Grondwaterbeheersing.
Voor het landbouwbedrijf is in de huidige economische 
situatie een redelijk rendement en een dwingende kost
prijsverlaging enkel mogelijk als het kan voldoen aan 
een reeks voorwaarden, zoals intensieve exploitatie van 
de grondoppervlakte die meestal reeds zeer beperkt is, 
specialisatie in een klein aantal produktietakken, op- 
brengstzekerheid, d.w.z. het wegnemen van de frekwen- 
te oogstrisico’s, in Laag-België vooral door een goede 
waterhuishouding in de grond.

De relatie ontwateringsdiepte - opbrengst is door uitge
breid wetenschappelijk onderzoek precies bekend.
De sloten die in stand gehouden of gegraven worden 
hebben als functie waterafvoer en waterberging.

Ook voor natuur en landschap is de invloed van de 
grondwaterfluctuatie’s, bijzonder in de waterrijke gebie
den, gekend. Het zijn de ecosystemen die een geringe 
externe invloed kennen (bv. door kunstmatige ontwate
ring, door bemesting, enz.) die de meeste betekens heb
ben en de hoogste waarde hebben. Peilverlaging heeft 
soms dan ook voor flora en fauna negatieve gevolgen. 
Hetzelfde geldt in zekere mate voor kunstmatige ingre
pen aan sloten en waterlopen die in waterrijke gebieden 
een belangrijke ecologische en landschappelijke functie 
hebben.
In ons cultuurlandschap zijn nu eenmaal naast bossen en 
heiden de belangrijkste ecotopen de sloten en waterlo
pen en de vochtige graslanden.

De tegenstellingen in verband met waterbeheersing doen 
zich voor, alle verhoudingen in acht genomen, in betrek
kelijk kleine maar kwetsbare gebieden, en in de sterkste 
mate bij landbouwuitbating van wat het gewestplan aan
geeft als natuurgebied en ecologisch waardevol gebied. 
Zij vinden klaarblijkelijk hun oorsprong in een reeks 
tegengestelde behoeften, waarvan enkele hierboven aan 
bod kwamen:
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- milieubewustzijn - economische imperatieven op het 
landbouwbedrijf;
- bestemming van zones tot natuurgebied in de ruimte
lijke ordening - actuele landbouwexploitaties van deze 
zones;
- natuurlijk waterregime voor ecotopen - waterbeheer
sing voor landbouwgewassen.
Waar deze tegenstellingen tot betwisting aanleiding ge
ven, zal als uitkomst doorgaans voor een kompromis 
moeten geopteerd worden, aangepast aan de lokale be
hoeften.

Landschapsplan.
Een degelijke inventaris van de bijzonderste landschaps- 
bepalende elementen en waardevolle ecotopen geeft een 
inzicht in de aard en de juiste localisatie van de tegenstel
lingen, wat reeds heel wat onnodige betwistingen kan 
voorkomen.
Een goed landschapsplan moet bruikbaar zijn als basis 
voor een weloverwogen oplossing - dikwijls voor een 
eindbeslissing vanwege beleidsinstanties - van netelige 
tegenstellingen.
Het moet informatie leveren die nauwkeurig en volledig 
is, en die begrijpelijk wordt voorgesteld, zonder overtol
lige ballast. Zij moet functioneel bruikbaar zijn om geïn
tegreerd te kunnen worden in de beheersmaatregelen en 
uit te voeren werken, en dus rekening houden met de 
concrete mogelijkheden.
Het landschapsplan moet als overlegkader dienen voor 
verschillende belangen. De mogelijk relaties en de mo

gelijke tegenstrijdigheden moeten duidelijk gemaakt 
worden. De informatie moet relevant zijn, en dus niet 
leiden tot voorstellen die tegengesteld zijn aan de alge
mene doelstellingen van het beheer. Zij bepaalt de 
kwetsbare zones evenals de randvoorwaarden voor het 
behoud van de waardevolle ecotopen.

Via het landschapsplan kunnen de krachtlijnen bepaald 
worden voor een goede inrichting en beheer van de wa
terbeheersing ten dienste van de landbouw en van de 
andere functies in het gebied. M.a.w. de waterbeheer
sing moet de bestemmingen van het gewestplan onder
steunen. Bij de afweging van de verschillende functies 
hebben de hoofdfuncties (zoals aangegeven op het ge
westplan) principieel voorrang boven de bijfuncties.
In de landbouwzone komt landbouwexploitatie op de 
eerste plaats vóór de andere belangen, waaraan ook een 
plaats moet ingeruimd worden. In natuurgebied staat de 
ecologische functie vooraan, maar rekening houdend 
met eventuele landbouwexploitatie.
In andere gevallen zijn tegenstellingen niet op te lossen, 
en moet door de samenleving een keuze gemaakt worden 
via een politieke beslissing. Vraag is, in hoeverre bij 
eventuele wijziging van het waterbeheer, een vergoeding 
kan voorzien worden.

De problemen waarvoor Polders en Wateringen thans 
gesteld worden zijn talrijk en moeilijk. Door de verwe
ving van verschillende belangen wordt de voorbereiding 
van de plannen nu ingewikkelder. Ook organisatorisch 
heeft dit voor de besturen onvermijdelijk zijn weerslag.

N.V. DEPRET
Telefoon 050 -54  42 31
T- ■ . 8380 Zeebrugge.
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Evaluatie van Ruilverkaveling in Vlaanderen

Door de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Orde
ning, Landinrichting en Natuurbehoud, werd eind 1982 
een onderzoeksopdracht toevertrouwd aan de ”Werk
groep Evaluatie van Ruilverkavelingen in Vlaanderen,, 
van de RUG teneinde diverse facetten van het fenomeen 
’’ruilverkaveling,, door te lichten en te bestuderen.
Op een studiedag georganiseerd op 3 oktober 1985 werden 
een aantal bevindingen van deze werkgroep door Prof. 
Dr. Ir. L. Martens en zijn medewerkers Ir. R. Debergh, 
Ir. G. Van Huylenbroeck en Ir. P. Van Ommeslaeghe, 
toegelicht.

METHODIEK VOOR DE EVALUATIE VAN RUIL
VERKAVELINGEN.

In het kader van de onderzoeksopdracht dient de werk
groep een voorstel te formuleren voor een in Vlaanderen 
toepasbare m ethode, die een systematische evaluatie in 
een vroege fase van de ruilverkavelingsprocedure toe
laat. Indien hierbij diverse aspecten aan bod moeten 
kunnen komen en eventueel verschillende alternatieven 
m oeten worden vergeleken, lijkt een multi-criteria-ana- 
lyse de meest aangewezen aanpak.
E en dergelijke m ethode, die reed enkele jaren operatio
neel is, is de Nederlandse HELP-m ethode (Herziening 
Evaluatie Landinrichtings-Plannen). Gezien de N eder
landse ervaring en de vergelijkbare uitgangssituatie 
wordt deze m ethode momenteel in samenwerking met de 
Nederlandse Landinrichtingsdienst grondig bestudeerd 
en toegepast op een Vlaamse Ruilverkaveling (Nieuw- 
moer). Doel hiervan is knelpunten en mogelijke aanpas
singen voor toepassing in Vlaanderen te kunnen aan
geven.

Uitgangspunten.
Vooraleer in te gaan op de methodiek zelf worden eerst 
de belangrijkste uitgangspunten gedefinieerd. Dit zijn:
1. Bij een multi-criteria-analyse kunnen in principe alle 
effecten van ruilverkaveling aan bod komen, dus ook 
niet-rechtstreeks bedoelde effecten.
2. Niet alle effecten zijn m eetbaar en de m eetbare 
effecten worden niet noodzakelijk in dezelfde eenheid 
uitgedrukt.
3. H et effect van ruilverkaveling is het verschil in ont
wikkeling met en zonder ruilverkaveling. Dit is het with 
and without principe: het gaat niet om het meten of in
schatten van indicatoren na ruilverkaveling en deze te 
vergelijken met hun waarden vóór ruilverkaveling, maar 
wel om het vergelijken van de verwachte autonome ont
wikkeling (nul-plan) met de werkelijke of verwachte pro- 
jektontwikkeling. Voor bepaalde aspecten (bv. de cul
tuurtechnische kengetallen) stelt dit wel problemen.

4. De effecten worden gemeten vanuit nationaal-eco- 
nomisch standpunt en niet vanuit bedrijfseconomisch 
standpunt.
5. Voor de economische batenberekening wordt aange
nomen dat de baten constant zijn in de tijd (geen groei
modellen) en gedurende 30 jaar merkbaar zijn.

Te evalueren effecten.
Zoals reeds aangeduid komen in principe alle effecten in 
aanmerking. Niet al die effecten zijn relevant of meet
baar. Daarom beperkt men zich in praktijk tot:
1. de economische effecten:
- landbouweconomische baten,
- mutaties in onderhoudskosten van wegen en waterlopen.
2. de sociale effecten:
- arbeidsverkorting in de landbouw,
- effect op de werkgelegenheid,
- effect op recreatie, woon- en leefsituatie.
3. effecten op de natuur.
4. effecten op het landschap.
5. eventueel milieu-hygiënische effecten.

Benodigde gegevens.
De benodigde hoeveelheid gegevens hangt af van het 
tijdstip van de evaluatie en van de graad van nauwkeu
righeid. Als minimale gegevens die nodig zijn bij elke 
evaluatiemethode kunnen worden aangestipt:
1. Beschrijving en kartering van de huidige toestand en 
van de ruilverkavelingsingrepen.
2. Opstellen van een (voorlopig) plan van toedeling.
3. Inventarisatie van de cultuurtechnische situatie van
oude en nieuwe toestand (kavelregister).
4. Individuele bedrijfsgegevens (landbouwtelling boek
houding).
5. Inventarisatie van de in het gebied voorkomende bo- 
demseries.
6. Inventarisatie van flora en vegetatie, avifauna en de 
hydrologische relaties voor de natuurevaluatie.
7. Landschapsplan en eventuele plannen van ruimtelij
ke ontwikkeling.
8. Raming van de investeringen die gepaard gaan met 
de uitvoering van het plan, per planonderdeel.
9. Eventuele gegevens i.v.m. recreatie-projekten, zo
nes met beperkingen, enz...

Evaluatiemethodiek.
1. Landbouweconomische baten.
De landbouweconomische baten ontstaan doordat ver
beteringen worden aangebracht in de cultuurtechnische 
omstandigheden. Deze baten kunnen enkel gemeten 
worden op bedrijfsvlak. Daarom wordt gewerkt met be
drijfsmodellen. Per bedrijfsmodel kunnen de baten op 
twee manieren worden bepaald, ofwel via een integraal 
model ofwel via een berekening per cultuurtechnische 
faktor.
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In de 1 lELP-inethode wordt voor deze laatste werkwijze 
gekozen omdat deze doorzichtiger en sneller uitvoerbaar 
zou zijn. Het gevaar bestaat dat mogelijke interacties tus
sen de onderscheiden factoren over het hoofd worden gezien.

Als factoren worden bij de landbouweconomische bere
kening in aanmerking genomen:
- het percentage huiskavel
- het aantal kavels
- de oppervlakte en vorm van de percelen
- de verbetering in de waterhuishouding
- de netto-landwinst
- de modernisering
- eventuele andere faktoren zoals: egalisatie, kant- en 
wendakkerverliezen, enz...

Voor elke factor wordt een norm bepaald die weergeeft 
hoeveel de arbeidsopbrengst toeneem t als die factor met 
één eenheid stijgt. De totale baat per factor en per ha. 
wordt dan bekomen door deze norm te vermenigvuldi
gen met het verschil tussen de situatie met en zonder 
ruilverkaveling voor de desbetreffende factor.
Sommatie van de baten per factor geeft de totale baat 
per ha. voor elk model. Om de totale baat voor het 
gebied te berekenen volstaat het de baten per model te 
vermenigvuldigen met de oppervlakte waarvoor elk mo
del representatief is.

2. De sociale effecten.
Voor wat betreft de arbeidsbesparing in de landbouw 
wordt via een taaktijdenprogramma bepaald hoeveel ar
beidsuren kunnen bespaard worden. Van deze vrijko
mende arbeidsuren worden de extra-uren voor de inten
sivering van de produktie afgetrokken. Het verschil geeft 
de netto-besparing aan arbeid.
In verband met de werkgelegenheid kan het direkte 
werkgelegenheidseffect worden bepaald door het globale 
investeringsbedrag te delen door het bedrag dat corres
pondeert met één m anjaar werk.
Het effect op de werkgelegenheid in de landbouw is 
moeilijker te bepalen maar blijkt, zoals studies uitwij
zen, positief te zijn.
Over de effecten op recreatie heeft de werkgroep alsnog 
te weinig ervaring.

3. Effecten op de natuur.
Ruilverkavelingswerkcn oefenen een veelzijdige invloed 
uit op het natuurlijk milieu. Voor een evaluatie is het in 
de eerste plaats noodzakelijk de relevante deelingrepen 
te onderscheiden en te omschrijven. Tevens dienen de te 
evalueren natuuraspecten te worden bepaald op basis 
van de beschikbare informatie, de indicatorwaarde, het 
wetenschappelijk inzicht en het relatieve belang. Bij de 
proefevaluatie is vooral aandacht geschonken aan flora, 
vegetatie en avifauna.
Voor het bepalen van de te verwachten effecten van ont- 
sluitingswerken, afwatering en ontwatering, kavelinrich- 
tingswerken, enz... zijn niet altijd kant- en klare m etho
des beschikbaar. Voor de proefevaluatie kan aangeslo
ten worden bij Nederlandse methodes.
De effectenbepaling houdt zowel een kwantitatieve als 
kwalitatieve benadering in. Bij de interpretatie wordt het 
zeldzaamheidscriterium gekoppeld aan de kwetsbaarheid.

4. Effecten op het landschap.
De landschapsevaluatie wordt in de HELP-methode af
gezonderd van de natuurevaluatie en wordt vooral beke
ken vanuit visueel-ruimtelijk, historisch-geografisch en 
landschapsecologisch standpunt.
Bij dit onderdeel van de effectbepaling vormt niet zozeer 
de inventarisatie het probleem maar wel de interpretatie, 
vooral omdat bij ons een referentiekader, zoals dit in 
Nederland is opgebouwd, ontbreekt.

In de HELP-evaluatie worden normaliter de effecten be
schreven en gewaardeerd t.o.v. dit referentiekader vol
gens een vijfdelige ordinale schaal ( ---- , —,0, + ,+  + )
waarbij de situatie met ruilverkaveling vergeleken wordt 
met de situatie die kan verwacht worden in de autonome 
ontwikkeling.

5. Berekening van het rendement.
De baten die in geld zijn uit te drukken (de landbouwe
conomische baten) kunnen afgewogen worden t.o.v. de 
investeringen die hiervoor nodig zijn. Daartoe dienen uit 
het totale pakket van investeringen de landbouwrelevan- 
te kosten te worden afgezonderd. Dit is niet zo gemakke
lijk en in praktijk gebeurt dit op een eerder arbitraire 
wijze.
Eens deze relevante kosten afgezonderd, kan doordat de 
baten constant worden verondersteld de interne rente
voet op een vrij eenvoudige manier worden berekend.

Toepasbaarheid en uitvoerbaarheid.
Uit de proefevaluatie blijkt dat mits een aantal aanpas
singen de Nederlandse methode toepasbaar is in Vlaan
deren. Wel kan ze niet integraal worden overgenomen 
aangezien de HELP-methode is ingebouwd in de Neder
landse ruilverkavelingsprocedure die heel anders is dan 
de Vlaamse procedure. In Nederland wordt de methode 
niet enkel gebruikt om te onderzoeken of een project al 
dan niet verantwoord is maar ook bij het afwegen van 
alternatieven (evaluerend ontwerpen). Eens de methode 
op punt staat moet dit ook in Vlaanderen mogelijk zijn. 
Voor wat de economische batenbepaling betreft, liggen 
de problemen vooral bij de overdraagbaarheid van be
paalde Nederlandse normenberekeningen, en worden 
ook nopens de batenberekening in afzonderlijke compo
nenten nog een aantal vraagtekens geplaatst.
Voor de natuur- en landschapsevaluatie ligt het pro
bleem vooral bij de toepasbaarheid gezien de onderlig
gende relaties en randvoorwaarden niet noodzakelijk 
overal geldig zijn en gezien het ontbreken van een uitge
sproken referentiekader.

Wat de uitvoerbaarheid betreft dienen bepaalde gege
vens vroeger in de procedure beschikbaar te zijn, terwijl 
andere gegevens onder een andere vorm gepresenteerd 
dienen te worden. Voor een beperkt aantal gegevens 
(vooral op gebied van natuurevaluatie) dienen aanvul
lende inventarisaties te worden voorzien.
Toch hoeft dit geen belemmering te vormen en dient een 
evaluatie de totale procedure-tijd niet gevoelig uit te 
breiden. De methode is trouwens nog in volle ontwikke
ling. Zij kan echter maar op punt worden gesteld bij 
(systematische) toepassing in de praktijk, zoals ook de 
ervaring in Nederland leert.
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ECONOMISCHE EN SOCIALE EFFECTEN VAN 
RUILVERKAVELING.

Nationaal-economische effekten.
Uit een actualisatie van een evaluatie van 4 Vlaamse 
ruilverkavelingen wordt een gemiddelde toename van de 
arbeidsopbrengst van ongeveer 5.800 BF per ha. per jaar 
bekomen. (Bijlage 1). In vergelijking met recent bere
kende baten in Nederland, waar de toename op gemid
deld 7.000 gulden per ha. per jaar werd becijferd, zijn 
deze Vlaamse baten aan de lage kant. Omdat de kosten 
echter buiten beschouwing gebleven zijn, is hiermee nog 
niets gezegd over het rendement van ruilverkavelingsin- 
vesteringen in beide gebieden.
In Nederland werd berekend dat als gevolg van de in
voering van de melkquota-regeling de baten met gemid
deld 10 è 15 % zouden afnemen.

Uit de Westduitse en Nederlandse evaluaties kan verder 
worden afgeleid dat het arbeidsinkomen van de landbou
wer, na aftrek van bedrijfsinvesteringen en ruilverkave- 
lingslasten, met 30 tot 50 % toeneemt.

Verder blijkt dat onsluiting relatief gezien veel belangrij- 
ker is in Vlaanderen dan in Nederland. Het relatieve 
belang van de kosten voor waterbeheersing is ongeveer 
gelijk. Kavelinrichting (inclusief drainage) heeft een ho
ger procentueel kostenaandeel in de Nederlandse ruil
verkavelingen. Verder gaat in Nederland een aanzienlijk 
groter percentage van de kosten naar landschap, recrea
tie en boerderijverplaatsing dan in Vlaanderen.

Sociale effecten.
Uit alle doorgenomen evaluaties komt naar voor dat 
door ruilverkaveling arbeidstijd vrijkomt op het land
bouwbedrijf: immers, bij eenzelfde bedrijfsvoering ne
men bepaalde werkzaamheden aanzienlijk minder tijd in 
beslag na ruilverkaveling dan vóór ruilverkaveling. 
Enerzijds kan de vrijkomende arbeidstijd gebruikt wor
den om de produktie op te drijven of om te intensiveren, 
anderzijds kunnen de vrijkomende uren geheel of ge
deeltelijk als vrije tijd benut worden.
Ruilverkaveling kan de werkgelegenheid in de landbouw 
beïnvloeden, zowel in de uitvoeringsperiode als in de 
periode na ruilverkaveling. Uit de schaarse studies waar
in dit effect werd onderzocht, komt met betrekking tot 
de periode na ruilverkaveling naar voor dat ruilverkave
ling een vertragend effect heeft op de afvloei van arbeid 
uit de landbouw. Voor wat betreft de uitvoeringsperiode 
zijn er aanduidingen dat de werkgelegenheid in de land
bouw gelijk evolueert als in de autonome ontwikkeling.

D e directe werkgelegenheid gecreëerd door het uitvoe
ren van ruilverkavelingswerken wordt in Nederland ge
raamd op 1 manjaar per 150.000 gulden investeringen 
(actueel prijsniveau). Aangenomen kan worden dat een 
produktietoename in de landbouw als gevolg van ruilver
kaveling een positief effect heeft op de tewerkstelling in 
toeleverende en verwerkende bedrijven.
Voor een aantal sociale effecten van ruilverkaveling 
(o.a. met betrekking tot openluchtrekreatie, verkeer en 
leefbaarheid) zijn nog geen algemeen aanvaarde evalua
tiemethoden voorhanden.

B i vJ lage  1 : R e n d e m e n t  v a n  4 V laamse r u i l v e r k a v e l i n g e n .

KOSTEN

BF/HA

V00RCALCULATIE

B A T E N  I . R .

BF/HA %

NACALCULATIE

B A T E N  I ,R

BF/HA >

Z O M E R G E M  

W I L S K E R K E

T o n g e r l o

V r o e n h o v e n

6 6 . 6 2 2  

4 3 . 1 2 8  

3 6 . 5 5 7  

3 1 . 9 8 6

4 . 6 9 3  5 , 7  

2 . 3 8 2  3 . 6  

1 . 7 5 4  2 , 5  

3 . 8 3 5  1 1 , 5

8 . 9 7 2  13, 1 

3 . 8 2 4  8 , 0  

3 . 5 9 5  9 . 1  

6 . 7 7 7  21 . 1

G E M I D D E L D E 4 4 . 5 8 7 3 . 1 3 2  5 . 7 5 . 7 7 1  1 2 . 5
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Uit enkele sociologische studies, waarin de houding van 
de landbouwers tegenover ruilverkaveling in de periode 
vóór ruilverkaveling en enkele jaren na ruilverkaveling 
vergeleken wordt, komt duidelijk naar voor dat na ruil
verkaveling het aantal voorstanders van ruilverkaveling 
toegenomen is, terwijl het aantal tegenstanders en het 
aantal landbouwers zonder mening gedaald zijn.

VERBAND TUSSEN VERKAVELING, PRODUKTIE- 
STRUKTUUR EN BEDRIJFSRESULTATEN IN DE 
VLAAMSE LANDBOUW.
Via bedrijfsmodellen is reeds herhaaldelijk aangetoond 
dat er verschillen optreden in bedrijfsvoering en bedrijfs
resultaten tussen goed en minder goed verkavelde be
drijven. Empirisch cijfermateriaal om dit te staven was 
tot op heden, op enkele fragmentarische studies na, niet 
beschikbaar. Via bedrijfsvergelijkend onderzoek is ge
tracht een beeld te krijgen van de omvang van deze ver
schillen voor de Vlaamse Landbouw.
De studie valt uiteen in twee grote delen:
- enerzijds is op basis van gegevens uit de landbouwtel
lingen het verband onderzocht tussen verkaveling en 
produktiestruktuur;
- anderzijds is aan de hand van boekhoudresultaten van 
ongeveer 1150 bedrijven de relatie nagegaan tussen ver
kaveling en bedrijfsresultaten.

Wat het eerste deel betreft kan op basis van de gegevens 
uit de landbouwtellingen duidelijk worden aangetoond 
dat naarmate een bedrijf m eer grondstukken telt het

minder intensief produceert. Dit blijkt o.m. uit het feit 
dat naarmate het aantal grondstukken toeneemt:
- overgeschakeld wordt van intensieve graslandproduk- 
tie naar meer extensieve akkerbouw;
- binnen de m arktbare teelten een verschuiving optreedt 
van arbeidsintensieve gewassen (aardappelen) naar ar- 
beidsextensieve teelten (granen);
- het aantal koeien en de globale veebezetting per ha. 
voederteelten af neemt;
- het aantal varkens afneemt op de bedrijven groter dan 
5 ha. met varkens;
- de produktieomvang per ha. lager ligt.

Naast deze relatie met het aantal grondstukken komt uit 
de analyse van de tellinggegevens tevens een verband tot 
uiting met de ontsluiting van de gronden. Bedrijven met 
alle gronden aan verharde weg bezitten gemiddeld in 
verhouding tot de totale oppervlakte een kleiner percen
tage grasland, maar hebben anderzijds een hogere vee
bezetting dan bedrijven waarvan de gronden niet alle
maal aan een verharde openbare weg zijn gelegen.

Voor wat betreft het tweede luik van het onderzoek is bij 
de in aanmerking komende bedrijven met boekhouding 
een enquête gehouden betreffende hun verkavelingstoe- 
stand. H ierdoor kunnen in dit deel van de studie een 
groter aantal verkavelingsaspecten worden bestudeerd 
zoals het aantal kavels, het aantal percelen, het percenta
ge huiskavel en de gemiddelde perceelsafstand.
Voor elk van deze kenmerken blijkt een verbetering van 
de toestand gepaard te gaan met een intensievere pro- 
duktie. Deze intensievere bedrijfsvoering leidt wel tot

B i j l a g e  2 : V e r b a n d  t u s s e n  h e t  a a n t a l  k a v e l s  e n  d e  b e d r i j f s 
r e s u l t a t e n  OP B E D R I J V E N  V A N  1 0 - 3 0  H A .

A A N T A L  K A V E L S 1 - 4 5 - 8 9 - 1 5 + 15

A A N T A L  B E D R I J V E N 1 0 1 1 6 7 1 3 3 5 4

G E M I D D E L D E  O P P E R V L A K T E / HA 1 9 , 7 7 1 9 , 6 1 2 0 , 1 2 2 0 , 3 9

% G R A S L A N D 5 5 , 5 5 4 , 8 4 9 , 0 3 9 , 9

A A N T A L  K O E I E N / H A  V O E D E R T E E L T 1 , 8 7 1 , 8 0 1 , 7 0 1 , 2 9

V A R I A B E L E  K O S T E N  F r / h A 9 3 . 5 1 1 8 7 . 9 2 9 7 9 . 4 1 4 6 7 . 2 4 2

T O T A L E  K O S T E N  F R / H A 1 3 3 . 4 2 7 1 2 7 . 0 6 5 1 1 4 . 0 7 8 9 8 . 9 1 8

O P B R E N G S T E N  F r / h a 2 0 1 . 8 4 3 1 9 5 . 0 0 8 1 7 7 . 4 2 0 1 5 4 . 0 0 6
WA AR V A N  R U N D V E E  F r / h a 1 0 5 . 0 4 7 1 0 3 . 3 4 0 9 4 . 7 3 5 5 8 . 6 5 9

B R U T O - S A L D O  G R O N D G E B O N D E N  
P R O DU CT  I E T A K K E N  F r / h A 8 7 . 4 3 5 8 4 . 8 6 5 8 0 . 3 4 3 6 6 . 5 6 1

A R B E I D S I N K O M E N  F r / h A 6 8 . 4 1 6 6 7 . 9 4 3 6 3 . 3 4 2 5 5 . 0 8 8

G R O N D L A S T E N  F r / h A 1 1 . 9 6 1 1 1 . 3 6 9 1 0 . 3 6 9 8 . 5 1 1

B E T A A L D E  P A C H T  F r / h A 5 . 2 5 2 4 . 9 4 0 4 . 3 9 1 3 . 5 2 3
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hogere kosten per ha. als gevolg van de hogere inzet van 
produktiemiddelen. Dit verschil in kosten wordt echter 
ruimschoots gecompenseerd door de hogere opbrengs
ten, zodat op de beter verkavelde bedrijven per ha. een 
hogere vergoeding wordt bekomen voor de vaste pro- 
duktiefactoren grond, arbeid en kapitaal (bijlage 2).
Een deel van deze vergoeding wordt onder de vorm van 
een hogere pachtprijs afgedragen aan de grondeigenaars, 
terwijl een ander deel aangewend wordt voor modernise
ring en nieuwe investeringen (hogere vaste kosten). 
Toch rest er op de beter verkavelde bedrijven, na het in 
mindering brengen van deze kosten, een hoger arbeids
inkomen dan op de bedrijven met een minder gunstige 
externe bedrijfsstructuur, dit in alle oppervlakteklassen 
en voor alle bedrijfstypes.

Voor de gespecialiseerde melkveebedrijven is het vooral 
van belang dat een groot deel van de gronden in de on
middellijke omgeving van de bedrijfszetel gelegen is, zo
dat de koeien het ganse weideseizoen op de huiskavel 
kunnen weiden en steeds op stal kunnen worden gemol
ken. Doordat de weideuitbating op een grotere huiskavel 
efficiënter kan verlopen kunnen meer koeien per ha. 
worden gehouden, waardoor de melkproduktie per ha. 
voederteelten heel wat hoger ligt dan op bedrijven met 
een gering percentage huiskavel. Hierdoor halen de be
drijven met meer dan 60 %  huiskavel een saldo per ha. 
dat ongeveer 20 % hoger ligt dan op de bedrijven met 
weinig huiskavel, dit ondanks hogere variabele kosten.

Voor de vermarktbare gewassen speelt vooral het aantal 
kavels en het aantal percelen een rol. Bij toenemende 
versnippering dalen de fysische opbrengsten per ha. (bij
lage 3), terwijl de veldwerkzaamheden meer tijd in be
slag nemen.
Uit de bestudeerde boekhoudresultaten blijkt verder dat 
wanneer de gemiddelde perceelsafstand oploopt van 
minder dan 300 m. tot meer dan 1.800 m. het aantal 
draaiuren per trekker stijgt met ongeveer 45 % en de 
brandstofkosten met nagenoeg 40 %. Per ha. bedraagt 
het verschil in brandstofkosten 15 a 20 %, afhankelijk 
van de oppervlakte.
De onderzochte relaties tonen duidelijk aan dat bij een 
betere verkaveling een efficiëntere bedrijfsvoering en 
een verhoging van de produktiviteit mogelijk is. De on
derscheiden effecten mogen echter niet zo maar bij el
kaar worden opgeteld gezien de hoge correlatie tussen de 
verschillende verkavelingsaspecten.
De waargenomen verschillen tussen bedrijven met en 
zonder ruilverkaveling zijn bijgevolg het resultaat van 
een geaggregeerd effect van de verbeteringen aange
bracht door ruilverkaveling.
Gemiddeld behalen de bestudeerde bedrijven betrokken 
in een ruilverkaveling een arbeidsinkomen dat ongeveer
7.000 BF hoger ligt dan op de bedrijven zonder ruilver
kaveling. Het verschil in ondernemerswinst is nog groter 
en bedraagt gemiddeld ongeveer 10.000 F/ha.

Uit een vergelijking in de tijd van weliswaar een beperkt 
aantal bedrijven blijkt dat het verschil tussen bedrijven 
met en zonder ruilverkaveling toeneemt. Er is dus sprake 
van een zeker multiplier-effect. Opvallend daarbij is dat

l31 j l a g e  3 : V e r b a n d  t u s s e n  h e t  a a n t a l  k a v e l s  e n  h e t  r e n d e m e n t
VAN DE V E R M A R K T B A R E  GE WA S S E N  K G / h A

A A N T A L  K A V E L S 1 - 4 5 - 8 9 - 1 5 + 15
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SU 1 KERB 1 E T E N 6 8 . 6 8 3 7 0 . 2 9 8 6 6 . 2 1 2 6 5 . 0 1 8

B R U T O - S A L D O  PER HA 
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deze snellere groei gerealiseerd wordt met een kleinere 
toename van de oppervlakte. Samen met enkele andere 
elementen uit de studie wijst dit er op dat een verkave
ling niet noodzakelijk schaalvergroting in de hand werkt 
maar kleinere bedrijven nieuwe ontwikkelingskansen 
biedt.

ANALYSE VAN RUILVERKAVELINGSINVESTERIN- 
GEN IN VLAANDEREN.

Ruilverkaveling is een overheidsmaatregel die er, over 
de elkaar opvolgende wetten heen, in de eerste plaats op 
gericht is de kansen en mogelijkheden van de landbouw
exploitaties te verbeteren. Door de veelzijdigheid van 
haar activiteiten en door de uitgebreide waaier van func
ties die het platteland in Vlaanderen in zich draagt, zal 
ruilverkaveling echter automatisch een meervoudig be
lang dienen.

In het rapport is voor de Vlaamse ruilverkavelingen die 
sinds einde ’75 beëindigd zijn, onderzocht welk deel van 
de investeringen kan verbonden worden met de respec
tievelijke functies die aan het platteland kunnen worden 
toegekend. Terzelfdertijd is bepaald aan welke bevol
kingsgroep deze investeringen ten goede komen en voor 
welk gebied de uitgevoerde werken hun functie uitoe
fenen.
Om een beeld van de Vlaamse ruilverkaveling te beko
men zijn vijf studieobjecten geselecteerd naar landbouw
streek, naar bepaalde specifieke kenmerken en naar uit
voeringsperiode. Uiteindelijk zijn weerhouden:
- Slijpe (Westvlaamse polders)
- Machelen (Zandstreek, kanalisering van de Leie)
- Etikhove (Zandleem streek, landschappelijke waarde 
en niet-agrarische bebouwing)
- Velm (Leemstreek)
- Wuustwezel (Antwerpse Kempen).

De werken zijn ingedeeld in een aantal categorieën, 
waarbinnen vervolgens een functieschema is opge
bouwd. Daarna zijn alle investeringen beschreven en ge
ventileerd naar deze functies. De categorieën zijn:
- ontsluiting
- afwatering
- ontwatering
- kavelinrichtingswerken s.s. en drainage
- werken voor landschapszorg en recreatie.
(zie kostenoverzicht in bijlage 4)

Het functieschema van de ontsluitingswerken steunt op 
de aard van het verkeer. Het wordt ingedeeld naar:
- doorgaand verkeer (op verbindingswegen)
- lokaal verkeer, al dan niet gericht op agrarische of niet- 
agrarische nederzettingen
- intern bedrijfsverkeer (op zogenaamde kavelwegen) 
Private exploitatiewegen zijn afzonderlijk beschouwd.

De afwatering, en hierop aansluitend de ontwatering 
houdt rekening met de aard van de af te voeren waters:
- afkomstig van de ontwatering van landbouwgronden
- afkomstig van bermsloten e.a.
- afvalwaters, al dan niet van louter agrarische origine.

Indien voorgaande werken gerealiseerd werden door een 
afwijkende specifieke functie, zijn ze als dusdanig ge
klasseerd.

De drainage, en in de regel kavelinrichtingswerken, zijn 
uitsluitend op de landbouwproduktie gericht. Werken 
voor landschapszorg en recreatie zijn onderverdeeld 
naargelang zij kunnen beschouwd worden als compensa
tie voor bij andere werken verwijderde elementen, of als 
landschapsbouw.
Wegens de optredende verweving der functies zal in 
principe de met de landbouwproductie verbonden func
tie geimpliceerd zijn in de andere!

Onsluitingswerken zijn het meest kostenintensief. Het 
gewicht van de functies vertoont een enorme variatie. 
Hierbij spelen een aantal gebiedskenmerken een belang
rijke rol. Kavelwegen dragen een aandeel van 11 tot 
81 % , verbindingswegen van 5 tot 24 %. Bij hergroepe
ring der functies blijkt voor het meest uitgesproken land
bouwgebied (Velm) toch nog 19% van de investeringen 
ook belang te hebben voor niet-agrarische functies. Dat 
aandeel vormt zelfs de meerderheid in Slijpe en Etik
hove.
In tegenstelling tot de ontsluiting vertonen de afwate
ringswerken een uitgesproken gelijkvormig beeld. Min
stens twee derden der investeringen draagt alle onder
scheiden functies. De zuivere afwatering van landbouw- 
gronde haalt maximaal 5%. De opvang van de bermslo
ten speelt wel een belangrijke rol. Geresumeerd draagt 
94 tot 100 %  van deze investeringen eveneens een niet- 
agrarische functie.
De ontwateringswerken vertonen een gevarieerder beeld 
dan hun initiële functie, ontwatering, zou doen vermoe
den. De zuivere ontwatering van landbouwgronden 
neemt de eerste plaats in, met een investeringsaandeel 
tot 71 % , doch in het multifunctionele gebied Etikhove is 
dit nog slechts 33 %. Daar vindt men de hoogste waarde 
voor de ruimste functies, 35%. Worden alle ook-niet- 
agrarische functies gegroepeerd dan bedraagt hun kos- 
tenaandeel 27 tot 57 % , wat toch merkwaardig is voor 
dergelijke beperkte en lokale werken.
Er is reeds aangegeven dat de kavelinrichtingswerken en 
de drainage monofunctioneel zijn. Enkel bepaalde voor
zieningen in Wuustwezel dragen een landbouwmaat- 
schappelijk karakter.
De werken voor landschapszorg en recreatie vormen 
slechts een kleine fractie van de totale investeringen: 0,3 
tot 1,3 %. Verschillen hierin zijn dus ook relatief. De 
kosten voor beplantingen, recreatievoorzieningen, land
schapsplan e.d. die zich niet tot de landbouwsector be
perken variëren van 41 tot 92 %.

Worden alle investeringen geklasseerd naar hoofdfunctie 
en doelgroep, zijnde respectievelijk landbouwproductie 
of ook maatschappelijke functie, en landbouwsector of 
ook niet agrariërs, dan kunnen kosten uit verschillende 
categorieën van werken onderling vergeleken en gecu
muleerd worden.
Het totaal beeld is gelijkmatiger dan binnen de catego
rieën van werken. De louter landbouwproductie-gerichte 
investeringen bedragen 35.000 tot 48.000 fr/ha, met een 
relatief gewicht van 44 tot 81 %. De te verwachten uiter-
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F R/HA 1 F" R /  H A 1 f r / ha % f r / ha X f r / ha %

On t s l u i t i n g 2 5 . 2 5 6 2 9 . 5 21 . 294 3 8 . 0 5 5 . 7 8 7 61 . 1 4 4 . 8 4 6 8 8 . 2 3 4 . 9 6 4 4 3 . 8
A f wat e  R 1NG 1 7. 651 2 0 . 6 6 . 5 4 4 11. 7 1 9 . 727 21 .6 727 1 .4 1 4 . 3 6 4 1 8 . 0
On i  WATER 1 NI, 6.  194 7 . 2 3 . 5 5 6 6 . 4 1 . 8 0 9 2 . 0 - - 9 . 1 0 6 1 1 . 4
KAVt  t  INHICHI  ING S . S 1 8 . 0 7 3 21 . 1 9 . 4 2 0 16 . 8 2 .7 7 1 3 . 0 3 . 851 7 . 6 1 6 . 4 6 5 2 0 . 6
iJRA 1 N AG F 18 . 2 0 6 21 .3 1 4 . 6 4 5 2 6 . 2 1 0 . 75 1 11 ,8 747 1.5 4 . 3 2 7 5 , 4

: ANDSCHAPS/ORü EN 
RfCRE AT 1E 254 0 . 3 515 0 . 9 493 0 , 5 648 1 .3 650 0 . 8

!OTAAL OER WFRKEN 8 5 . 6 3 4 1 00 . 0 5 5 . 9 7 4 1 0 0 . 0 91 . 338 1 0 0 . 0 5 0 . 8 1 9 1 00 . 0 7 9 . 8 7 6 1 00 . 0

sten zijn de ruilverkaveling Etikhove 
en Velm. De landbouwsector haalt 
enkel in Etikhove met 46% niet een 
meerderheid van exclusief op hem ge
richte investeringen. Elders variëren 
deze van 60 tot 81 %. Dit houdt bijge
volg in dat de investeringen van 19 tot 
40 % ook op niet-agrariërs gericht 
zijn, met als piek Etikhove met 54 %.

De gedane vaststellingen duiden er op 
dat ruilverkaveling nog steeds een on
misbaar instrument is voor het leef
baar houden van het Vlaamse platte
land.
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De poldercentrale
het systeem voor uw polderbelasting

Principe

R e f e r e n t i e  :

een volledig basisbestand waaruit automatisch volgende 
gegevens kunnen worden opgemaakt.

- per eigenaar een volledig uittreksel van al zijn 
eigendommen gelegen in de Polder.

- een volledig samengevatte kadastrale legger.

- de belastingsrol, aanslagbiljetten + volledig 
systeem van geautomatiseerde beta1ingsopvolging.

- een overzicht per kadastrale gemeente met de 
legger en hun eigenaar zodat in samenwerking met 
het kadaster op eenvoudige wijze de mutaties kun
nen worden aangebracht.

- etiketten met de eigenaars, stemgerechtigden,
brieven, mailing aan eigenaars, enz.

- alle soorten van gegevens : vb. alle eigenaars
in een gemeente, enz.

- zeer eenvoudige wijze van bijhouden van mutaties.

gezien de uniformiteit en de eenvoudige wijze van werken, 
zijn steeds talrijke polders daarop aangesloten. 
Referentielijst op aanvraag.

1 /  c n
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zeer interessante prijzen !
speciale voorwaarden voor leden van de vereniging.

die Keure data Systems - tel. 060/33. 1 2 . 3r>
Oude Gent.weg 108 
M(XX) Hrugge

Dhr. Van Reek 
Kon. Astrid laan 168 
2671 Hingene

tel. 03/889.08.4')
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P.V.BJL STUDIEBUREEL OL G. VBBSCHAHVE
M inHobiliin ar. 31, 
8200 ST.-ANDRIES BRUGGE 2 
TcL 050/31.41.87

Bttreel voor « tg ta*  en rioleringswerken

wmtcrbeheerslngswerken - Po a p f tn a lta

dnüncringswerken

algem ene botrwkonde

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. Watermaatschapptf „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,
IsabeQapolder,
Zwarte Sluispolder.
Polder Moerbeke-Waas,
Watering De Burggravenstroom, e.a.

— Ruilverkavelingen.

— Totale Rioleringsplans voor Gemeenten.
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POLDERS EN WATERINGEN 

IN DE PROBLEMEN ?

Het kan verholpen worden door
b e l g h o m a

Ervaring sinds 1956 opgebouwd, in alle domeinen van

Wa t e r b e h e e r  

Tot dit werkterrein behoren:

- Hydraulische berekeningen van open waterlopen en kunstwerken 
( gemalen, sluizen, stuwen, syphons, bruggen en duikers )

- Verwerking en interpretatie van meteorologische gegevens 
( neerslag-, verdamping-, afvoergegevens )

- Berekenen en traceren van waterlopen

- Ontwerpen en berekenen van wachtkommen, dijken, zandvangen, 
regelapparatuur, inlaat en uitlaatkunstwerken, verdeelwerken

Bodemkundige, grondmechanische en hydrologische aspecten 
spelen een rol.
De landschappelijke gevolgen verdienen aandacht.

Er is geen probleem dat wij niet oplossen.

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 65
02/648.65.20 050/33.54.66 01 1 /21 .1 3.91- 01 5/41 .54.69
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