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P O L D E R
Lokaal waterbeheer in de Zwinstreek
Wat betekent het Polderbestuur voor U ?
We kennen de polders als de vruchtbare landbouwgebieden in
het noorden van de provincies West- en Oost-Vlaanderen en
langs de oevers van de Schelde stroomafwaarts Gent. Het zijn
doorgaans laaggelegen gronden met een problematische
waterhuishouding. Voor hun afwatering zijn ze afhankelijk
van de getijdenwerking van de Noordzee.
Waar de polders bij hun oorsprong een louter landbouwkundige waarde hadden, zijn ze vandaag geëvolueerd naar gebieden met een multifunctioneel karakter. De polders
hebben bij de bevolking een
grote
aantrekkingskracht
verworven om er te komen
wonen of om er hun vrije
tijd te komen doorbrengen.
Vooral de groeiende bewoningsdruk oefent een grote
invloed uit op de wijze
waarop met het water moet
worden omgegaan. Denken
we maar aan de explosieve
toename van de verharde en
ondoordringbare oppervlakten die tot versnelde
waterstromen leiden en
tegelijk de grondwaterLeopoldkanaal
voorraden
aantasten.
Diezelfde bewoning legt tevens een belangrijke hypotheek op
de kwaliteit van ons oppervlaktewater. De poldergebieden in
Vlaanderen hebben tenslotte, zoals elders in Europa, ook een
belangrijke natuurwaarde, die als zodanig bekrachtigd is via
diverse richtlijnen van de Europese Unie.
De Polders en de Wateringen zijn reeds vanaf de 13° eeuw als
publieke instellingen, belast met het lokale waterbeheer,
actief in onze streken. Ze hebben met andere woorden bewezen
nuttig en nodig te zijn. Met deze folder wenst het Polderbestuur
de ingelanden (dit zijn de eigenaars binnen het poldergebied)
te informeren over zijn werking. Tegelijk is het een uitnodiging
aan diezelfde ingelanden (de ± 17.000 eigenaars die deze folder
hebben ontvangen) tot medewerking. Het beheer van het water
is weliswaar de taak en de verantwoordelijkheid van de Polders en de Wateringen. Toch is het nodig dat de ingelanden een
juist begrip hebben van de Polderwerking, zodat ze beter op de
hoogte zijn van hun rechten en plichten (zie verder).

Het kaartje op de keerzijde van deze folder toont het werkingsgebied van de Oostkustpolder met daarin de belangrijkste waterlopen. Het volledige netwerk van waterlopen die de
Oostkustpolder beheert, bedraagt meer dan 600 km. Nergens in
Vlaanderen is de dichtheid van het waterlopenstelsel zo
groot als in de poldergebieden. Om het water in dit gebied op
een degelijke en evenwichtige manier te kunnen beheren, is
jaarlijks onderhoud van het bekensysteem nodig. Dit systeem behelst niet alleen de waterlopen zelf, maar evenzeer de
talrijke stuwen en sluizen, alsook de pompstations, die gezamenlijk voor de peilregeling instaan. Evenwichtig waterbeheer betekent verder niet alleen het afvoeren van water bij
overlast. Het voorzien van voldoende water bij droogte
behoort al evenzeer tot de taken van de Oostkustpolder. En als
derde pijler in de taakstelling is het zijn opdracht de ecologische waarden van het watersysteem minstens te behouden,
zo mogelijk te versterken.

zijn de eigenaars van de gronden langs de waterlopen. De reglementering betreffende Polders en Wateringen (Algemeen
Politiereglement van 30 januari 1958) voorziet daar overigens uitdrukkelijk in. Aangelanden moeten met name op hun
gronden toegang verlenen aan het bestuur en het personeel
van de Polder om de waterlopen te inspecteren. Ze moeten
ook toegang en doorgang verschaffen aan de aannemers die
met hun machines de werken komen uitvoeren. Bovendien zijn
de aangelanden verplicht het maaisel en het slib die van de
werken voortkomen op hun gronden te aanvaarden.

Koken kost geld
Om zijn taken te vervullen, moet de Polder uiteraard de nodige
financiële ruimte hebben. Gelet op zijn publieke opdracht beschikt de Oostkustpolder over de wettelijke mogelijkheid om
belastingen te heffen, de zogenaamde poldergeschotten. Het is
een belasting die te vergelijken is met de belastingen geheven
door de federale, de gewestelijke, de provinciale en de gemeentelijke overheden. De grondslag voor de polderheffing is : het
hebben van een zakelijk recht op een onroerend goed in de
polder (gebouw, grond,…). Zakelijke rechten zijn o.m. de volle
eigendom of de mede-eigendom en het vruchtgebruik. Daarnaast wordt het jaarlijkse onderhoud van de belangrijkste
waterlopen mede mogelijk gemaakt door aanvullende middelen van de provincies en van de gemeenten.
Wederzijdse rechten en plichten
Het Polderbestuur kan zijn jaarlijkse campagne van onderhoudswerken aan de waterlopen nooit tot een goed einde
brengen zonder de medewerking van de aangelanden. Dit
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Maaien van de waterlopen

Om de onderhoudswerken op een zo comfortabel mogelijke
manier te laten gebeuren, wordt in de praktijk een vrije zone
van 5 meter breedte gerespecteerd aan beide zijden van de
waterlopen. Dit impliceert dat de aangelanden binnen deze
zone van 5 meter geen werken uitvoeren die de activiteiten van
de Polder zouden bemoeilijken of onmogelijk maken. Deze zone
moet m.a.w. permanent vrij zijn van alle obstakels. Het betekent niet dat de aangelanden hun gronden niet zouden mogen
omheinen. Dit blijft toegelaten, maar de omheiningen moeten
dermate worden geplaatst dat de onderhoudswerken verder
ongestoord kunnen plaatsvinden. Draadafsluitingen en hagen
worden best ingeplant op een afstand variërend tussen een
halve meter en één meter vanaf de boord van de waterloop.
Hun hoogte dient beperkt tot 1,50 meter. Hagen moeten regelmatig gesnoeid worden zodat ze in de breedte beperkt blijven
tot maximum 1 meter en de hoogte van 1,50 m gerespecteerd
blijft. Alle andere types van afsluitingen moeten aan dezelfde
voorwaarden voldoen. Hoogstammige bomen en knotbomen
worden in principe geplant achter de vijf-meterlijn, dus op een
zevental meter, gemeten vanaf de kruin van de waterloop.
Enkel met de uitdrukkelijke toelating van het Polderbestuur
kan hiervan afgeweken worden. De regel is dan dat bomen,
zowel hoogstammige bomen als knotbomen, binnen de meter
achter de kruinlijn mogen ingeplant worden, mits de afstand
tussen de bomen minstens 12 meter bedraagt. Knotbomen
moeten ook regelmatig worden geknot. De regel is dat dit om
de 5 à 7 jaar gebeurt.

