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I ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF BEHEER    
 
 

I.1. Polders en hun opdracht   
 

Volgens de wet betreffende de Polders d.d. 3 juni 1957 luidt de definitie van een polder als volgt: 
“Polders zijn openbare besturen, met als taak, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, het 
verwezenlijken van de doelstellingen en het rekening houden met de beginselen zoals bedoeld in de 
artikels 4, 5 en 6 van het decreet betreffende het integraal waterbeheer en het uitvoeren van het 
deelbekkenbeheerplan”.  
Polders vervullen als openbare besturen een publieke functie en handelen dus met het oog op het 
algemeen belang. Hun taak is specifiek want die behelst alles wat te maken heeft met het 
waterbeheer. Ze beoefenen hun taak uit binnen de grenzen van hun ambtsgebied, dat wettelijk 
afgebakend is. Polders handelen autonoom, hetzij met enkele beperkingen omdat ze onder 
administratieve voogdij van hogere overheden staan. Het belastinggeld dat zij zelf innen, wordt 
gebruikt om de noodzakelijke werken en uitgaven te betalen.  
 
Het  integraal waterbeleid wordt volgens het decreet Integraal Waterbeleid als volgt omschreven: 
“Het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van 
watersystemen met het oog op het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud 
van dit watersysteem als zodanig, en met het oog op het multifunctionele gebruik, waarbij de 
behoeften van de huidige en komende generaties in rekening wordt gebracht”. Concreet betekent dit 
dat de waterbeheerders, w.o. de polders en de wateringen, onder meer verplicht zijn zorg te dragen 
voor het systeem dat zij beheren (waterlopen, sluizen, stuwen, pompgemalen, enz.) zodat de 
veiligheid van personen en goederen maximaal wordt gewaarborgd. Ze streven naar een gezonde 
waterhuishouding en een goede afstemming ervan op de weersomstandigheden en het 
veranderende klimaat. 
 
De opdracht van de waterbeheerders neemt steeds meer in belang toe. Waterbeheerders worden 
uitgedaagd om een robuust antwoord te formuleren op het veranderende klimaat. Dat gebeurt in 
overleg met alle betrokken partijen. De gemiddelde temperatuur is sinds de industriële revolutie 
steeds sneller gaan stijgen. De broeikasgassen in de atmosfeer werken zoals een serre: ze laten het 
zonlicht door, maar houden de warmte binnen. Ze zijn nodig om leven op aarde mogelijk te maken. 
Door echter een veel te hoge en aanhoudende uitstoot van broeikasgassen wordt het steeds warmer 
op aarde. Een gevolg is dat de zomers steeds droger worden en de winters natter. De laatste jaren 
hebben we ondervonden welke gevolgen droogte allemaal met zich meebrengt. Nog maar eens werd 
bevestigd hoe belangrijk het is om hemelwater op te vangen en te bufferen zodat het hergebruikt 
kan worden en hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk water te laten infiltreren om de 
grondwatertafel op peil te houden. Anderzijds moeten overstromingen vermeden worden. De 
kustpolders zijn voor hun afwatering afhankelijk van de getijden op zee, wat betekent dat de 
lozingsmogelijkheden drastisch zullen afnemen als het zeeniveau stijgt. Het is dus zoeken naar 
oplossingen om tijdens de winter het hemelwater zo veel mogelijk vast te houden en te bergen zodat 
het aangewend kan worden in tijden van waterschaarste. De buffering tijdens de wintermaanden 
dient daarbij ook voldoende groot te zijn om overstromingen te vermijden. Kustpolders staan voor 
een nog grotere uitdaging omdat zij ook het water afstromend van het binnenland moeten zien te 
verwerken.  
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I.2. Beheer en bestuurlijke organisatie  
 

I.2.1. De algemene vergadering 
De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan in de polder en bestaat uit de 
stemgerechtigde ingelanden. De algemene vergadering stippelt de grote lijnen van het beleid voor 
het komende jaar uit. Bij wet is vastgesteld hoeveel hectare eigendom iemand moet hebben om 
stemhebbend lid te zijn van de algemene vergadering. In de Oostkustpolder zijn dit de houders van 
zakelijke rechten op onroerende goederen met een minimum oppervlakte van 5 hectare. Eigenaars 
die deze oppervlakte individueel niet hebben, kunnen zich verenigen zodat ze samen minstens deze 
oppervlakte bereiken. Ze kunnen dan één afgevaardigde, met één stem, naar de algemene 
vergadering sturen.  
De lijst van stemgerechtigden van de Oostkustpolder voor 2021 werd door het polderbestuur 
vastgesteld in zitting van 17 november 2020. De lijst bevat naast de 806 “rechtstreekse” 
stemgerechtigden ook nog 14 “samenvoegingen”,  verenigingen van eigenaars die individueel geen 
stemrecht hebben.  De lijst lag vervolgens ter inzage. Omdat er geen bemerkingen of bezwaren op de 
lijst waren, werd ze definitief van kracht op 1 januari 2021. Voor het jaar 2021 bestaat de algemene 
vergadering uit 820 leden. Naast de leden met stemrecht bestaat de algemene vergadering uit 
afgevaardigden van openbare besturen, zoals de provinciegouverneur, de burgemeesters van de 
steden en gemeenten waarover de polder zich uitstrekt en ambtenaren van de Vlaamse Overheid. Zij 
hebben een raadgevende stem.   
 

I.2.2. Het bestuur 
Het bestuur geeft uitvoering aan de beslissingen van de algemene vergadering, zorgt voor het 
dagelijks beheer en de werking van de polder en waakt over zijn onroerende goederen.  
De leden van het bestuur worden verkozen door de algemene vergadering. Enkel ingelanden kunnen 
verkozen worden. Een bestuursmandaat duurt zes jaar en kan hernieuwd worden. Het bestuur van 
de Oostkustpolder bestaat uit elf stemgerechtigde leden en is als volgt samengesteld (toestand op 
01.01.2021) : 
 
Dijkgraaf : 

- Antoine Wijffels, Damweg 14, 8340 Moerkerke (Damme).  Tel. 0474 30 42 11 
 

Adjunct-dijkgraaf : 
- Jan Dhondt, Hortensialaan 74, 8300 Knokke (Knokke-Heist).  Tel. 0477 94 57 35 

 
Gezworenen : 

- Jean Vandepitte, Hazegrasstraat 61, 8300 Knokke (Knokke-Heist).  Tel. 0496 61 35 51 
- Luc Quintens, Oude Sabtsweg 7, 8340 Hoeke (Damme).  Tel. 0476 35 05 39 
- Louis Burggraeve, Sasstraat 40, 8301 Ramskapelle (Knokke-Heist).  Tel. 0495 19 70 30 
- Danny Mouton, Doornstraat 25, 8340 Sijsele (Damme).  Tel. 0496 28 21 89 
- Johan Martens, Beverhoutstraat 21, 8020 Oostkamp.  Tel. 0476 28 86 17 
- Marc d’Hoore, Oedelemsestraat 21, 8020 Oostkamp.  Tel. 0473 81 73 04 
- Johan Van Landschoot, Haringstraat 3, 8730 Oedelem (Beernem).  Tel. 0479 39 47 73 
- Peter Vanbelleghem, Westkapellestraat 261, 8300 Knokke-Heist. Tel. 0477 62 02 15 
- Luc Breemersch heeft zijn mandaat als bestuurslid stopgezet in december 2020.  

 
Verkiezingen 2021 : 
In 2021 worden verkiezingen georganiseerd. Het mandaat van de dijkgraaf, Antoine Wijffels, en van 
de gezworenen, Marc d’Hoore, Jean Vandepitte, Louis Burggraeve en Johan Martens, komt vrij. 
Daarnaast is de gezworene Luc Breemersch omwille van gezondheidsredenen sinds december 2020 
uit het bestuur getreden. Hij heeft zich vele jaren erg ingezet met zijn kennis, raad en daad. Het is 
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met spijt in het hart dat hij genoodzaakt werd om voortijdig zijn mandaat op te zeggen. Volgens 
artikel 23 van het huishoudelijk reglement van de Oostkustpolder dient tijdens de eerstvolgende 
algemene vergadering overgegaan te worden tot zijn vervanging. Het bestuurslid, dat ter 
voortzetting van een voortijdig opengevallen mandaat wordt verkozen, voleindigt dit mandaat.  
Concreet betekent dit dat er zes zetels vrij komen.  
In zitting van 2 februari 2021 heeft het polderbestuur echter, zoals voorzien in het huishoudelijk 
reglement van de Oostkustpolder, beslist om het aantal mandaten te reduceren tot negen. Het 
huishoudelijk reglement bepaalt immers als volgt: “Het mandaat van een bestuurslid duurt zes jaar. 
Om de drie jaar wordt het bestuur gedeeltelijk hernieuwd, met dien verstande dat beurtelings en in 
deze volgorde vijf en zes bestuursposten vacant komen. De orde van uittreden wordt naderhand 
bepaald door het nieuw bestuur. Het bestuur kan voorstellen om na drie jaar de vijf te hernieuwen 
plaatsen te herleiden tot drie en na zes jaar de zes te hernieuwen plaatsen te herleiden tot vier. De 
vervallen mandaten kunnen hernieuwd worden telkens voor een termijn van zes jaar.”  
Na beraadslaging heeft het bestuur beslist om het aantal bestuursleden te reduceren tot negen. De 
kennis van de bestuursleden is erg specifiek en bijgevolg van groot belang. Meer leden betekent 
meer kennis. Anderzijds is het niet altijd efficiënt om met veel mensen te vergaderen. Een 
vermindering van het aantal leden moet kunnen, maar de stap van elf naar zeven leden zou te 
bruusk zijn.  
 
Naast de stemgerechtigde leden telt het bestuur nog zes raadgevende leden. Het zijn de 
burgemeesters of hun afgevaardigde schepenen van de zes gemeenten waarover de Oostkustpolder 
zich uitstrekt.  
 

I.2.3. Het dagelijks bestuur  
Het dagelijks bestuur van de Oostkustpolder bestaat uit de dijkgraaf, de adjunct-dijkgraaf, een 
gezworene en de ontvanger-griffier. 
Toestand 01/01/2021:  

- Antoine Wijffels, dijkgraaf 
- Jan Dhondt, adjunct-dijkgraaf 
- Marc d’Hoore, gezworene 
- Caroline Vangampelaere, ontvanger-griffier  

 

I.2.4. De administratie 
De dagelijkse werking van de polder gebeurt door de medewerkers onder leiding van de ontvanger - 
griffier. 
De zetel van de polder, tevens het secretariaat, is sinds 13 oktober 2020 gevestigd in het nieuw 
kantoor gelegen Brugse Steenweg 227 te 8000 Koolkerke (Brugge). 
Tel.: 050 33 32 71  
E-mail: waterbeheer@oostkustpolder.be 
Website : www.oostkustpolder.be 
 
Ontvanger-griffier :  

- Caroline Vangampelaere – tel.: 0478 46 10 90 – e-mail : waterbeheer@oostkustpolder.be 
 
Sluismeester: 

- Toni Vens – tel.: 0498 74 35 76 
 
Medewerkers :   

- Kris Bourgonjon – tel.: 0478 54 21 39 – e-mail : kris.bourgonjon@oostkustpolder.be 
- Charlotte Logier – tel.: 0477 42 80 17 – e-mail : charlotte.logier@oostkustpolder.be 
- Rika Vervaeke – tel.: 050 33 32 71 – e-mail : rika.vervaeke@oostkustpolder.be  
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Ratten- en exotenbestrijder: 
- Cedric Corvelyn – tel.: 0496 99 54 44 

Filip Vervaeke, die in augustus 2019 gestart was als ratten- en exotenbestrijder, heeft eind 2019 
ontslag genomen. In samenwerking met de gemeente Knokke-Heist was hij aangeworven om zowel 
voor de polder als voor de gemeente ratten te vangen en exoten te bestrijden. De job lag hem echter 
niet waardoor hij met ingang van 01 januari 2020 op eigen initiatief de polder heeft verlaten. Hierop 
werd de eerstvolgende kandidaat in de werfreserve gecontacteerd, m.n. Cedric Corvelyn.  
Cedric was nog steeds enthousiast en is op 23 maart 2020 in dienst getreden als de nieuwe ratten – 
en exotenbestrijder bij de Oostkustpolder. In samenwerking met de gemeente Knokke-Heist staat hij 
ook in voor de bestrijding op grondgebied Knokke-Heist. 
 

I.2.5. De polderschouwing    
Conform art. 89 van de polderwet organiseert het polderbestuur jaarlijks een schouwing.  
 
Ten gevolge van de coronacrisis en de door de overheid opgelegde maatregelen was het in 2020 niet 
mogelijk om een schouwing te organiseren.  
 
 

I.3. Het gebied van de Oostkustpolder  
 
Het gebied van de Oostkustpolder beslaat een oppervlakte van ca. 20.930 hectare en spreidt zich uit 
over delen van de gemeenten Knokke-Heist, Maldegem, Oostkamp en Beernem en over de steden 
Damme en Brugge.   
 
 

I.4.  Weeroverzicht 2020 
 
Het weer oefent een grote invloed uit op de werking van een polder. Denk maar aan het ophouden 
van water en bevloeien in droogteperiodes of de strijd tegen het water bij overlast. Als 
waterbeheerder is het van belang om de weersvoorspellingen te volgen om te kunnen inspelen op 
wat komen zal. Zo werd de afgelopen jaren tijdens de droogteperiodes, maar zelfs ook tijdens de 
wintermaanden, een hoger waterpeil aangehouden. Dankzij een groot aantal kunstwerken is dit 
mogelijk. De Oostkustpolder heeft al veel en blijft ook investeren in het plaatsen en optimaliseren 
van kunstwerken. Enkel zo kunnen de negatieve gevolgen van de droogte zoveel als mogelijk 
enigszins opgevangen worden of geanticipeerd worden op een nieuwe droge periode. 
  
In wat volgt wordt een beeld geschetst van het weerbeeld van het afgelopen jaar. Dit gebeurt aan de 
hand van de neerslaghoeveelheden gemeten in Knokke-Heist, Oostkamp en Dudzele. Deze worden 
vergeleken met klimatologische gemiddelden in België geregistreerd door het KMI voor de periode 
van 1981 – 20101. 
 
Op onderstaande grafiek zijn grote lokale verschillen in de hoeveelheid neerslag te zien. In Knokke-
Heist regende het veel meer dan in Dudzele of Oostkamp. In Oostkamp heeft het maar liefst bijna 
250 mm minder geregend dan in Knokke-Heist. Het verschil is zo opmerkelijk dat navraag gedaan 
werd naar eventuele defecten van het meettoestel in Oostkamp, maar dit bleek niet het geval te zijn. 
Kleine afwijkingen van de meettoestellen zijn mogelijk, maar niet als dusdanig. Het gaat bijgevolg wel 
degelijk om regionale verschillen. De intensiteit en duurtijd van de regenbuien zullen hier zeker voor 
iets tussen zitten. De tendensen in de gevallen neerslag ten opzichte van de gemiddelde 

                                                           
1
 Bron: https://www.meteo.be/meteo/view/nl/360955-Maandelijkse+normalen.html#ppt_16230348  
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neerslaghoeveelheden zijn wel gelijkaardig tussen de locaties. Daardoor komen we tot volgend 
overzicht met bijhorende grafiek.   
 

  Dudzele  Knokke-Heist Oostkamp gemiddelden België 

januari 40 43 29 76 

februari 105 139 90 63 

maart 76 90 82 70 

april 23 22 24 51 

mei 5 10 2 67 

juni 65 110 54 72 

juli 74 61 50 74 

augustus 64 58 46 79 

september 74 87 55 69 

oktober 108 129 94 75 

november 41 51 33 76 

december 74 82 72 81 

  722 879 632 853 

 
 

 
 
Het jaar 2020 werd behoorlijk droog ingezet. Gedurende de maand januari viel er slechts de helft van 
de gemiddelde hoeveelheid neerslag. In februari werd dit tekort ingehaald. Het werd een erg natte, 
droevige maand. Het heeft bijna iedere dag geregend; alles samen kregen we ca 100 mm regen te 
verwerken. Bovendien was het stormseizoen en raasden verschillende stormen vanuit Engeland 
boven ons land. Denk maar aan storm Ciara die raasde op 9 en 10 februari, storm Dennis die een 
week later tekeer ging, restanten van de stormen Ellen en Francis die in het weekend van 22 februari  
boven België vlogen en tot slot eindigde 29 februari met een nog goed voelbare wind veroorzaakt 
door de storm Georges die vanuit Spanje kwam overwaaien. Maart was ook iets natter dan 
gemiddeld. Zoals meteen opvalt op de grafiek werden vanaf april de hemelwatersluizen 
dichtgedraaid ; april en mei werden uiterst droge maanden waarin het amper geregend heeft. In mei 
waren er slechts twee regendagen waarbij er nog geen 25 mm regen gevallen is. Wind en hoge 
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temperaturen versnelden het verdrogingsproces. Dit leidde tot grote watertekorten. De 
landbouwsector kreeg het opnieuw erg moeilijk te verduren en de bevolking werd opgeroepen om 
zorgzaam om te springen met het drinkwater. De polder ontving bijgevolg ook veel 
beregeningsaanvragen. Dankzij het fijnmazig netwerk aan kunstwerken en doordat bevloeiing vanuit 
het kanaal Gent-Oostende steeds mogelijk gebleven was, kon het polderbestuur het waterpeil in de 
meeste waterlopen voldoende hoog houden. Dankzij de gerealiseerde aftakpunten ter hoogte van de 
RWZI Heist kon gezuiverd water (effluentwater) zowel richting de Isabellavaart gestuurd worden als 
richting de Noordwatergang. Dankzij de nieuwe fijnregelbare stuwen op enkele uitmondingen in het 
Leopoldkanaal in Damme konden hogere peilen worden ingesteld en dus meer water worden 
opgehouden. Ook elders in de polder werd het waterpeil maximaal opgehouden. In juni regende het 
gelukkig al iets meer, maar onvoldoende om de tekorten aan te vullen. Juli werd frisser dan 
gewoonlijk, maar dit verhinderde niet dat 2020 het warmste jaar werd sinds de metingen in Ukkel.  In 
juli en augustus viel er minder neerslag dan gemiddeld. September was een ‘normale’ maand wat 
neerslag betreft. Eind september raasde opnieuw een storm, Odette, over België. Vooral de 
kuststrook leed veel schade. Zo had ook de Oostkustpolder behoorlijk wat stormschade. Veel 
omgewaaide bomen en afgekraakte takken waren het resultaat. De voorgaande droge maanden 
hebben ertoe bijgedragen dat de schade extra groot was ; droog hout kraakt immers makkelijker. In 
oktober konden we niet van een nazomer genieten. Het regende (gelukkig) op twintig dagen en 
daarop viel er meer dan de gemiddelde neerslaghoeveelheid. Het hemelwater was broodnodig om 
de waterpeilen terug wat op te krikken. November was een droge maand; er viel amper de helft van 
de verwachte neerslag. Hoewel december meer dan twintig regendagen had, viel er niet meer 
neerslag dan gemiddeld.   
 
 

II ONDERHOUDS- EN BESCHERMINGSWERKEN, LOPENDE PROJECTEN    
 
 
Een hoofdtaak van een polder/watering bestaat erin zijn waterlopenstelsel te onderhouden. 
Concreet is dit het maaien van de vegetatie in de waterlopen (maaien) en het verwijderen van slib 
(ruimen) om de waterdoorvoer steeds zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Het 
aaneengeschakelde netwerk van kilometers lange waterlopen leidt het water bij hevige en/of 
aanhoudende neerslag richting kanalen en deze op hun beurt naar de zee. Het zijn dezelfde 
waterlopen die in droogteperiodes het water doorheen het poldergebied sturen om zoveel mogelijk 
te bevloeien en verzilting en verdroging tegen te gaan. Het in goede staat bewaren van de oevers en 
taluds maakt ook deel uit van het onderhouden van een waterloop. Dit kan zich vertalen in 
bijvoorbeeld het plaatsen van oeverversterking of het heraanleggen van oevers. Hierbij wordt steeds 
een natuurvriendelijke aanpak nagestreefd.  
 
 

 II. 1. Uitgevoerde onderhoudswerken in 2020 
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde onderhoudswerken in 2020. 
Wegens de omvang werd het gebied onderverdeeld in drie zones. Het noordelijke deel omvat het 
gebied ten noorden van de Damse Vaart. Lot midden beslaat de oppervlakte ten zuiden van de 
Damse Vaart tot de Antwerpse Heirweg (Sijsele). Het resterende deel, het meest zuidelijk gelegen 
gebied, loopt tot aan het kanaal Gent-Brugge-Oostende.  
 

II.1. 1. Maaiwerken 
Er zijn twee soorten maaiwerken, afhankelijk van het moment waarop het maaien plaatsvindt. De 
zomermaaiwerken starten vanaf 15 juni en zijn van toepassing op de waterlopen die een cruciale rol 
vervullen in de bevloeiing of afwatering van een waterbekken. Enkel de begroeiing op de bodem van 
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de waterloop wordt gemaaid ; vegetatie op de oevers blijft staan ten voordele van poldervogels en 
natuur.  
De gewone (najaars-)maaiwerken starten na 15 augustus en omvatten het volledig maaien van de 
waterlopen. Waar mogelijk wordt gedifferentieerd gemaaid waarbij taluds alternerend aan de beurt 
komen. Zo blijft er hier en daar meerjarig riet staan waar vogels tijdens de wintermaanden 
beschutting en voedsel kunnen vinden. 
 
Onderstaande tabellen geven per lot een overzicht van het aantal kilometer zomer- en 
najaarsmaaiwerken en het aantal kilometer reitspecie dat verbrijzeld werd. Verbrijzelen van 
reitspecie gebeurt op akkerland. Op die manier kan het riet onder geploegd worden.  
 
 

LOT NOORD ZOMERMAAIWERKEN NAJAARSMAAIWERKEN VERBRIJZELEN 

2° categorie 18 km 113 km 84,80 km 

niet-gerangschikte 
waterlopen  

7,88 km 131,50 km 111,70 km 

 

LOT MIDDEN ZOMERMAAIWERKEN NAJAARSMAAIWERKEN VERBRIJZELEN 

2° categorie West-Vl. 2,5 km 75,4 km 44,7 km 

2° categorie Oost-Vl. /  4,2 km 2,0km 

3° categorie Maldegem / 2,0  km 0,6 km 

niet-gerangschikte 
waterlopen  

/ 124,1 km 68,6 km 

buiten polder - Brugge / 4,6 km 3,6 km 

    

LOT ZUID ZOMERMAAIWERKEN NAJAARSMAAIWERKEN VERBRIJZELEN 

2° categorie  21 km 61 km 32 km 

niet-gerangschikte 
waterlopen  

 1,5 km 43 km  26 km 

 

II.1. 2. Ruimingswerken 
In lot noord werden volgende onbevaarbare waterlopen van 2° categorie geruimd: 

In Knokke-Heist werd de Zeedijkader, nr. 
WH.1.28., geruimd vanaf zijn beginpunt ter 
hoogte van de Kortestraat tot aan de Kavel I 
Straat, i.e. over een lengte van ca. 3 km. Deze 
waterloop fungeert als zoete tegengracht voor 
het uitgebreide Zwingebied en wordt gevoed 
met effluentwater van het RZWI gelegen langs 
de Hazegrasstraat in Knokke-Heist. De 
ruimingswerken waren nodig om de 
doorstroming te optimaliseren en de 
waterloop in zijn hoedanigheid van zoete 
tegengracht zo goed mogelijk te laten 
functioneren.  

 
 

 

Ruimen WH.1.28. (Zeedijkader)  
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In Koolkerke (Brugge) werd de Romboutswerveader nr. WH.7. 
geruimd over een lengte van 330 m, te rekenen vanaf zijn 
beginpunt langs de Gemeneweidestraat. Op dat punt wordt 
bevloeiingswater vanuit de Damse Vaart ingelaten. Hiermee 
wordt een aanzienlijk gebied van water voorzien. Dankzij de 
ruiming kan het bevloeiingswater zich beter verspreiden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In lot noord werden volgende niet-gerangschikte waterlopen geruimd: 
 
In de achterhaven van Zeebrugge, de Dudzeelse polder, 
werd de WH.6.3.6.3. volledig geruimd. Een immense massa 
slib werd uit de waterloop gehaald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In Oostkerke werd de bevloeiingsgracht nr. 
WH.8.1.2. met zijtakken geruimd. Hierdoor 
en door de geplande herstellingswerken aan 
het watercaptatiepunt langs de Damse 
Vaart ter hoogte van de Speghelsweg zal 
bevloeiing op dit punt terug mogelijk zijn.  
Concreet gaat het om de nrs. WH.8.1.2. 
(1.135 m), WH.8.1.2.1. (416 m) en 
WH.8.1.2.A. (97 m).  
 
 
 
 

ruimen WH.8.1.2. t.h.v. de Monnikeredestraat (Oostkerke) 

Ruimen WH.7. (Romboutswerveader)  

ruimen WH.6.3.6.3.  
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Ter hoogte van de Dammesteenweg in Oostkerke 
(Damme) werd de WH.7.4. geruimd over een lengte 
van 188 m. Daarnaast werd eveneens ter hoogte van 
de Dammesteenweg de WH.7.6. geruimd over een 
lengte van 540 m en de WH.7.6.1. (langs de 
Pompestraat) over een lengte van 120 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In lot midden werden volgende waterlopen van de 2° categorie geruimd:  
 
Langsheen het fietspad in de wijk Male te Sint-Kruis (Brugge) werd de WH.10.8.2. geruimd over een 
lengte van 400 m. Om de werken mogelijk te maken kreeg de aanplanting op de linkeroever vooraf 
een grondige snoeibeurt.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

In Moerkerke werd 1.536 meter van de Zevengemeten, nr. WH.12.12., geruimd.  
Ook het slib uit de Legewegbeek, nr. WH.10.2.1. te Damme/Vivenkapelle werd verwijderd over het 
volledige traject van 2.192 m. 

 

 

ruimen WH.7.6.  

ruimen WH.10.2.8.  

ruimen Zevengemeten  
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In lot midden werden volgende niet-gerangschikte geruimd over een totale afstand van 2.243 meter: 

In Damme werd WH.10.2.1.1., een zijwaterloop van de Legewegbeek, geruimd.  

 

 

 
In Vivenkapelle werd een deel van de Hoge Watering nr. WH.16. onder handen genomen.  

 

 

 

 

In Moerkerke werd een stuk van de WH.18.3. en de WH.18.9.3. geruimd, alsook een aantal meters 
van de WH.17.4.2. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ruimen legewegbeek WO.10.2.1.  

ruimen WH.10.2.1.1. 

ruimen Hoge Watering nr. WH.16. 
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In lot zuid werden volgende waterlopen van de 2° categorie geruimd: 
In december werd de Moordenaarsbeek nr. WO.12.4. geruimd over een lengte van 3.218 m. De 
aanpalende eigenaars werden hiervan in kennis gesteld. Al in juni werden tevens een aantal 
eigenaars verzocht om voorafgaandelijk een traject van 150 m de wilgen te snoeien als doorgang 
voor het onderhoudsverkeer. Aan ons verzoek werd geen gevolg gegeven waardoor de polder 
genoodzaakt werd bedoelde werken zelf uit te voeren. De kosten werden nadien verhaald op de 
betrokken eigenaars en terugbetaald. 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ter hoogte van de Lampernisse in Sijsele werd de WH.10.11.9. over een lengte van 1.097 m geruimd. 
Op die manier is het oorspronkelijk profiel hersteld en kan het waterberging vlotter verlopen. 

 

            

knotwerk langs de Moordenaarsbeek WO.12.4. 

ruimen WH.10.11.9.  

ruimen Moordenaarsbeek WO.12.4. 
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In lot zuid werden volgende niet-gerangschikte waterlopen geruimd: 
 
Om het waterbeheer op het opwaartse gedeelte van de WH.10.11.9. te optimaliseren werd nog een 
stuk van ca 30 m van WH.10.11.9. geruimd. 
 
 

II.1. 3. Oeverbeschermingswerken en andere werken 
 
Optimalisatie van twee stuwconstructies in lot noord  
 
In de Eivoordebeek, onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. WH.6.3.4., in Dudzele werd een  
betonconstructie geïnstalleerd waardoor de houten schotbalken nu gemakkelijk en vlot in de 
waterloop geplaatst worden. Het doel is om het bevloeiingswater komende vanuit de Zijdelingse 
Vaart via de publieke gracht nr. WH.6.3.4.5. beter te kunnen ophouden en richting Dudzele te sturen 
in plaats van af te voeren via de Ronselarebeek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In de onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. 
WH.7.12. (zijtak van de Romboutswerveader) ter 
hoogte van de Fortbekeweg in Koolkerke (Brugge) werd 
een bestaande balkenstuw vervangen. De voormalige 
stuw was bezweken door gebruik en tijd. Er werd een 
nieuwe constructie in de waterloop geïnstalleerd 
waarin balken geplaatst en weggenomen kunnen 
worden naargelang de noodzaak.  
 

 

balkenstuw WH.7.12.  

Plaatsen stuwconstructie Eivoordebeek WH.6.3.4.  
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Herstel van een oeververzakking van het wachtbekken op de Ronselarebeek: 

Het wachtbekken van het pompgemaal op de Ronselarebeek, onbevaarbare waterloop van 2° 

categorie nr. WH.6., vertoonde een grote oeververzakking ter hoogte van het pompgebouw. De 

inspoeling is ontstaan ten gevolge van het pompen in de afgelopen jaren. Door de kracht waarmee 

het water aangezogen wordt, was de oever erg ingespoeld. Om verzakking van het pompgebouw en 

verder wegspoelen van de omliggende groenstrook te vermijden, werd natuurvriendelijke 

oeverversteviging geplaatst. Houten palen werden op korte afstand van elkaar ingeheid. Daarachter 

werden grote stenen gelegd.  

Tegelijkertijd werd nog een verzakking aan de andere kant van de pompinstallatie aangepakt. Hier 

was het inheien van houten palen op korte afstand van elkaar voldoende. 

Voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid werden ook snoeiwerken uitgevoerd op de site van het 
pompgemaal.  

prefab - balkenstuw WH.7.12.  

oeverinspoeling wachtbekken Ronselare  
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Herstel visplaatsen wachtbekken Ronselare 
De weg naar de drie vispontonnetjes op het wachtbekken van de Ronselare was in geval van 
regenweer erg onveilig en gevaarlijk geworden, ook in droogteweer was de toestand niet 
comfortabel te noemen. Om een duurzame oplossing te bieden op het veiligheid- en 
toegankelijkheidsprobleem werd telkens boven het bestaande platform enkele nieuwe geplaatst om 
zo een trapsysteem te creëren en de toegang tot de visplaats veilig te maken.  
 

oeverherstel wachtbekken Ronselare  
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Verwijderen verstopping door hars in ondergrondse bevloeiingsbuis ter hoogte van de 
Dampoortbrug 
In de ondergrondse buis waarmee water vanuit het kanaal Gent-Oostende richting de Zijdelingse 
Vaart wordt gestuurd, werd halverwege oktober 2020 een obstructie vastgesteld. De buis loopt vanaf 
de Dampoortbrug onder de ringweg R30, sifoneert onder de Damse Vaart  en loopt ondergronds 
verder onder de zuidrand van St. Jozef en de Krommestraat richting de Zijdelingse Vaart die in open 
tracé komt ter hoogte van de Lodewijk Coiseaukaai.  
Een verzakking onder het fietspad naast de R30 ter hoogte van de Dampoortbrug werd in opdracht 

van de Vlaamse Waterweg verholpen door het injecteren van een harssuspensie in de grond. Deze 

hars zet uit van zodra die in contact komt met water. Sinds die ‘harswerken’ kwam er geen 

bevloeiingswater meer in de Zijdelingse Vaart. Een groot deel van Koolkerke, Dudzele en de 

Zeebrugse achterhaven zijn afhankelijk van dit bevloeiingswater. De bevloeiing is van groot belang 

voor zowel de natuur, dieren en landbouw alsook om dreigende verzilting komende vanuit het 

Boudewijnkanaal te onderdrukken. Om het probleem te kunnen vaststellen, werd in opdracht van de 

polder op 22 oktober 2020 een camera-inspectie uitgevoerd. Deze werken werden uitgevoerd binnen 

het onderhoudsbestek 

lot noord.  

 

 

 

 

 

 
camera-inspectie waterinlaatconstructie  thv Dampoortbrug 

Visplaats voor de werken  
visplaats na de werken  
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Op de beelden was de aanwezigheid van hars in de leiding te zien. Naar aanleiding van deze beelden 

was er op 27 oktober 2020 een overleg met de Vlaamse Waterweg, de firma Bouwchemie die de 

harswerken uitgevoerd heeft, en de dienst waterlopen van de provincie West-Vlaanderen. In 

opdracht van de Vlaamse Waterweg heeft Bouwchemie een nieuwe camera-inspectie gedaan om het 

hars ondergronds op te sporen en uit te frezen opdat het bevloeiingswater opnieuw zou door 

kunnen.  

Voorbereidende werken waren hiervoor nodig. De 

afsluitkraan ter hoogte van de start van de sifonering 

onder de Damse Vaart zat vastgeroest. Bijgevolg moest 

het bovendeel verwijderd worden. De afsluitkraan werd 

hersteld gedurende de uitfreeswerken opdat deze in de 

toekomst terug gebruikt zou kunnen worden. In dezelfde 

inspectieput zit ook een deksel in buis om er in te kunnen. 

Ook hier werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om 

het deksel te behandelen. Deze werken werden 

uitgevoerd door de firma Verhegge, binnen het 

onderhoudsbestek lot noord. De  vaste delen werden ter 

plaatse door de sluismeester gekuist, hersteld en 

behandeld. 

 

 

 

 

In opdracht van de Vlaamse Waterweg is de firma Bouwchemie op maandag 23 november gestart 

met de werken voor het verwijderen van de verstopping. Na twee dagen freeswerken was men al 90 

meter ver geraakt, te rekenen vanaf de Damse Vaart. De werken vlotten er behoorlijk omdat de hars 

daar niet over de ganse opening van de buis zat. De suspensie was hier en daar blijven hangen en 

was zo relatief makkelijk te verwijderen. Na 90 meter is men gebotst op de grootste verstopping: één 

grote vast harsblok in de ganse doorvoeropening van de buis. Daarom is er op 25 november 

geprobeerd om de harsprop te doorboren vanaf de kant van de Dampoort. Ook hier vlotten de 

werken niet zoals het zou moeten. 

Uit de beelden en werken bleek dat er ter hoogte van het fietspad hars rechtstreeks in de 

ondergrondse bevloeiingsbuis geïnjecteerd werd. Dit was te zien aan zowel de prop als aan de 

injecteernaalden die na het injecteren achterblijven. De gebruikte hars kan tot 50 ton /m² dragen en 

is bijgevolg keihard. Speciaal materiaal en bijkomende werkdagen waren nodig om alles te 

verwijderen. Omwille van vergunningen en oplopende kosten buiten de gemaakte offerte op 

voorhand werden de werken tijdelijk onderbroken. Op 17 december werd verder gewerkt. Een week 

later was de harsprop volledig verwijderd.  

Herstel vaste delen afsluitkraan en deksel door 
sluismeester 
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Uit de camera-inspecties is ook gebleken dat de leiding in de zone vanaf de inlaatconstructie tot  over 

een lengte van ca 20 m op verschillende plaatsen beschadigd was. Vooraleer opnieuw water 

doorgelaten kon worden, moesten de buizen eerst hersteld worden. Omwille van de 

hoogdringendheid waarmee de herstelwerken dienden uitgevoerd te worden, werd het werk in 

zitting van 2 februari 2021 gegund aan de firma Bouwchemie voor een bedrag van 24.853,40 euro 

excl. btw. De beschadigde stukken werden aangepakt door het aanbrengen van verschillende 

chemische producten. Een eerste laag bestaat uit epoxy verkregen door het vermengen van twee 

componenten ; de tweede laag is een primer voor de hechting ; de derde laag is een lamineringslaag, 

een hybride weefsel bestaande uit koolstof met glasweefsel die wordt bedekt met een harslaag 

waardoor dit alles hard wordt. 

 

 
herstelwerken ondergrondse leiding 

freesrobot  inspectieput t.h.v. Damse Vaart tijdens freeswerken 
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Na uitvoering van de herstelwerken werd de afsluitkraan en het deksel terug geplaatst. De 

inspectieput werd hersteld. Het bovenste kapotte metselwerk is vervangen door een ringbalk met 

een nieuw deksel opdat zowel de afsluitkraan als de kijkschouw steeds toegankelijk zouden zijn. 

 

 

 

Om in tussentijd te kunnen bevloeien, weliswaar in 

beperkte mate, heeft de sluismeester een nieuw 

vuilrooster gemaakt dat hij voor de waterinlaat in 

het kanaal Gent-Oostende ter hoogte van de 

Warandebrug in Brugge heeft gemonteerd. Via deze 

weg kan eveneens water vanuit het kanaal in de 

Zijdelingse Vaart gelaten worden. Dit is echter 

minder dan de hoeveelheid water die via de 

Dampoort kan binnen gelaten worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

deksel inspectieput leiding + afsluitkraan 

waterinlaat ter hoogte van de Warandebrug : rabot en 
vuilrooster 

herstel inspectieput  
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In lot midden op een perceel langsheen de Polderstraat palend aan de WH.10.6.1. werd van 
terreinaanlegwerken gebruik gemaakt om de waterloop terug toegankelijk te maken voor machinaal 
onderhoud en om de oevers te herstellen. 

  

Oeverherstel WH.10.6.1.  

 

Om een fijnere peilregeling mogelijk te maken werd de bestaande balkenstuw op de uitmonding van 
de WH.17. in het Leopoldkanaal vervangen door een klepstuw. Hiermee kan maximaal worden 
ingezet op het regelen van de peilen in functie van zowel wateroverlast als schaarste in droge 
periodes.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

klepstuw 
balkenstuw  
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Ook in lot zuid werden enkele beschermingswerken uitgevoerd. 
 

In de Zuiddambeek, onbevaarbare 
waterloop van 2° categorie nr. WO.12., 
tussen de Boereweg en de Akkerstraat in 
Oedelem was de bestaande 
oeververdediging van palen met plank en 
riettegels door de druk van het water 
(bronaders) losgekomen. Een traject van 20 
m werd heraangelegd met doorgroeitegels 
op de bodem en beide taluds. 

 
 

 
 

 
 
 

Zoals elk jaar werd het St. Trudoledeken, 
onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. 
WH.10.11., tussen de Odegemstraat en de Baron 
Ruzettelaan binnen de bebouwde kom over een 
lengte van 600 m gereinigd met een 
amfibievoertuig. Hierme kunnen de taluds en de 
bodem vanop het water gemaaid worden. Aan de 
duikers ter hoogte van de Duiventorenstraat en 
de Esperantostraat werden stalen netten 
aangebracht om het afval op te vangen en af te 
voeren. 

 
   

 
 
 
 

 
 
 

oeverherstel Zuiddambeek nr. WO.1.2. 

net voor duiker t.h.v. Esperantostraat (Assebroek) 

maaiwerken St. Trudoledeken met amfibievoertuig 
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II.2. Geplande onderhoudswerken in 2021 
 

II.2.1. Algemeen 
Voor de uitvoering van de onderhoudswerken dienstjaar 2021 moest er voor de loten ‘midden’ en 

‘zuid’ een nieuwe aanbesteding georganiseerd worden. Door het verstrijken van de termijn was het 

immers niet meer mogelijk om de werken te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking – herhaling van soortgelijke werken. In samenspraak met de dienst waterlopen van de 

provincie West-Vlaanderen, die instaat voor de terugbetaling van de kosten aan waterlopen van 2° 

categorie, werden deze loten omwille van administratieve en budgettaire redenen samengevoegd 

tot één groot lot. Zo moest er ook maar één aanbesteding georganiseerd worden. In zitting van 14 

juli 2020 besliste het polderbestuur om de werken aan te besteden via de niet-openbare procedure. 

Dit betekent dat elke geïnteresseerde aannemer zich kandidaat kan stellen en slechts de 

geselecteerden uitgenodigd worden tot indienen van een offerte. In totaal werden twaalf 

kandidaturen ontvangen. Na onderzoek van de kandidatuurstellingen werden zeven aannemers 

uitgenodigd om een offerte in te dienen. De laagste offerte werd ingediend door de bvba De Witte 

Aannemingen uit Maldegem. Bijgevolg zal deze firma instaan voor de uitvoering van de 

onderhoudswerken in het middengebied en zuidelijk deel van de polder, dat lot zuid genoemd zal 

worden. 

Voor lot noord kon gewerkt worden via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - 
herhaling van soortgelijke werken. Dit betekent dat de bvba Verhegge uit Loppem opnieuw de 
werken zal uitvoeren in het noordelijk deel van de polder. 
 
 

II.2.2. Programma 2021 
Naast de jaarlijks terugkerende zomer – en najaarsmaaiwerken, staan volgende waterlopen op het 

programma als nodig geruimd in 2021:  

Geplande ruimingswerken 2021  

Lot noord 

waterlopen van 2° categorie: 
 

WH.5. (Zuidwatergang) tussen aftakking van de WH.5.6. en zijn beginpunt in 
Westkapelle-dorp 

763 m   

WH.6. (Ronselarebeek) langs de Ronselarestraat in Dudzele te rekenen vanaf 
de Dudzeelse Steenweg 

1.090 m  

WH.6.3.6. (Zijdelingse 
Vaart) 

de achterhaven van Zeebrugge, Dudzeelse polder, 
gedeelte dat evenwijdig loopt aan de Koffieweg 

1.628 m  

Totaal  3.481 m 

 

publieke grachten: 
 

WH.3.1.1. Ramskapelle, tussen Aaishove en Ramskapellestraat 321 m 

WH.3.3. Ramskapelle, ter hoogte van de Jonckheerestraat volledig (374 m) 

WH.6.1. Dudzele, ter hoogte van de Zeekanaalweg 457 m 

Totaal   1.152 m 
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Lot zuid 

waterlopen van 2° categorie: 

WH.10.2.,Edewatergang Brugge 1.550 m 

 

publieke grachten: 

WH.10.6.1 Brugge 100 m 

WH.16.3.1. Sijsele 916 m 

WH.16.3.1.1. Sijsele 137 m 

WH.16.3.2. Sijsele 676 m 

WH.16.3.3.1. Sijsele 385 m 

WH.16.4.3. Vivenkapelle 807 m 

Totaal  3.021 m 

 
Geplande beschermingswerken 2021 
 
Lot noord 
Er wordt oeverversterking voorzien in de publieke gracht nr. WH.3.1.1., tussen Aaishove en de 
Heistlaan in Ramskapelle. Over een lengte van ca 80 m zullen palen met dubbele plank geplaatst 
worden om verzakking van de aanpalende tuinen te verhinderen.  
 
Lot zuid 
In de onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. WH.10.1.2. te Male buiten het gebied van de 
polder zullen doorgroeitegels geplaatst worden over een lengte van 220 m om verzakking van de 
aanpalende eigendommen te vermijden.  
 
Tussen de Zandgrachtstraat en de Bruggestraat in Oedelem zal 215 m van de Poulagiebeek, 
onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. WH.10.11., terug in open profiel hersteld worden. Na 
het verwijderen van de overwelving zullen betonnen u-elementen geplaatst worden. De oevers 
zullen aangelegd worden onder 4/4 .  
 
 

II.3. Dijkenbeheer 
 
Als waterbeheerder van oudsher is de polder eigenaar van verscheidene historische zeedijken. 
Enkele hiervan zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-
Vlaanderen. Het gaat om de Romboutswervedijk en Krinkeldijk in Damme en de Burkeldijk, 
Mostaertdijk, Greveningedijk, Dikke Dijk en een stuk van de Roden Ossenstraat in Knokke-Heist.  
Iedere dijk wordt jaarlijks tweemaal gemaaid. Een eerste maaibeurt vindt plaats na 15 juni.  
Vanaf 15 september vindt de tweede maaibeurt plaats en wordt de volledige dijk gemaaid. Het 
maaisel wordt steeds afgevoerd. Dit wordt zo gedaan met het oog op het voeren van een botanisch 
beheer om een variëteit aan bloemsoorten en kruiden te doen ontstaan. 
 
De Mostaertdijk, het dijklichaam langs het oostelijk deel van de Roden Ossenstraat en de Dikke Dijk 
worden gemaaid in samenwerking met lokale landbouwers. Op een gedeelte van de Krinkeldijk 
wordt in samenwerking met een lokale landbouwer graasbeheer toegepast.  
Daarnaast valt het periodiek onderhoud van de bomen, knotwilgen en het struweel langs deze dijken 
onder het dijkenbeheer. Zo werd in 2020 een deel van het struweel op de Dikke Dijk in Knokke-Heist 
ingesnoeid.  
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De deputatie van de Provincie 
West-Vlaanderen heeft beslist 
om de samenwerking met de 
polder voor het dijkenbeheer 
verder te zetten voor de periode 
2020 - 2025. Hiertoe werd een 
nieuwe schriftelijke 
overeenkomst opgesteld. 
Bovendien heeft de deputatie 
van de provincie goedkeuring 
verleend aan het meefinancieren 
van de geplande snoeiwerken 
aan de hoogstammen langs de 
Krinkeldijk en 
Romboutswervedijk (zie ook 
verder onder punt II.4 
Bomenbeheer en maaiwerken). 

 
 

 
II.4. Bomenbeheer en maaiwerken   
 
De Oostkustpolder heeft heel wat bomen onder haar beheer. Het gaat vooral om bomenrijen 
bestaande uit populieren, meestal Marilandica’s, die door hun omvang en positionering het 
landschap markeren.  
 
Gezien de aanzienlijke leeftijd van de bomen langs de Krinkeldijk en de Romboutswervedijk heeft het 
polderbestuur in 2018 beslist om een VTA-rapport (Visual Tree Assessment rapport) te laten 
opmaken door een erkend boomtechnieker (European Tree Technician).  
Na aanbesteding werd de opdracht in 2019 uitgevoerd door Johan Christiaens. In 2020 heeft hij nog 
enkele verdere nadere onderzoeken uitgevoerd.  
 

 
 
 Krinkeldijk  

kruidrijke bermen Krinkeldijk  
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Voor het uitvoeren van dit nader onderzoek aan de beschermde bomen werd een onderzoekspremie 

ten bedrage van 80% op het uitvoeringsbedrag excl. btw verkregen van het agentschap Onroerend 

Erfgoed.  

Aan de hand van alle resultaten wordt in 2021 een bestek opgemaakt om de nodige snoeiwerken uit 

te voeren. Dit zal gebeuren in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. De deputatie heeft 

beslist om mee te werken aan het project van de polder voor de aanpak van de bomen langs de 

Krinkeldijk en Romboutswervedijk en om deze mee te financieren. 

Voor het onderhoud van de andere bomen onder beheer van de polder (zoals bv Pompestraat, 
Amelinsbrugstraat, Groenendijk, enz) werd, om vlot te kunnen handelen, in 2020 een 
aanbestedingsprocedure georganiseerd voor het sluiten van een raamcontract. Hiermee wordt de 
mogelijkheid gecreëerd om gedurende enkele jaren samen te werken met een aannemer voor 
beheerwerken aan bomen. De aanbesteding verliep via een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. De goedkoopste offerte werd ingediend door Sam De Kesel uit Lievegem. Bijgevolg 
werd aan deze firma de opdracht gegund door het bestuur in zitting van 16 juni 2020. 
De ravage aangericht door storm Odette langs de Pompestraat en Krinkeldijk in Damme werd door 
Sam De Kesel opgekuist. Daarnaast werden de bomen langs de Zaalkeetstraat in Damme opgesnoeid 
en dode takken verwijderd. 
  
Waar mogelijk worden maaiwerken uitgevoerd in eigen beheer, met name door de sluismeester. Zo 
worden de toegangen tot en de zones rond de stuwen op regelmatige basis gemaaid. De polder 
beschikt ook nog over enkele picknickplaatsen, infoborden en overwelvingen die zij zelf onderhoudt. 
 

 
   
 
 
 

II.5. Buurtwegsloten Knokke-Heist 
 
In het kader van de overeenkomst met het AGSO Knokke-Heist verzorgt de Oostkustpolder het 
onderhoud van de buurtwegsloten en aanhorigheden in de gemeente. De opdracht voor de 

maaiwerken Dudzeelse Polder  
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onderhoudswerken wordt jaarlijks aanbesteed via een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. Zo werden er voor het dienstjaar 2020 opnieuw drie aannemers aangeschreven.  
De laagste regelmatige offerte werd ingediend door de bvba Verhegge uit Loppem. In zitting van 10 
augustus 2020 keurde het directiecomité van het AGSO Knokke-Heist het voorstel tot gunning aan de 
bvba Verhegge goed.  
 
Naast het maaien van de gemeentelijke baangrachten, worden ook ruimingswerken uitgevoerd.  
In 2021 werd een groot deel van de langsgrachten van de Waterstraat geruimd. 
De langsgracht van het padje langs de Hazegrasdijk tussen de Oosthoek en de Kortestraat werd 
grondig aangepakt. De knotwilgen werden gesnoeid. Hierdoor kon de langsgracht geruimd en 
gemaaid worden. In de Hoekestraat werd ook een stukje gracht geruimd.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II.6.  Pompen    
 
De Oostkustpolder heeft meerdere pompen onder haar beheer via dewelke zij in staat gesteld wordt 
in geval van hevige regenval overtollig water weg te pompen.  
 
Een eerste pompgemaal staat op de Ronselarebeek te Dudzele (Brugge). Deze  verpompt overtollig 
water van voornamelijk de regio’s Koolkerke en Dudzele in het Schipdonkkanaal.  
 
Een tweede gemaal staat op de Hoofdsloot in Moerbrugge (Oostkamp). Twee vijzels pompen het 
water komende van ver Assebroek en een gedeelte van Oostkamp en Oedelem (Beernem) richting 
het kanaal Gent-Oostende.  
In de zomer van 2020 werd de betonrot in de vijzelpompkelder hersteld.  
Deze werken werden uitgevoerd door de firma Batseleer uit Aalter. Om de herstelwerken te kunnen 
uitvoeren, was een hele voorbereiding noodzakelijk. De vijzels dienden te worden afgedekt om te 
verhinderen dat betonstukken erin zouden vallen. Van deze afdekking werd tijdens de uitvoering 
gebruik gemaakt om aan het plafond van de kelder te werken. De uitvoeringskosten werden 
integraal terugbetaald door de provincie West-Vlaanderen omdat de pomp op een waterloop van 2° 
categorie staat. 
 

Opkuiswerken Hazegraspolderdijk  
ruimingswerken Waterstraat  
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Na het uitvoeren van alle betonwerken en controle van de onderlagers in 2020 wordt het dossier 
rond de sanering van het krooshekken in 2021 heropgestart. Vorig jaar was er geen budget 
beschikbaar op de provinciale begroting, vandaar de vertraging. De kosten worden 100 % 
terugbetaald door de provincie. 
Deze werken omvatten: 
- het slopen van het bestaande krooshekken en de bouw van een nieuw krooshekken met een 

hydraulische grijparm;  

- het monteren van een railsysteem zodat een container onder het krooshekken kan worden 

geplaatst. 

 

 

betonrot vijzelkelder pomp Hoofsloot  afdekking vijzels en installatie van de werkzone 

 

pompgemaal 

aanvoersloot 

Hydraulische 

grijparm 
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Momenteel wordt het bestek uitgebreid met een gedetailleerde technische omschrijving van de 
noodzakelijke werken. Afhankelijk van het bedrag zal dan in overleg met de provincie de 
gunningsprocedure besproken worden. 
 
Een volgend pompgemaal staat op de Isabellavaart ter hoogte van de Kiwiweg in Zeebrugge. Deze is 
sinds 2018 in beheer van de polder. Het gemaal telt drie propellerpompen die het water van 
Zeebrugge-dorp rechtstreeks in het zeedok overpompen.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In geval van extreme regenval en dreigende wateroverlast beschikt de polder over enkele mobiele 

pompen die ingezet kunnen worden op de uitmonding van de Isabellavaart, de Noordwatergang, de 

Zuidwatergang en de Zwinnevaart. Deze pompen hebben al meermaals hun dienst bewezen. 

Tot slot is er nog het nieuwe pompgemaal op de Nieuwe Watergang dat gebouwd werd in kader van 
het Zwinuitbreidingsproject. Dit gemaal staat niet onder het beheer van de Oostkustpolder. In het 
gebouw staan meerdere pompen zoals onder meer twee noodpompen die aanslaan bij een waterpeil 
van 2,10 meter gemeten op de Vuile Vaart (t.h.v. de Greveningedijk) in Knokke-Heist en de tweede 
pomp bij een peil van 2,20 m. 
 
Naast bovengenoemde pompen waarmee overtollig water bij wateroverlast weggepompt kan 
worden, heeft de polder nog een pompinstallatie op het terrein van de RWZI Knokke-Heist. Deze 
werd gebouwd in opdracht van het polderbestuur in 2018 in kader van de realisatie van de 
antiverziltingsmaatregelen ingevolge de Zwinuitbreiding. Hiermee wordt gezuiverd water, 
effluentwater, via een ondergrondse leiding in de Zeedijkader verpompt. Deze waterloop fungeert 
als zoete tegengracht rond het uitgebreide Zwingebied. Voldoende aanvoer van zoet water is dus van 
groot belang om zijn taak goed te kunnen vervullen.  
 
 
 
 
 

Pompgemaal Isabellavaart  
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II.7. Voortgangsrapportage lopende projecten 
 
In wat volgt, wordt de stand van zaken beschreven van de werken die uitgevoerd worden in opdracht 
van de Oostkustpolder.  
 

II.7.1. Aanleg van een toevoerleiding vanaf de RWZI Heist richting het 

polderwaterlopenstelsel (Heist- Knokke-Heist) 

De noordelijke ondergrondse leiding waarmee effluentwater 

van de RWZI Heist richting de polder gelaten kan worden, 

werd reeds door de firma Verhegge aangelegd in 2019. De 

uitmonding van deze ondergrondse leiding werd in 2020 

afgewerkt met doorgroeitegels om inspoelen van de oevers te 

verhinderen.   

 

 

 

 

II.7.2. Restauratie van de Blauwe Sluis (Lapscheure - Damme) 
Het architectenbureau Van Severen uit Dendermonde heeft het premiedossier opgemaakt en 

ingediend voor de aanvraag van een erfgoedpremie voor de restauratie van de als monument 

beschermde Blauwe Sluis in Lapscheure (Damme). Het dossier bestaat uit de plannen en een raming 

van de restauratiewerken. De werken worden geschat op 348.882,10 euro excl. btw, rekening 

houdend met een effectieve uitvoering binnen een paar jaar. Op 30 oktober 2020 heeft het 

agentschap Onroerend Erfgoed de premie toegekend. Alle werken komen in aanmerking voor de 

erfgoedpremie. Er wordt eveneens toelating verleend om werken uit te voeren.   

 

Gelet op de lange wachtlijst voor de 

uitbetaling van de premies, dient er 

nog gewacht te worden met de 

aanbestedingsprocedure en de 

uitvoering van de restauratiewerken 

tot na de ontvangst van de 

definitieve goedkeuring. Dit kan 

enkele jaren duren.  

 

 

 

 

 

 

 
oostelijke kant Blauwe sluis (Lapscheure) 

uitwateringspunt noordelijk aftapsysteem effluent 
RWZI Heist 
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II.7.3. Herinrichting van de Poulagiebeek tussen de Zandgrachtstraat en de Bruggestraat 

(Oedelem – Beernem) 
In 2021 zullen de werken aanvatten voor het terug in open tracé herstellen van de Poulagiebeek, 
onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. WH.10.11.2.2., tussen de Zandgrachtstraat en de 
Bruggestraat in Oedelem.  
 

Door de klimatologische veranderingen 
zullen we in de toekomst meer en meer te 
maken krijgen met uitzonderlijke 
weersomstandigheden. Het volume water 
afkomstig van ‘Oedelemberg’ zal bij intense 
regenval toenemen en nog meer belastend 
zijn voor de Poulagiebeek. Uiteindelijk moet 
al het water door een buis van 900 mm 
afgevoerd worden. Stroomopwaarts 
werden al knijpconstructies geplaatst. Om 
tegemoet te komen aan de toekomstige 
noden werd in overleg met de provinciale 
dienst Waterlopen een concept uitgewerkt 

waarbij een open profiel wordt 
gerealiseerd tussen de Zandgrachtstraat en 

de Bruggestraat. Het concept bestaat uit het aanleggen van U-elementen met daarop taluds van 4/4 
rekening houdend met het oorspronkelijk profiel en de loop van de beek. De werken zullen 
uitgevoerd worden door de bvba De Witte Aannemingen binnen het onderhoudsbestek lot zuid. 
Gezien de Poulagiebeek een waterloop van de 2° categorie is, zullen de kosten integraal terugbetaald 
worden door de provincie.  
 

 

 

II.7.4. Moderniseren van de waterinlaat in het kanaal Gent-Oostende ter hoogte van de 
Dampoortbrug (Brugge) 
Conform voorgeschreven in het subsidiebesluit polders en wateringen d.d. 18/01/2002 werd op 14 
mei 2020 een princiepsaanvraag ingediend bij het Vlaams Gewest (VMM – Afdeling Operationeel 
Waterbeheer) en de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen met het oog op het bekomen van 
een gewestbijdrage voor het moderniseren van de waterinlaatconstructie in het kanaal Gent-
Oostende ter hoogte van de Dampoortbrug in Brugge. Via deze inlaatconstructie wordt water vanuit 
het kanaal Gent-Oostende in de polder gestuurd. Koolkerke en Dudzele worden hiermee bevloeid en 

te verwijderen overwelving Poulagiebeek  
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optredende verzilting vanuit het Boudewijnkanaal wordt met dit water zoveel mogelijk onderdrukt. 
Het spreekt voor zich dat deze waterinlaat van erg groot belang is. De constructie dateert uit het 
begin van de 20ste eeuw en is aan vernieuwing toe. Er zal van de gelegenheid gebruik gemaakt 
worden om de stuw te moderniseren zodat deze fijnregelbaar wordt. De werken worden voorlopig 
geraamd op 100.500 euro.  

Op 19 december heeft de minister 
bovengenoemd project 
opgenomen in het 
investeringsprogramma 2021. 
Voor 30 september 2021 moet de 
uitgewerkte raming ingediend 
worden zodat de minister een 
definitieve gewestbijdrage van 
75% kan vastleggen. Gezien de 
complexiteit van het dossier zal 
hiertoe zal een studiebureau 
aangesteld worden.  
 

 

 

 
 
II.7.5. Verbouwingswerken aan het nieuw polderhuis (Brugge)  
Op 13 oktober 2020 is het kantoor van de Oostkustpolder verhuisd naar het aangekocht gebouw 
langs de Brugse Steenweg 227 in Koolkerke (Brugge). Het gebouw was voorheen reeds een kantoor, 
maar had ook een woonfunctie. Om het ganse gebouw ten volle te kunnen benutten en aan te 
passen aan de noden van de polder werden enkele verbouwingswerken uitgevoerd. De polder liet 
zich hiervoor bijstaan door de binnenhuisarchitect Christoph De Sutter.  
 

 

te moderniseren inlaatsconstructie t.h.v. Dampoortbrug (Brugge) 
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De hoofdingang werd aangepast en voorzien van een onthaal met loket opdat bezoekers meteen 

verwelkomd en verder geholpen kunnen worden. Via de inkom kom je ook meteen in de centrale 

bureau. Deze werd in een meer open geheel uitgewerkt met de andere bureaus. De volledige 

benedenverdieping werd van een nieuwe vloer voorzien en de muren werden opgefrist met een 

witte verflaag.  

 

kantoorgebouw 1 

centrale bureau voor de werken  

centrale bureau na de werken  



  Jaarrapport Oostkustpolder 2020– 2021 

 

33 
 

Door het samenvoegen van twee kleine kamers werd een vergaderzaal gecreëerd. De 

scheidingsmuur tussen beide kamers werd uitgebroken en een deurgat werd dichtgemetseld. Ook 

hier werden de muren wit geschilderd en een nieuwe vloer gelegd.  

 

 

Het is de bedoeling om in 2021 de toegang te voorzien van een duidelijk opschrift opdat het kantoor 

goed zichtbaar zou zijn voor het publiek. Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor het 

vervangen van de bestaande witte muur rechts door een nieuwe lagere witte muur met daarop een 

rabot, een typisch watergebonden kunstwerk. 

Daarnaast wordt gelijktijdig een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vernieuwen van het dak 

van het eerste bijgebouw. Het houten dakgebinte is aangetast door houtworm, pulvert en is niet 

meer sterk. De nieuwe houten dakstructuur zou bedekt worden met geïsoleerde dakpanplaten die 

hetzelfde uitzicht hebben als de huidige rode boomse pannen.  

 

 

 
 

vergaderzaal  

zicht op inrit nieuw polderhuis en bijgebouwen 
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II.8. Waterlopennet  
  
Het traject van een waterloop kan doorheen de tijd wijzigen. Zo’n verandering kan het gevolg zijn van 
infrastructuurwerken aan wegen, rioleringen, aanleg woonwijken, enz.. Bovendien is een 
trajectwijziging vaak noodzakelijk voor een goed waterkwantiteitsbeheer. Opdat het bestuur steeds 
in staat zou zijn om pragmatisch en adequaat problemen op te lossen heeft de algemene vergadering 
in zitting van 29 maart 2012 aan het polderbestuur de machtiging verleend om tijdens het jaar 
wijzigingen aan te brengen in het waterlopennet. Dit is in toepassing van art. 106 van de polderwet 
en art. 43 van het huishoudelijk reglement van de Oostkustpolder. De geactualiseerde kaart wordt 
jaarlijks en ter bekrachtiging voorgelegd aan de algemene vergadering. 
Volgende trajecten werden gewijzigd in 2020: 
In Maldegem werden enkele nummers van waterlopen verbeterd en aangepast.  
Het is zo dat iedere wijziging sinds de wijziging op de wet van de onbevaarbare waterlopen d.d. 
28/12/1967 voorafgegaan moet worden door een openbaar onderzoek. 

- De zoute gracht, gelegen tussendijks het Zwinuitbreidingsgebied, en een deel van de zoete 
gracht werden opgenomen in de atlas van de onbevaarbare waterlopen. De zoute gracht en 
een stuk zoete gracht werden aangelegd in kader van de stedenbouwkundige vergunning 
voor het uitbreiden van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. 

- Plaatselijke verlegging van de publieke gracht nr. WH.8.5.A.: De uitmonding van de WH.8.5.A. 
zal plaatselijk verlegd worden voor de aanleg van een nieuwe fietsverbinding tussen de Ten 
Doelestraat en de Sabtsweg. Net voor de uitmonding in de Zwinnevaart maakt de WH.8.5.A. 
een bochtje. In de nieuwe toestand zal dit niet langer het geval zijn en wordt de gracht recht 
getrokken tot in de Zwinnevaart. Deze werken kaderen in de realisatie van de 
natuurcompensaties in de vereenvoudigde ruilverkaveling A11, fase 2.  

- Plaatselijke verlegging van de publieke gracht nr. WH.16.1.1.1.: Voor de uitbreiding van het 
bedrijf Dezwaef nv zal de publieke gracht nr. WH.16.1.1.1. ter hoogte van Scheewege 19 in 
8340 Moerkerke (Damme) plaatselijk verlegd worden.  

 

 
II.9. Ratten- en exotenbestrijding 
 
De polder is verantwoordelijk voor het bestrijden van ratten en exoten in en rond de waterlopen in 
zijn gebied. Deze opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met de steden en gemeenten 
waarover de polder zich uitstrekt, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid.  
Op initiatief van de provincie werd West-Vlaanderen onderverdeeld in regionale comités (RC). Dit 
gebeurde met de bedoeling om de bestrijding beter te coördineren en organiseren. Per regionaal 
comité werken de steden en gemeenten, de provincies, de Vlaamse overheid en indien in 
poldergebied ook de polderbesturen samen aan exotenverdelging. De financiële middelen om 
bestrijdingsmateriaal en dergelijke aan te kopen worden voorzien door de provincie. Bovendien 
heeft de provincie ook eigen veldwerkers in dienst.  
In Oost-Vlaanderen doen zowel de provincie als verschillende steden en gemeenten beroep op de 
vzw Rato voor de bestrijding en de opvolging. In onze buurlanden Frankrijk en Nederland zou het 
verdelgen van exotische planten en ongewenste bezoekers wat beter kunnen. Het gevolg hiervan is 
dat vele exoten hun weg vinden naar West-Vlaanderen. Waakzaamheid en constante bestrijding 
blijven dus van groot belang.  
Zoals vermeld wordt de provincie West-Vlaanderen in verschillende regionale comités opgedeeld. 
Het RC Noord-Oost (Zwinstreek) is een voorbeeld. Het gebied omvat binnen de grenzen van de 
Oostkustpolder het volledige grondgebied van de gemeenten Knokke-Heist en Damme, alsook de 
Brugse deelgemeenten Dudzele, Koolkerke, Zeebrugge en Assebroek. Voor de Regio Torhout vallen 
de gemeenten Oostkamp en Beernem eveneens gedeeltelijk binnen de Oostkustpolder.  
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Sinds 2018 bestrijdt de vzw Rato de exoten op het grondgebied Maldegem, in opdracht van de 
gemeente Maldegem. Dit omvat ook het gebied van de deelgemeente Middelburg dat binnen de 
grenzen van de Oostkustpolder ligt. Overleg vindt plaats binnen het RC Meetjesland. 
De ratten- en exotenbestrijding omvat zoals het woord zelf al zegt het verdelgen van ratten en 
muskusratten en het bestrijden van allerlei exotische plantensoorten.  
 
Rattenbestrijding behelst zowel de vangst van ratten als van muskusratten.  
Als goede zwemmer is de muskusrat vooral te vinden langsheen waterlopen. Ze graven ‘burchten’ in 
de oevers met een toegang die onder het waterpeil ligt. De dieren kunnen heel wat schade 
aanrichten aan oevers en landbouwgewassen.  
 
De gewone ratten worden opgesplitst naargelang hun 
kleur. Zo zijn er bruine en zwarte ratten. Zwarte ratten 
zijn slimmer dan bruine ratten;  ze eten minder 
makkelijk vergif en zijn moeilijker in de val te lokken.  
 
In 2020 zijn er minder muskusratten gevangen dan in 
2019, hoewel er minstens even intensief bestreden 
werd. In Brugge zijn geen muskusratten gevangen ; in 
Knokke-Heist zijn de meeste gevangen.  
De vangst van de bruine ratten is ongeveer gelijk 
gebleven aan die van in 2019: in Knokke-Heist zijn de 
meeste bruine ratten gevangen, in Brugge en Damme 
iets minder. 
 
 
Daarnaast worden de laatste jaren ook steeds meer ganzen bestreden. Grauwe gans en Canadese 
gans komen overvloedig voor in onze streken en zijn vaak oorzaak van schade aan gewassen. In 
mindere mate worden ook de Indische gans en de Nijlgans waargenomen, hoewel deze laatste in 
opmars lijkt te zijn. Met de provincie West-Vlaanderen en het agentschap Natuur en Bos zijn 
afspraken gemaakt om door het schudden of prikken van de eieren tijdens de broedperiode de 
populaties terug te dringen.  
 
Naast dieren, zijn er ook heel wat exotische plantensoorten die schade aan waterlopen kunnen 
toebrengen en door hun wildgroei de waterdoorvoer in het gedrang kunnen brengen. 
 
De Japanse Duizendknoop is intussen geen 
onbekende meer. De laatste jaren komt deze 
exoot steeds meer voor. Een dicht bladerdek 
bestaande uit driehoekvormige bladeren, rode 
stengels die tot 4 m hoog kunnen worden en witte 
bloemen zijn kenmerkend. Wanneer de Japanse 
Duizendknoop groeit op de taluds van een 
waterloop overwoekert hij met zijn gesloten 
bladerdek de andere bestaande vegetatie. 
Hierdoor wordt het vasthouden van de talud door 
de andere planten ondermijnd. Door de 
groeikracht van zijn wortelstokken kan hij ook 
schade berokkenen aan funderingen, rioleringen, 
etc. De plant breidt zich bovendien erg snel uit. Het 
is van groot belang op te treden. Tot op heden is 

Muskusrat 

Japanse Duizendknoop  
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echter nog niet geweten hoe deze plant het best bestreden kan worden. De meest recente strategie 
is om kleine haarden te bestrijden en nazorg te voorzien om de plant in te dijken of uit te roeien; 
voor grote haarden waar intensieve langdurige bestrijding niet haalbaar is, is nulbeheer aangewezen, 
onder meer om verdere verspreiding te beperken. Enkel indien er schade aan constructies optreedt 
of het waterbeheer wordt belemmerd, wordt er toch bestreden. 
 

De Grote Waternavel overwoekert met zijn dicht bladerdek de 
waterloop en verdringt zo het waterleven. Daarnaast kan hij door 
opeenhoping de waterdoorvoer belemmeren en zo ook 
overstromingen veroorzaken.  
De beste manier om deze plant te bestrijden is het uittrekken met 
de wortel. Bij een grote massa is dit niet eenvoudig en moet een 
kraan eerst het meeste wegscheppen. Nadien kan de rest 
manueel verwijderd worden maar dit vraagt langdurige nazorg. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Waterpest is oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika. De middelste en bovenstaande bladen 
staan in kransen van drie, vier of zes. De bladen zijn eirond tot lancetvormig en hebben een heel fijn 
getande bladrand. De plant groeit erg snel. Door natuurlijke verspreiding van de zaden komt 
waterpest ook in waterlopen voor. De plant wortelt in oevers en breidt zich snel uit over het 
wateroppervlak. In het stroomgebied van de Hoofdsloot in Oostkamp komt deze veel voor. 
Waterpest wordt het best gemaaid.  
 
Intussen ook al redelijk berucht onder het brede publiek is de Reuzenberenklauw.  Het sap die in de 
stengels zit, veroorzaakt in combinatie met zon erge brandwonden. De plant heeft een dikke wortel 
en stengels met grote bladeren en kleine witte bloemetjes. Met zijn grote bladeren overwoekert en 
verstikt hij de andere planten. Hij wordt tot 3,50 m hoog en kan zowat overal groeien; zowel langs 
waterlopen als in open oppervlakte. Deze plant breidt zich snel uit door verspreiding van zijn zaadjes. 
De bestrijdingsmethode is het uitstekken van de wortel vooraleer de plant in bloei komt.  
 
Dit jaar werd in het wachtbekken van de woonwijk Heulebrug in Heist (Knokke-Heist) de 
aanwezigheid van Waterteunisbloem vastgesteld. Waterteunisbloem is een exotische plant met 
drijvende, lange lepelvormige bladeren en gele bloemen. Ze vertoeft het liefst in stilstaand en traag 
stromend water en kan zowel op de oever als in het water groeien. De plant vormt een dicht pakket 
op het water waardoor de waterdoorvoer in het gedrang kan komen. Veel ervaring met het 
bestrijden van deze exoot is er nog niet. Gezien de hoeveelheid werd het bufferbekken grondig 
gemaaid. De situatie zal nu van dicht bij opgevolgd worden. Hiervoor werd het bekken afgesloten van 
het water waarmee het in verbinding staat om verdere verspreiding te vermijden. Wanneer de plant 
opnieuw begint te groeien, zal getracht worden om deze systematisch handmatig te verwijderen.  
  

Waternavel 
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III FINANCIEEL BEHEER    

 

III. 1. Rekening 2020 
 
De rekening van 2020 is het resultaat van de uitvoering van de begroting 2020 en geeft een overzicht 
van de uitgaven en inkomsten. Belangrijk te weten is dat niet alle facturen en inkomsten voorzien op 
de begroting, daadwerkelijk op 31 december van het rekenjaar geboekt konden worden. Voor de 
onderhoudswerken valt het werkjaar op vraag van de provincie samen met het boekjaar. Zo komt het 
bijvoorbeeld dat voor werken die later op het jaar uitgevoerd werden de bijhorende factuur pas op 
het einde van het jaar ontvangen werd. De bijhorende terugvordering aan bijvoorbeeld de provincie 
kon dan ook niet meer terugbetaald worden in 2020. Bovenbeschreven werkmethode zorgt er 
desondanks wel voor dat de rekening 2020 een redelijk accuraat beeld geeft van de werkelijkheid. De 
inkomsten en uitgaven die niet tijdig geboekt konden worden zijn gering. Deze werden overgeheveld 
naar de begroting 2021. 
 
Voor het dienstjaar 2020 wordt de rekening 2020 in de gewone dienst afgesloten met een mali saldo 
van € 189.455,48 euro en in de buitengewone dienst met een batig saldo van € 11.923,11 euro.  
Het gewoon reservefonds blijft ongewijzigd, nl. op 0,00.  
Het buitengewoon reservefonds werd verminderd met 200.000,00 euro en eindigt dus op 666.433,85 
euro. Het globaal batig saldo van de rekening 2020 bedraagt € 488.901,48 
euro. 
 
 
 
 
 
 

 

Waterteunisbloem  
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III.2. Begroting 2021 
 
De begroting geeft een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten voor het komende jaar. 
 
De gewone ontvangsten voor 2021, 
eigen aan het begrotingsjaar, 
worden geraamd op 2.426.961,82 
euro. Het grootste deel van de 
inkomsten is te danken aan de 
terugbetalingen door de provincies. 
Daarnaast zijn de polderbelastingen 
tevens een belangrijke bron van 
inkomsten.  

 

 
 
 

 
 
De gewone uitgaven in de gewone dienst voor 
het dienstjaar 2021 bedragen 2.426.961,82 euro. 
Meer dan de helft van dit budget wordt besteed 
aan de waterhuishouding en het waterbeheer.  
 
 
 
 

 
 
 
De begroting sluit in de gewone dienst met een totaal bedrag van 2.426.961,82 euro in de 
ontvangsten en de uitgaven. 
 
De begroting sluit in de buitengewone dienst met een totaal bedrag van 401.635,69 euro. Het 
reservefonds bedraagt bij einde dienstjaar 751.433,85 euro. 

 
III.3. Polderbelasting   
 
Een polderbestuur handelt autonoom en heeft het recht om eigen belastingen te innen. 
De hoogte van het poldergeschot wordt bepaald aan de hand van de uitgaven die op het programma 
staan in de gewone dienst. Dit geld wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het bekostigen van de 
onderhouds- en beschermingswerken aan de onbevaarbare waterlopen en voor het dagelijks bestuur 
en administratie van de polder. De aanslagvoet wordt jaarlijks, conform art. 39 van het huishoudelijk 
reglement van de Oostkustpolder, vastgesteld door de algemene vergadering.  
 
Voor 2020 werd de minimumaanslag vastgesteld op 23,00 euro. Er wordt voorgesteld om dezelfde 
aanslagvoet aan te houden voor het jaar 2021. 
 
De totale opbrengst van de polderbelastingen wordt voor het dienstjaar 2021 begroot op 700.000,00 
euro, i.e. 37 % van de gewone ontvangsten, eigen aan het dienstjaar 2021. 

51% 
37% 

9% 4% 

Ontvangsten 

Provincies Polderbelasting

Gemeenten Diversen

64% 
27% 

9% 

Uitgaven 

waterhuishouding
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Na goedkeuring van het tarief van de polderbelasting door de algemene vergadering en de 
uitvoerbaarverklaring van het belastingskohier door de deputatie (art. 68 van de polderwet) kunnen 
de belastingen worden geïnd. Het opmaken, afdrukken en verzenden van de aanslagbiljetten, 
evenals het (automatisch) boeken van de ontvangsten en het verder opvolgen van de onwillige 
belastingschuldigen (inbegrepen het versturen van herinneringen en dwangbevelen) gebeuren 
eveneens in eigen beheer. 
 
De eigendomstoestand van onroerend goed is continu in beweging: percelen worden geheel of 
gedeeltelijk verkocht, geschonken of geërfd; eigendommen worden gesplitst of samengevoegd; 
eigenaars verhuizen; onverdeelde eigendommen komen in één hand of, omgekeerd, door erfenis bv. 
komt een onverdeeldheid tot stand; bij een recht van opstal verschilt de eigenaar van de grond van 
deze van het er opstaande gebouw, enz. Dit is slechts een greep uit de talloze mogelijkheden die 
aanleiding geven tot een kadastrale "mutatie" en, bijgevolg, tot het bijwerken van de 
eigendomslegger van de polder. Deze kadastrale mutaties worden jaarlijks ingebracht in het 
“polderkadaster”. Voor het innen van de polderbelasting in een bepaald jaar wordt steeds uitgegaan 
van de toestand op 1 januari van datzelfde jaar. 
Vóór elke algemene vergadering, en in principe nadat alle mutaties van het voorgaande jaar zijn 
verwerkt, worden de gegevens afgesloten. Dit laat dan in eerste instantie toe de stemgerechtigde 
ingelanden te identificeren. Het opmaken van de lijst van de stemgerechtigde ingelanden gebeurt 
automatisch na het inbrengen van de minimale oppervlakte voor stemrecht, i.c. 5 hectare. Deze 
informatie is noodzakelijk daar zij de samenstelling van de algemene vergadering bepaalt en 
bijgevolg de voor deze bijeenkomst uit te nodigen fysische en juridische personen bevat. 
 
         

 

 

 

Voorbereid door:  

Charlotte Logier 

Beleidsmedewerker 

 

 

 

Brugge, 18 februari 2021. 

Caroline Vangampelaere 

Ontvanger - griffier 

Oostkustpolder 

 

 

Goedgekeurd door het bestuur van de Oostkustpolder in zitting van 25 februari 2021. 

Voorgesteld aan de algemene vergadering van 31 augustus 2021. 

 
 


