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I ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF BEHEER    
 
 

I.1. Polders en hun opdracht   
 
De werking en de organisatie van de polderbesturen wordt geregeld door de wet van 3 juni 1957 

betreffende de polders en door het decreet integraal waterbeheer van 18 juli 2003. De basisopdracht 

van de polders luidt sinds de inwerkingtreding van het decreet integraal waterbeheer 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”. Artikel 4 definieert integraal waterbeleid als 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.  

 
De opdracht van de waterbeheerders zal in de toekomst nog meer in belang toenemen. Het klimaat 
verandert: de gemiddelde temperatuur stijgt, zomers worden droger, winters natter. Afgelopen 
zomer hebben we nog maar eens ondervonden hoe het is om te genieten van tropisch weer, maar 
vooral hoe het is om te kampen met droogte en watertekort. Nog maar eens werd bevestigd hoe 
belangrijk het is om hemelwater op te vangen en te bufferen voor hergebruik en infiltratie in de 
grond. Door de globale temperatuurstijging smelten de poolkappen. Verwacht wordt dat tegen 2050 
het gemiddeld zeeniveau met 30 cm toegenomen zal zijn. Polders zijn voor hun afwatering 
afhankelijk van de getijden op zee, wat betekent dat de lozingsmogelijkheden drastisch zullen 
afnemen. Daarbij dreigen er tijdens de zomerperiode watertekorten. Het is dus zoeken naar 
manieren om tijdens de winter het hemelwater zo veel mogelijk te bergen zodat deze aangewend 
kan worden in tijden van waterschaarste.   
 

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. 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 2020 werd door het polderbestuur 
vastgesteld in zitting van 3 december 2019. De lijst bevat naast de 810 “rechtstreekse” 
stemgerechtigden ook nog 13 “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 2020. Voor het jaar 2020 bestaat de algemene 
vergadering uit 823 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.   
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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 
01.01.2020) : 
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, Vlienderhaag 11, 8340 Lapscheure (Damme). Tel. 050 50 06 08 

 
Het huishoudelijk reglement bepaalt dat, naast de elf stemgerechtigde leden, het bestuur nog zes 
raadgevende leden telt. 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: 

- 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 gevestigd in de Arendstraat 34 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 
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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  

 
Aanwerving ratten- en exotenbestrijder:  
Het polderbestuur is in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist de zoektocht naar een nieuwe 
ratten- en exotenbestrijder gestart. Zowel de gemeente als de polder hebben gelijktijdig nood aan 
een extra kracht voor het verdelgen van ratten en het bestrijden van exoten. Er kwam tussen beide 
partijen een overeenkomst tot stand waarbij een medewerker zal worden ‘gedeeld’. De helft van de 
week wordt bestreden voor de gemeente Knokke-Heist, de rest van de tijd voor de polder. De kosten 
worden dan ook gedeeld.  
De vacature werd bekend gemaakt via weekbladen en het internet. Voor de aanwerving werden 
examens opgesteld, een schriftelijk en een mondeling. De testen gingen door op resp. 12 en 13 juni 
2019. De jury bestond uit Dennis Monbaliu van de milieudienst van de gemeente Knokke-Heist; Peter 
Vandenberghe, medewerker van de dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen; Antoine 
Wijffels, dijkgraaf van de Oostkustpolder; Jan Dhondt, adjunct-dijkgraaf van de Oostkustpolder en 
Jean Vandepitte, bestuurslid van de Oostkustpolder en voorzitter van het regionaal comité ter 
bestrijding van de muskusrat regio Noord-Oost. Na beraadslaging besliste de jury om Filip Vervaeke 
aan te werven. Hij trad in dienst op 19 augustus 2019. Inmiddels is hij eind 2019 in onderling akkoord 
gestopt. De eerstvolgende persoon in de werfreserve werd gecontacteerd. Cedric Corveleyn was nog 
steeds geïnteresseerd in de job en nam deze enthousiast aan.  
 

I.2.5. De polderschouwing    
Conform art. 89 van de polderwet organiseert het polderbestuur jaarlijks een schouwing.  
 
In 2019 werd een bezoek gebracht aan het project Waterdunen in Nederland. Waterdunen is een 

natuur – en 
recreatiegebied in 

opbouw. 
Daarnaast is het 
een deltawerk die 
de regio 
beschermt tegen 
de zee. Natuur, 
recreatie en 

binnendijkse 
getijden worden 
gecombineerd in 
een innovatieve 

kustversterking. 
Met grond, zware 

klei en zand werd een 300 meter brede nieuwe duin gemaakt. Het hoogste duin is 18 meter hoog. 
Het duin is zo ontworpen dat het voor de komende 200 jaar opnieuw voldoet aan de 
veiligheidsnormen. Hierbij werd rekening gehouden met de zeespiegelstijging.  
Het gebied beslaat 350 ha zilte natuur tussen Groede en Breskens. De natuur wordt er bepaald door 
de getijdenwerking. Er zijn kilometers fietspaden en wandelpaden aangelegd en in de uitlopers van 
de duinen worden heel wat vakantiewoningen voorzien. Op de rand van het gebied komt een 
ruiterpad.  
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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 2019 
 
Het weer oefent een grote invloed uit op de werking van een polder. Denk maar aan het bevloeien in 
droogteperiodes en 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.  
In wat volgt wordt een beeld geschetst van de neerslag die we in de Oostkustpolder te verwerken 
kregen gedurende 2019. De neerslaghoeveelheden gemeten in Knokke-Heist en Dudzele worden 
hiervoor gebruikt. Aangezien de gegevens voor Oostkamp niet volledig zijn - wegens werken heeft de 
meter een tijd niet gewerkt - kunnen deze niet in beschouwing genomen worden. Deze worden 
vergeleken met klimatologische gemiddelden in België geregistreerd door het KMI voor de periode 
van 1981 – 20101. 
 
 
 

  Knokke-Heist Dudzele Klimatologische gemiddelden België 

januari 65 73 76 

februari 60 52 63 

maart 110 76 70 

april 20 19 51 

mei 35 22 67 

juni 86 96 72 

juli 47 33 74 

augustus 50 43 79 

september 92 62 69 

oktober 104 66 75 

november 96 78 76 

december 109 102 81 

Totaal 872 722 853 

 
 

                                                           
1
 Bron: https://www.meteo.be/meteo/view/nl/360955-Maandelijkse+normalen.html#ppt_16230348  

Overzicht neerslag/maand in mm  
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Zoals de twee laatste jaren wordt ook 2019 herinnerd als zijnde een droog jaar. Nochtans, wanneer 
we de totale jaarneerslag bekijken, was het een normaal, gemiddeld jaar wat dat betreft. De droogte 
en waterschaarste waarmee te maken gehad hebben, viel vooral tijdens de lente en zomermaanden. 
Het kreeg zijn start in april.   
De hoeveelheid gevallen neerslag in januari kwam overeen met de gemiddelde waarde. In februari 
was het iets droger als normaal. Maart was een eerder natte maand, vooral in Knokke-Heist. De 
kustgemeente kreeg zoals te zien op de grafiek opvallend meer neerslag te verwerken als Dudzele. 
Het regende er 70 l/m², oftewel 40 l/m² meer als gemiddeld. April en mei waren erg droog. Er viel 
slechts de helft minder neerslag als gemiddeld. Juni startte dan weer nat. De eerste 20 dagen 
regende het geregeld en kregen we nog een behoorlijke hoeveelheid neerslag te verwerken. Hierna 
werden de hemelsluizen dichtgedraaid. De laatste week van juni, juli en augustus waren erg droog. 
Bovendien kregen we eind juli nog een hittegolf te verwerken waardoor het landschap en de natuur 
nog meer verdorde. Opnieuw leden natuur en landbouw onder het watertekort. Opvallend en 
kenmerkend voor de klimaatsverandering is dat de bijna 90% van de regen in juli viel op slechts twee 
dagen tijd. Er viel een grote hoeveelheid water op korte tijd en dit op een uitgedroogde, harde grond. 
Door de intensiteit van de regenval spoelt het meeste water weg en kan het niet infiltreren in de 
grond. Voor de toekomst is het van groot belang om zoveel mogelijk hemelwater op zo’n momenten 
op te vangen en tijdelijk te bergen zodat het later dan hergebruikt kan worden of infiltreren in de 
bodem.  In augustus concentreerde het regenweer zich eveneens op een relatief korte tijd. De 
gevallen neerslag viel er in een week. Na een droge, maar zonnige zomer, kregen we de volgende 
maanden redelijk wat neerslag te verwerken, vooral in Knokke-Heist. Daar viel één vierde meer regen 
als gemiddeld. In Dudzele was enkel december natter als 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 

0

20

40

60

80

100

120

jan febr ma apr mei juni juli aug sept okt nov dec

Neerslag 2019 

Dudzele

Knokke-Heist



  Jaarrapport Oostkustpolder 2019– 2020 

 

7 
 

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 
verdroging tegen te gaan. Het spreekt dus voor zich dat het van groot belang is om de 
waterdoorgang te vrijwaren. 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 natuurtechnische aanleg 
nagestreefd.  
 

 II. 1. Uitgevoerde onderhoudswerken in 2019 
 
In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde onderhoudswerken in 2019. 
Wegens de omvang wordt 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 
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. De meeste neerslag valt immers tijdens de wintermaanden en de waterlopen dienen 
voorbereid te zijn om de komende neerslag op te vangen, tijdelijk te bergen en af te voeren. Waar 
nuttig en praktisch haalbaar wordt gedifferentieerd gemaaid waarbij taluds alternerend aan de beurt 
komen. Zo blijft er hier en daar meerjarig riet staan waar vogels beschutting en voedsel kunnen 
vinden. 
 
Onderstaande tabellen geven per lot een overzicht voor 2019 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 15,50 km 105,90 km 87,20 km 

niet-gerangschikte  7,80 km 132,50 km 110,50 km 

 

LOT MIDDEN ZOMERMAAIWERKEN NAJAARSMAAIWERKEN VERBRIJZELEN 

2° categorie West-Vl. 1,3 km 75,3 km 44,8 km 

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

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

niet-gerangschikte  km 124,1 km 67,3 km 

buiten polder - Brugge / 4,6 km / 

    

LOT ZUID ZOMERMAAIWERKEN NAJAARSMAAIWERKEN VERBRIJZELEN 

2° categorie  21 km 62 km 31 km 

niet-gerangschikte   1,5 km 42 km  23 km 
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II.1. 2. Ruimingswerken 
In lot noord werden volgende onbevaarbare waterlopen van 2° categorie geruimd: 

De Eivoordebeek, nr. WH.6.3.4., werd geruimd over een lengte van ca. 2,50 km vanaf de school in 
Dudzeledorp, stroomopwaarts. 

 
 
 
Ter hoogte van de Kasteelstraat in Dudzele werd nog een stuk van de 
Eivoordebeek nr. WH.6.3.4. geruimd over een lengte van 361 meter. 
 
In Dudzele werd tot slot nog de WH.6.3.8. helemaal geruimd. 
 
In Knokke-Heist werd langs de Bloelozedijk de WH.8.10. geruimd over een lengte van 843 meter en 

de WH.8.12. over een lengte van 627 meter. 

 
In lot noord werden volgende niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen geruimd: 

 
De Bommelbeek, nr.  WH.6.12., een belangrijke 
bevloeiingsgracht voor Koolkerke, werd volledig geruimd, i.e. 
over een lengte van 940 meter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruimen van de Bommelbeek nr. WH.6.12.  

Ruimen Eivoordebeek WH.6.3.4.  

Ruimen WH.6.3.8.  
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In Dudzele werd de WH.6.3.4.5., net zoals de Bommelbeek eveneens een belangrijke 
bevloeiingsgracht, volledig geruimd. Tegelijkertijd werd een stuk oever, dat aan het inkalven was, 
hersteld met droge beton.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Op grondgebied Damme werden verschillende zijtakken 
van de Romboutswerveader geruimd: 
 
WH.7.4.A.  
 
WH.7.5. 
 
WH.7.7. 
 
 
 
 
 
In lot midden werden volgende waterlopen van de 2° categorie 
geruimd:  
In Moerkerke werd de Hoge Watering, nr. 
WH.16., geruimd over ongeveer 3 
kilometer. De werken omvatten zowel het 
deel tussen de Vissersstraat en de 
uitmonding in het Leopoldkanaal aan het 
Rapsgoed als het deel vanaf de Legeweg 
tot aan de Konduitput. De waterloop 
heeft een belangrijke waterafvoerende 
functie. 

 
 
 
 

Ruimen WH.6.3.4.5.  
Oeverherstel WH.6.3.4.5.  

Ruimen Hoge Watering WH.16.  

Ruimen WH.7.4.A.  
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In uitvoering van het Beheerplan Blauwe Sluis en omgeving te Lapscheure werd het Geleed, nr. 
WH.12., beperkt geruimd over een lengte van ca. 1640 meter. Dit vanaf de Blauwe Sluis tot aan de 
monding van de WH.12.12.. Om verdere verlanding tegen te gaan werd met behulp van een 
longreach kraan een geul geruimd van ongeveer 8 meter breed. Hierbij werden de brede rietkragen 
en randzones maximaal behouden. 
 

         
 

 
 
Ook het slib in de Malelei, nr. WH.10.1., werd verwijderd over een lengte van 1.720 meter. Het 
betrof een traject gelegen buiten de Oostkustpolder, namelijk vanaf de oorsprong van de waterloop 
in het ‘Doolhof’ tot in het domein van het Kasteel van Male nabij de Brieversweg in Sint-Kruis. Deze 
waterloop kanaliseert het water van een deel van Sint-Kruis en voert het rechtstreeks af via het 
Zuidervaartje naar het Leopoldkanaal. 

 

Ruimen van het Geleed WH.12.  

Ruimen van de Malelei WH.10.1.  
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In lot midden werden volgende niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen geruimd: 

Tijdens de uitvoering van het ruimen van de het Geleed werd ook het stroomafwaartse deel van de 
zijwaterloop nr. WH.12.14. geruimd om de uitmonding te optimaliseren. 

De WH.14.3. en de WH.14.3.1., gelegen tussen de Konduitput en Waterhoek te Moerkerke, werden 
geruimd over een lengte van ongeveer 900 meter. De omliggende overstromingsgevoelige percelen 
zijn voor hun waterafvoer sterk afhankelijk van de waterlopen in het gebied zodat een goed 
onderhoud hier noodzakelijk is. 

 
In lot zuid werden volgende waterlopen van de 2° categorie geruimd: 
 

De Hoofdsloot (aanvoersloot) nr. WO.8. 
werd geruimd over een afstand van 
4.614 m aansluitend op de verbreding - 
die een drietal jaar eerder werd 
gerealiseerd - tot bijna aan de 
Oedelemsestraat. Het geruimde deel 
loopt door Oostkamp, de Assebroekse 
Meersen en Oedelem. De waterloop 
heeft een belangrijke afvoer- en 
bevloeiingsfunctie. De ruiming zorgt 
voor een optimale bergingscapaciteit en 
maakt een meer efficiënt peilbeheer in 
de Assebroekse Meersen mogelijk. De 
aanvoersloot is aangesloten op een 
pompgemaal dat het water ca. twee 
meter overpompt in de afvoersloot en 
zo richting het kanaal Gent-Oostende.  

 
 
De Zuiddambeek nr. WO.12. werd geruimd 
in het traject tussen de Rokersdreef en de 
Beernemsestraat, grondgebied Beernem en 
Oostkamp, over een lengte van 2.270 m. Dit 
waterloopgedeelte is belangrijk om de 
Hoofdsloot bijkomend rechtstreeks te 
kunnen voeden vanuit het kanaal Gent-
Oostende in periodes van uitzonderlijke 
droogte. De Hoofdsloot kan zowel water 
opnemen van de Zuiddambeek (punt van 
oorsprong) en aan de Legeweg waar zich een 
tapconstructie bevindt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ruimen van de Zuiddambeek nr. WO.12.  

Ruimen van de Hoofdsloot WO.8.  
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In lot zuid werden volgende niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen geruimd: 
 
De Zilverpoelsloot nr. WO.10.A. situeert zich in 
Oostkamp en maakt een verbinding tussen een 
grote poel en het kanaal Gent-Oostende. Het 
gedeelte tussen de poel en de Beernemsestraat 
(170 m) werd geruimd om het overtollige water 
van de poel beter te laten afwateren. Het 
gedeelte tussen de Beernemsestraat en het 
kanaal (200 m) werd met een kleine kraan en 
manueel aangepakt om de doorstroming te 
bevorderen. 
 

 
 

 
 

 
II.1. 3. Oeverbeschermingswerken en andere werken 
In de Zeedijkader, onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. WH.1.28., werden vier bestaande 
duikers vervangen in het gedeelte tussen de Kortestraat (punt van oorsprong) en de Dijkgraafstraat 
in Knokke-Heist. De bestaande duikers bestonden uit buizen met diameter 600 mm en 500 mm. 
Gelet op de grootte van deze waterloop en op het debiet die doorheen deze waterloop moet 
stromen in zijn functie van ‘zoete-tegendruk-waterloop’ naast het zoutrijke klimaat van het Zwin, 
werden deze buizen vervangen door buizen met een diameter van 1 meter. Hierdoor wordt de 
waterdoorvoer bevorderd.  
 

 
 
 
 

Vergroten buizen Zeedijkader WH.1.28. 

Ruimen van de Zilverpoelsloot WO.10.A.  
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In Dudzele ter hoogte van de Zeekanaalweg werden gedeeltelijk de oevers hersteld van de Grote 
Vliet, onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. WH.6.3.1. en van de WH.6.3.. De taluds waren 
weggespoeld onder de bestaande planken en palen.  

 
 
 
 
De weggezakte grond werd aangevuld met grond van de aanpalende weide. Nadien werd de dun 
afgegraven graszode opnieuw ingezaaid. 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

Aanduiding locatie oeverherstel 

toestand oevers voor de werken  

toestand oevers na de werken  
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In samenwerking met en op initiatief van het Regionaal Landschap Houtland werden er 
oeverinrichtingswerken uitgevoerd op de Kaleshoekbeek, nr. WH.16.1., te Moerkerke. Op 2 korte 
trajecten werd een natuurtechnisch onderhoud uitgevoerd waarbij één talud onder flauwe helling 
werd aangelegd. Ook kreeg een bestaande poel/uitgraving langs de waterloop een onderhoud.   
 

 
 
 

 
II.2. Geplande onderhoudswerken in 2020 
 

II.2.1. Algemeen 
Voor de uitvoering van de onderhoudswerken dienstjaar 2020, in de drie loten, kan 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 ; de bvba De Witte Aannemingen uit Maldegem zal instaan voor de uitvoering van de 
onderhoudswerken in het middengebied en zuidelijk deel van de polder. 
 

II.2.2. Programma 2020 
Naast de jaarlijks terugkerende zomer – en najaarsmaaiwerken, staan volgende waterlopen op het 

programma als nodig geruimd in 2020:  

Geplande ruimingswerken 

Lot noord onbevaarbare waterlopen van 2° categorie niet-gerangschikte 
onbevaarbare waterlopen 

 WH.1.28., Zeedijkader, over een lengte van 
2.977 m vanaf het punt van oorsprong tot aan 
de Kavel I straat in Knokke-Heist. Het afwaartse 
traject werd reeds in 2016 geruimd.  

WH.7.4. over een lengte van 
332 m ter hoogte van de 
Dammesteenweg in Damme 

 WH.7. over een lengte van 506 m, vanaf het 
punt van oorsprong in de Gemeneweidestraat 
in Koolkerke (Brugge) 

WH.7.6. over een lengte van 
540 m (Damme), ter hoogte 
van de Pompestraat in 
Damme.  

  WH.7.6.1. over een lengte van 
120 m ter hoogte van de 
Pompestraat in Damme 

  WH.8.1.2.: volledig 

  WH.8.1.2.1. : volledig 

Natuurtechnisch onderhoud WH.16.1. voor en na de werken 



  Jaarrapport Oostkustpolder 2019– 2020 

 

15 
 

  WH.8.1.2.A.: volledig 

Voorzien totaal  3.483 m   3.921 m  

 
 

  

Lot midden onbevaarbare waterlopen van 2° categorie niet-gerangschikte 
onbevaarbare waterlopen 

 WH.10.2.1. Legewegbeek over de volledige 
lengte van 2.192 meter, vanaf het punt van 
oorsprong  langs de Aardenburgseweg te 
Vivenkapelle 

WH.10.2.1.1., zijwaterloop van 
de Legewegbeek, over de 
volledige lengte van 544 meter 

 WH.12.12. zevengemeten over een lengte van 
1.536 meter vanaf het punt van oorsprong tot 
aan de Valslag 2 te Lapscheure 

 

Voorzien totaal 3728 m 544 m 

 

Lot zuid onbevaarbare waterlopen van 2° categorie niet-gerangschikte 
onbevaarbare waterlopen 

 WH.10.11.9. deels langs de Zomerstraat-Oost 
en langs de Lampernissedreef in Sijsele over 
een lengte van 1.077 m 

WH.10.11.9. ter hoogte van de 
Veldhoek in Sijsele over een 
lengte van 291 m 

 WO.12.4., de Moordenaarsbeek, gelegen in 
Oedelem, over de totale lengte van 3.580 m 

 

Voorzien totaal 4.657 m 291 m 

 
 

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, 
Greveningedijk en Dikke Dijk in Knokke-Heist. Iedere dijk wordt jaarlijks tweemaal gemaaid. Een 
eerste maaibeurt vindt plaats na 15 juni en omvat één maaibreedte van de dijk. Dit wordt zo gedaan 
met het oog op het voeren van een botanisch beheer om een variëteit aan bloemsoorten en kruiden 
te doen ontstaan. Vanaf 15 september vindt de tweede maaibeurt plaats en wordt de volledige dijk 
gemaaid. Het maaisel wordt steeds afgevoerd. Het periodiek onderhoud van de bomen en 
knotwilgen langs deze dijken valt hier ook onder. Begin november werd het struweel langs de 
Krinkeldijk ingesnoeid daar deze te ver en te dicht tegen de straat aan het uitgroeien was.   
 

 
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 vaak 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).  
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Concreet houdt dit in dat elke 
boom door een specialist 
bestudeerd wordt. Op basis van 
deze waarnemingen krijgt elke 
boom een ‘paspoort’ met daarin 
een beschrijving van zijn toestand. 
De bedoeling is om aan de hand 
hiervan de bomen het gepaste 
beheer te geven. Voor de als 
landschap beschermde Krinkeldijk  
en voor het beschermde gedeelte 
van de Romboutswervedijk werd 
een onderzoekspremie 
aangevraagd bij het agentschap 
Onroerend Erfgoed. Deze premie 
ten bedrage van 80% op het 
uitvoeringsbedrag excl. btw werd 
toegekend.  
De opdracht werd via een 

onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking gegund aan Johan Christiaens, een gecertificeerd boomtechnieker (European Tree 

Technician), uit Rollegem.  

Op 15 juli 2019 is Johan Christiaens gestart met het onderzoek. Uit de resultaten is gebleken dat er 

bij ca. 60% van de bomen langs de Krinkeldijk maatregelen genomen moeten worden. Langs de 

Romboutswervedijk ligt het percentage nog hoger, met name ca 75%. 

Voor een aantal bomen is nader onderzoek vereist. Hiervoor kan opnieuw een onderzoekspremie ten 

bedrage van 80% op het uitvoeringsbedrag excl. btw verkregen worden. Deze premie werd 

aangevraagd. Na de toekenning ervan zal meteen gestart worden met de verdere onderzoeken. Deze 

resultaten kunnen dan meegenomen worden bij de 

opmaak van een bestek voor het uitvoeren van de nodige 

maatregelen, bestaande uit  voornamelijk snoeiwerk.  

Voor de uitvoering van werken aan de beschermde 

dijkgedeelten zal bij het agentschap Onroerend Erfgoed 

een erfgoedpremie aangevraagd worden. Deze bedraagt 

40% op het uitvoeringsbedrag excl. btw (met een 

maximum betoelaagbaar bedrag van 25.000 euro). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bomenrij langs Krinkeldijk  

Bomen Krinkeldijk  
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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 een overeenkomst met het AGSO Knokke-Heist verzorgt de Oostkustpolder het 
onderhoud van de buurtwegsloten en aanhorigheden in de gemeente. De opdracht voor de 
onderhoudswerken wordt jaarlijks aanbesteed via een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. Zo werden er voor het dienstjaar 2019 opnieuw drie aannemers aangeschreven.  
De laagste regelmatige offerte werd ingediend door de bvba Verhegge uit Loppem. In zitting van 29 
juli 2019 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.  

De langsgrachten van een klein gedeelte van de 
Jonckheerestraat en de eerste helft van de 
Fonteinestraat werden geruimd, inclusief de 
duikers.  
 
De langsgrachten van de Greveningedijk werden 
eveneens gekuist en wild hout die de 
waterafvoer in het gedrang kan brengen, werd 
verwijderd.  

 
 

 
 

Maaiwerken picknickplaats Krinkeldijk (Damme) 

Opkuis langsgrachten Greveningedijk  

Ruimen langsgracht Fonteinestraat in Ramskapelle 
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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. Een aantal vernieuwingswerken dringen zich op. 
De roosterconstructie en aandrijfmotor van het pompgemaal op de Hoofdsloot dateren uit 1977 en 
voldoen niet meer aan de eisen om het volume afval efficiënt en tijdig te verwijderen. De aangroei 
van waterpest is de laatste jaren spectaculair toegenomen waardoor er nood is aan een innovatief 
systeem. Daarnaast is het plafond van de pompkelder de laatste jaren zodanig aan het afbrokkelen 
dat er schade aan de vijzels kan veroorzaakt worden. Dit dient bijgevolg hersteld te worden.  
Bovengenoemde saneringswerken werden in overleg met de provinciale dienst Waterlopen 
besproken en worden voor 100 % terugbetaald door de Provincie West-Vlaanderen. 
Concreet worden volgende werken gepland:  

- 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; 

- aanpak van de betonrot in de vijzelpompkelder. 

In zitting van 3 september 2019 besliste het polderbestuur de werken aan te besteden via een 

mededingsprocedure met onderhandeling. Het bestek werd goedgekeurd in zitting van 5 november 

2019. De werken in de pompkelder worden via een aparte offerte-aanvraag uitbesteedt. 

 
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.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pompgemaal Isabellavaart  
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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 in Knokke-Heist en de tweede pomp bij een peil van 2,20 
m . 
 

II.7. Voortgangsrapportage lopende projecten 
 
In wat volgt, wordt eerst de stand van zaken beschreven van de werken die uitgevoerd worden in 
opdracht van de Oostkustpolder of waar de polder een financieel aandeel in heeft.  
Aansluitend volgen de projecten van andere instanties, die een invloed hebben op de 
waterhuishouding binnen de Oostkustpolder. 

 
EIGEN PROJECTEN VAN DE POLDER 

II.7.1. Moderniseren uitwaterings – en bevloeiingssystemen middengebied (Damme) 
De opdracht voor werken ‘Het moderniseren van verschillende uitwaterings- en bevloeiingssystemen 

in het middengebied van de Oostkustpolder’ werd door het polderbestuur in zitting van 6 november 

2018 gegund aan de bvba Scheirlinck uit Wichelen voor de som van 489.639,81 euro (incl. btw). Dit 

project omvat het plaatsen van een kantelstuw ter vervanging van de bestaande balkenstuw met 

daarnaast een De Wit vispassage op de uitmonding in het Leopoldkanaal van de Stampershoekbeek, 

het Geleed Noord, het Geleed Zuid en de Visscherie.  Deze locaties situeren zich allemaal op 

grondgebied Damme. Dit project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, de 

provinciale Visserijcommissie en de provincie West-Vlaanderen.  

De werken zijn gestart op 17 juni 2019 in het Geleed Noord, onbevaarbare waterloop van 2° 

categorie, nr. WH.12.. Op deze locatie zat de oorspronkelijke balkenconstructie niet gemonteerd 

tussen betonnen zijwanden, zoals wel het geval is bij de andere uitmondingen. Hierdoor moesten 

deze betonwanden nog gegoten worden en was er op dit punt het meeste werk. 

 

 
 

Betonwerk voor plaatsen van kantelstuw en vispassage – Geleed Noord 
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Voor de start van het 

bouwverlof was de stuw 

reeds gemonteerd en 

waren de betonnen 

opstaande muren van de 

vispassage gegoten.  

 

 

 

 

 

Na het  bouwverlof werden in de 

vispassage de 

kunststof 

tussenschotten 

geplaatst. Er 

moesten ook nog 

enkele 

doorgroeitegels 

geplaatst te worden 

voor de stabiliteit 

van de oevers 

stroomop- en 

afwaarts de 

stuwconstructie. 

 

 

In januari 2020 

werden tot slot nog 

de looproosters en 

leuningen geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

Plaatsen tussenschotten vispassage – Geleed Noord 

Kantelstuw - Geleed Noord  

Kantelstuw met vispassage - Geleed Noord  
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Vervolgens werden de andere uitmondingen aangepakt.  Op deze drie locaties waren de werken 

eenvoudiger omdat de betonnen zijwanden waartussen de stuw en vispassage zouden komen,  er al 

stonden. Er was ook reeds een betonnen vloer aanwezig. Deze elementen verkeren nog in goede 

staat en konden dus behouden blijven en gebruikt worden. Er moest enkel nog een betonnen muur 

tussen de stuw en vispassage gegoten worden. 

Na het bouwverlof werd gestart met de Stampershoekbeek, onbevaarbare waterloop van 2° 

categorie nr. WH.11. 

 

 

 

 

 

 

Uitmonding met bestaande betonnen zijwanden - Stampershoekbeek 

Kantelstuw en vispassage  - Stampershoekbeek 
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Vervolgens werden de werken uitgevoerd op de uitmonding van de Visscherie, onbevaarbare 

waterloop van 2° categorie, nr. WH.14.. 

 

 

 

Tot slot werd de dubbelde uitmonding van het Geleed Zuid, onbevaarbare waterloop van 2° 

categorie nr. WH.13., onder handen genomen.  

  

Uitmonding geleed Zuid – voor de werken 

Bouw kantelstuw en vispassage -  Visscherie 
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II.7.2. Aanleg van een toevoerleiding vanaf de RWZI Heist richting het 

polderwaterlopenstelsel (Heist- Knokke-Heist) 

De omgevingsvergunningsaanvraag voor de aanleg van een tweede toevoerleiding vanaf de RWZI 

Heist richting het polderwaterlopenstelsel werd ingediend op 8 april 2019. De omgevingsvergunning 

werd toegekend door het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Knokke-Heist 

op 9 augustus 2019.  

Voor het aanstellen van een aannemer werd gewerkt via een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. Verschillende aannemers werden uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Op 

28 juni 2019 werd van volgende gespecialiseerde firma’s een prijsofferte ontvangen: nv Demaecker 

& Van Haecke uit Zuienkerke, bvba Martens André uit Jabbeke, bvba Verhegge uit Loppem, bvba 

Haezebrouck uit Loppem en bvba De Witte Aannemingen uit Maldegem. De goedkoopste prijs werd 

opgegeven door de bvba Verhegge uit Loppem aan wie de opdracht werd gegund in zitting van 2 juli 

2019 voor het bedrag van 17.853,24 euro excl. btw oftewel 21.602,42 incl. btw. 

Sinds 2016 is het reeds mogelijk om een gedeelte van het effluent van de RWZI Heist in de polder te 

sturen om te bevloeien in periodes van droogte, meer bepaald richting Ramskapelle en de 

Noordwatergang. Tijdens deze eerste fase van de werken werd een wachtbuis aangelegd voor de 

latere tweede fase. In deze laatste fase werd een tweede, noordelijke, verbinding aangelegd voor de 

bevloeiing richting de Isabellavaart. De werken werden uitgevoerd in de tweede helft van oktober 

2019. Er dient nu enkel nog een betonnen uitstroomconstructie te worden gemaakt omdat dit 

duurzamer en steviger is als een gewone buisuitstroom.  

 

 

Uitmonding Geleed Zuid - na de werken  
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Op de wachtbuis werd een leiding 

diameter 250 mm aangesloten. 

Deze werd ondergronds aangelegd 

over een lengte van ca. 130 meter 

richting een bestaande gracht die in 

directe verbinding staat met de 

niet-gerangschikte waterloop nr. 

WH.1.2.. 

De foto hiernaast toont de aanleg 

van de ondergrondse leiding, 

voorzien van drie inspectieputten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nabijgelegen gracht waarin de 

buis uitstroomt, wordt door het 

polderbestuur onder haar beheer 

opgenomen en krijgt het nummer 

WH.1.2.1., een niet-gerangschikte 

onbevaarbare waterloop. Deze werd 

grondig gemaaid en geruimd opdat 

het water zijn weg zou vinden naar 

het verdere 

polderwaterlopennetwerk. 

 

 

 

 Ruimen WH.1.2.1.  

Aanleg toevoerleiding vanaf RWZI Heist  
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II.7.3. Restauratie van de Blauwe Sluis (Lapscheure - Damme) 
De studieopdracht ‘Opmaak van een premiedossier en aanvraag van een erfgoedpremie. Leiden van 
de aanbestedingsprocedure en de opvolging der werken.’ werd in kader van een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking door het polderbestuur gegund aan het studie- 
architectenbureau Van Severen uit Dendermonde. Een eerste kennismakingsoverleg ging door op 12 
september 2019. Vooraleer over te gaan tot de uitwerking van de restauratie heeft Van Severen de 
site volledig opgemeten. Dit vond plaats op 30 september 2019. Op 7 oktober 2019 ging  de 
Monumentenwacht van de provincie West-Vlaanderen ter plaatse met oog op de opmaak van een 
inspectierapport. Dit rapport zal ook meegenomen worden bij de opmaak van het restauratieplan. 
Het afgewerkt restauratiedossier wordt verwacht in de loop van 2019. Hiermee kan de 
erfgoedpremie voor de effectieve restauratie worden aangevraagd. 
 

II.7.4. Ruimen van de Paulusvaart i.k.v. LIP Nieuwe Watergang (Knokke-Heist) 
In het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang, dat ook de verbetering van de waterkwaliteit beoogt, 

werd het ruimen van de historisch vervuilde Paulusvaart, onbevaarbare waterloop van 2° categorie 

nr. WH.1.27., opgenomen. In het verleden waren meerdere huishoudens aangesloten op de 

Paulusvaart. Uit slibanalyses is gebleken dat het slib in die mate vervuild is dat het afgevoerd moest 

worden naar een erkend verwerkingsbedrijf. Voor dit ruimingswerk werd een subsidie van 70% 

toegekend door de Vlaamse Overheid. Voor de resterende 30% is de dienst Waterlopen van de 

provincie West-Vlaanderen financieel tussengekomen omdat het een waterloop van de 2° categorie 

is. Reeds in 2018 werd via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking een aannemer 

aangesteld. De laagste prijs werd toen opgegeven door de bvba De Witte Aannemingen uit 

Maldegem, nl. 108.367,84 euro incl. btw. De hoge kostprijs komt doordat het vervuilde slib 

afgevoerd moest worden naar een erkend verwerkingsbedrijf. Op 10 september 2019 startten de 

ruimingswerken. De werken namen drie dagen in beslag. Voorafgaandelijk het ruimen werden nog 

enkele knotwilgen, die in de talud van de Paulusvaart groeiden, gesnoeid. Deze snoeiwerken werden 

uitgevoerd binnen het onderhoudsbestek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruimen van de Paulusvaart en afvoer van  het slib 



  Jaarrapport Oostkustpolder 2019– 2020 

 

26 
 

II.7.5. Herinrichting van de Poulagiebeek tussen de Zandgrachtstraat en de Bruggestraat 

(Oedelem – Beernem) 
Op 29 augustus 2019 was er een overleg met de dienst waterlopen van de provincie West-

Vlaanderen en de gemeente Beernem voor het in open tracé te herstellen traject van de 

Poulagiebeek, onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. WH.10.11.2.2. tussen de 

Zandgrachtstraat en de Bruggestraat in Oedelem. De volgende stap was een concreet gedetailleerd 

ontwerpplan opmaken. Er werd een infovergadering georganiseerd op 4 november 2019 voor de 

aanpalende eigenaars zodat zij hun opmerkingen of aanvullingen konden kenbaar maken. Conform 

de conclusies van deze vergadering werd op 22 november een bezoek gebracht aan alle betrokken 

bewoners om de praktische toestand te bespreken en de nodige foto’s  te nemen. Bij nader 

onderzoek bleek dat er van de woningen aan de noordkant zowel het regen- als het afvalwater 

terechtkomt in het overwelfd gedeelte. Een voorwaarde om de waterloop in open tracé te herstellen 

is dat er geen afvalwater meer geloosd wordt. Er werd gevraagd aan de gemeente Beernem om de 

afkoppeling van deze woningen te onderzoeken.  

 

 

 

 

Het open profiel zal bestaan uit een betonnen U-element met een hoogte van 1,25 m op een 

fundatie van schraal beton. Voor de aansluiting met het maaiveld wordt al of niet een doorgroeitegel 

gebruikt op 4 kwart. 

 

Situering Poulagiebeek met afstroomgebied (Oedelem) 
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In de loop van 2020 wordt het dossier afgewerkt en de omgevingsvergunning aangevraagd. Het is de 

bedoeling om de werken te programmeren in 2021. 

 

II.7.6. Moderniseren en hernieuwen van de waterinlaat in het kanaal Gent-Oostende ter 

hoogte van de Dampoort 

(Brugge) 

In zitting van 2 juli 2019 nam het 

polderbestuur het voornemen 

tot het moderniseren en 

vernieuwen van de waterinlaat 

in het kanaal Gent-Oostende ter 

hoogte van de Dampoort in 

Brugge. Via deze 

inlaatconstructie wordt water 

vanuit het kanaal in de polder 

gestuurd. Koolkerke en Dudzele 

worden hiermee bevloeid en 

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 herstel toe. Zo kan bijvoorbeeld de 

instroom niet meer volledig dicht gedraaid worden. Dit is nochtans van belang in geval van 

calamiteiten op het kanaal. Daarnaast is het niet mogelijk om de hoeveelheid water die ingelaten 

wordt fijn te regelen. De constructie bevindt zich in het talud van het kanaal, dus binnen het domein 

van de Vlaamse Waterweg. Om werken te kunnen uitvoeren, moet de constructie droog gezet 

worden door middel van een damwand in het kanaal. Daarom werd er op 14 oktober 2019 ter 

plaatse overlegd met de Vlaamse Waterweg nv. Ook de dienst waterlopen van de provincie West-

Vlaanderen werd betrokken, gezien de bevloeiing ook waterlopen van de 2° categorie betreft. Voor 

31 mei 2020 zal een princiepsaanvraag ingediend worden bij het Vlaams Gewest met het oog op het 

verkrijgen van een gewestbijdrage van 75%.   

Te herstellen waterinlaat t.h.v. de Dampoort (Brugge)  

Ontwerp van oeverbescherming met betonnen U-bakken 
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Daarnaast toonde de provinciale dienst Waterlopen zich bereid om het project mee te financieren 

ten bedrage van 15% op het uitvoeringsbedrag.  

In een latere fase is het de bedoeling om een studiebureau aan te stellen die de plannen, het bestek 

en de raming kan opmaken.  

II.7.7. Aankoop nieuw polderhuis (Brugge)  
De algemene vergadering gaf op 26 

maart 2019 haar goedkeuring tot de 

aankoop van een nieuw polderhuis 

gelegen langs de Brugsesteenweg 227 in 

Koolkerke (Brugge). Het huidige 

polderhuis is te klein geworden om al 

het archief in op te bergen. Op 2 

oktober 2019 werd de aankoopakte 

verleden. Voor het begeleiden van de 

enkele aanpassingswerken en schilderwerken die nog moeten gebeuren,  

werd na prijsvraag een binnenhuisarchitect, de heer De Sutter Christoph, 

aangesteld. Uitvoering van de werken wordt voorzien in het voorjaar 2020. De verhuis zal in de loop 

van het jaar gebeuren. 

PROJECTEN IN HET GEBIED VAN DE POLDER MET BETREKKING TOT WATERLOPEN 

II.7.8. Aanzuigplaatsen Knokke-Heist 

In opdracht van de gemeente Knokke-Heist werden enkele aanzuigplaatsen gerealiseerd.  

Een eerste aanzuigplaats werd gebouwd ter hoogte van de Paulusvaart, onbevaarbare waterloop van 

2° categorie nr. WH.1.27., nabij de Retranchementrotonde; een tweede bij de waterpartij van 

Schaepenbrug. Deze laatste locatie is eigendom van de polder, die het bestuur hiertoe ter 

beschikking heeft gesteld.  

Studiebureau Jonckheere uit Brugge volgde de werken op.  

De werken zijn gestart op 5 augustus 2019 en werden begin september afgerond. De aannemer was 

Hugo Martens uit St. Andries (Brugge).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie aanzuigplaats t.h.v. de Paulusvaart  

Nieuw polderhuis  
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De indienstneming van beide aanzuigplaatsen vond plaats op 27 september 2019. 

 

 

 

Momenteel is er nog een dossier lopende voor de installatie van een aanzuigplaats in de 

Noordwatergang ter hoogte van de Jonckheerestraat in Ramskapelle (Knokke-Heist). 

 

II.7.9. Verbreding van de Zuidwatergang en de verbinding met de Zwinnevaart (Knokke-Heist 

- Damme) 

 De verbinding van de Zuidwatergang, onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. WH.5.,  met de 

Zwinnevaart, onbevaarbare waterloop van 1° categorie nr. WH.8., werd reeds gemaakt in 2018 door 

het plaatsen van een koker onder de Dudzelestraat in Knokke-Heist. Deze koker verbindt de niet-

gerangschikte waterloop nr. WH.5.6. (zijtak van de Zuidwatergang) met de niet-gerangschikte 

waterloop nr. WH.8.7. (zijtak van de Zwinnevaart). De werken werden uitgevoerd in opdracht van het 

Ruilcomité A11 binnen de Vlaamse Landmaatschappij.  In kader van ruilverkaveling en naar 

aanleiding van de werken veranderen deze waterlopen van categorie en worden gecategoriseerd 

onder de 2° categorie.  

De verbredingswerken van de Zuidwatergang vanaf de Fonteinestraat in Ramskapelle tot in de 

Zwinnevaart zijn gestart in het voorjaar 2019 en waren afgerond halverwege oktober 2019. De 

werken werden uitgevoerd door de nv Heyrman- De Roeck uit Beveren. Men is gestart met het 

verbreden van de WH.8.7. ter hoogte van de A11 richting de Zwinnevaart. Daarna volgde de 

verbreding van de WH.5.6. tussen de Dudzelestraat en de Fonteinestraat. De waterloop werd 

verbreed tot een bodembreedte van twee meter en door de heraanleg van één oever onder een 

flauw talud. Deze getrapte oever werd verstevigd met palen en daaraan een dubbele plank genageld.  

 

 

Indienstneming aanzuigplaats t.h.v. Plas Schaepenbrug 
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Zowel de verbinding van beide waterlopen als de verbredingswerken zijn van groot belang voor de 

waterhuishouding in het gebied. Door de verbinding kan het water via beide waterlopen, de 

Zuidwatergang en de Zwinnevaart, worden afgevoerd. Gezien een overstort van de A11 aangesloten 

is op de WH.8.7., is dit niet onbelangrijk. Daarnaast zullen we steeds meer hevige buien krijgen ten 

gevolge van het veranderende klimaat.  

Daarnaast biedt de flauwe oever heel wat voordelen voor de natuur en vogels.  

 

II.7. 10.Plaatsen van een nieuwe kantelstuw op de uitmonding van de Zwinnevaart (Damme) 
Op de uitmonding van de Zwinnevaart, onbevaarbare waterloop van 1° categorie nr. WH.8., in het 

Leopoldkanaal werd een nieuwe klepstuw geplaatst, in opdracht van de Vlaamse 

Milieumaatschappij. 

 

 

  

 

 

Stuwencomplex Zwinnevaart  

Verbreding van de Zuidwatergang WH.5. 
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Deze nieuwe klepstuw werd naast de bestaande gebouwd, met daarnaast nog een De Wit 
vispassage. Op het stuwencomplex is een dienstgebouw opgetrokken. De grondwerken werden 
uitgevoerd door bvba Alonco uit Verrebroek, de betonconstructies, het gebouw en de bediening in 
het gebouw werden gerealiseerd door bvba Vanlerberghe uit Diksmuide en de werken voor het 
plaatsen van de stuw werden uitgevoerd door bvba Vandezande uit Diksmuide. Reeds twee jaar 
geleden werd de Zwinnevaart verbreed over een lengte van ongeveer 1,5 km en voorzien van twee 
extra uitstroomkokers van 2 x 3 m. Het doel is een efficiëntere gravitaire lozing van overtollig water 
in het Leopoldkanaal.  
 

II.7.11. Verbreding en verdieping van het Boudewijnkanaal (Zeebrugge – Brugge) 
 Door de Maatschappij van de Brugse Zeehaven wordt de verbreding en verdieping van het 
Boudewijnkanaal gepland. Het gaat om het deel van het kanaal dat het meest tegen de zee gelegen 
is. Van deze gelegenheid maakt Lantis, voorheen de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, 
gebruik om in het tijdelijk bouwdok van het te verbreden kanaal de tunnelelementen te maken die 
zullen dienen voor de realisatie van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Nadat de tunnels 
gemaakt zijn in het bouwdok naast het Boudewijnkanaal, zullen deze overzee via de Westerschelde 
naar Antwerpen getrokken worden. Hiervoor zal de dijk tussen het Boudewijnkanaal en de tijdelijke 
bouwput doorgebroken moeten worden. Dit zal dan ook meteen de verbreding van het kanaal 
betekenen. Gezien de Zijdelingse Vaart, onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. WH.6.3. 
doorheen het gebied van de verbreding en het bouwdok loopt, moest deze verlegd worden. De 
waterloop loopt niet langer tot tegen het Verbindingsdok, maar tot aan de dwarse dijk die 
halverwege de achterhaven ligt. De niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen nrs. WH.6.3.6.4. en 
WH.6.3.6.5. zullen opgaan in het bouwdok en hun functie verliezen. Bijgevolg werden deze door het 
polderbestuur afgeschaft.  
 

 

 
Toestand waterlopen voor omlegging en afschaffing 
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Het nieuwe stuk waterloop werd verstevigd met een palenrij 

en daaraan een dubbele plank genageld. Aan het begin van 

het nieuw tracé van de waterloop werd een stuw geplaatst. 

Deze werken werden uitgevoerd door Demaecker en Van 

Haecke uit Zuienkerke.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
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 

Toestand na de omlegging  

Nieuw tracé Zijdelingse Vaart WH.6.3.  
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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 2019: 

- Opname van de niet-gerangschikte onbevaarbare waterloop nr. WH.1.2.1.: 

Zoals beschreven onder punt II.7.2. werd in kader van de realisatie van de noordelijk gerichte 

waterneming van de RWZI Heist een reeds bestaande gracht onder het beheer van de 

Oostkustpolder opgenomen. Via deze gracht kan het bevloeiingswater richting de polder 

worden gestuurd. Gezien deze in verbinding staat met de niet-gerangschikte onbevaarbare 

waterloop nr. WH.1.2., kreeg deze het nummer WH.1.2.1.. 

- Afschaffing van de niet-gerangschikte onbevaarbare waterloop nr. WH.1.5.2. (Knokke-Heist):  

In kader van de toekomstige aanleg van het stadrandbos in Knokke-Heist werd beslist om de 

niet-gerangschikte waterloop nr. WH.1.5.2. af te schaffen omdat deze waterloop zijn 

waterdoorvoerende functie in het polderwaterlopenstelsel verliest. Bovendien heeft de 

gemeente plannen om deze waterloop her in te richten en in het midden een moeraspoel te 

voorzien.  

- Categoriewijziging van de voorheen niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen nrs. 

WH.5.6. en WH.8.7. : In kader van de ruilverkaveling A11 en ingevolge verbindings- en 

verbredingswerken van beide waterlopen worden de WH.5.6. en de WH.8.7. gecategoriseerd 

tot waterlopen van de 2° categorie.  

- Omlegging van de Zijdelingse Vaart, onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. WH.6.3. en 

het afschaffing van de niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen nrs. WH.6.3.6.4. en 

WH.6.3.6.5.. In het kader van de verbreding en de verdieping van het Boudewijnkanaal werd 

het tracé van de Zijdelingse Vaart plaatselijk omgelegd, ter hoogte van de vroegere overzet 

naar Lissewege. De twee niet-gerangschikte waterlopen gelegen in het uitbreidingsgebied 

verliezen hun functie volledig en werden bijgevolg afgeschaft.  

- Opname van de niet-gerangschikte onbevaarbare waterloop nr. WH.8.14.1. (Knokke-Heist): 

Met het oog op de goede afwatering van verschillende aanpalende percelen en om het 

goede onderhoud ervan te garanderen heeft het polderbestuur beslist tot de opname als 

waterloop van een zijgracht van de WH.8.14.. Deze gracht is voortaan een niet-gerangschikte 

waterloop en kreeg het nr. WH.8.14.1.. 

- Afschaffing van enkele niet-gerangschikte waterlopen in Assebroek: Sedert de herinrichting 

van de Assebroekse Meersen kan het waterbeheer functioneren in kader van een aangepast 

peilbeheer met het oog op een lokaal gerichte natuurontwikkeling. Daarom werden stuwen 

gebouwd en op de centrale gracht een kantelstuw. Op die manier ligt de kern van de 

Assebroekse Meersen in quarantaine en heeft het dus geen invloed op het waterbeleid in het 

buitengebied, mits een bepaald grenspeil niet overschreden wordt. Om overlapping te 

voorkomen met betrekking tot het onderhoud werden in overleg met het agentschap Natuur 

en Bos de niet gerangschikte waterlopen nrs. WO.8.5.A, WO.8.7., deels WO.8.6.1. en 

WO.8.6.2. overgedragen. Gezien het polderbestuur instaat voor het beheer van de centrale 

gracht en de bevloeiingsgracht (2e cat.) van de Meersbeek naar de Assebroekse Meersen 

zullen beide partijen nauw betrokken blijven in de verdere ontwikkeling van het gebied. 
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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 geheel West-Vlaanderen onderverdeeld in regionale comités (RC). 
Dit gebeurde met de bedoeling 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 mag het 
verdelgen van exotische planten en ongewenste bezoekers wat beter. 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.  
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. Hierdoor kunnen deze dieren heel wat 
schade aanrichten.  
 
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 2019 is de vangst van het aantal bruine ratten 
nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2018. De meeste 
bruine ratten werden gevangen in Damme, gevolgd 
door Brugge en Knokke-Heist. Er werden in 2019 iets 
minder muskusratten gevangen. De meeste werden 
opnieuw gevangen in Damme. Ook in Knokke-Heist 
werden er heel wat verdelgd. In Brugge waren dit er 
slechts twee. 
 
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 

Muskusrat 
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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 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 de waterafvoer 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.  
 

Japanse Duizendknoop  

Waternavel 
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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.  
 
 

III FINANCIEEL BEHEER    
 
 

III. 1. Rekening 2019 
 
De rekening van 2019 is het resultaat van de uitvoering van de begroting 2019 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 2019. Bovenbeschreven werkmethode zorgt er 
desondanks wel voor dat de rekening 2019 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 2020. 
 
Voor het dienstjaar 2019 wordt de rekening 2019 in de gewone dienst afgesloten met een mali saldo 
van 214.602,26 euro en in buitengewone dienst met een batig saldo van 5.118,92 euro.  
Het gewoon reservefonds blijft ongewijzigd, nl. op 0,00.  
Het buitengewoon reservefonds werd verminderd met 430.000,00 euro en eindigt dus op 866.433,85 
euro. Het globaal batig saldo van de rekening 2019 bedraagt 656.950,51 euro. 
 

III.2. Begroting 2020 
 
De begroting geeft een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten voor het komende jaar. 
 
De gewone ontvangsten voor 2020, 
eigen aan het begrotingsjaar, 
worden geraamd op 2 286.317,87 
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.  
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Gemeenten Diversen
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De gewone uitgaven in de gewone dienst voor 
het dienstjaar 2020 bedragen 2 286.317,87 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 2 286.317,87 euro in de 
ontvangsten en de uitgaven. 
 
De begroting sluit in de buitengewone dienst met een totaal bedrag van 1 396.346,17 euro. Het 
reservefonds bedraagt bij einde dienstjaar 456.433,85 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 2019 werd de minimumaanslag vastgesteld op 23,00 euro. Er wordt voorgesteld om dezelfde 
aanslagvoet aan te houden voor het jaar 2020. 
 
De totale opbrengst van de polderbelastingen wordt voor het dienstjaar 2020 begroot op 722.000,00 
euro, i.e. 39 % van de gewone ontvangsten, eigen aan het dienstjaar 2020. 
Na de vaststelling door de algemene vergadering dient de aanslagvoet nog uitvoerbaar verklaard te 
worden door de deputatie.  
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. 
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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 2020. 

Caroline Vangampelaere 

Ontvanger - griffier 

Oostkustpolder 

 

 

Goedgekeurd door het bestuur van de Oostkustpolder in zitting van 25 februari 2020. 

Voorgesteld aan de algemene vergadering van 26 maart 2020. 

 
 


