Uitnodiging "B-IWA Happy Hour"

Maandag 27 maart 2017, vanaf 17u00

Bezoek aan de Polders van Kruibeke
Plaats: Infopunt Scheldelei (aan het veer naar Hoboken):
Scheldelei, 9150 Kruibeke T 03 899 05 62 www.gogkbr.be

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op het volgende B-IWA Happy Hour, dat zal
plaatsvinden op maandag 27 maart 2017 vanaf 16u30 (onthaal) aan de overstromingspolders
van Kruibeke.
Na de overstroming in Ruisbroek in 1976 werd het Sigmaplan opgesteld met als doel de
steden, dorpen en valleigebieden langsheen de Zeeschelde te beschermen tegen
overstromingen door stormvloeden op zee. Dit plan sluit aan op het Deltaplan in Zeeland.
Meer dan 500km dijken moesten verhoogd en versterkt worden en 13 gecontroleerde
overstromingsgebieden zouden zorgen voor extra bergingscapaciteit tijdens stormen. Een
reusachtige onderneming die veel tijd en geld kost. Gedurende de uitvoeringstijd van het
project (dat nog steeds niet af is) is de visie op het waterbeheer echter fundamenteel
gewijzigd en geëvolueerd van een strikt monofunctionele benadering naar een echte
integrale benadering. In het geactualiseerde Sigmaplan werd dan ook niet alleen rekening
gehouden met een stijgende zeespiegel maar ook met het ecologische functioneren van de
Zeeschelde en alle andere gebruiksfuncties. Dat heeft geleid tot volledig nieuwe concepten
zoals gecontroleerde overstromingsgebieden met een gecontroleerd gereduceerd getij,
ontpolderingen, ontwikkeling van wetlands en vele andere, uiteraard met de veiligheid als
belangrijkste randvoorwaarde.
Het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke, Bazel, Rupelmonde was het dertiende
overstromingsgebied dat volgens het oorspronkelijke Sigmaplan moest aangelegd worden.
Verzet van Burgemeester Denert heeft de realisatie echter vele jaren uitgesteld, wat achteraf
gezien misschien een zegen was, want dit gebied, nu gekend als “de Polders van Kruibeke” is
het voorbeeld van de nieuwe integrale aanpak van het waterbeheer. De polder zorgt niet
alleen voor veiligheid, maar draagt ook bij aan de waterkwaliteit van de Schelde, aan de
uitbreiding van waardevolle estuariene en wetland habitats. Daarnaast vervult het gebied
een steeds groeiende recreatieve functie.
De bedoeling van deze excursie is om kennis te maken met de visie achter het
geactualiseerde Sigmaplan, de integrale benadering en het gebied te bezoeken. We worden
verwelkomd door ir. Hans De Preter, celhoofd Investeringen en Ir. Stefan Nollet,
projectingenieur die een korte inleiding zal geven over het Sigmaplan waarna we een
wandeling maken naar het sluizencomplex, de overloopdijk en een kijkje nemen in de polder.
Daarna volgt een uiteenzetting door Prof. Meire en Ir. Maris over de ecologische aspecten van
het Sigmaplan. Ook is er mogelijkheid tot bezichtiging van de tentoonstelling en een
netwerkreceptie.
Het bezoek wordt afgesloten met een drink en hapjes die de gelegenheid biedt om de
gedachtenwisseling verder te zetten en contacten te leggen.

Deelname aan de Happy Hour is gratis voor B-IWA-leden. Niet-leden betalen ter plaatse
15 € (5 € voor studenten); Sponsors kunnen deelnemers sturen afhankelijk van het
afgesloten
sponsorcontract
(inlichtingen
te
verkrijgen
bij
het
secretariaat,
secretary@biwa.be).
Voor een vlot verloop van het bezoek dringen wij erop aan dat u ten laatste tegen 21
maart uw deelname, zou aanmelden via de inschrijvingsmodule op de website
(www.biwa.be/node/198).
Wij hopen u (opnieuw) te mogen begroeten op dit B-IWA HAPPY HOUR.
De Directieleden,
Ingmar NOPENS - Patricia MERGEN - Boudewijn MEESSCHAERT - Greet DE GUELDRE

PROGRAMMA
16u30

Onthaal Infopunt Scheldelei (aan het veer naar Hoboken):
Scheldelei, 9150 Kruibeke

17u00

Inleiding door Ir. Hans De Preter, celhoofd Investeringen .

17u15

Wandeling naar het sluizencomplex, overloopdijk en polders

18u00

Ecologische waarde van het Sigmaplan, door Prof. P. Meire en Ir. T.
Maris

18u30

Bezoek aan tentoonstelling bezoekerscentrum
Receptie

