project
West-Vlaamse Scheldemeersen
( woord vooraf

( zuiver water voor de Rijtgracht
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Van 1 tot en met 30 maart 2006 heeft in Avelgem
en Spiere-Helkijn opnieuw een openbaar onderzoek plaats over het natuurinrichtingsproject
West-Vlaamse Scheldemeersen. In die periode
legt de Vlaamse overheid haar gedetailleerde
plannen voor natuurinrichting in de twee gemeenten voor aan de bevolking.

• een gescheiden riolering in de wijk Rugge
Het afvalwater zal in de toekomst naar het zuiveringsstation lopen en het regenwater naar de Rijt.
Zo komt er geen vervuild water meer in de Rijt.

Hoe we de natuur willen zien evolueren in de
Scheldemeersen ligt grotendeels vast. Wel nog
voor aanpassing vatbaar zijn de concrete ingrepen die gepland zijn voor natuurherstel, milieusanering en recreatie. Ook de manier waarop we die
ingrepen concreet zullen uitvoeren, kan nog bijgesteld worden op basis van uw suggesties: welke
verharding gebruiken we voor een ﬁetspad, welk
soort beplanting komt er, waar precies komen er
poelen, enz.
Op blz. 4 leest u hoe u kunt deelnemen aan het
openbaar onderzoek.

• slib uit de Rijt ruimen
Dit is pas zinvol wanneer er geen vervuild water
meer in de Rijt komt, over enkele jaren dus.

(

• de resterende lozingen op de Rijt wegwerken
De gemeente Avelgem en Aquaﬁn NV doen dit de
komende jaren.

In dit krantje vindt u een overzicht van de plannen van de Vlaamse overheid voor het natuurbehoud in de Scheldemeersen van Avelgem en
Spiere-Helkijn. De geplande ingrepen zijn in het blauw gedrukt.
De plannen die we hier voorleggen, zijn het resultaat van overleg tussen de Vlaamse overheid
en de landbouwers, de vissers, Natuurpunt, de gemeentebesturen en de provincie West-Vlaanderen. In dat overleg zijn afspraken gemaakt over herstelwerken en over het toekomstige natuurbeheer.
Catherine Vanden Bussche
projectleider

( bufferstroken

(

Bemesting van gronden vlak bij de waterlopen en meanders is schadelijk voor de waterkwaliteit.
• bufferstroken aanleggen
We kunnen de instroom van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in de waterloop tegengaan
door stroken ernaast minder intensief te gebruiken. De overheid koopt daarom bufferstroken
aan. In de toekomst zullen de afdeling Natuur en Natuurpunt de stroken beheren.
• rietoevers aanleggen
• wandel- of ﬁetspaden creëren

( beheerovereenkomsten
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Landbouwers die willen, kunnen meewerken aan het beheer van de buffers door
een beheerovereenkomst te sluiten met de
VLM. De stroken worden dan niet aangekocht.
Vanaf 1 april 2006 kunt u twee nieuwe beperceelsrand
houtkant
poel
heerovereenkomsten aangaan: perceelsrandenbeheer natuur (vergoeding: 1.581 €
per ha per jaar) en perceelsrandenbeheer milieu (845 € per jaar). Dit kan op akkers en weiden langs een waterloop, een rij struiken of bomen, een wegberm, een holle
weg of een bos.
Op milieuranden mag u landbouwmachines draaien. U mag randen niet als doorgang gebruiken. U mag er tijdelijk vruchten opslaan.
Natuurranden mag u noch gebruiken om te draaien, noch als doorgang, noch voor opslag.

Op deze bladzijden ziet u per deelgemeente welke de belangrijkste
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(West-Vlaamse-Scheldemeersen
geplande werken zijn. Werken aan meanders en aan laantjes zijn essentieel en zullen vrijwel in elke deelgemeente gebeuren.
Laantjes

Meanders

In de afwateringsgrachtjes in de meersen komen
zeldzame planten voor. Veel grachtjes zijn verland
en dichtgegroeid met algemeen voorkomende planten.
Door de verlande grachtjes uit te graven geven we
de zeldzame planten de kans om zich opnieuw uit
te breiden. Het uitgraven gebeurt zo dat de weilanden vochtig blijven.

Op steile oevers van meanders en waterlopen groeit
niet veel riet of andere planten. Daardoor kunnen
rietvogels er bijna geen nesten maken en vinden
vissen er geen plaats om te schuilen of zich voort te
planten. Door de oevers er af te schuinen en door
het slib te ruimen verbeteren we de leefomstandigheden. We willen hier en daar ook hengelplaatsen
aanleggen.

e r k e n

Waar maarde

De meander
• oevers afschuinen
• slib ruimen
• hengelplaatsen aanleggen
• een vogelkijkwand zetten
• parkeerplaatsen maken

De landbouwweg tussen de Ruggestraat en
de meander van Waarmaarde
• verlengen tot aan de meander als graspad voor
wandelaars, met langs één kant een knotwilgenrij.

Terreinen van de afdeling Natuur
Op de VMW-terreinen
(naast de zone die voorzien is voor de uitbreiding van de Scheldesluizen)
• struiken verspreid aanplanten

Aan de monding van de centrale afwateringsgracht op de Rijtgracht
• een stuw bouwen
De stuw zal het waterpeil in de Ruggemeersen in de winter op een peil van 11,4 m TAW houden. Zo komt er ’s
winters een bijkomende oppervlakte aan plassen voor,
wat overwinterende vogels zal aantrekken. In het voorjaar zullen de Ruggemeersen uitdampen tot iets boven
het oorspronkelijke zomerpeil.

• de bovenlaag afgraven zodat er zich rietland kan
ontwikkelen langs de Scheebeek
• een vispaaiplaats creëren langs de meander

Deweercoupure
• de bovenlaag afgraven op het perceel ernaast
• slib ruimen

In de Rijtmeersen
• laantjes ruimen
• aanleg bufferstrook langs de Rijtgracht

‘t Vuil Coupuurke
• het opgevulde deel opnieuw uitgegraven
• visstekken maken

Meerstraat, Scheldelaan en Ruggestraat
• luchtleidingen ondergronds brengen

De steenslagweg aan de binnenzijde van de
Bekaertcoupure
• opbreken om plaats te maken voor oeverinrichting
De weg wordt verplaatst naar de buitenzijde van de
Prairiecoupure. Het opbraakmateriaal (steenslag) wordt
hergebruikt als fundering voor de nieuwe weg.

Schalafﬁemeers
• de bovenlaag afgraven

Rechteroever van de Rijtgracht tussen de E.
Balcaenstraat en de Oude Spoorwegberm
• lage dijk (0,5 m) aanleggen
Op het tracé komt een ﬁetspad. Vanaf de Oude Spoorwegberm tot aan de Meersstraat loopt dit ﬁetspad verder op de linkeroever van de Rijtgracht.
• een veilige verbinding naar het sportcentrum van
Avelgem voorzien
Er komt een nieuwe brug voor wandelaars, ﬁetsers en
landbouwvoertuigen over de Rijtgracht

Bekaertcoupure
• aan de binnenkant de bovenlaag afgraven
Zo kan er zich rietland ontwikkelen.
• een bufferstrook aanleggen langs de buitenkant
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Outr ijve en Helkijn
Langs de Moergracht en de Landbeek
• bufferstroken aanleggen

W e r k e n

Avelgem
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Ker khove

W e r k e n

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
afdeling Natuur
Zandstraat 255 bus 3, 8200 Sint-Andries
tel. 050 45 42 80, fax 050 45 41 75
www.vlaanderen.be
- Wim Pauwels,
voorzitter van projectcomité en
projectcommissie,
wim.pauwels@lin.vlaanderen.be
Gemeentebestuur Avelgem
Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem
tel. 056 65 30 30, fax 056 65 30 39

• laantjes uitgraven
• vijf poelen aanleggen
• houtkanten aanplanten
• enkele knotbomenrijen aanplanten
• het populierenbos kappen met behoud
van de ondergroei.Daarna kan het perceel spontaan verbossen.

De steenslagweg langs de meander
• inrichten als ﬁetspad (met tweesporenbeton)

Het laatste deel van de Parochiebeek
(net voor het overstort op de Kerhovecoupure)
• ontdubbelen
De nieuwe bedding ligt in een nat perceel.

Kerkhovecoupure
• oevers afschuinen
• hengelplaatsen aanleggen
• bufferstroken aanleggen

Van 1 tot en met 30 maart 2006 kunt u ofﬁcieel uw mening kenbaar maken over de plannen voor natuurinrichting in de Scheldemeersen. Dat doet u door een brief met uw opmerking, suggestie of bezwaar
te richten aan het natuurinrichtingscomité West-Vlaamse Scheldemeersen, Velodroomstraat 28, 8200
Brugge.
documenten inkijken en de plannen bespreken
Alle rapporten en plannen liggen van 1 tot en met 30 maart ter inzage in het gemeentehuis van Avelgem
en van Spiere-Helkijn. Ook bij de Vlaamse Landmaatschappij in Brugge kunt u in die periode de stukken
inkijken. Of neem een kijkje op www.vlm.be; u vindt er alle documenten.
Op de volgende zitdagen is de projectleider aanwezig om uitleg te geven en om op uw vragen over het
project te antwoorden:
- op 15, 28 en 29 maart
van 10 tot 12 uur en
van 13.30 tot 16 uur
in het gemeentehuis in Avelgem

- op 22 maart
van 10 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16 uur
in het gemeentehuis in Spiere-Helkijn

Gemeentebestuur Spiere-Helkijn
Oudenaardseweg 71, 8587 Spiere-Helkijn
tel 056/45.55.59, fax 056/45.69.30
info@spiere-helkijn.be
- Karel Lemay
milieu-ambtenaar
Vlaamse Landmaatschappij
Velodroomstraat 28, 8200 Brugge
tel. 050 45 81 00, fax 050 45 81 99
www.vlm.be
- Catherine Vanden Bussche,
projectleider,
catherine.vandenbussche@vlm.be
- Karolien Bracke,
communicatieverantwoordelijke,
karolien.bracke@vlm.be
- Frank Stubbe,
beheerovereenkomsten,
frank.stubbe@vlm.be
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In de Plattemeersen
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- Liesbeth Detavernier
milieudienst - milieuambtenaar
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(openbaar onderzoek
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(meer informatie

Eindredactie en graﬁsche vormgeving:
Vlaamse Landmaatschappij,
in samenwerking met afdeling Natuur,
februari 2006.
Verantwoordelijke uitgever:
ir. Roland de Paepe,
Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel

