
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2018 
WERKPLAN 2020 

De Provincie West-Vlaanderen financiert de onderhoudswerken aan de on-
bevaarbare waterlopen van 2de categorie en de bijhorende pompstations. 

Openbaar bestuur, opgericht bij KB van 28/03/1972, bevoegd 
voor de kwantitatieve waterhuishouding op het grondgebied 
van de Steden en Gemeenten Blankenberge, Bredene, Brugge, 
De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. 

Verslag aan de algemene vergadering van de stemgerechtigde ingelanden van de Nieuwe Polder van 
Blankenberge op donderdag 28 november 2019 om 10u00 te Blankenberge in het centrum ‘Duinse Polders’. 
Verslaggever: Ben Demeyere, waarnemend Ontvanger-Griffier. 
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Provincie West – Vlaanderen 

Nieuwe Polder van Blankenberge 

 

Gewone algemene vergadering van de  
stemgerechtigde ingelanden. 

 

 

www.polderblankenberge.be 

Datum: donderdag 28 november 2019 
Plaats: Centrum ‘Duinse Polders’, A. Ruzettelaan 195 te Blankenberge. 
 
09:30 uur Onthaal en inschrijvingen (in de cafetaria). 
10:00 uur Opening van de vergadering. 
 
 

DAGORDE 
 

1. Verslag over de wissel van bestuurssamenstelling. 
2. Aanstelling van de gecommitteerden. 
3. Naamafroeping van de stemgerechtigde ingelanden. 
4. Ontslag Ontvanger-Griffier Patricia Mermuys. Goedkeuring van klerk tot meester. 
5. Benoeming Ben Demeyere tot Ontvanger-Griffier van de Nieuwe Polder van 

Blankenberge. Vaststelling bezoldiging en borgsom. 
6. Verslag over de vorige algemene vergadering. 
7. Verslag over het voorbije dienstjaar. 
8. Goedkeuring van de rekening over het dienstjaar 2018. 
9. Goedkeuring van de Jaarstaat (werkprogramma) 2020. 
10. Goedkeuring geactualiseerde kaart waterlopen. 
11. Goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2020 met inbegrip van de  

wijzigingen aan de begroting 2019 en het vaststellen van de polderbelasting voor 
het aanslagjaar 2020. 

12. Machtiging om op te treden in rechte (zo ver als nodig). 
13. Verkiezing van 1 gezworene. 
14. Verkiezing van een Dijkgraaf. 
15. Bespreking van de algemene belangen.  
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1. Verslag over de wissel van bestuurssamenstelling 
Opmerking: ter bescherming van persoonsgegevens werden delen van deze tekst verwijderd. 

Huidige Algemene Vergadering wordt voorgezeten door Adjunct-Dijkgraaf Michel Brusselle. Geert Demeyere, 
die op de Algemene Vergadering van 2015 nog een mandaat tot Dijkgraaf heeft verkregen tot de Algemene 
Vergadering van 2021 heeft zijn vrijwillig ontslag ingediend als Dijkgraaf en Bestuurslid. Volgende 
gebeurtenissen hebben aanleiding gegeven tot deze wissel van bestuurssamenstelling. 
Patricia Mermuys, Ontvanger-Griffier van de Polder sedert de Algemene Vergadering van 2012, heeft in januari 
2019, totaal onverwacht, haar ontslag als Ontvanger-Griffier overgemaakt aan het Bestuur. Een aanleiding of 
reden voor dit ontslag werd, aan het Bestuur althans, niet meegedeeld. Op 15 januari 2019 is het aangetekend 
schrijven waarin dit ontslag wordt aangekondigd ontvangen op het Polderhuis. In dit schrijven werd als 
opzegtermijn 1 februari tot en met 30 april vooropgesteld.  
Mevr. Mermuys gaf aan het Bestuur duidelijk aan niet langer dan 30 april in dienst van de Polder te willen 
blijven. Op advies van het sociaal kantoor, met akkoord van mevr. Mermuys, wordt de opzegtermijn 
vastgesteld van 21 januari tot en met 21 april, daar deze wettelijk dient te beginnen op een maandag. 
 
Conform artikel 59 van de Polderwet dient het Bestuur te voorzien in de tijdelijke vervanging van de 
Ontvanger-Griffier. Door haar ervaring in de Polder, en het feit dat zij reeds tijdens ziekteperiodes van de 
Ontvanger-Griffier haar taken tot zich nam, werd Annemie Riemaker, contactpersoon polderbelastingen in 
onze polder, gevraagd deze taken, tot huidige vergadering, waar te nemen. Annemie had reeds aangekondigd 
midden 2019 op pensioen te willen gaan. Niettegenstaande het Bestuur getracht heeft haar te overtuigen, 
heeft Annemie alsnog beslist niet op het voorstel in te gaan en van haar pensioen te gaan genieten. 
Daarom werd, op advies van de ontslagnemend Ontvanger-Griffier en andere instanties, een verkorte 
aanwervingsprocedure opgestart. Ben Demeyere heeft als enige gereageerd op de vacature. Na een 
sollicitatiegesprek met het Bestuur werd op de bestuursvergadering van 12 februari overgegaan tot 
aanwerving van Ben Demeyere als beleidsmedewerker, met als doel het overnemen van de taken van de 
Ontvanger-Griffier vanaf haar ontslag tot de benoeming van een nieuwe Ontvanger-Griffier door de Algemene 
Vergadering. Hij is aan deze taak gestart op maandag 25 februari 2019. 
Op de Bestuursvergadering van 16 april 2019, na het neerleggen van het ambt als Ontvanger-Griffier door 
Patricia, heeft Ben de eed afgelegd als Waarnemend Ontvanger-Griffier. Daar artikel 29 van de Polderwet 
duidelijk stelt dat verwantschap tussen het Bestuur onderling en de Ontvanger-Griffier onverenigbaar is tot de 
tweede graad heeft Dijkgraaf Geeft Demeyere zich teruggetrokken als Bestuurslid en Dijkgraaf.  
 

2. Aanstelling van de gecommitteerden 
Volgens artikel 20, 1° van het huishoudelijk reglement wijst de vergadering minstens twee leden van de 
Algemene Vergadering aan om deel uit te maken van het bureau dat de stemverrichtingen zal leiden. Zij hebben 
tevens tot taak de bewijsstukken van de rekening te onderzoeken en de echtheid van de verrichtingen te 
bevestigen. 
 

3. Naamafroeping stemgerechtigde ingelande 
Artikel 13 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat de zitting aanvangt met de naamafroeping van al de 
stemgerechtigde leden. De lijst van de stemgerechtigde ingelanden voor het jaar 2018 werd door het 
Polderbestuur vastgesteld op 9 oktober 2018 en bevat 791 leden. De lijst ligt steeds ter inzage in het Polderhuis 
tijdens de kantooruren. 
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4. Ontslag Ontvanger-Griffier Patricia Mermuys. Goedkeuring van klerk 
tot meester 

Zoals reeds eerder deze vergadering werd meegedeeld heeft mevr. Patricia Mermuys haar ontslag ingediend 
als Ontvanger-Griffier van de Nieuwe Polder van Blankenberge. 
De Ontvanger-Griffier beheert de gelden die aan de Polder toebehoren. Voor het beëindigen van zijn/haar 
ambt dient hij/zij een rekening van klerk tot meester op te maken. Na goedkeuring van deze rekening door de 
Algemene Vergadering wordt de borg ter verzekering van het geldelijk beheer van de Polder, gesteld door de 
Ontvanger-Griffier, vrijgegeven. (conform PW Art.53) 
Gezien haar vooropgestelde vertrekdatum heeft mevr. Mermuys het Bestuur toelating gevraagd het geldelijk 
beheer van de Polder te beëindigen op 31 maart 2019, en op die datum haar rekening van klerk tot meester 
op te maken. Het Bestuur heeft dit voorstel aanvaard. 
Deze rekening omvat een financieel overzicht van het te verantwoorden vermogen op datum van neerlegging 
van het ambt en een financieel verslag over de periode vanaf de laatst goedgekeurde dienstjaarrekening tot de 
neerlegging van het ambt. 
Het te verantwoorden vermogen op de rekeningen van de Polder, op datum van neerlegging van het ambt, 
bedraagt € 1.402.167,39. De voorgelegde stukken en dagboeken staven dit vermogen, de rekening klopt.  
Deze rekening werd door het Bestuur gezien en vastgesteld in zitting van 16 april. De Algemene Vergadering 
wordt verzocht deze rekening goed te keuren. De Algemene Vergadering wordt tevens verzocht de borgsom, 
vastgesteld op € 10.000, vrij te geven. 
Wat betreft de openstaande belastingen wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid registratieprogramma. De 
nog te innen belastingen worden hierop gebaseerd. Onwaarden opgenomen door de gewezen Ontvanger-
Griffier worden als terecht beschouwd en zullen op hun tijd aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. 
 

5. Benoeming Ben Demeyere tot Ontvanger-Griffier van de Nieuwe 
Polder van Blankenberge. Vaststelling bezoldiging en borgsom 

Opmerking: ter bescherming van persoonsgegevens werden delen van deze tekst verwijderd. 
Op 16 april heeft Ing. Ben Demeyere de eed afgelegd als Waarnemend Ontvanger-Griffier van de Polder. Het 
benoemen van een definitieve Ontvanger-Griffier echter, is een bevoegdheid die enkel aan de Algemene 
Vergadering toebehoort.  
Met het oog op de definitieve benoeming van een nieuwe Ontvanger-Griffier in huidige zitting, diende het 
Bestuur een uitgebreide aanwervingsprocedure op te starten. Deze procedure geschiede onder leiding van 
Adjunct-Dijkgraaf Michel Brusselle, gesteund door de Provincie. Om de neutraliteit en de openheid van de 
selectieprocedure te waarborgen werd samengewerkt met een onafhankelijk aanwervingsbureau (Liantis 
Talent Services) en werd een openbare oproep gedaan zodat iedereen die aan de aanwervingsvoorwaarden 
voldeed zich kandidaat kon stellen.  
De examencommissie werd samengesteld uit: 

- Dhr. Michel Brusselle, Adjunct-Dijkgraaf Nieuwe Polder van Blankenberge 
- Dhr. Jan Vandecavey, Directeur dienst waterlopen van de provincie West-Vlaanderen 
- Dhr. Hilaire Sinnaeve, Dijkgraaf Middenkustpolder, gewezen Ontvanger-Griffier Groote West-Polder 
- Dhr. Franky Goethals, Gemeentesecretaris gemeente Zuienkerke 
- Mevr. Deirdre Focquaert, HR-consultant Liantis Talent Services 

De advertentie voor de aankondiging van de aanwerving werd gepubliceerd door Liantis voor een periode van 
een maand. Er werden 2 kandidaturen ingediend. Beide kandidaten voldeden aan de vereiste 
aanwervingsvoorwaarden en werden uitgenodigd om deel te nemen aan de examenprocedure, bestaande uit 
een schriftelijke en een mondelinge proef.  
Na uitnodiging tot de schriftelijke proef heeft éen kandidaat laten weten niet langer deel te nemen aan de 
procedure. De schriftelijke en mondelinge proef werden daarom enkel afgenomen bij de enige overblijvende 
kandidaat, Ben Demeyere. Voor beide delen diende minimum 50% behaald te worden, en minimaal 60% op 
het totaal om te slagen voor de procedure. Het volledig proces-verbaal van de examencommissie over de 
aanwerving kan ingezien worden in het kantoor van de Polder.  
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De benoeming van de Ontvanger-Griffier geschiedt door de algemene vergadering bij geheime stemming (PW 
Art. 50 & Huishoudelijk reglement Art. 32). Te dien einde hebben de stemgerechtigde ingelanden bij de 
inschrijving een stembrief ontvangen waarop u met een X-teken kan aanduiden of u al dan niet akkoord gaat 
met de benoeming van Ben Demeyere tot Ontvanger-Griffier van de Nieuwe Polder van Blankenberge. 
Volgens de Polderwet is de Ontvanger-Griffier verplicht een borgsom te stellen daar hij belast is met het 
geldelijk beheer van de Polder. Het Polderbestuur stelt voor om de borgsom vast te stellen op 10.000 euro. 
 

6. Verslag over de vorige algemene vergadering 
De Algemene Vergadering van de Polder ging vorig jaar door op donderdag 22 november 2018. Het verslag over 
de vergadering werd overgemaakt aan de Heer Gouverneur op 8 januari 2018. De rekening over het dienstjaar 
2017, de begroting voor het dienstjaar 2019 en de belastingvoet van de polderbelasting voor het jaar 2019 
vastgesteld op 17 euro per hectare met een minimum van 17 euro per ingelande, werden door de Deputatie 
goedgekeurd in zitting van 28 februari 2019.  
Het kohier inzake Polderbelasting voor het dienstjaar 2019 bevat 27.435 artikelen voor een totaalbedrag van 
713.962,29 euro en werd door de Deputatie uitvoerbaar verklaard in zitting van 14 november 2019. 
 

7. Verslag over het voorbije dienstjaar 
 Eindafrekening van het dienstjaar 2018 

 
De werken voor rekening van het begrotingsdienstjaar 2018 werden afgewerkt. In het totaal werd voor 
1.271.838 euro geïnvesteerd in het onderhoud en de instandhouding van het waterlopennet. 
 

 
Grafiek 1: Uitgevoerde onderhoudswerken dienstjaar 2018. 

 
In 2018 werden meer dan 37 km trek- en kavelsloten van collectief belang geruimd, waarvan de onderhoudslast 
normaliter ten laste is van de aangelanden. 
 
Aandeel van de besturen in de onderhoudswerken 
 
De wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen bepaalt dat de Provincie de onderhoudskosten 
aan de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie terugbetaalt aan de Polder. Op basis van het decreet van 
28/02/2014 en de gesprekken met de Gemeenten werd het onderhoud van de waterlopen van algemeen 
belang, die categorie 8 gelabeld werden, door de Gemeenten terugbetaald aan de Polder. Het onderhoud van 
de niet-gerangschikte waterlopen valt normaliter ten laste van de Polder.   

464,4 km
Reit- en maaiwerken

€ 441.719 
35%

82,1 km
Ruimingswerken

€ 343.912 
27%

Instandhoudingswerken
€ 486.207 

38%

Dienstjaar 2018 - Uitgevoerde onderhoudswerken
Totaal : € 1.271.838
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 Maai- en ruimingswerken voor het dienstjaar 2018 
 
Het programma van de maai- en ruimingswerken zoals voorzien op de Jaarstaat 2018 werd uitgevoerd.  
 

Maai- en ruimingswerken dienstjaar 2018 

Waterlopennet = 1.136 km Aantal km Bedrag (€) 

Reit- en maaiwerken 464,4 441.719 

Ruimingswerken 82,1 343.912 
Tabel 1: Samenvatting maai- en ruimingswerken 2018. 

 
Er werden meer dan 37 km trek- en kavelsloten van collectief belang geruimd, waarvan de onderhoudslast 
normaliter ten laste is van de aangelanden.  
Het verbrijzelen van het maaisel gebeurt op aanvraag en niet systematisch. De aangelande dient hiervoor een 
plan of schets van de ligging van het te verbrijzelen maaisel over te maken. Indien gewenst kunt u tevens 
langskomen op het Polderhuis, waar een dergelijk plannetje voor u kan gemaakt worden. 
Een deel van het budget gaat ook naar de bestrijding van uitheemse planten of dieren, zogenaamde exoten, die 
door hun explosieve groei of aanwezigheid het natuurlijke evenwicht van het (water-) biotoop verstoren.  
Grote waternavel is de exoot die binnen het werkingsgebied van de polder de meeste problemen oplevert. Deze 
plant vormt in een zeer korte tijd een gesloten tapijt op het wateroppervlak dat de waterafvoer drastisch beperkt 
en problemen veroorzaakt bij de werking van de pompstations. Een specifieke aanpak is noodzakelijk om de 
exoten te verwijderen en verdere verspreiding te voorkomen. Relatief kleine haarden worden manueel 
verwijderd. Grotere haarden worden machinaal verwijderd waarbij, indien mogelijk, de korfmaaier wordt 
afgedekt met een vlechtwerk van metaaldraad en het maximes uitgeschakeld wordt. De Polderwerkman schept 
de in het water overgebleven resten onmiddellijk af. Na zowel manuele als mechanische bestrijding moet de 
toestand nauwlettend opgevolgd worden. De nazorg gebeurt door de Polderwerkman samen met de 
rattenvanger van de desbetreffende gemeente, die bij controle elke hergroei manueel verwijderen.  
Dankzij samenwerking tussen de Provincie, de verschillende gemeenten, het departement MOW (voor de 
baangrachten) en de Polder zijn de grote gekende haarden momenteel onder controle. Nazorg blijft hierbij 
steeds zeer belangrijk. Ook blijven hier en daar nog nieuwe haarden opduiken. 
 

 
Figuur 1: Grote waternavel vormt een gesloten tapijt op de 
waterloop. 

 
Figuur 2: Machinaal verwijderen van grote waternavel met 
manuele nazorg. 

 
De reuzenberenklauw komt vooral voor op wegbermen en braakliggende gronden. Ook op de taluds van 
waterlopen tiert de plant plaatselijk weelderig. Deze woekerplant wordt tot vijf meter hoog en heeft in de zomer 
paraplugrote, witte bloemschermen met een diameter tot een halve meter.  
Eén plant verspreidt tot 100.000 zaden. De enorme bladeren zijn behaard. Contact met de bladeren kan ernstige 
brandwonden veroorzaken. Het sap van de bladeren is zeer giftig. 
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Figuur 3: Een ‘veld’ met reuzenberenklauwplanten. 

 

 
Figuur 4: Brandwonden na aanraking met 
reuzenbereklauw.1 

 
De bestrijding van dierlijke exoten richt zich vooral op de rattenvangst, de afvangst van nijlganzen, het schudden 
en/of prikken van de eieren van grauwe en Canadese ganzen.  
Nijlganzen komen in het wild voor in Afrika, ten zuiden van de Sahara en in de Nijlvallei. De dieren werden in het 
verleden geïmporteerd als siervogel. Door ontsnappingen komen ze in het wild voor. De vogels weten zich goed 
aan te passen aan de nieuwe omgeving en blijven hier jaarrond. Nijlganzen vormen een bedreiging voor de 
inheemse biodiversiteit door onder andere competitie voor ruimte en voedsel. In 2018 zette de Nieuwe Polder 
van Blankenberge de samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, ANB en Inagro voor de afvangst van de 
Nijlgans verder. De ganzen worden vanaf het voorjaar tot in het najaar met een vangkooi (die door de 
polderwerkman, Urbain, werd gemaakt) afgevangen met behulp van een loknijlgans. In 2018 werden in een 
weide in de Meerkerkse Moeren 44 nijlganzen gevangen.  
 

  

 
1 https://yoo.rs/h.tide/blog/reuzen-berenklauw-niet-aanraken-1496042539.html 

 
Figuur 5: De nijlgans. 

 
Figuur 6: Afvangst van nijlganzen met vangkooi en lokvogel. 
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 Oeverbeschermings- en instandhoudingswerken voor het dienstjaar 2018 
 
Oeverbeschermings- en instandhoudingswerken worden uitgevoerd om afkalvingen van de oevers tegen te gaan 
en deze te stabiliseren zodanig dat de reguliere breedte en diepte van de waterloop gegarandeerd wordt en een 
goede waterdoorstroming verzekerd blijft. Hierna volgt een greep uit de uitgevoerde werken van grotere 
omvang. Niet alle uitgevoerde projecten worden overlopen. 
 
7.3.1 Waterlopen 2de categorie 
1 Waterloop O.3.5. ‘Dopszwin’ te Klemskerke (De Haan), stroomafwaarts de Vlissegemstraat 
 
De oevers van deze waterloop kalven in de loop der tijd steeds verder af, waardoor de goede doorstroming van 
de waterloop belemmerd wordt. Deze waterloop is van essentieel belang om de afvoer te verzekeren van het 
Bromzwin, waarop het regenwater van de wijk Vosseslag overstort aan de Kennedylaan, maar ook voor de 
waterloop WO.3.5.5. die het regenwater van het westelijk deel van De Haan ontvangt ter hoogte van de 
sportinfrastructuur aan de Nieuwe Steenweg. In de vorige dienstjaren werden instandhoudingswerken aan het 
Dorpszwin stroomafwaarts de waterloop uitgevoerd tot aan de Noordede. Er werd voorgesteld om in 2017, 
stroomopwaarts de werken in 2016, beide oevers aan te leggen met een natuurtechnisch profiel. Omwille van 
andere prioriteiten (Blankenbergse Vaart) en rekening houdende met het beschikbare budget kon dit werk in 
2017 niet uitgevoerd worden. Daarom werd dit werk uitgevoerd in 2018. Hier werd gewerkt met een getrapt 
profiel met houten palen en planken. 
 

 
Figuur 7: Ligging inrichtingswerken Dorpszwin. 

 
Figuur 8: Situatie voor de werken: afkalvende oever. 

 
Figuur 9: Plaatsen van houten palen en planken. 

 
Figuur 10: Inrichting Dorpszwin met getrapt profiel. 
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2 Waterloop B.1.7. ‘Kruisilader’ te Zuienkerke, langs de Nieuwe Steenweg 
 
Net naast de waterloop de Kruisilader ligt een gewestweg, de Nieuwe Steenweg genaamd. De waterloop ligt 
veel lager dan de weg, wat zorgt voor zeer onstabiele oevers. Naast de kronkelende weg plaatste men in het 
verleden uit veiligheidsoverwegingen voor de weggebruikers een vangrail. Een klein deel van het talud van de 
waterloop werd verstevigd met baksteenmetselwerk. Om veiligheidsredenen wenste MOW als bevoegde 
wegbeheerder een nieuwe gefundeerde vangrail te plaatsen. Gezien de onstabiele berm was het tevens 
noodzakelijk om het talud van de waterloop vast te leggen. Daarom werd de waterloop stroomafwaarts de 
kruising met de weg tot aan de stuw over een lengte van 235 meter in 2018 ingericht.  
Het talud langs de zijde van de weg werd omwille van stabiliteitsredenen voor de weg en infrastructuur ingericht 
met een teenversterking en drainerende betonstenen. Ter hoogte van de meest kritische punten en als gevolg 
van de instabiliteit van de naastliggende weg en vangrail werd een deel van het talud met beton verstevigd.  
Het talud aan landzijde werd een getrapt profiel met houten palen en planken toegepast. 
 

 
Figuur 11: Ligging inrichtingswerken Kruisilader. 

 
Figuur 12: Situatie voor de werken: afkalvende en 
onstabiele oevers. 

 
Figuur 13: Situatie voor de werken: afkalvende en 
onstabiele oevers, verzakking in gewestweg. 

 
Figuur 14: Inrichting Kruisilader met getrapt profiel aan de 
kant van de weide en verstevigde oever langs de weg. 
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3 Waterloop O.5. ‘Jabbekebeek’ te Jabbeke, stroomafwaarts de Boerenmolen 
 
De oevers van deze waterloop kalven met de jaren steeds verder af. De uitweg die gelegen is naast de waterloop 
werden bijgevolg bijna onbruikbaar, en de doorstroming van de waterloop werd beperkt.  
Om stabiliteitsredenen werd de oever aan de zijde van de landweg versterkt met riettegels. 
 

 
Figuur 15: Situatie voor de werken: sterk afkalvende oever 
naast landweg. 

 
Figuur 16: Inrichting Jabbekebeek met riettegels naast 
landweg. 

 
4 Waterloop O.3.A. ‘Noordgeleed’ te Oudenburg, langs de Passendalesteenweg 
 
De oever van het Noordgeleed, langs de Passendalesteenweg in Oudenburg vertoonde plaatselijke afkalvingen. 
Hierdoor begon de Passendalesteenweg, die een stuk hoger gelegen is te verzakken. Om verdere schade, en 
nieuwe schade na herstellingen aan de weg te vermijden werd een stuk van de waterloop ingericht. Deze 
inrichting heeft zich beperkt tot slechts éen oever.  
Ook hier werd om stabiliteitsredenen gekozen voor een versterking in riettegels.  
 

 
Figuur 17: Inrichting Noordgeleed langs de Passendalesteenweg met riettegels. 

 
5 Pompen effluentwater RWZI Brugge 
 

Ten gevolge van het droge voorjaar 2018 was deze zomer een watertekort in de Polder en was alle extra water 
in de waterlopen welkom. Ter hoogte van het RWZI Brugge is reeds een captatiepunt voorzien om (gezuiverd) 
effluentwater terug in de Polder te lozen. Dit captatiepunt heeft echter een beperkte capaciteit, waardoor 
sowieso een bepaald debiet in het kanaal Brugge-Zeebrugge wordt geloosd via een overstort. Dit gebeurt via 
buizen op de terreinen van het RWZI die lozen in een gracht aan de overkant van de Pathoekeweg. Deze gracht 
is volledig gescheiden van de polderwaterlopen.  
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Om de capaciteit van deze captatie te vergroten werd deze zomer op de terreinen van het RWZI een pomp 
geplaatst om dit water alsnog in de polderwaterlopen te pompen. Daar ter hoogte van het bestaande 
captatiepunt het niveauverschil te groot was, kon enkel aan de andere kant van het terrein (ter hoogte van de 
Pathoekeweg) gepompt worden, waardoor een fietspad gekruist moest worden.  
 

 
Figuur 18: Inplanting effluent RWZI Brugge. 

 
Figuur 19: Pompinstallatie effluentwater. 

 
Figuur 20: Overbrugging fietspad voor effluentwater. 
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6 Herstelling en renovatie sas Zwankendamme 
 
Het historische sas op de Lisseweegse vaart, net voor de dorpskom van Zwankendamme vertoonde reeds enige 
tijd gebreken waardoor de stabiliteit van dit kunstwerk in gedrang kwam. De voegen tussen de stenen 
bijvoorbeeld waren nagenoeg allemaal verdwenen. 
Daarom werd in 2018 geïnvesteerd in een kleinschalige renovatie van dit sas.  
Door het herstellen van de voegen zal minder onkruid in de voegen groeien, en zal zo minder schade aan het 
kunstwerk optreden. 
 

 
Figuur 21: Situatie na herstelling sas. 

 
7.3.2 Waterlopen van algemeen belang (8e categorie) 
In overleg met de Gemeentebesturen werd een beperkt krediet voorzien om plaatselijk oeverinrichtingswerken 
en instandhoudingswerken te kunnen uitvoeren bij onvoorziene omstandigheden. In samenspraak met de 
Steden en Gemeenten werden onder andere onderstaande werken uitgevoerd.  
 
1 Stad Blankenberge: Ruimen, heraanleg en opkuis vijver Grote Edestraat 
 

In opdracht van de stad Blankenberge werd de vijver ter hoogte van de Grot Edestraat geruimd en opgekuist. 
Tevens werden de oevers aangelegd met een enkele rij palen en planken. 
 

 
Figuur 22: Herinrichting vijver Grote Edestraat. 
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2 Gemeente Zuienkerke: Baangracht langs de Klinkestraat 
 
In opdracht van de gemeente Zuienkerke werd langs de Klinkestraat een kopmuur hersteld, een nieuwe 
kopmuur geplaatst, een korte oeverversteviging geplaatst en een uitwijkstrook heraangelegd.  
 

 
Figuur 23: herstelling kopmuur en aanleg 
oeverversteviging. 

 
Figuur 24: Heraanleg uitwijkstrook. 

 
7.3.3 Polderwaterlopen (9e categorie) 
Diverse werken aan polderwaterlopen werden op initiatief van de Polder zelf uitgevoerd. Hierbij een 
voorbeeld van dergelijk werk. 
 
Herstelling oever B.1.8.1. langs Spreeuwenstraat te Brugge na ongeval 
 
De oever van de polderwaterloop langs de Spreeuwenstraat te Brugge was volledig verzakt na een ongeval met 
een vrachtwagen op deze plaats. De Polder heeft deze oever terug volledig hersteld. Na een moeilijke procedure 
zijn deze kosten verhaald op de (buitenlandse) chauffeur. 
 

 
Figuur 25: Oever van de waterloop volledig verwoest na 
ongeval. 

 
Figuur 26: Herstelde oever. 
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8. Rekening over dienstjaar 2018 
De gewone dienst van de begrotingsrekening 2018 wordt afgesloten met een bedrag van 2.905.774,20 € aan 
ontvangsten en 1.691.053,32 € aan uitgaven. Dit resulteert in een boekhoudkundige boni voor de gewone dienst 
van 1.214.720,88 €.  
Als er rekening gehouden wordt met de nog te innen sommen en de vastgelegde uitgaven voor de aangegane 
verbintenissen vertoont het uiteindelijke rekeningresultaat een overschot van 1.212.622,96 €.  
 
De buitengewone dienst van de begrotingsrekening van 2018 wordt afgesloten met een bedrag van 114.698,26 
€ aan ontvangsten en 125.482,26 € aan uitgaven. De buitengewone dienst vertoont aldus een boekhoudkundige 
mali van 10.784,00 €.  
Als ook hier rekening gehouden wordt met de nog te innen sommen en de vastgelegde uitgaven voor de 
aangegane verbintenissen, vertoont het uiteindelijke rekeningresultaat een overschot van 29.518,13 €.  
 
De reservefondsen bedragen 265.000,00 €. De dienst orde vertoont een boni van 130,63 € (ten onrechte 
betaalde bedragen aan de Polder en borgsommen).  



Nieuwe Polder van Blankenberge Jaarverslag 2018 en werkplan 2020  Pag. 15 



Nieuwe Polder van Blankenberge Jaarverslag 2018 en werkplan 2020 Pag. 16 

9. Goedkeuring van de Jaarstaat (werkprogramma) 2020 
 Onderhouds- en instandhoudingswerken 

9.1.1 Maai- en ruimingswerken 
 
De waterlopen in het gebied van de Nieuwe Polder van Blankenberge hebben doorgaans een beperkt profiel en 
een vlak verloop. In het voorjaar neemt de plantengroei explosief toe, met als gevolg dat het afvoerend 
vermogen van de waterloop zeer sterk afneemt en praktisch tot nul gereduceerd wordt, met wateroverlast tot 
gevolg. Het beperken of voorkomen van wateroverlast en schade is een grote uitdaging, waar de Polder blijvend 
aandacht voor heeft. Om preventief wateroverlast te voorkomen is een zorgvuldig en uitgebreid onderhoud van 
de waterlopen van essentieel belang. Op deze manier kan de waterloop ten allen tijde zijn bufferend en 
afvoerend vermogen behouden. 
Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit Natuurbehoud wordt sedert het werkingsjaar 2000 een aangepaste 
methodiek toegepast, die streeft naar een meer dynamische en gedifferentieerde uitvoering van de werken. 
Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden. Een aantal waterlopen, zoals het 
Lisseweegs vaartje, de Smalle watergang, het Bredewegzwin en de Jabbeekse beek, worden een eerste maal 
gemaaid in de periode van 16 juni tot 15 juli. Deze waterlopen zijn namelijk belangrijk voor de bevloeiing van de 
polder of zijn zeer overstromingsgevoelig en kunnen bij zware buien aanzienlijke schade veroorzaken aan 
bewoning. Onder de noemer maaiwerken behoort ook het maaien van oeverzones en – enkel op aanvraag van 
de ingelanden – het verbrijzelen van het maaisel.  
Naast maaiwerken worden ook ruimingswerken uitgevoerd wanneer de goede waterafvoer of bevloeiing niet 
meer verzekerd is door grote slibafzetting. Hieronder wordt het uitbaggeren van slib verstaan. Dikwijls kampt 
men ook met plaatselijke afschuivingen van het talud. Deze worden terzelfdertijd hersteld volgens het 
oorspronkelijk profiel. Een andere reden om over te gaan tot ruimingswerken is om een behoorlijk peil te 
garanderen met het oog op de instandhouding van het visbestand. Ook diverse werken, zoals het ruimen van 
overwelvingen, verkruimelen of afvoeren van specie (in bijzondere gevallen), het wegnemen van het drijvend 
vuil en opstoppingen aan roosters en stuwen en andere hoogdringende ruimingswerken om wateroverlast of 
verdroging op te lossen of te voorkomen behoren tot de ruimingswerken. 
Een deel van het budget gaat naar het bestrijden van uitheemse planten en dieren, ook exoten genoemd. De 
grote waternavel kan explosief groeien in de waterloop, waardoor de waterdoorvoer volledig gestremd wordt. 
De grachten en waterlopen t.h.v. de autosnelweg E40 in Jabbeke worden sinds enkele jaren geteisterd door de 
explosieve groei van waternavel. In het verleden heeft de Polder reeds veel werk gespendeerd aan de 
waternavelbestrijding. Vooral de baangrachten, die onder de bevoegdheid van MOW (Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken) vallen, zijn gecontamineerd. Dit maakte dat het voor de Polder dweilen met de kraan 
open was. Onder het motto dat ieder zijn verantwoordelijkheid dient te nemen in het kader van het 
voorzorgsbeginsel en de afsprakennota die getekend werd bij de overdracht van de waterlopen in het kader van 
doorbraak 63 werd de waternavelbestrijding sinds eind 2015 grondig aangepakt. Na overleg wordt er met MOW, 
de Gemeente Jabbeke, de Provincie en de Polder samen gestreden om de waternavel te bestrijden en zoveel 
mogelijk onder controle te houden. 
Zoals sinds eind 2016 het geval is, wordt het deel dat door de aannemer uitgevoerd werd, onder coördinatie van 
de Polder, ook in 2020 door de aannemer uitgevoerd. Voor 2020 wordt dit zoals in 2017 specifiek in de 
aanbestedingsopdracht voorzien in het hoofdstuk maaiwerken met terugbetaling door de Provincie. Een deel 
van voorgaande bestrijding wordt door personeel van de Polder uitgevoerd. Daarnaast blijven de Polder en de 
Gemeente Jabbeke de nazorg in het oostelijk deel van het gebied op zich nemen. De waternavelbestrijding op 
het grondgebied van Oudenburg blijft de Stad zelf uitvoeren. Machinale uren zitten net zoals vroeger vervat in 
het ruimen. Er mag gesteld worden dat de groei van grote waternavel in alle grachten of waterlopen onder 
controle is, maar dat de nazorg in 2020 een belangrijke vereiste is. Wat de bestrijding in de baangrachten van 
de autosnelweg (MOW) betreft kan gesteld worden dat er vorderingen gemaakt werden. Bepaalde delen, vooral 
dan t.h.v. het Flaminckapark, blijven echter nog een moeilijk gegeven zodat het in het verleden nodig was om 
dit deel machinaal te verwijderen. Ook hier is het belangrijk om de bestrijding in 2020 verder te zetten, want 
enkel wanneer alle partijen man en macht blijven inzetten kan het gebied waternavelvrij gemaakt en gehouden 
worden. 
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Reuzenberenklauw woekert langs de oevers en bevat sappen die bij aanraking met de huid ernstige 
brandwonden kunnen veroorzaken. Het is van groot belang dat er bij exotengroei snel gehandeld wordt. 
Vandaar een oproep aan de ingelanden om een extra oogje in het zeil te houden en bij vaststelling van 
exotengroei, dit zo snel mogelijk te laten weten aan de Polder. 
De bestrijding van dierlijke exoten zal zich in 2020 ook vooral richten op rattenvangst, de afvangst van nijlganzen 
en het schudden en/of prikken van de eieren van grauwe en Canadese gans. Daarnaast wordt jaarlijks in 
samenwerking met de Provincie en Inagro een afvangst van volwassen dieren en hun jongen uitgevoerd aan de 
Sint-Pietersplas te Sint-Pieters (Brugge). De gevangen dieren worden vervolgens geëuthanaseerd. Wanneer dit 
nodig blijkt zullen dergelijke afvangsten ook in 2020 uitgevoerd worden. 
De laatste muskusrat op het grondgebied van de Nieuwe Polder van Blankenberge werd gevangen in 2009. 
Sindsdien is de Polder ‘muskusratvrij’. Sinds enkele jaren is de muskusrat terug in opmars vanuit Nederland, 
Frankrijk en Wallonië. Ondanks de vele inspanningen in de grensgebieden wordt de muskusrat steeds dichter 
aan de grens van de Nieuwe Polder van Blankenberge waargenomen. Het is dan ook van cruciaal belang dat er 
in 2020 verder nauwlettend gewaakt wordt en indien er een exemplaar waargenomen wordt deze zo snel als 
mogelijk verwijderd wordt. 
 

 
Figuur 27: Dieren worden geëuthanaseerd na afvangst. 

 
Onderstaande tabellen geven de geplande maai- en ruimingswerken en de bijhorende kosten weer. Bij de 
ruimingswerken zijn 30 km kavelsloten van collectief belang opgenomen. 

 Maaiwerken 2020 Ruimingswerken 2020 

Cat. bestuur/gemeente V.H.-m Bedrag (€) V.H.-m Bedrag (€) 

2de categorie (Provincie) 276.022 314.412 13.278 127.835 

Waterlopen van algemeen belang 
(Gemeenten – categorie 8)  

    

      Blankenberge 5.262 4.631 578 4.564 

      Bredene 2.449 4.760 600 4.111 

      Brugge 1.265 1.098 150 1.466 

      De Haan 4.214 3.871 1.501 10.717 

      Jabbeke 13.750 11.782 2.269 15.903 

      Oudenburg 5.282 4.464 1.601 5.861 

      Zuienkerke 7.237 6.335 1.167 8.112 

Subtotaal Gemeenten 39.459 36.940 7.866 50.734 

Niet-gerangschikte waterlopen 
(Polder - categorie 9) 

122.765 95.286 42.151 124.564 

Algemeen totaal 438.246 446.638 63.295 303.133 
Tabel 2: Overzicht maai- en ruimingswerken 2020 per bestuur. 2 

 
2 Eventuele afwijkingen van totalen t.o.v. de gedetailleerde raming zijn het gevolg van de afronding tot op de euro en de opsplitsing in 
deelrubrieken. 
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9.1.2 Oeverbeschermings- en instandhoudingswerken 
 
De (her-)inrichting van een waterloop gebeurt vooral in functie van het stabiliseren van de oever om afkalvingen 
tegen te gaan en de waterdoorstroming te verbeteren. Polderwaterlopen zijn kunstmatige waterlopen, meestal 
gegraven met een taludhelling van minder dan 4/4. In samenhang met de typische bodemopbouw van de polder, 
bestaande uit (zware) klei op zand of veen, vormt zich een instabiele toestand waardoor er gemakkelijk 
oeverafkalvingen optreden. Andere factoren die aanleiding geven tot afkalving zijn het ontbreken van begroeiing 
aan de teen van het talud en de sterke golf- en stroombelasting bij langdurig overmatige neerslag en 
stormwinden, die het talud en de oevers dermate kunnen verzwakken dat ze afschuiven. De afgespoelde grond 
doet de waterloop aanslibben en brengt de waterafvoer en de bevloeiing in het gedrang. Het is derhalve 
noodzakelijk om de oeverzone vast te leggen teneinde de afwaterings- en bevloeiingsfunctie van de waterloop 
in stand te houden. Het afkalven van de oevers is tevens nefast voor het behoud en de ontwikkeling van de 
oevervegetatie. Door het wegspoelen van de grond worden de planten losgerukt en sterven ze af. De geringe 
waterdiepte t.g.v. de aanslibbing van de waterloop brengt tevens de overlevingskansen van de vissen bij 
ijsvorming in het gedrang. In de zomer veroorzaakt de hoge watertemperatuur in de sliblaag fysicochemische 
reacties, waardoor het zuurstofgehalte in het water daalt en het water ontaardt met vissterfte tot gevolg. 
Tenslotte moet het vastleggen van de oeverzone tevens de eigendomsrechten van de aangelanden vrijwaren. 
Bij het vastleggen van de oeverzone wordt de nodige aandacht besteed aan de ecologische functie van de 
waterloop en de zorgplicht voor de natuur. De oeverbeschermingswerken worden zo veel mogelijk uitgevoerd 
volgens de handleiding voor de natuurtechnische inrichting en het onderhoud van waterlopen. Waar mogelijk 
wordt gebruik gemaakt van een getrapt profiel. Ter hoogte van de waterlijn wordt een kleine plasbermzone 
(horizontaal banket) aangelegd, waardoor ideale omstandigheden gecreëerd worden voor de ontwikkeling van 
een soortenrijk biotoop en waardevolle ecologische situaties. 
In vele gevallen zoals langs wegenis of bij ontstentenis van de nodige ruimte, is het gebruik van open 
betonstenen noodzakelijk om de stabiliteit te verzekeren. Hierbij worden aangepaste geprefabriceerde 
elementen gebruikt waarbij de doorgroeiopeningen van de betonstenen vergroot werden tot 1/3 van de 
oppervlakte (riettegels). Hierdoor kan de oevervegetatie zich maximaal hernemen. 
 
Naast de mogelijkheid die de Algemene Vergadering aan het Polderbestuur biedt op te treden waar nodig bij 
onvoorziene omstandigheden en binnen de goedgekeurde begrotingskredieten, bevat de Jaarstaat een aantal 
uitgewerkte voorstellen. Hierna volgt een korte opsomming van de belangrijkste werken. 
 
A. Aan onbevaarbare waterlopen 2de categorie in samenwerking met de Provincie 
1 Waterloop nr. B.1.5. ‘Kerkevliet’ te Nieuwmunster (Zuienkerke), vervanging van de bestaande 

overwelving achter de woningen langs de Doelhofstraat op een nieuw tracé en aansluiting met 
oeverversteviging tot de Brugsesteenweg 

 
Het Provinciebestuur en het Gemeentebestuur Zuienkerke hebben met een Win-Vorm wedstijd enkele 
ontwerpers aangesteld om een masterplan op te maken voor het dorpscentrum van Nieuwmunster. Het 
gevraagde resultaat van het masterplan is het ruimtelijk beter intekenen van het niet ontwikkeld woongebied 
in de deelgemeente. Om het masterplan wettelijk uit te voeren wordt een GRUP opgemaakt. De VLM maakt 
samen met de landcommissie de ruilakten op om dit GRUP uit te voeren. 
Boven de bestaande overwelving van de waterloop in het dorp zijn door de jaren heen woningen, bijgebouwen 
en terrassen gebouwd en tuinen aangelegd. Tijdens de besprekingen in kader van het masterplan en het GRUP 
werd voorgesteld om een nieuwe, open waterloop te voorzien achter de woningen en tuinen, in het nieuw te 
ontwikkelen gebied. Zowel de aanpalende bewoners als de eigenaar van deze te ontwikkelen grond stelden 
hiertegen hun veto. Hierdoor dreigde de aanpassing van de waterloop uit het project geschrapt te worden, 
waardoor de bestaande, verouderde overwelving zou behouden blijven, met de gekende risico’s. 
Het enige alternatief om de risico’s van een verouderde overwelving te vermijden is het aanleggen van een 
nieuwe overwelving in de te ontwikkelen grond. Hiervoor wordt een ondergrondse erfdienstbaarheid voorzien, 
en wordt deze zone ingekleurd als bouwvrije zone in het masterplan en GRUP. 
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Langs het verlengde van deze waterloop, richting de Brugsesteenweg, wordt naast de open waterloop een twee-
sporenweg voorzien voor fietsers, wandelaars en ontsluiting van de aanpalende landbouwpercelen. Ten 
noorden van de waterloop wordt bebouwing voorzien met ontsluiting via de Doelhofstraat. Om beschadiging te 
vermijden wordt de erfdienstbaarheid langs de waterloop beperkt, maar wordt, naast de tweesporenweg, een 
extra erfdienstbaarheidszone voorzien voor slib- en rietdeponie.   
Om het onderhoud en de instandhouding van de waterloop te garanderen wordt voorgesteld om in 2020 zowel 
de nieuwe overwelving in te richten als ook de rest van de waterloop langs de toekomstige tweesporenweg in 
te richten. Deze werkzaamheden dringen zich op in 2020 daar de omgevingsaanleg voor het masterplan nog niet 
is aangevat en alle werkzaamheden nu nog in braakliggend terrein kunnen gebeuren. 
Om een goede doorstroming te verzekeren wordt voorgesteld de nieuwe overwelving uit te voeren in betonbui-
zen met een diameter van 1 meter en 4 controleputten. Voor de open waterloop wordt voorgesteld deze in te 
richten met riettegels. 
 

 
Figuur 28: Waterloop B.1.5.: voorstel in te richten deel.  (Inzet: ‘Kerkevliet’ vanaf de Brugse Steenweg.) 

 
2 Waterloop nr. WO.3.5. ‘Bromzwin’ te Klemskerke (De Haan), stroomopwaarts de werken in 2016 tot aan 

de reeds uitgevoerde werken t.h.v. de hoeve ‘Zwaluwnest’ 
 
De taluds van deze waterloop kalven gestadig af en worden instabiel waardoor de situatie gevaarlijk is voor het 
landbouwgebruik. Door het afschuiven van de oevers wordt de doorvoer van het water sterk vertraagd. In de 
vorige dienstjaren werden instandhoudingswerken aan het Dorpszwin stroomafwaarts de waterloop uitgevoerd 
tot aan de Noordede. Deze waterloop is van essentieel belang om de afvoer te verzekeren van het Bromzwin, 
waarop het regenwater van de wijk Vosseslag overstort aan de Kennedylaan, maar ook voor de waterloop 
WO.3.5.5. die het regenwater van het westelijk deel van De Haan ontvangt ter hoogte van de sportinfrastructuur 
aan de Nieuwe Steenweg. Stroomopwaarts de werken van 2016, over een lengte van 1.275 m tot aan de in het 
verleden uitgevoerde oeverversterking, doorkruist de waterloop vooral landbouwgebied. 
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Er wordt voorgesteld om beide oevers natuurtechnisch aan te leggen. Om budgettaire redenen werd dit project 
gespreid over meerdere jaren. Voor 2019 werd voorgesteld om 550 m vanaf de Vlissegemstraat in te richten 
met een teenversterking en een waterlijnversterking met eikenhouten planken.  
Aangezien deze werken bepaalde natuurgevoelige gebieden doorkruisen diende hiervoor een 
omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Bij opmaak van de jaarstaat was deze procedure nog lopende. 
Steeds werd ervan uitgegaan dat de geplande werken voor 2019 konden doorgaan. In de jaarstaat van 2020 
werd daarom voorzien om de volgende 200 m in te richten. Momenteel is echter duidelijk geworden dat in de 
omgevingsvergunning voorwaarden zijn opgenomen waardoor in 2019 niet aan het Bromzwin kan gewerkt 
worden. Het voorziene budget voor 2019 wordt daarom aangewend om de oeverversteviging langs het 
Kerkevliet in Nieuwmunster uit te voeren, waardoor het daarvoor voorziene budget in 2020 vrijkomt. Er wordt 
voorgesteld dit budget aan te wenden om in 2020 een zone van 470 m in te richten langs het Bromzwin. 
 

 
Figuur 29: Waterloop O.3.5.: voorstel in te richten deel.  (Inzet: afkalvende oevers als beperkende factor voor waterafvoer.) 

 
B. Diverse oeverbeschermingswerken aan niet-gerangschikte waterlopen (categorie 8 en 9) 
 
In overleg met de Gemeentebesturen wordt een beperkt krediet voorzien om plaatselijk oeverbescherming- en 
instandhoudingswerken te kunnen uitvoeren bij onvoorziene omstandigheden. Ook de Polder voorziet een 
beperkt krediet om in dringende gevallen onmiddellijk te kunnen optreden. Voor 2020 zijn er geen specifieke 
voorstellen. 
 
Kostprijs. 
De kostprijs van de oeverbescherming- en instandhoudingswerken voorzien in de jaarstaat wordt geraamd op 
430.688 euro. Door de wijziging in uitvoering ten gevolge van de beperkende voorwaarden opgenomen in de 
omgevingsvergunning van het Bromzwin worden de effectief uit te voeren werken volgens het bestek voor het 
werkjaar 2020 geraamd op 430.502 euro. 
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 Oeverbescherming- en 
instandhoudingswerken dienstjaar 2020 

 Jaarstaat 2020 Bestek 2020 

Cat. bestuur/gemeente Bedrag (€) Bedrag (€) 

2de categorie (Provincie) 378.536 378.350 

Waterlopen van algemeen belang 
(Gemeenten – categorie 8)  

  

      Blankenberge 3.868 3.868 

      Bredene 1.901 1.901 

      Brugge 0 0 

      De Haan 6.679 6.679 

      Jabbeke 3.821 3.821 

      Oudenburg 6.183 6.183 

      Zuienkerke 7.599 7.599 

Subtotaal Gemeenten 30.051 30.051 

Niet-gerangschikte waterlopen 
(Polder - categorie 9) 

22.101 22.101 

Algemeen totaal 430.688 430.502 
Tabel 3: Overzicht kostprijs oeverbescherming- en instandhoudingswerken per categorie en betalend Bestuur in 2020.2 

 
Totale raming van de uit te voeren werken 
De totale raming per soort werk is opgenomen in de onderstaande tabel. 

 Samenvatting onderhoudswerken 
dienstjaar 2020 

 Jaarstaat 2020 Bestek 2020 

Waterlopennet = 1.136 km Bedrag (€) Bedrag (€) 

Reit- en maaiwerken (438 km) 446.638 446.638 

Ruimingswerken (63,3 km) 303.133 303.133 

Oeverbescherming- en instandhoudingswerken 430.688 430.502 

TOTAAL 1.180.459 1.180.273 
Tabel 4: Samenvatting kostprijs onderhoudswerken 2020. 2 

 
Aandeel van de Besturen in de onderhoudswerken 2020 
De voorstellen worden overlegd met de Provincie en de Gemeentebesturen met het oog op de terugbetaling 
van de kostprijs van de werken volgens het regime van de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare 
waterlopen en de gemaakte afspraken met de Gemeentebesturen. Bij de Gemeentebesturen wordt een forfait 
van 5% aangerekend als tussenkomst van de algemene kosten. 
 

Onderhoudswerken 2020 
Aandeel per bestuur (cfr. bestek) 

 Onderhoudswerken 2020 
Aandeel Gemeentebesturen 

Bestuur Bedrag (€)  Gemeente Bedrag (€) 

Provinciebestuur 820.597  Stad Blankenberge 13.716 

Gemeentebesturen 123.613  Gemeente Bredene 11.311 

Polder 241.951  Stad Brugge 2.693 

TOTAAL 1.186.161  Gemeente De Haan 22.330 

   Gemeente Jabbeke 33.081 
  Stad Oudenburg 17.333 

  Gemeente Zuienkerke 23.149 

   TOTAAL 123.613 
Tabel 5: Aandeel Besturen en gemeentebesturen in onderhoudswerken 2020. 2 
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 Verbeteringswerken 
9.2.1 Overzicht investeringsprogramma - reeds uitgevoerde projecten 
 
Zodra het waterhuishoudingsplan (WHP) goedgekeurd was heeft de Polder een aantal prioritaire acties uit het 
waterhuishoudingsplan ingediend bij de Vlaamse Overheid om opgenomen te worden in het 
investeringsprogramma (IP) voor subsidiëring van projecten van Polders en Wateringen. 
Het betreft inzonderheid: 

1) Automatisatie van de waterbeheerinstallaties op de Lisseweegse vaart (IP 2008). 
- Uitgevoerd in 2009 (oplevering: 6/10/2010). 
- Investeringskost  281.583,41 €. 

2) Inrichtingswerken aan het Kromzwin /Vlissegemzwin te De Haan over een afstand van 978 m (IP2009). 
- Uitgevoerd in 2010-2011 (oplevering 25/10/2011). 
- Investeringskost: 324.601,43 €. 

3) Herinrichting van de Blankenbergse vaart (nr. WB.1. - 2de categorie) vanaf de Kapellebrug tot aan de 
samenvloeiing met de Noordede te Meetkerke. Opgesplitst in twee delen: 
Deel 1 - Kapellebrug tot Meetkerke dorp (trap t.h.v. kerkhof): 
- Uitgevoerd in 2014 (oplevering 26/01/2015). 
- Investeringskost: 459.196,41 €. 
- Toegekende subsidies: Vlaams Gewest 313.255,05 € - provincie W-VL 60.539,78 € - gemeente 

Zuienkerke 27.239,79 €. 
- Aandeel Polder: 58.161,80 €. 
Deel 2 - Meetkerke dorp tot Oostendse Steenweg: 
- Uitgevoerd in 2015-2016 (oplevering 10/10/2016). 
- Investeringskost: 526.681,75 €. 
- Toegekende subsidies: Vlaams Gewest 386.997,94 € - provincie W-VL 72.336,06 €. 
- Aandeel Polder: 67.347,75 €. 

4) Herinrichting van het Bredewegzwin en het creëren van bijkomende buffermogelijkheden om de 
wateroverlast en het risico op overstroming voor de bebouwing van De Haan-Centrum te reduceren. Dit 
project werd in twee fases uitgevoerd.  
Fase I - overstort t.h.v. Hoeve Meyers tot landslag: 
- Uitgevoerd in 2014 (oplevering 28/10/2014). 
- Investeringskost: 196.597,84 €. 
- Toegekende subsidies: Vlaams Gewest 145.846,19 € - provincie W-VL 25.127,46 €. 
- Totaal aandeel Polder: 25.624,19 €.  
Fase II - landslag tot dwarsing met Bredeweg t.h.v. oprit Vermeire: 
- Uitgevoerd begin 2015 (oplevering 25/06/2015). 
- Investeringskost: 290.246,76 €. 
- Toegekende subsidies: Vlaams Gewest 209.844,03 € - provincie W-VL 36.693,23 €. 
- Totaal aandeel Polder: 43.709,50 €. 

5) Optimaliseren en uitbreiden van het operationeel meetnet van de Nieuwe Polder van Blankenberge (IP 
2015). 
- Uitgevoerd in 2016, 2017 en 2018 (oplevering: 12/05/2018). 
- Investeringskost  € 140.485,06 
- Toegekende subsidies: Vlaams Gewest € 105.363,80 – Provincie W-VL € 19.694,17 
- Totaal aandeel Polder: €16.202,90 

 
9.2.2 Recent uitgevoerde projecten 
 

Er zijn geen recent uitgevoerde projecten. 
 

9.2.3 Lopende projecten 
 

Momenteel zijn er geen lopende of nieuwe projecten die worden ingediend. 
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10. Goedkeuring geactualiseerde kaart waterlopen 
De gegevens in verband met het stelsel van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen (nummer, lengte, 
categorie, liggingsplannen, e.a.) worden door de Vlaamse Overheid en de Provincies ingebracht en bijgewerkt 
in een digitaal systeem: de Vlaamse Hydrografische Atlas, afgekort de VHA. De atlas van de onbevaarbare 
waterlopen kan men raadplegen via het Geoloket waterlopen van de Provincie West-Vlaanderen 
(www.giswest.be) of via Geopunt Vlaanderen van de Vlaamse Overheid (www.geopunt.be).  
Regelmatig zijn er wijzigingen door opwaardering, aanpassing van het tracé i.k.v. natuur- of 
landinrichtingsprojecten, BPA’s of GRUP’s, verkavelingen, openbare werken, rioleringswerken e.a.  
 
Algemene Vergadering, gelieve akte te nemen van de hiernavolgende aanpassingen en correcties en het 
ontwerp van de ‘Algemene liggingskaart van de onbevaarbare waterlopen’, goed te keuren. 
 
Voor de volgende waterlopen wordt een aanpassing of correctie voorgesteld: 
 

 
Figuur 30: O.5.A.4.1. te Zuienkerke, ter hoogte van Brugse Steenweg 39. 

 

http://www.giswest.be/
http://www.geopunt.be/
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Figuur 31: B.1.5. te Nieuwmunster. 

 

 
Figuur 32: O.3.A.11.7.1.2. te Stalhille, ter hoogte van kruising Cathilleweg en N377. 
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Figuur 33: B.1.1.A. te De Haan, tussen Schorrenpad en Duinenstraat (Zuienkerke). 

 
Volgens de inventarisatie, rekening houdend met de wijzigingen van de VHA op de Algemene Vergadering van 
2018, bevat het waterlopennet van de polder ongeveer 1.136 km waterlopen, onderverdeeld als volgt: 
 

A. Waterlopen opgenomen in de atlas van de onbevaarbare waterlopen 

 a. Onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie  25.519,- m 

 b. Onbevaarbare waterlopen van 2de categorie  284.476,- m 

 c. Onbevaarbare waterlopen van 3de categorie  0,- m 

 d. Niet-gerangschikte waterlopen, onderhoud t.l.v. de Gemeenten (cat. 8) 41.367,-m 

  d.1. Stad Blankenberge 5.262,- m  

  d.2. Gemeente Bredene 1.949,- m  

  d.3. Stad Brugge 1.495,- m  

  d.4. Gemeente De Haan 5.750,- m  

  d.5. Gemeente Jabbeke 14.331,- m  

  d.6. Stad Oudenburg 5.343,- m  

  d.7 Gemeente Zuienkerke 7.237,- m  

 e. Niet-gerangschikte waterlopen, onderhoud t.l.v. de Polder (cat. 9) 134.836,- m 

 TOTALE LENGTE INGESCHREVEN WATERLOPEN 486.198,- m 

B. Niet-ingeschreven waterlopen van collectief belang die door de Polder onder-
houden worden op vraag van de aangelanden. 

650.000,- m 

ALGEMEEN TOTAAL 1.136.198,- m 
Tabel 6: Overzicht van het waterlopenstelsel binnen de polder na AV2018. 

 
Algemene Vergadering, gelieve de aanpassingen en correcties op de VHA goed te keuren.  
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11. Begroting voor het dienstjaar 2020 
 Samenvatting van de begroting 2020 

 
  Gewone dienst Buitengewone dienst 

  Ontvangsten (€) Uitgaven (€) Ontvangsten (€) Uitgaven (€) 

I Vorige dienstjaren 2.363.845 1.142.397 77.370 46.852 

Boni (mali) van vorige dienstjaren  1.221.448  30.518 

II Dienstjaar 2020     

00 Algemene ontvangsten / uitgaven 3.000 15.180   

01 Belastingen en retributies 720.500 4.525   

02 Verzekeringen 1.000 22.650   

04 Algemene administratie en bestuur 0 374.425   

05 Patrimonium 5.100 10.100 6.800 0 

06 Waterlopen 963.910 1.265.820 0 0 

07 Pompstations 37.500 12.000   

08 Sluizen, stuwen en waterkeringen 27.760 32.250 0 50.000 

09 Landbouwwegen 0 3.000 0 0 

     

Totaal begrotingsjaar 2020 1.758.770 1.739.950 6.800 50.000 

Boni (mali) begrotingsjaar 2020  18.820  (43.200) 

     

Overboekingen (van gewone naar de 
buitengewone dienst). 

0 15.000 15.000 0 

III Algemeen totaal begroting 2020 
Algemeen totaal ontvangsten en uitgaven 

4.122.615 2.897.347 99.170 96.852 

Boni van de begroting 2020  1.225.268  2.318 

Dienst voor orde     

Reservefondsen 265.000    

Verrichtingen voor derden 100.000 100.000   

Tabel 7: Samenvatting van de begroting 2020. 

 

 Toelichting bij de begroting 
11.2.1 Vorige dienstjaren 
 
De rubriek vorige dienstjaren bevat het resultaat van de begrotingsrekening 2018.  
Vervolgens werden de kredieten voorzien op de begroting voor het dienstjaar 2019 nagezien en desgevallend 
gecorrigeerd op basis van de reële bedragen die in de loop van het jaar vastgesteld werden.  
De gewone dienst van de vorige dienstjaren sluit af met een overschot van 1.221.448 euro.  
De buitengewone dienst van de vorige dienstjaren sluit af met een overschot van 30.518 euro.  
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11.2.2 Het begrotingsjaar 2020 - Gewone dienst 
1 Gewone uitgaven 
 

 
Grafiek 2: Indeling van de uitgaven in gewone dienst op de begroting voor het dienstjaar 2020. 

 
De lopende uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 worden geraamd op 1.739.950 euro. Om de voorgestelde 
waterhuishoudkundige werken uit te voeren is een bedrag nodig van 1.286.125 euro, hetgeen 73,9 % van het 
budget uitmaakt. De schuldenlast voor de financiering van de verbeteringswerken bedraagt 23.945 euro of 1,4 
%. Als we de som van de twee maken, dan kunnen we besluiten dat bijna iets meer dan 75 % van het totale 
budget rechtstreeks naar de werken gaat. De totale uitgave voor de werking van de administratie en het bestuur 
bedraagt 389.605 euro of 22,4 % van de begroting. Diverse werkingskosten (o.m. verzekeringen, onderhoud 
patrimonium, wegen, …) vertegenwoordigen 2,3 % van het budget of 40.275 euro. 
 
2 Gewone ontvangsten 
 

 
Grafiek 3: Indeling van de ontvangsten in gewone dienst op de begroting voor het dienstjaar 2020. 

 
De opbrengst van de polderbelasting wordt geraamd op 710.000 euro. De belastingvoet blijft ongewijzigd en 
bedraagt 17 euro per hectare met een minimum van 17 euro per ingelande. De polderbelasting 
vertegenwoordigt daarmee 40,4 % van het budget. Het aandeel van de Gemeentebesturen wordt geraamd op 
123.613 euro, dit is 7,0 % van het totale budget. Het aandeel van de Provincie wordt geraamd op 832.597 euro 
en vertegenwoordigt 47,3 % van de ontvangsten. Van de Vlaamse Overheid mogen we 43.260 euro verwachten, 
hetgeen neerkomt op 2,5 % van de ontvangsten. De ontvangsten aan retributies en diverse inkomsten tenslotte 
worden geraamd op 49.300 euro en maken 2,8 % van het budget uit. Het totaal van de verwachte ontvangsten 
in gewone dienst voor het eigen dienstjaar bedraagt aldus 1.758.770 euro. 
 
Resultaat: Het eigen dienstjaar 2020 sluit in gewone dienst af met een overschot van 18.820 euro. 

€ 1.286.125 
73,9%

€ 23.945 
1,4%

€ 389.605 
22,4%

€ 40.275 
2,3%

Begroting 2020 - Gewone Dienst 
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Diversen

Gemeentebesturen

Provincie West-Vlaanderen

Vlaams Gewest



Nieuwe Polder van Blankenberge Jaarverslag 2018 en werkplan 2020 Pag. 28 

 
11.2.3 Het begrotingsjaar 2020 - Buitengewone dienst 
Buitengewone uitgaven 
De buitengewone uitgaven worden geraamd op 50.000 euro. Dit bedrag wordt voorzien voor enkele 
noodherstellingen die zich opdringen aan de uitwateringssluis te Zeebrugge. 
Buitengewone ontvangsten 
De buitengewone ontvangsten worden geraamd op 6.800 euro. 
Resultaat eigen dienstjaar 
Het begrotingsjaar 2020 heeft op de buitengewone dienst een tekort van 43.200 euro. 
 
11.2.4 Resultaat van de begroting 2020 
Om te voorzien in voldoende fondsen voor in de buitengewone dienst wordt voorgesteld 15.000 euro over te 
boeken van de gewone naar de buitengewone dienst. De reservefondsen worden niet aangesproken. 
Resultaat van de begroting 2020 voor de gewone dienst 
De gewone dienst van de totale begroting voor 2020 wordt derhalve afgesloten met een overschot van 
1.225.268 euro. 
Resultaat van de begroting 2020 voor de buitengewone dienst 
De buitengewone dienst van de totale begroting voor 2020 wordt afgesloten met een overschot van 2.318 euro. 
 
11.2.5 De dienst voor orde 
Het gewoon reservefonds bevat 190.000 euro. Het buitengewoon reservefonds bedraagt 75.000 euro. De som 
van de twee fondsen bedraagt 265.000 euro. De reservefondsen worden aangewend als prefinanciering van de 
uitgaven in afwachting van de inning van de Polderbelasting en van de betaling van de tussenkomsten van de 
Vlaamse Overheid, de Provincie en de Gemeenten. De verrichtingen door derden worden geraamd op 100.000 
euro. Dit bedrag bevat onder andere de afhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing op de 
bezoldiging van het personeel. 
 

 De polderbelasting voor het dienstjaar 2020 
 
De voorgestelde belastingvoet blijft voor het veertiende opeenvolgende jaar op rij ongewijzigd en bedraagt 17 
euro per hectare met een minimum van 17 euro per ingelande. De procedure en de methode voor het innen 
van de belastingen blijft ongewijzigd. De termijn voor het betalen van de aanslag bedraagt 2 maanden. Daarna 
wordt één kosteloze aanmaning gestuurd. Blijft de belastingplichtige in gebreke, dan wordt er een aangetekend 
schrijven gestuurd waarbij de hoofdsom wordt vermeerderd met de wettelijke verwijlintresten en een forfaitair 
bedrag van 12 euro voor de gemaakte kosten. Indien de belastingplichtige geen gevolg geeft aan deze 
aanmaning, volgt de dwanguitvoering met de gerechtsdeurwaarder. 
 
Inningsmethode 
De eigendomstoestand van de ingelanden wijzigt voortdurend: eigendommen worden verkocht, percelen 
worden verkaveld voor woningbouw of ontwikkeld tot een bedrijvenzone, eigenaars verhuizen of komen te 
overlijden, … Dergelijke veranderingen hebben een wijziging van de legger tot gevolg, die in kadastraal jargon 
wordt betiteld als ‘mutatie’. Deze wijzigingen worden verwerkt door de Administratie van het Kadaster van de 
Federale Overheidsdienst Financiën. Het kohier inzake polderbelasting wordt opgemaakt door de 
eigendomsgegevens en vermogenssituatie in te lezen vanuit de bestanden die ons door het Kadaster 
aangeleverd worden. Het getuigt van goed bestuur dat met de huidige informaticatechnologie gegevens die 
officieel door een Overheidsdienst bijgehouden worden, gedeeld worden met de lokale besturen en gebruikt 
worden bij middel van automatische gegevensverwerking voor eigen specifieke doeleinden. Dit voorkomt dat 
verschillende besturen/diensten hetzelfde werk doen en de burger meerdere keren ‘lastig’ vallen voor het 
verzamelen van dezelfde gegevens.  
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12. Machtiging om op te treden in rechte 
De machtiging is een voorzorgsmaatregel voor het geval de Polder om één of andere reden een rechtsvordering 
zou moeten instellen. Artikel 45, tweede lid, wet van 3 juni 1957 betreffende de polders bepaalt dat de Heer 
Dijkgraaf in rechte voor de Polder optreedt overeenkomstig de aanwijzingen van het Bestuur en na daartoe 
gemachtigd te zijn door de Algemene Vergadering en door de Heer Gouverneur voor andere rechtsgedingen als 
eiser van de bezitsvorderingen en de vorderingen in kortgeding. Een direct optreden is met de huidige wetgeving 
derhalve onmogelijk. Teneinde de Polder in de mogelijkheid te stellen binnen een redelijke termijn zijn rechten 
als eisende partij te kunnen uitoefenen wordt de Algemene Vergadering gevraagd de Heer Dijkgraaf te 
machtigen om in rechte voor de Polder op te treden als eiser voor alle geschillen die zich in de periode tot aan 
de eerstvolgende Algemene Vergadering zouden kunnen voordoen, mits daartoe gemachtigd te zijn door de 
Heer Gouverneur, en mits over de ingestelde vorderingen verslag uit te brengen op de eerstvolgende 
vergadering. 
 

13. Verkiezing van 1 gezworene 
Opmerking: ter bescherming van persoonsgegevens werden delen van deze tekst verwijderd. 

Ten gevolge van het ontslag van Dijkgraaf Geert Demeyere is op huidige vergadering 1 mandaat tot gezworene 
vacant. De Algemene Vergadering kiest daarom 1 nieuwe gezworene. Conform artikel 24 van het huishoudelijk 
reglement van de Polder zal deze verkozene het vacante mandaat voortzetten tot wanneer dit oorspronkelijk 
zou verlopen. Het huidige mandaat is geldig tot de Algemene Vergadering van 2021. 
 

Voor deze verkiezing zijn 2 geldige kandidaturen ingediend. 
 

U stemt geldig door het plaatsen van een X-teken naast de naam van de gewenste kandidaat op het BLAUWE 
formulier. U mag maximaal 1 kandidaat aankruisen. 
 

14. Verkiezing van een Dijkgraaf 
Opmerking: ter bescherming van persoonsgegevens werden delen van deze tekst verwijderd. 

Ten gevolge van het ontslag van Dijkgraaf Geert Demeyere is op huidige vergadering tevens het mandaat van 
Dijkgraaf vacant. Conform artikel 24 van het huishoudelijk reglement van de Polder zal de verkozen Dijkgraaf 
het vacante mandaat voortzetten tot wanneer zijn eigen mandaat als gezworene zou vervallen. Voor de heren 
Brusselle, Della Faille d’Huysse, Galle en het nieuw verkozen bestuurslid is dit tot de Algemene Vergadering 
van 2021, voor de heren Monbaliu, Schillewaert en Van Eecke is dit tot de Algemene Vergadering van 2024. 
 

Conform artikel 19 van het huishoudelijk reglement wordt de Dijkgraaf verkozen onder alle Bestuursleden: 

• Brusselle Michel 

• Della Faille d’Huysse Jean-Pierre  

• Galle Norbert  

• Monbaliu Jaak  

• Schillewaert William  

• Van Eecke Paul 

• Het nieuw verkozen bestuurslid 
 
U stemt geldig door het plaatsen van een X-teken naast de naam van de gewenste kandidaat op het RODE 
formulier. U mag maximaal 1 kandidaat aankruisen. 
 

15. Bespreking van de algemene belangen 
 

Volgende Algemene Vergadering: 
26/11/2020 
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Addendum 

 
Het Polderbestuur is volgens de laatste verkiezing (22/11/2018) en sinds de bestuurswissel van 16 april als 
volgt samengesteld: 
 

• Adjunct-Dijkgraaf:  
De heer Michel Brusselle, Westernieuwweg Zuid 26, 8377 Houtave. 
Tel. 050/31 53 23. 
 

• Gezworenen: 
1. De heer William Schillewaert, Brugsesteenweg 78, 8420 Wenduine - Tel. 050/41 31 10. 
2. De heer Jean-Pierre Della Faille d’Huysse, Sint Jorisstraat 15, 8000 Brugge - Tel. 050/33 22 69. 
3. De heer Jaak Monbaliu, Groendijk 4, 8380 Lissewege - Tel. 050/54 43 59. 
4. De heer Norbert Galle, Pompestraat 38, 8460 Oudenburg - Tel. 059/26 67 83. 
5. De heer Paul Van Eecke, Westernieuwweg Noord 1, 8377 Houtave – Tel. 050/41 22 84 

 

• Het secretariaat: 
Het secretariaat van de Polder is gevestigd in de Kapellestraat 36, 8377 Houtave (Zuienkerke) en is 
dagelijks open van 9u tot 12u, uitgezonderd weekend en feestdagen. 
Tel. 050/31 98 50. 
E-mail: info@polderblankenberge.be 
Website: www.polderblankenberge.be 
 

• Waarnemend Ontvanger-Griffier:  
De heer Ben Demeyere - Tel. 050/32 17 90. 
E-mail: ben.demeyere@polderblankenberge.be 
 

• Sluismeester:  
De heer Jacques Demeyere, Oostendsesteenweg 18, 8377 Meetkerke. 
Tel./Fax. 050/41 39 78 - GSM 0479/27 25 91. 
E-mail: jacques.demeyere@telenet.be 
 

• Bediende - verantwoordelijk voor de inning van de polderbelasting:  
Mevrouw Marleen Moeyaert - Tel. 050/ 31 98 50. 
E-mail: belastingen@polderblankenberge.be 
 

• Polderwerkman - exoten- en rattenbestrijding: 
De heer Urbain Neyrinck - GSM 0496/07 59 96. 

mailto:info@polderblankenberge.be
http://www.polderblankenberge.be/
mailto:ben.demeyere@polderblankenberge.be
mailto:jacques.demeyere@telenet.be
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