
BBL en Natuurpunt blij met realisatie overstromingsgebied Kruibeke 

Op 17 maart 2003 startten in Kruibeke de werken aan het Gecontroleerd OverstromingsGebied 

Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG-KBR). Dat gebied gaat zorgen voor extra bescherming tegen 

overstromingen voor honderdduizenden mensen in het Zeescheldebekken.  

 

In dit bekken is het overstromingsgevaar 1 keer op de 70 jaar, dus 1 keer per mensenleven. Na 

realisatie van KBR zou dit risico verminderd worden 1 keer per 350 jaar. BBL en Natuurpunt zijn 

verheugd dat de werken aan KBR - na 25 jaar planning en studie - eindelijk aanvingen. 

Vlaanderen heeft, in vergelijking met Nederland, erg langzaam gereageerd op de rampzalige 

overstromingen van de Schelde vorige eeuw. De Nederlanders begonnen zich extreem te beveiligen 

tegen na de stormvloed van 1953 met het Deltaplan.  

 

In Vlaanderen werd men wakker na de overstromingen in 1976 (Ruisbroek). In 1977 werd het 

beruchte 'Sigmaplan' afgewerkt. Dit plan voorzag naar Nederlands model in dijkverstevigingen, 

onderzoek naar de haalbaarheid van een stormvloedkering en de realisatie van 13 gecontroleerde 

overstromingsgebieden. 

Eindelijk zijn de werken aan het overstromingsgebied te Kruibeke begonnen. We zijn er zeker van dat 

er een schitterende natuurtoekomst voor de Kruibeekse polder ligt te wachten! 

Pas onder deze regering is men serieus werk beginnen maken van de aanleg van het laatste, en 

meteen ook grootste, overstromingsgebied uit het Sigmaplan: Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.  

 

Dat dit gebied hard nodig is, mag blijken uit het feit dat - enkel en alleen door de uitvoering van KBR - 

de kans op overstromingen in het Zeescheldebekken zal dalen naar 1 op 350 (ter vergelijking, in 

Zeeland is de kans 1/4000! en in Londen 1 op 10.000). 

 

 De complexe administratieve situatie en het hardnekkig lokaal verzet onder leiding van 

burgemeester van Kruibeke Denert liggen aan de basis meer dan 20 jaar onnodige vertraging.  

 

Dat de uitvoering van KBR ondertussen op het terrein gestart is, is mede te danken aan de koppeling 

van KBR aan het dossier Deurganckdok, waardoor de hoogdringendheid en het groot 

maatschappelijk belang van dit overstromingsgebied decretaal werden vastgelegd. 

De milieubeweging is al langer de voortrekker van meer ruimte voor water in het Scheldebekken en 

elders in Vlaanderen.  

 

Toen in 1997 een overeenkomst gesloten werd tussen de milieubeweging en AWZ (de administratie 

voor Waterwegen en Zeewezen), bedong de milieubeweging een studie die de ecologische gevolgen 

van de verdieping van de Westerschelde moest opvangen.  

 

Het uiteindelijke plan (het Natuurherstelplan Zeeschelde, 1999) toont duidelijk aan dat er meer dan 

voldoende opportuniteiten bestaan om de noodzakelijke extra ruimte voor water via bijkomende 

overstromingsgebieden te verwezenlijken.  

 

Het plan biedt bovendien unieke kansen om de veiligheidsfunctie met de natuurfunctie te 

combineren. Tot op heden is er hiervan echter nog niets gerealiseerd. 



De administratie heeft het verouderde Sigmaplan geactualiseerd en haar voorkeur uitgesproken voor 

een scenario waarbij 4000 ha extra overstromingsgebieden worden aangelegd.  

 

Deze 4000 ha zijn nodig om Vlaanderen een bescherming tegen overstromingen te bieden die 

vergelijkbaar is met deze in Nederland (1 overstroming elke 4000 jaar). BBL en Natuurpunt dringen 

erop aan dat ook dit plan versneld bekrachtigd en ten uitvoer wordt gebracht. 

BBL en Natuurpunt verzetten zich echter tegen de voorstellen om een stormvloedkering op de 

Schelde te bouwen, als alternatief voor de overstromingsgebieden. 

 

 Ondanks een gigantische investering (meer dan 1 miljard euro) garandeert een stormvloedkering 

niet dezelfde veiligheid als de overstromingsgebieden. De kans op falen van een stormvloedkering, 

een technisch ingewikkelde en secure constructie, is immers veel hoger dan de kans op falen van een 

overstromingsgebied. 

 

De vloed van 1953 

Op 31/01/2003 was het vijftig jaar na de grote overstromingen van 1953. Toen stonden grote delen 

van Zeeland onder water, maar ook Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen deelden in de klappen.  

 

De combinatie van springtij en een zware noordwesterstorm veroorzaakte in de nacht van zaterdag 

31 januari op zondag 1 februari 1953 dijkbreuken in onder meer Kallo, Lillo, Zandvliet, Zwijndrecht, 

Mechelen en Wintam.  

 

Meer dan 4000 ha overstroomden en een twintigtal mensen verloor het leven. De zwaarste klappen 

vielen echter in Nederland.  

 

De golven vernielden in snel tempo de dijken en de zee stortte zich in de polders. Zeeland, het 

zuidelijke deel van Zuid-Holland en het westelijke deel van Brabant werden het zwaarst getroffen.  

 

Bijna 2.000 mensen verdronken, 47.000 gebouwen werden beschadigd en 72.000 mensen werden 

geëvacueerd. 

Naar aanleiding van deze ramp werd in Nederland het Deltaplan opgesteld. In dit plan werd in eerste 

instantie komaf gemaakt met het tijgebonden karakter van de grote riviermondingen, behalve de 

Westerschelde.  

 

Daarbovenop werden de dijken grondig verstevigd. De werken waren tegen 1990 zo goed als volledig 

afgewerkt. In Vlaanderen werd men pas wakker na de overstromingen in 1976 (Ruisbroek).  

 

In 1977 werd het beruchte 'Sigmaplan' afgewerkt. Dit plan voorzag naar Nederlands model in 

dijkverstevigingen, onderzoek naar de haalbaarheid van een stormvloedkering en 13 gecontroleerde 

overstromingsgebieden. 

 

 

 

 



De vloed van 1953 in 2003? 

Reeds in 1996 schreef AWZ: "een storm als die in 1953 zou niet kunnen gekeerd worden, terwijl de 

kans op voorkomen van een dergelijk getij ondertussen 4,5 maal groter is geworden".  

 

In 1953 werd in Antwerpen een recordwaterstand van 7,77 meter boven nulpeil gemeten. De hoogte 

en kracht van deze vloedgolf was echter al enorm afgenomen door gigantische overstromingen in 

Nederland.  

 

Vandaag is de beveiliging in Nederland echter van die aard dat Antwerpen het zwaarst blootgesteld 

zal worden aan het stormtij. Door de versterking van de dijken en de verdieping van de 

Westerschelde, zal de vloedgolf in zijn volle kracht Vlaanderen treffen.  

 

Bij gebrek aan overstromingsgebieden zal het water over de dijken lopen op het laagste punt. Als het 

water boven 8.35 m stijgt, gaat het water in de stad Antwerpen over de kaaimuur.  

 

De ring rond Antwerpen zal dan ongewild dienst doen als het eerste effectieve overstromingsgebied 

in Vlaanderen. Bovendien zorgen de stijging van de zeespiegel en het veranderende klimaat ervoor 

dat de kans op zware stormen en daaraan gekoppelde stormvloed met de dag toeneemt. 

De milieubeweging is al langer de voortrekker van meer ruimte voor water in het Scheldebekken en 

elders in Vlaanderen.  

 

Toen in 1997 een overeenkomst gesloten werd tussen de milieubeweging en AWZ (de Administratie 

voor Waterwegen en Zeewezen), bedong de milieubeweging een studie die de ecologische gevolgen 

van de verdieping van de Westerschelde moest opvangen.  

 

Het uiteindelijke plan (het Natuurherstelplan Zeeschelde, 1999) toont duidelijk aan dat er meer dan 

voldoende ruimte is om de noodzakelijke 4000 ha bijkomende overstromingsgebieden te 

verwezenlijken, liefst gekoppeld aan een natuurlijke inrichting van deze gebieden.  

 

Het plan biedt unieke kansen om de veiligheidsfunctie met de natuurfunctie te combineren. Tot op 

heden is er van dit plan echter nog niets gerealiseerd.  

 

Bij de parlementaire besprekingen van de langetermijnvisie Schelde-estuarium (een visie die in 

samenspraak tussen Nederland en Vlaanderen werd opgesteld), werd het acute veiligheidsprobleem 

in het Scheldebekken nogmaals door de milieubeweging aangeklaagd.  

 

Dit alweer zonder gevolg. Tenslotte werd, naar aanleiding van de overstromingen in januari dit jaar 

de noodzaak voor de realisatie van bijkomende overstromingsgebieden, nog eens aangekaart in een 

verzoekschrift aan het Vlaams parlement. 

 

Bij dit alles is het even belangrijk om de waterbergende functie van onze rivieren te verhogen. Zelfs 

bij hoge tij steekt het slib in Gent boven het waterpeil uit! Baggerwerken dringen zich dus op, vooral 

om de afvoer van regenwater te vergemakkelijken.  

 

Het slib is echter dermate vervuild dat het omwille van de milieuwetgeving en omwille van 

budgettaire redenen niet makkelijk is om het te verwerken of te storten aan land. Nochtans zal er 



naast meer ruimte voor de rivier ook een oplossing moeten komen voor de steeds kleiner wordende 

waterbergende functie van onze dichtgeslibde rivieren. 

 

BBL en Natuurpunt hopen dat er geen nieuwe ramp noodzakelijk zal zijn (zoals in 1976) voor de 

overheid tot daadwerkelijke actie overgaat. 

Tekst op basis van persteksten van NP en BBL. 

 

Info: 

P. Symens, Natuurpunt, 015/29.72.37 en 

B. Martens, Bond Beter Leefmilieu 02/282.17.33 


