
De putten onder het slib! 

Begin september 2005 

Onbekenden plegen sabotage 

Begin september 2005 is door onbekenden een oude opspuitbuis opengedraaid. Daardoor is een 

aanzienlijke hoeveelheid slib op het "luisterpad" en in de beek ten oosten van Putten weiden 

gestroomd.  

 

Dat luisterpad werd met veel inspanningen en financiële middelen door Natuurpunt Waasland 

aangelegd. Het had de bedoeling de recreanten de kans te geven te "luisteren" naar het omliggende 

landschap en de vogels.  

 

Op 28 september heeft de firma Dredging in opdracht van de Afdeling Maritiem Transport van AWZ 

(AMT) een eerste maal opruimwerken uitgevoerd. Er is toen afgesproken om de beek te ruimen en 

het slib over het luisterpad open te strijken.  

 

Volgens de aannemer kon het slib namelijk pas geruimd worden nadat het voldoende ontwaterd 

was. Dit kon duren tot het voorjaar. We rekenen vooral op de snelle groei van en het herstel van het 

riet.  

 

Doordat de wegel deels niet verhard is met steenslag ontstond er door de slibvloed een redelijke 

grote drassige plek. De wegel moet dus snel hersteld en "gedroogd" worden, want momenteel wordt 

hij door voertuigen reeds kapot gereden. Aangezien de wegel door zijn kale uitzicht uitnodigt om er 

te motorcrossen is het misschien aan te raden hem gedurende de winter af te sluiten voor verkeer. 

"Wat hier is gebeurd, is Kafkaiaans. In plaats van op te ruimen, zijn er twee nieuwe gaten gemaakt in 

de dijk. Het zand dat er woensdag is doorgestroomd, is er woensdagavond uitgeschept en lag er 

donderdag weer in.  

 

In het zuidelijke stuk loopt sedert woensdag het Scheldezand vrolijk binnen via een nieuw gemaakte 

sleuf. Ook daar zit de beek vol zand. De milieudienst van Beveren kwam ter plaatse en kon groter 

onheil voorkomen. Zij kregen toezegging dat tegen gisteren alles weer in orde zou zijn.  

 

Nog niks van gemerkt! De zogenaamde uitwateringsverhalen zijn te gek. Ze hebben hier meters hoog 

opgespoten om geen week nadien weer alles af te graven. Maar 30 cm zand kan niet weg omwille 

van het zogenaamde gehalte aan water.  

 

En de hoopjes zand die in de bermen liggen, zou een firma als Dredging niet weg krijgen voor de 

lente!  

 

Dat heeft niets te maken met een zogenaamde fatsoenering van de wegel (waar trouwens niets mis 

mee was) maar met de weg van de minste moeite. En ondertussen kan men een ganse winter 

afwateren in De Putten-weiden i.p.v. wat voorzien was, naar het stuk van Putten-Plas (dat intussen te 

hoog ligt).  

 

Een detail, uiteraard, maar het gaat wel om een beek die vol zit (zat?) met avifauna. En werfleiders 

die in tegenstelling met wat men hoopt onbetrouwbaar zijn.  Zonder het manu militari optreden van 

de commandant van de brandweer op 1 september stond het slijk tot in onze woonkamer. Zonder het 



optreden van milieudienst en politie afgelopen woensdag was een groot deel van de laagstaande 

weide onder het zand gestoken." (Dixit een inwoner van de Oud Arenbergstraat) 

Natuurpunt Waasland kon zich echter niet vinden in deze aanpak en heeft nadien bij AMT 

aangedrongen op de effectieve en directe afvoer van het slib. 

Op woensdag 28 oktober zijn de opruimwerken aan het wandelpad uitgevoerd. Er is meer dan 200 

m³ slib afgevoerd. Het luisterpad ligt nu over de volledige lengte terug op zijn oorspronkelijk niveau.  

 

Doordat bijna over het ganse traject de vegetatie verdwenen is, heeft het terrein nog een "verwoest" 

en niet echt aantrekkelijk uitzicht. Het zal wachten zijn tot het volgende voorjaar wanneer het traject 

opnieuw een groen uitzicht heeft. 

 

Na de werken is opgemerkt dat het betonnen onderstel van de middelste zitbank (ook weer 

geplaatst na promotie door Natuurpunt Waasland, in het bijzonder door Hildegarde Van den Camp) 

beschadigd is. De aannemer die de werken uitgevoerd heeft, pleit onschuldig... 

 

Bressen in de dijk geven nog meer slib 

Toen op 28 september de opruimingswerken aan het luisterpad bezig waren, zijn bressen gemaakt in 

de dijk ten oosten van het gebied in de zuidoostelijke hoek van De Putten door een aannemer die in 

opdracht werkte van het Gemeentelijk Havenbedrijf (GHA).  

 

Bij twee van die drie bressen is het slib dat daardoor in de gracht terechtkwam, nog dezelfde dag 

geruimd. De bressen werden echter niet gedicht. Daardoor is achteraf opnieuw slib (zij het eerder 

beperkt) in de gracht gestroomd.  

 

Aan de bres in de zuidoosthoek van het gebied (de grootste van de drie) is tot nu toe echter nog geen 

enkele opruimactie doorgegaan, ondanks herhaaldelijk aandringen bij het GHA. Het slib (veroorzaakt 

door de grootste bres) is om onduidelijke reden nog niet geruimd. 

 

GHA en AMINAL in winterslaap? 

De oorverdovende stilte vanwege het GHA en van Afdeling Natuur en haar natuurwachter vinden we 

een uiterst kwalijke zaak. We weten al lang genoeg dat de Putten als beschermd natuurgebied zwaar 

in de weg ligt voor de havenuitbreiding.  

 

Eens te meer is het duidelijk dat Natuurpunt Waasland niet op officiële medewerking moet rekenen 

als het op het beschermen van dit gebied aankomt. 



 

Inzake het schonen van de gracht ten noorden van Putten-weiden komt er eindelijk schot in de zaak. 

Maandag 5/12 gingen Natuurpunt Waasland en twee mensen van Natuurpunt vzw op het terrein om 

praktische afspraken te maken over de uitvoering van de werken. De werken worden normaal nog 

voor eind december uitgevoerd. (figuur: Bert Dejaegher) 

 


