
    

 
 

 

 

 

 

Voorwoord 
 

Beste lezer, 

 

Integraal waterbeleid belangt iedereen aan. Daarom willen we u met een nieuwsbrief informeren over wat dat 

integraal waterbeleid kan betekenen in de praktijk. Betrokken ambtenaar, beleidsmaker of geïnteresseerde 

burger… zonder onderscheid proberen we u met deze nieuwsbrief verder te informeren over het integraal 

waterbeleid in al zijn facetten, uiteraard met een focus op het Netebekken. 

 

In 2003 alweer werd met het decreet Integraal Waterbeleid het startschot gegeven voor een nieuwe, integrale 

benadering van het waterbeleid. In uitvoering van dit decreet werd hard gewerkt aan het bekkenbeheerplan en 

de bijhorende deelbekkenbeheerplannen. Deze plannen werden goedgekeurd door het bekkenbestuur en 

begin 2009 vastgesteld door de Vlaamse Regering. Ondertussen hebben de verschillende partners in het 

Netebekken uiteraard niet stil gezeten! Een deel van de acties uit de plannen is intussen uitgevoerd en nog 

meer acties zijn in uitvoering. Meer hierover leest u in deze eerste en in de volgende nieuwsbrieven 

Netebekken. 

 

Ik wens u alvast veel leesplezier. 

 

 

 

 

 

Cathy Berx 

Voorzitter bekkenbestuur Netebekken 

Gouverneur van Antwerpen 

Het Netebekken, een stand van zaken 
 
BekkenvoortgangBekkenvoortgangBekkenvoortgangBekkenvoortgangsrapport 2009 goedgekeurd door het bekkenbestuursrapport 2009 goedgekeurd door het bekkenbestuursrapport 2009 goedgekeurd door het bekkenbestuursrapport 2009 goedgekeurd door het bekkenbestuur – Het bekkenvoortgangsrapport 2009 

beschrijft de vorderingen van de acties in het Netebekken, gerealiseerd dankzij de inzet van alle partners. 

Tekstueel wordt gefocust op een aantal in het oog springende dossiers. In de bijgevoegde tabellen wordt een 

stand van zaken gegeven van elke actie uit het bekkenbeheerplan en de deelbekkenbeheerplannen.  

 

Het rapport beschrijft ook een aantal aandachtspunten, zowel knelpunten als opportuniteiten, bij verschillende 

belangrijke dossiers. Zo wordt bijvoorbeeld uitvoerig ingegaan op de waterhuishouding in de vallei van de Aa. 

In 2009 werden immers belangrijke afspraken gemaakt over het beheer van de Aa tussen Turnhout en 

Vorselaar. Tegelijkertijd bracht het bekkensecretariaat, samen met het waterschapssecretariaat, alle betrokken  
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partijen samen met de bedoeling versneld werk te maken van de sanering van de overstorten in het stedelijke 

gebied van Turnhout. Ook het rivierherstelproject voor de Kleine Nete, een ander hot-item binnen het 

Netebekken, wordt uitgebreid besproken. Andere aandachtspunten komen ook verderop in deze nieuwsbrief 

aan bod.  

 

Met het bekkenvoortgangsrapport wil het bekkenbestuur bijdragen aan de verdere uitwerking van het integrale 

waterbeheer binnen het Netebekken. U kan het bekkenvoortgangsrapport 2009 bekijken op 

www.bekkenwerking.be. 

Infomarkten geactualiseerd Sigmaplan 
 
Herinrichtingsplan Grote Nete binnenkort voorgesteld aan het publiekHerinrichtingsplan Grote Nete binnenkort voorgesteld aan het publiekHerinrichtingsplan Grote Nete binnenkort voorgesteld aan het publiekHerinrichtingsplan Grote Nete binnenkort voorgesteld aan het publiek - Met de herinrichting van de Grote Nete 

tussen Geel-Oosterlo en de Hellebrug in Itegem – één van de projecten van het geactualiseerde Sigmaplan en 

één van de belangrijkste acties uit het bekkenbeheerplan Netebekken – zal waterberging in de overstroombare 

delen van de vallei en vernatting van verdroogde valleigebieden gerealiseerd worden. Het project is al volop in 

voorbereiding zodat de werken op het terrein in 2015 van start kunnen gaan. Voor zo’n ambitieus project mag 

je immers niet over één nacht ijs gaan.  

 

De afgelopen jaren werd sterk geïnvesteerd in gedegen studiewerk. Zo werd het effect op de zijwaterlopen en 

de uitwatering van de rioleringsinfrastructuur onderzocht. Er werd ook uitgegaan van een integrale 

benadering. Afstemming en terugkoppeling met verschillende betrokkenen, zoals gemeentebesturen, 

waterbeheerders, Natuurpunt, Boerenbond en de toeristische sector van de provincie Antwerpen, was hiervoor 

noodzakelijk. In het najaar wordt het inrichtingsplan voorgesteld aan het ruime publiek. Hou dus zeker de 

website www.sigmaplan.be in het oog om de exacte data van de infomarkten niet te missen. 

Waterbeheer in beweging 
 
Drie polderbesturen en een watering in afschaffingDrie polderbesturen en een watering in afschaffingDrie polderbesturen en een watering in afschaffingDrie polderbesturen en een watering in afschaffing        – Polders en wateringen zijn openbare besturen die in het 

leven geroepen werden om watergevoelige gebieden te beschermen tegen overstromingen en om er de 

waterafvoer te verzekeren. Ze staan binnen hun grenzen in voor het beheer van de waterlopen van tweede en 

derde categorie. In het Netebekken zijn er vijf polders en drie wateringen. Een aantal hiervan zijn in de praktijk 

nauwelijks of niet meer actief, hoewel ze juridisch nog wel bestaan.  

 

De provincie Antwerpen nam daarom het initiatief om een aantal van deze besturen af te schaffen. Polder De 

Mostaardpot en Fermerijbeemden is inmiddels definitief afgeschaft. De provincie Antwerpen nam er het beheer 

van de waterlopen over. Voor Polder de Koebeemden, de Verenigde Polders van de Midden-Neet en Watering 

De Goren (voor een situering: klik hier) keurde de bevoegde minister de afschaffing voorlopig goed. Er volgt nu 

een openbaar onderzoek. Daarna kan de bevoegde minister deze besturen definitief opheffen. Met het 

afschaffen ervan wordt werk gemaakt van een bestuurlijke vereenvoudiging en modernisering van het 

waterbeheer in het Netebekken. 

De paling roept om hulp 
 

Uitzetten van glasaaltjes als herstelmaatregelUitzetten van glasaaltjes als herstelmaatregelUitzetten van glasaaltjes als herstelmaatregelUitzetten van glasaaltjes als herstelmaatregel    – Op 20 april werden bijna 40.000 glasaaltjes uitgezet in het 

stroomgebied van de Kleine Nete en de Grote Nete. Deze uitzetting kadert in het kersverse Belgische 

palingbeheerplan, dat op vraag van de Europese Unie werd opgemaakt.  

 

http://www.provant.be/nieuws/leefomgeving/waterlopen/oo_polders_en_wateringen.jsp?referer=tcm:7-12566-64
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Alle palingen worden als glasaaltjes geboren in de Sargassozee. Na een tocht van ongeveer 6000 km door de 

oceaan zoeken ze hun weg naar zoet water om er op te groeien. Eens volgroeid trekken ze terug naar hun 

geboorteplek om daar te paaien. Voor een succesvolle levensloop zijn palingen dus afhankelijk van de 

mogelijkheid tot vismigratie maar ook van een goede waterkwaliteit, de ecologische structuur van de 

waterloop, enz…. Hapert het ergens dan valt hun hele levensloop letterlijk in het water.  

 

Dagdagelijks werkt het bekkensecretariaat Netebekken, samen met alle waterbeheerders en met andere 

partners, aan de verbetering van de waterkwaliteit. Via overleg proberen we de beschikbare middelen optimaal 

in te zetten. Niet zonder resultaat. Immers, de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel leidt tot een 

verbeterde waterkwaliteit in het Netebekken waar uiteraard ook de paling en andere vissen wel bij varen. Ook 

vismigratieknelpunten, zoals stuwen en sluizen, worden volop aangepakt in het Netebekken. Zo legde de 

Vlaamse Milieumaatschappij onlangs de laatste hand aan de vistrap bij de watermolen van Grobbendonk. U 

leest hierover meer in een volgende nieuwsbrief. 

 

De uitvoering van het palingbeheerplan is een werk van lange adem. Het plan omvat immers ook maatregelen 

zoals het visvriendelijk maken van pompgemalen en het terugdringen van de stroperij. In afwachting daarvan 

kan het palingbestand zich nog niet volledig autonoom herstellen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

zette daarom samen met de Provinciale Visserijcommissie de glasaaltjes uit (meer info: www.natuurenbos.be). 

De glasaaltjes moeten nu uitgroeien tot volwassen palingen die zelfstandig kunnen migreren naar de 

Sargassozee om zich voort te planten. 

In de kijker 
 

- Op zondag 29 augustus organiseert het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete de eerste editie 

van KomeNeteKomeNeteKomeNeteKomeNete!, een streekevenement waarin we de diversiteit van onze regio – zowel aan 

landschappen als aan verenigingen die er actief zijn – in de kijker willen zetten met de waterlopen als 

rode, of beter blauwe, draad. Ook de vistrap aan de watermolen in Retie wordt die dag uitgebreid in 

de kijker gezet. Meer info:  www.rlkgn.be. 

  

- In het kader van de Countdown 2010 campagne Biodiversiteit Lokaal BEkeKENBiodiversiteit Lokaal BEkeKENBiodiversiteit Lokaal BEkeKENBiodiversiteit Lokaal BEkeKEN geeft de provincie 

Antwerpen financiële ondersteuning aan gemeenten, polders, wateringen en waterketenbedrijven voor 

structurele projecten die de biodiversiteit in beekvalleien bevorderen. Per project is tot 50 000 EUR 

beschikbaar. Aanvragen moeten ingediend worden bij de provinciale dienst Waterbeleid. Voor dit jaar 

kan dit nog tot 31 juli 2010 maar ook volgend jaar kan de subsidie aangevraagd worden. Meer info: 

klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

Deze digitale nieuwsbrief wordt samengesteld door het bekkensecretariaat Netebekken. Suggesties of andere opmerkingen kunt u bezorgen 

aan het bekkensecretariaat . 

Contactpersoon: Bram Abrams, bekkencoördinator, T 03 224 63 83, secretariaat_nete@vmm.be   

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur dan een e-mail met als titel ‘uitschrijven’ naar secretariaat_nete@vmm.be. 

 

http://www.provant.be/subsidies/leefomgeving/Subsidie_biodiversiteitinbeekvalleien.jsp?module=tcm:7-6623-4

