
 

 

START VAN DE WERKEN IN HEINDONK  

 

Beste bewoner 

De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid starten binnenkort met werken in 
Heindonk. We leggen hier het gecontroleerd overstromingsgebied Tien Vierendelen aan. Bovendien 
gaan we het overstromingsgebied Bovenzanden, langs de Rupel, transformeren. De werken worden 
uitgevoerd in het kader van het Sigmaplan. Dat is een plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen 
beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren.  

Tien Vierendelen: aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied 

In Heindonk leggen we het nieuwe gecontroleerd overstromingsgebied Tien Vierendelen aan. Dat zal 
zich uitstrekken tot op het grondgebied van Heffen (Mechelen). We voorzien een hoge overloopdijk, 
waardoor het gebied enkel bij zwaardere stormen water zal bergen. Zo worden jij en andere bewoners 
beter beschermd tegen overstromingsgevaar.  

Na de paasvakantie willen we starten met de eerste fase van de werken. Het gaat om de bouw van 
twee nieuwe uitwateringssluizen in de Dijledijk, op de linkeroever. Die sluizen worden in een bouwput in 
de dijk gebouwd.  

Deze werken zullen ongeveer een jaar duren. Omdat de dijk gedurende de werken niet toegankelijk is, 
voorzien we een lokale omleiding voor fietsers. De blauwe fietsersbrug over de Dijle blijft wel 
bereikbaar. 
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Bovenzanden: ontwikkeling van getijdennatuur 

In het bestaande overstromingsgebied Bovenzanden creëren we zeldzame getijdennatuur. We doen dat 
door dit overstromingsgebied te transformeren in een gecontroleerd overstromingsgebied met 
gereduceerd getij. Concreet voorzien we een sluis in de rivierdijk, die dagelijks een beperkte 
hoeveelheid water in het gebied laat op het ritme van eb en vloed.  

Voor de herinrichting van het gebied Bovenzanden vragen we binnenkort een omgevingsvergunning 
aan. Daarna volgt een openbaar onderzoek. Als de omgevingsvergunning goedgekeurd is, kunnen we 
starten met de bouw van de nieuwe inwateringssluis.  

Fasering 

2021-2022: bouw van twee uitwateringssluizen in Tien Vierendelen 

2022-2023: bouw van een nieuwe inwateringssluis in Bovenzanden 

2023-2024: grondwerken in Tien Vierendelen en Bovenzanden 
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Waar kan je terecht met vragen of opmerkingen tijdens de werken? 
 
Heb je vragen over de eerste fase van de werken in Tien Vierendelen? Dan kan je terecht bij de 
aannemer van de werken (HYE) via het emailadres HYE@HYE.be of telefonisch via 03/250.13.80. Heb je 
een algemene vraag? Dan kan je uiteraard ook met De Vlaamse Waterweg nv contact opnemen via 
info@sigmaplan.be. 

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief 
via www.sigmaplan.be. 

 

 

 
Met vriendelijke groet 

 
 
ir. Wim Dauwe, afdelingshoofd 
De Vlaamse Waterweg nv, Afdeling Regio Centraal 
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