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Afbraak oude vissershuisjes

aan Saleghemgeul gestart

De laatste week van oktober liet het ge-
meentebestuur van Sint-Gillis-Waas een vijf-
tal oude vissershuisjes afbreken langs de
Grote Saleghemgeul of “De Geule”. Deze is ei-
gendom van de Polder Land van Waas en
beide besturen stonden dan ook in voor de
kosten. 

Van oudsher wordt deze grote kreekplas ontsierd
door een groot aantal visserskotjes in allerlei
maten en vormen. Vele dateren uit een tijd toen er
nog geen regelgeving bestond voor de bouw ervan.
Nu is daar al geruime tijd verandering in gekomen
en is de bouw van een nieuw schuilhuisje of de her-
bouw van een bestaand niet meer mogelijk. Het
hele krekengebied is sinds 1978 beschermd als
landschap en is opgenomen in het VEN-gebied.
Samen met de Vlaamse Overheid heeft het ge-
meentebestuur een uitdoofscenario uitgewerkt. De
eigenaars  van bestaande huisjes mogen nog een
tijdlang vissen vanop hun “steiger” maar zij mogen
deze niet meer doorverkopen. 

De jongste jaren laten veel vissers de Geule wat
links liggen - is er minder vis te vangen in het troe-
bele water? Daardoor raken veel  van de houten
bouwsels in verval en verdwijnen ze geleidelijk tus-
sen het riet en de gele plomp langs de oever van de
kreek. Dit brengt nogal wat milieuproblemen met
zich mee want heel dikwijls werden er vervuilende

of niet biologisch afbreekbare materialen
gebruikt zoals geïmpregneerd of geverfd
hout, asbestplaten, plastic, glas, allerlei
metalen...  

Een kraan  op een drijvend ponton
zorgde voor de afbraak waarna het
afval  met schuiten naar de andere
kreekoever werd gebracht. Vijf grote
containers kon de  aannemer vullen.
Het was dus meer dan hoog tijd dat
het gemeentebestuur en het polder-
bestuur de situatie grondig aanpakten
en begonnen zijn met de grote visuele
schoonmaak van de Saleghemgeul.  En
wil deze terug een aantrekkelijk viswa-
ter worden met gemeenschappelijke
vissteigers dan zal ook de waterkwali-
teit flink moeten verbeteren. Mis-
schien een nog moeilijkere opdracht
voor de overheid. 
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