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Beste klubleden,
Het gonst al een tijdje in de wandelgangen van de Mechelse Waterski Klub, met als belangrijkste
vraag ‘Hoe zit dat nu met die Sigma plannen die van ons watervlak een overstromingsgebied gaan
maken?’
De afgelopen weken en maanden hebben wij vanuit de Raad van Bestuur en het speciaal hiervoor
opgerichte Sigma Team actief gewerkt om informatie te vergaren en één en ander in goede banen te
leiden. We zijn dan ook van mening dat na onze meest recente vergadering met Waterwegen &
Zeekanaal (W&Z), de verantwoordelijke dienst voor het project, het aangewezen is om jullie te
informeren.
Dus maar meteen met de deur in huis vallen, de installatie van het overstromingsgebied gaat door
en zal op ons Battenbroekmeer uitgevoerd worden vanaf 2010, met een vermoedelijke einddatum in
2015. Belangrijk is wel dat het voortbestaan van onze klub en dus het beoefenen van de
waterskisport op ons watervlak ontegensprekelijk gegarandeerd is!
Mede door de inspanningen van de Raad van Bestuur in het verleden, en het daaruit voortvloeiende
Ministeriële besluit, moet ongeacht de bestemming van het gebied, de waterskisport ten allen tijde
gegarandeerd worden. We kunnen dus op twee oren slapen, onze kinderen en kleinkinderen gaan
verder kunnen genieten van de waterskisport.
Er gaat natuurlijk wel wat veranderen… Rond ons meer komt een dijk, vanaf de Dijledijk ter hoogte
van Bulo, helemaal rond de oeverlijn tot aan de vroegere kreek waar we de laatste jaren niet meer in
mochten skiën. De dijk van de Dijle wordt ongeveer één meter verlaagd, zodat ingeval van stormtij &
noodtoestand het water kan overlopen in ons meer. Statistisch gezien zou dit ongeveer één keer op
25 jaar kunnen voorkomen.
De Battenbroekhoeve en omliggende gronden van de klub worden onteigend. Zoals het er nu uitziet,
verwachten wij dat wij ruimte gaan krijgen ter hoogte van Bulo. Het plan is om aan die kant, in plaats
van gewoon een dijk aan te leggen, het volledige gebied op te hogen, zodat wij plaats hebben om
een nieuwe taverne en recreatie infrastructuur te bouwen. De huidige steigers zouden dan aan die
zijde van het meer vervangen worden door nieuwe uitrusting met vlottende steigers, zodat ingeval
van overstroming onze bootjes veilig liggen.

In geval van overstroming, wat meest waarschijnlijk enkel voorkomt buiten het waterskiseizoen,
verwachten we er ons aan dat voor enkele weken een vaarverbod zal opgelegd worden tot het
meegestroomde sediment bezonken is en wij terug zwemwaterkwaliteit hebben. Al bij al dus geen
onhoudbare situatie!
Op het vlak van planning, hebben wij met W&Z afgesproken dat de nieuwe infrastructuur ter hoogte
van Bulo eerst afgewerkt en opgeleverd wordt, alvorens de oude afgestaan wordt. Afgezien van de
te verwachten minimum overlast bij werken van die grootte orde, rekenen wij toch op een vrijwel
naadloze overschakeling met een verhuis van ons hebben en houden in de winterperiode,
vermoedelijk bij de overgang 2013‐2014.
Wij doen er alles aan om, ondanks het impact van Sigma op onze klub, er qua infrastructuur en
sportbeleving minstens even goed uit te komen. En misschien slagen we er wel in om op het vlak van
comfort en veiligheid nog een stap vooruit te maken.
De komende maanden worden alle details van het plan verder uitgewerkt en in samenspraak met
W&Z op papier vereeuwigd. Wij houden er aan om jullie op gezette tijden verder te informeren over
de ontwikkelingen. In ieder geval kunnen jullie op de jaarlijkse algemene vergadering van 23 januari
2008, een uitgebreidere voorstelling van het project verwachten. Op dat moment zullen wij ook
graag vragen van jullie kant beantwoorden, zorg dus dat je aanwezig bent!
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