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Uit het feestlied 
voor Mie-Jef Jacobs

Pompen en toch verzuipen
50 kaarsjes voor pompstation Uitbergen

O U D  N I E U WS

Midden vorige eeuw werd menig land-

bouwer met grond in de Leeggoedpolder 

er moedeloos van: ganse oogsten werden 

verwoest door water, weiden waren niet 

bereikbaar voor vee. En de foto toont Jozef 

Peelman (‘Jefke Ziens’) die alleen nog met 

paard en slede door de modder in de buurt 

van de Maaidonkstraat raakt. Aan de andere 

kant van de sloot trad het Donkmeer tijdens 

de winter geregeld uit de oevers en bedreig-

de zo vele buitenverblijven en zelfs woningen 

aan de overkant van de Donklaan.

Redenen genoeg om actie te ondernemen. 

Het eerste plan om de twee bestaande 

sluizen te vernieuwen, belandde snel in de 

prullenmand. Bij hoogwater van de Schelde 

kon het overtollige water immers niet weg. 

Een pompstation ter hoogte van de sluis 

aan het kasteel was de enige aanvaardbare 

oplossing.

Het pompstation langs de weg Berlare-Uitbergen, ter hoogte van het kasteel 

van Uitbergen, bestaat 50 jaar. Toen was de installatie een zegen voor 

landbouwers met grond in dat poldergebied. 

Vandaag staat de gouden machinerie ter discussie.

Firma De Brandt bouwde het pompstation 

met twee elektrische pompen, elk met een 

capaciteit van 2.400 m³ per uur. Ze traden in 

werking op 20 april 1962. De Voorste Sloot 

werd daarna nog tot aan het Donkmeer ver-

diept en verbreed om het grote watervolume 

te kunnen aanvoeren. 

De fi nanciering van het pompstation is 

opmerkelijk. Het toenmalige ministerie van 

landbouw zou het project voor 60% betoe-

lagen. Dijkgraaf Cooreman slaagde erin 10% 

extra te laten subsidiëren. De grondeigenaars 

pasten de resterende 30% bij. De ‘belasting’ 

varieerde van 850,00 tot 3.300,00 Belgische 

frank per hectare, naargelang de hoogtelig-

ging.

2012. Het debiet van het jubilerende 

pompstation voldoet niet langer. Ook al 

omdat sinds het uitvallen van het oude 

‘watermachien’ op ‘t Schuitje het water van 

Berlare Broek via het Donkmeer en de Voorste 

Sloot naar de Schelde wordt gestuurd. De 

klimaatopwarming en het stijgende waterpeil 

dat ermee gepaard gaat, doen er ook geen 

goed aan. De verantwoordelijken rond de 

waterhuishouding in onze gemeente staan 

voor belangrijke beslissingen. Daarom ook 

dat gemeente Berlare, polderbestuur Tussen 

Schelde en Durme, provincie Oost-Vlaande-

ren en het Vlaams Gewest samen een studie 

hebben besteld. Dat onderzoek moet ver-

schillende mogelijkheden aanreiken om het 

waterpeil van het Donkmeer en Berlare Broek 

beter te beheersen. Benieuwd of er nog een 

toekomst is voor de huidige pompen van de 

installatie.
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