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aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Gentbrugge, Sint-Amandsberg en Destelbergen - Bestrijding knijten
Mensen die langs de Schelde wonen in Gentbrugge, Sint-Amandsberg en Destelbergen
worden reeds meerdere jaren geplaagd door knijten en dat van mei tot oktober en vooral
tijdens de warme zomermaanden.
Knijten zijn een soort minuscule, zwarte steekmuggen, die het op mensenbloed gemunt
hebben. Hun steken zijn venijnig, en wat achterblijft zijn vaak grote, etterende bulten.
De knijten en hun larven gedijen het best in slib. De Schelde en laag water zijn dus voor
hen het perfecte leefgebied.
Sinds enkele jaren worden de klachten ernstig genomen. Maar een oplossing kwam er
nog steeds niet.
Een oplossing waarin De Vlaamse Waterweg voorzag, bestond erin om twee keer per
week via de sluizen water door de Schelde te stuwen, waardoor de knijten en hun larven
wegspoelen. Er zouden nog wel exemplaren blijven leven, maar niet meer de grote
massa. Het zou de situatie leefbaar moeten maken voor de buurt.
Op een recente infovergadering in de buurt werd echter meegedeeld dat de aanpak werd
stopgezet en dat een oplossing er pas komt na de realisatie van de sluis in Heusden. Dat
zou betekenen dat er ten minste tot 2025 geen oplossing bestaat voor de overlast van
knijten.
1.

Wat is de reden dat de geplande oplossing (wegspoelen van knijten en larven) werd
stopgezet?

2.

In welke oplossing voor de knijtenproblematiek voorziet de minister voor de
komende jaren?

3.

Wanneer verwacht de minister dat een oplossing operationeel zal zijn?

4.

Wat is de kostprijs daarvan?

5.

Voorziet de minister in maatregelen en in een budget om de knijten - indien nodig ook in de toekomst te bestrijden zodat een eventuele nieuwe plaag onmiddellijk de
kop ingedrukt kan worden? Zo ja, welke maatregelen en welk budget reserveert de
minister? Zo niet, plant de minister maatregelen en een budget voor de bestrijding
van knijten de resterende jaren van deze legislatuur?
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1. Het instellen van het bovendebiet werd reeds vorig jaar stopgezet. De
milieuhygiënische kwaliteit van de bovenste lagen van het sediment werd sinds het
instellen van het debiet van nabij opgevolgd. Zo werd vastgesteld dat na het instellen
van het bovendebiet de verontreiniging van opwaarts naar afwaarts lijkt te bewegen,
samen met het sediment.
Uit deze monitoring werd door de erkend bodemsaneringsdeskundige dit jaar
geadviseerd om dit bovendebiet niet meer in te stellen zoals vorige jaren, gezien dit
de verspreiding van de verontreiniging blijkt te bevorderen.
2. Volgende acties zullen tussen 2022-2027 worden genomen:
 Het Scheldemeander project Wetteren-Gent wordt verder voorbereid en
uitgevoerd op het terrein, dit in overleg met de vele stakeholders. Dit zal na
afwerking een duurzame oplossing bieden. Een detailplanning is sterk
afhankelijk van beschikbare (budgettaire) middelen en personeel. Momenteel
wordt de bouw van de constructie in Heusden voorzien tussen 2025 en 2027.
 De knijtenmonitoring wordt jaarlijks uitgevoerd in samenwerking met stad
Gent, Universiteit Antwerpen en het Agentschap Natuur en Bos (ANB).
 Er wordt verder informatie aangeboden in overleg met de lokale besturen en
ANB. Er werden en worden regelmatige infomomenten georganiseerd voor de
brede bevolking.
 Initiatieven genomen door de lokale besturen worden door De Vlaamse
Waterweg nv inhoudelijk ondersteund en begeleid, zoals bv. de workshop
‘Vallen maken’ door stad Gent).
3. Een operationele oplossing wordt verwacht in 2027.
4. Voor het totaal project Scheldemeander Gent-Wetteren gaat het over een raming van
investering van 18,9 miljoen euro. Hierin zijn de kosten voor de bouw van de
schutsluis/constructie, de afwerking rondom schutsluis/constructie, de aanpassing
van de stuw te Gentbrugge, de initiële baggerwerken, de bescherming tegen
overstromingen op- en afwaarts, de erosiebescherming op- en afwaarts, de
estuariene natuur van de zandput, de aanleg van het GOG Bastenakkers en het
GGG/GOG Ham in rekening gebracht.
5. Er wordt een budget voorzien in kader van de knijtenmonitoring waaronder deze in
Gent voor 40.000 euro.

