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Leeswijzer 

Desiré Paelinckx, Lon Lommaert, Jeroen Bot, Danny Van Den Bossche 

Lees eerst deze leeswijzer alvorens dit rapport en de bijhorende tabellen met PAS-
herstelmaatregelen per habitattype toe te passen. Het is daarenboven ten stelligste 
aangeraden om voorafgaand ook de Algemene PAS-herstelstrategie (De Keersmaeker et. al. 
2018) door te nemen, en u daarvan op zijn minst de definities van de PAS-
herstelmaatregelen eigen te maken. 

 

Inhoud van deze leeswijzer: 

- Doel en scope van de PAS-gebiedsanalyses; 
- Stikstofdepositie; 
- Habitattypen en hun doelen onder overschrijding; 
- Efficiëntie van PAS-herstelbeheer. 
- Betekenis van de codes in de PAS-maatregelentabellen (dus in bijlage 1); 

Doel en scope van de PAS-gebiedsanalyses 

De Vlaamse Regering heeft in uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn op 23 april 2014, na 
een uitvoerig afwegings-, overleg- en beslissingsproces, een reeks speciale beschermingszones 
(SBZ’s) definitief aangewezen, en er de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en prioriteiten 
voor vastgesteld. Tevens besliste zij toen een programmatische aanpak stikstof te ontwikkelen. 

De programmatische aanpak stikstof heeft als doel de stikstofdepositie op de Speciale 
Beschermingszones (SBZ’s) planmatig terug te dringen, waarbij (nieuwe) economische 
ontwikkelingen mogelijk moeten blijven, zonder dat de vooropgestelde 
instandhoudingsdoelstellingen bedreigd of onhaalbaar worden of blijven, waartoe het 
niveau van de stikstofdepositie op SBZ stelselmatig moet dalen.  

Op die wijze wenst Vlaanderen het realiseren van de Europese natuurdoelstellingen in 
evenwicht te brengen met de mogelijkheden tot verdere economische ontwikkelingen. 

De Vlaamse regering heeft daartoe een akkoord bereikt op 23 april 2014. Nieuwe inzichten, 
data en maatschappelijke overwegingen hebben geleid tot een bijgestelde beslissing op 30 
november 20161. In de PAS worden verschillende sporen bewandeld 
(https://www.natura2000.vlaanderen.be/pas). PAS-herstelbeheer is slechts één van deze 
sporen.  

Om de PAS in werking te laten treden heeft de Vlaamse Regering ook op 23 april 2014 beslist 
dat PAS-gebiedsanalyses m.b.t. het PAS-herstelbeheer moeten opgemaakt worden tegen begin 
2018. De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft op 18 mei 2016 
opdracht gegeven aan het INBO om deze PAS-gebiedsanalyses op te maken. 

                                                           
1  Conceptnota Vlaamse Regering  VR 2016 3011 DOC.0725/1QUINQUIES 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/pas
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Het PAS-herstelbeheer is een onderdeel van de IHD-maatregelen en -beheer en wordt 
toegepast waar de actuele N-depositie de kritische depositiewaarde (KDW)2 van een 
habitatlocatie overschrijdt: is de KDW overschreden en betreft het een maatregel voorzien in 
de Algemene PAS-herstelstrategie voor dat habitattype (zie verder) dan betreft het PAS-
herstelbeheer. 

In de Algemene PAS-herstelstrategie (De Keersmaeker et al. 2018) wordt beschreven welke 
maatregelen in aanmerking kunnen komen voor PAS-herstelbeheer. Het betreft niet alleen 
maatregelen die de lokale stikstofvoorraad in het systeem verkleinen (bv. plaggen), maar ook 
alle mogelijke maatregelen die ingrijpen op de complexe verstoringen die stikstofdepositie 
veroorzaakt. Alle maatregelen zijn wel remediërend t.a.v. een effect dat door N-depositie kan 
veroorzaakt worden. Zo bepaalt hydrologisch herstel in sterke mate de beschikbaarheid van 
nutriënten en de mate van verzuring. Andere PAS-herstelmaatregelen tegen de effecten van 
atmosferische stikstofdepositie hebben bij (grond)waterafhankelijke habitats onvoldoende 
effect als niet eerst de vereiste hydrologie wordt hersteld. 

De Algemene PAS-herstelstrategie (De Keersmaeker et al. 2018)  bevat (1) een beschrijving van 
de PAS-herstelmaatregelen en de wijze waarop ze de stikstofdepositie en verzuring milderen, 
en (2) per habitattype welke PAS-herstelmaatregelen in aanmerking komen en een globale 
prioritering daarvan; tevens wordt de effectiviteit van de maatregelen in de onderscheiden 
habitattypen aangegeven. 

In de onderhavige PAS-gebiedsanalyse3 wordt geëvalueerd of de globale prioriteit 
opgenomen in de Algemene Herstelstrategie opgaat voor deze SBZ op basis van een gerichte 
(en daardoor beperkte) landschapsecologische systeemanalyse, en past deze prioritering zo 
nodig aan. In de PAS-gebiedsanalyse wordt op niveau van een habitattype per deelzone (zie 
verder) uitgemaakt welke PAS-herstelmaatregelen welke prioriteit krijgen en dus van 
toepassing KUNNEN zijn. Of een maatregel in een bepaald gebied of op een bepaalde 
habitatvlek aan de orde is, wordt beslist in een beheerplan; zulke beslissing, en het daaraan 
gekoppelde ruimtelijke en inhoudelijke detail, valt buiten het bestek van de PAS-
gebiedsanalyse.   

De rapporten met de PAS-gebiedsanalyses worden per Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) 
opgemaakt. Een SBZ-H wordt hierbij meestal opgedeeld in verschillende deelzones op basis 
van vermelde gerichte landschapsecologische analyse. Een deelzone is een vanuit 
landschapsecologisch oogpunt min of meer homogene zone. Vaak liggen ecohydrologische 
overwegingen aan de basis.  Een deelzone kan een aantal officiële deelgebieden bundelen, 
maar kan ook een deelgebied opsplitsen. Normaal betreft het relatief grote zones, wat een 
belangrijke mate van abstractie tot gevolg heeft.  

De kern van de PAS-gebiedsanalyse zijn de tabellen per deelzone per habitattype met de 
voor de zone weerhouden prioritering (om pragmatische redenen zijn deze toegevoegd als 

                                                           
2 Kritische depositiewaarde (KDW): de hoogte van de  stikstofdepositie die aangeeft vanaf wanneer er een (significant) negatieve impact op het 
habitattype optreedt. 
3 De scope en het format voor de PAS-gebiedsanalyses is uitgebreid besproken met de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld via 
een Werkgroep PAS-herstelbeheer. 
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bijlage 1). Het tekstdeel, met o.a. de landschapsecologische analyse, heeft een 
ondersteunende en informatieve functie ter argumentatie van de voor de deelzone 
aangepaste prioriteiten.   

De beschikbare literatuur, kennis en data verschilt sterk van gebied tot gebied, en ook in een 
SBZ-H kunnen er op dat vlak grote verschillen zijn. Dit geldt zowel voor het 
landschapsecologisch functioneren als voor informatie over de biotische toestand en het 
beheer. Zo zijn er niet voor alle gebieden ecohydrologische studies beschikbaar; voor sommige 
zijn er zelfs geen data over grondwaterpeilen en/of -kwaliteit. Het INBO heeft zijn planning van 
de veldcampagne voor kartering en LSVI-bepalingen in SBZ-H prioritair gericht op SBZ-H met 
een groot aandeel te oude habitatkarteringen en op gebieden die het minst gekend zijn binnen 
het INBO; deze prioritaire kartering loopt echter nog enkele jaren.  Ook voor de 
statusbeschrijving (zowel biotisch als abiotisch) van de zoete wateren loopt de veldcampagne 
nog verschillende jaren. Gebiedsgerichte data over beheer zijn niet beschikbaar onder 
gebundelde vorm; ze zijn meestal hooguit te achterhalen in voor de overheid toegankelijke 
beheerplannen en monitoringrapporten. Deze slaan vaak enkel op een klein deel van een 
deelzone of SBZ, zodat daaruit niet altijd generieke conclusies kunnen getrokken worden. 

Niet alleen op vlak van data, maar meer algemeen op vlak van expertise blijven er grote 
verschillen tussen de verschillende SBZ-H(zones). Dit alles leidt onvermijdelijk tot verschillen 
in aanpak en diepgang van de rapporten en, in één rapport, tussen de deelzones. Dit is 
onmogelijk te remediëren in de voorziene tijdspanne.  In de maatregelentabellen wordt de 
bron van de informatie voor de prioritering in termen van ‘terreinkennis’ en/of ‘data’ 
weergegeven. Het eerste slaat vooral op expertise, integratie van literatuurbeschrijvingen, … , 
‘data’ op uitgebreide datasets.   

In het PAS-herstelbeheer wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen die ingrijpen op de 
habitatlocaties zelf, dan wel op de (ruime) omgeving die de kwaliteit van de standplaats van de 
habitats bepaalt (landschapsniveau).  

Alle uitspraken gelden steeds voor het geheel van habitatvlekken (zelfs al worden die pas in 
de toekomst gerealiseerd) van het betreffende habitattype in de betreffende SBZ-H 
deelzone.  Voor een individuele actuele of toekomstige habitatvlek is het mogelijk dat de 
prioriteit anders moet gesteld worden wegens specifieke lokale omstandigheden. De PAS-
gebiedsanalyse doet dus uitspraken op het niveau van de gehele deelzone, niet op het 
niveau van individuele habitatvlekken. Dat laatste detailniveau komt aan bod in het 
beheerplan. 

Er wordt uitgegaan van een voor het gebied optimale toepassing van de PAS-
herstelmaatregelen, rekening houdend met allerlei andere aspecten zoals impact op, en 
doelen voor fauna. Wat die optimale toepassing van de maatregelen inhoudt is onderwerp 
van een beheerplan en valt buiten de PAS-gebiedsanalyse. Een belangrijke literatuurbron 
daartoe is  Van Uytvanck, J. & G. De Blust (red.) (2012).4  

                                                           
4 Van Uytvanck, J. & G. De Blust (red.), 2012. Handboek voor beheerders. Europese natuurdoelstellingen op terrein. Deel 1: Habitats. Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek. Lannoo, Leuven. 302p. 
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De relatie tot soorten is beperkt tot het aanduiden of een PAS-herstelmaatregel al dan niet 
een impact kan hebben op de aangewezen en tot doel gestelde soorten voor de betreffende 
SBZ-H. Daartoe is in het rapport een kruistabel ingevoegd die de lezer verwijst naar de 
Algemene PAS-herstelstrategie (De Keersmaeker et al. 2018), waarin die mogelijke impact bij 
de betreffende maatregel beschreven wordt.  In de tabellen met PAS-herstelmaatregelen per 
habitattype per deelzone kunnen in de rij ‘opmerkingen’ ook aspecten rond soorten vermeld 
worden, maar dit is zeker niet uitputtend gebeurd. Immers, keuzes ter zake zijn afhankelijk van 
lokaal gestelde doelen en lokale karakteristieken en mogelijkheden; dat is de opnieuw 
onderwerp van de beheerplannen. Bij implementatie van PAS-herstelmaatregelen in 
beheerplannen is het wel essentieel dat het voorgestelde PAS-herstelbeheer rekening houdt 
met aanwezige én voor dat SBZ-H aangewezen en/of tot doel gestelde soorten. PAS-herstel 
mag immers het IHD-beleid in het algemeen, en dat van soorten in het bijzonder, niet 
hypothekeren. En zelfs al zou dit wel nodig zijn, dan moet dat het gevolg zijn van een 
weloverwogen beslissing5. 

De maatregel ‘herstel functionele verbindingen’ is een PAS-maatregel opgenomen in de 
Algemene PAS-herstelstrategie. De reden daartoe is dat, na het toepassen van andere PAS-
maatregelen,  de kolonisatie door typische soorten kan uitblijven omwille van onvoldoende 
verbondenheid. Gebiedsgericht, per deelzone, wordt deze maatregel echter niet opgenomen 
omdat:   

- het een maatregel is die pas beoordeeld kan worden na overig PAS-herstel (= dus na het 
nemen van de overige maatregelen én voldoende tijd opdat deze effect kunnen hebben); 

- de zinvolheid / haalbaarheid / efficiëntie van verbinden gebiedspecifieke analyses vergt die 
buiten het bestek van deze PAS-gebiedsanalyses vallen.  

Stikstofdepositie 

De weergegeven stikstofdepositieschatting is het resultaat van depositiemodelleringen. De 
stikstofdeposities in Vlaanderen worden berekend met het VLOPS-model6 op een ruimtelijke 
resolutie van 1x1 km². 

De stikstofdeposities worden eveneens ingeschat voor de emissies in 2025 en 2030. Die 
prognoses zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (Business As Usual). 
Laatstgenoemde is een vertaling van de emissieplafonds zoals opgenomen in de Europese 
NEC-richtlijn (National Emission Ceiling) en de hiermee gepaard gaande, gemodelleerde 
afname van emissies. Voor meer details hieromtrent verwijzen we naar de IHD-PAS 
conceptnota bij de regeringsbeslissing van 30 november 2016 (VR 2016 3011 
DOC.0725/1QUINQUIES). 

  

                                                           
5 N.B. De rechtstreekse impact van N-depositie op soorten is een nog verder te onderzoeken materie en wordt hier niet behandeld; er worden 
daartoe dus ook geen maatregelen opgenomen. 
6 De VMM gebruikt het VLOPS-model voor de berekening van de depositie van verzurende en vermestende stoffen. Het VLOPS-model is een 
atmosferisch transport- en dispersiemodel dat op basis van emissiegegevens, gegevens over landgebruik en meteogegevens, de luchtkwaliteit en de 
deposities berekent. 

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801b195a
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801b195a
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Habitattypen en hun doelen onder overschrijding 

We benutten daartoe de stikstofoverschrijdingskaart zoals deze ook in het vergunningenbeleid 
van toepassing is, en ze ontstaat uit de integratie van: 

(1) de gemodelleerde stikstofdeposities op basis van VLOPS17, de versie van het VLOPS-
model in 2017 dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012; 
dit is een rasterlaag met resolutie van 1 km²; 

(2) de vectoriële habitatkaart, uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016); 

(3) de percelen onder passend natuurbeheer (= de natuurdoelenlaag of evidenties en 
intenties); 

(4) de geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde habitats i.f.v. de S-IHD: de 
zgn. voorlopige zoekzones - versie 0.2 (ANB, 2015).  

Per deelzone wordt op basis van (1) en (2) een cartografisch beeld gegeven van waar, en in 
welke mate, de KDW van de actueel aanwezige habitats is overschreden. In een tabel per 
deelzone wordt per habitattype deze KDW-waarde opgegeven, evenals de totale actuele 
oppervlakte en de oppervlakte actueel, en volgens de prognoses 2025 en 2030, in 
overschrijding. 

De PAS-herstelmaatregelen gelden echter niet alleen voor actueel aanwezige habitatvlekken, 
maar ook voor alle in de toekomst gerealiseerde habitatlocaties. Immers, zoals in 
bovenstaande § ‘Doel en scope’ gesteld, geldt de voorgestelde prioritering voor alle actuele en 
toekomstige habitatvlekken samen. Daartoe wordt de informatie van (3) en (4) gebruikt, om te 
bepalen welke habitattypen aan de maatregelentabellen per deelzone toegevoegd dienen te 
worden. Voor die habitattypen die actueel in de deelzone niet aanwezig zijn, maar waarvoor er 
in de deelzone wel natuurdoelen / zoekzones in overschrijding zijn, geldt de globaal gestelde 
prioritering van PAS-herstelmaatregelen, zoals opgenomen in de Algemene PAS-
herstelstrategie (De Keersmaeker et al. 2018). Daarom wordt in maatregelentabellen (bijlage 
1) het habitattype enkel vermeld (met zijn KDW en de indicatie van de efficiëntie van PAS-
herstelbeheer). Bij de opmaak van beheerplannen, waarbij de locatie, het eventuele 
habitatsubtype, en de lokale omstandigheden van nieuwe habitatlocaties gekend zijn, kan 
hiervan afgeweken worden (wat overigens ook geldt voor actueel wel aanwezige habitats zoals 
reeds gespecificeerd in de § ‘Doel en scope’).  

Efficiëntie van PAS-herstelbeheer 

In de tabellen met PAS-herstelmaatregelen per habitat(sub)type (bijlage 1) wordt een indicatie 
gegeven van de verwachte efficiëntie van PAS-herstelbeheer voor elk habitattype, conform 
de Conceptnota IHD en PAS van de Vlaamse Regering (VR 2016 3011 DOC.0725/1QUINQUIES). 
De argumentatie voor de differentiatie tussen de habitattypen is opgenomen in de Algemene 
PAS-herstelstrategie (De Keersmaeker et al., 2018).  

A-habitat: PAS-herstelbeheer onvoldoende efficiënt voor duurzaam herstel 

Het gaat over het algemeen over habitattypen waarbij stikstofdepositie de bepalende 
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milieudruk is. Stikstofgericht herstelbeheer is veelal ineffectief of slechts tijdelijk effectief 
omdat: 

- er aanzienlijke ongewenste neveneffecten optreden van het intensieve PAS-herstelbeheer 
op vlak van soortenrijkdom, fauna, ...; 

- het PAS-herstelbeheer niet tegelijk de verzurende en vermestende effecten kan 
aanpakken (bv. bij bossen – intensievere houtoogst voert stikstof af, maar draagt bij tot 
verzuring), waardoor verdere degradatie onvermijdelijk blijft; 

- het positieve effect van PAS-herstelbeheer zeer snel uitgewerkt is bij habitats die in 
overschrijding blijven. 

B-habitat: PAS-herstelbeheer voldoende efficiënt voor duurzaam herstel 

Het gaat over het algemeen over habitattypen waarvoor stikstofdepositie niet de enige 
belangrijke milieudruk is. Daarom kan er aanzienlijke vooruitgang in kwaliteit geboekt worden 
als het PAS-herstelbeheer zich richt op een verbetering van de globale milieukwaliteit, d.i. met 
inbegrip van andere milieudrukken dan stikstofdepositie via de lucht. 

Deze habitattypen zijn vaak afhankelijk van een goede kwaliteit, kwantiteit en dynamiek van 
het grondwater. Door hydrologisch herstel kunnen grondwaterkenmerken in een gunstig 
bereik worden gebracht, zodat de beschikbaarheid van stikstof beperkt wordt, en het 
bufferende vermogen van de bodem tegen verzuring verhoogt. Omgekeerd geldt dat 
hydrologisch herstel een belangrijke randvoorwaarde is vooraleer er kwaliteitsverbetering kan 
optreden in deze (sub)habitattypen. 
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Betekenis van de codes in de PAS-maatregelentabellen in bijlage 1: 

0 Niet toe te passen maatregel: deze maatregel is onderdeel van de globale PAS-
herstelstrategie van de habitat, maar het is niet wenselijk hem lokaal uit te voeren omdat hij 
daar aanzienlijke ongewenste effecten heeft (bv. voor een aanwezige populatie van een 
aangewezen of tot doel gestelde soort). Dit wordt gemotiveerd in de tabel. 

1 Essentiële maatregelen: deze maatregelen zijn het meest effectief of zijn een 
randvoorwaarde voor maatregelen van categorie 2 (en 3). 

2 Bijkomende maatregel: deze maatregelen zijn vrijwel steeds effectief, maar bijna steeds pas 
na uitvoering van maatregelen met prioriteit 1. 

3 Optionele maatregel: deze maatregel is minder belangrijk om volgende redenen: slechts 
zeer lokaal toepasbaar, als eenmalige maatregel (quasi) overal reeds uitgevoerd, heeft een 
experimenteel karakter (dus effect onzeker), ... 

Elke afwijking van de Algemene PAS-herstelstrategie wordt beargumenteerd in de cel 
‘motivatie’.  

Ook een combinatie van prioriteiten voor eenzelfde maatregel is in de PAS-gebiedsanalyse 
mogelijk. De argumentatie in de cel ‘motivatie’ geeft inzicht in de wijze waarop met deze 
combinatie van prioriteiten in de praktijk kan omgegaan worden.  

Voorbeeld: in de SBZ-deelzone is een hoog relevante PAS-herstelmaatregel in bepaalde delen 
reeds uitgevoerd (en dus niet meer relevant), terwijl in de andere delen de prioriteit hoog 
blijft. Het gelijktijdig aanwezig zijn van habitat in gunstige en ongunstige toestand kan een 
andere reden zijn tot differentiatie in prioriteit van een maatregel. 
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1 BESPREKING OP NIVEAU VAN DE VOLLEDIGE SBZ-H 

1.1 SITUERING  

Het SBZ-H Schelde-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent omvat 57 deelgebieden op 
grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Het merendeel van de 
deelgebieden ligt in de ecoregio van de polders en de Getijdenschelde, maar enkele 
deelgebieden of delen ervan bevinden zich in de Ecoregio van de Midden-Vlaamse 
overgangsgebieden (Warandeduinen in Wetteren), de Ecoregio van de Pleistocene 
riviervalleien (Damvallei in Destelbergen, Daknamse Meersen in Lokeren, het Moer (Bornem) 
en Coolhembos (Puurs) en de Ecoregio van de cuesta's (Anderstad en Polder van Lier in Lier). 
Stroomafwaarts de monding van de Durme is het volledige buitendijkse gebied opgenomen in 
het SBZ-H, stroomopwaarts enkel de grotere schorgebieden. 

Figuur 1.1 Situering  van SBZ BE2300006 
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1.2 SAMENVATTENDE LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING  

De Schelde heeft een lengte van ongeveer 360 km en ontspringt in het Noord-Franse Saint-
Quentin. Het getij dringt ca. 160 km landinwaarts tot in Gent waar het gestopt wordt door een 
stuw. Dit estuariene deel van de rivier, Beneden-Schelde of Zeeschelde genoemd, vormt het 
hart van het SBZ. Het getij dringt ook door op de zijrivieren. Via de Rupel op de Kleine Nete tot 
in Grobbendonk, op de Grote Nete tot in Itegem, op de Dijle tot in Haacht, op de Zenne tot in 
Zemst en op de Durme tot in Lokeren. Zout zeewater dringt door tot aan de Durmemonding. 
Het water tussen de Durmemonding en Burcht is als licht brak te beschouwen. Verder 
stroomafwaarts tot aan de grens is het water brak, maar met sterk schommelende 
zoutgehaltes. Stroomopwaarts Rupelmonde tot in Merelbeke en Gentbrugge en op de 
zijrivieren strekt zich het zoete getijdengebied uit, ecologisch gezien een zeldzaamheid in 
Europa (Meire et al., 2015). 

Het habitatrichtlijngebied omvat een groot deel van het estuarium (een getijdesysteem) en 
langsheen Schelde, Rupel en Durme delen van de laag gelegen vallei, grondwater beïnvloede 
systemen (die sterk gestuurd worden door menselijk beheer van het oppervlaktewater) met 
alluviaal-estuariene afzettingen. Daarnaast omvat het habitatrichtlijngebied enkele hoger 
gelegen infiltratiegebieden op donken en stuifduinen en enkele depressies in de zgn. Vlaamse 
Vallei die een gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis hebben met de rivier.  
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Landschapshistoriek 

De geschiedenis van de Schelde en haar voorlopers gaat terug tot het begin van het Quartair 
(van Strydonck & de Mulder, 2000)7. Op dat moment, ongeveer twee miljoen jaar geleden, was 
het klimaat relatief warm en werd Vlaanderen bedekt door een ondiepe zee waarin zand en 
klei werden afgezet. Als gevolg van een algemene temperatuurdaling daalde de zeespiegel 
geleidelijk en trok de zee zich in noordnoordoostelijke richting terug. Op het droogvallende 
land ontstond toen de basis van het rivierennet van het Scheldebekken met rivieren die in 
noordnoordoostelijke richting naar de kustlijn in Nederland stroomden (cfr. huidige lopen van 
Boven-Schelde, Leie, Dender, Zenne, Dijle en Gete). Tijdens het Quartair (ca. twee miljoen 
geleden tot heden) wisselden koude en gematigde perioden elkaar af. Tijdens de ijstijden 
ontstonden grote ijskappen en het zeeniveau daalde aanzienlijk. Het verval van de rivieren 
nam toe en ze sneden zich diep in de tertiaire lagen in. Grote hoeveelheden erosiemateriaal 
werden in de stroomafwaartse delen van de riviervalleien afgezet, waardoor deze gedeeltelijk 
terug opvulden. Het zand kon in het open toendralandschap van de valleien opwaaien en 
elders neervallen, zogenaamde dekzanden. Ook leem werd van uit de vallei en van de rand van 
de grote noordelijke ijskappen met de wind vervoerd en in onze streken afgezet. Tijdens de 
gematigde perioden (interglacialen of tussenijstijden) was het klimaat vergelijkbaar met het 
huidige. De ijskappen smolten af, de zeespiegel steeg en het verval van de rivieren nam af. 
Door de lagere stroomsnelheden werden fijnere sedimenten afgezet. Het gematigde klimaat 
liet een uitbundige plantengroei toe. De valleien werden in de periodes verder opgevuld, maar 
nu met klei en veen. Deze gebeurtenissen hebben zich tijdens de opeenvolgende ijstijden en 
tussenijstijden meerdere malen herhaald waardoor de ontstaans¬geschiedenis van bodem en 
landschap bijzonder complex is.  

Een belangrijke wijziging in het rivierpatroon trad op met het ontstaan van de Vlaamse Vallei 
(800.000 tot 400.000 jaar geleden) waardoor de noordnoordoostelijke stroomrichting wijzigde 
in een noordwestelijke. De Vlaamse Vallei is een grotendeels opgevuld rivierdal dat zich 
uitstrekte ten noorden van Gent tussen Zomergem en Stekene met uitlopers tot diep in de 
huidige dalen van het Scheldebekken. Het werd tijdens een aantal opeenvolgende ijstijden 
uitgeschuurd en telkens weer opgevuld. De Boomse klei was resistenter aan de erosie dan 
andere (tertiaire) afzettingen. Waar deze dagzoomde, aan de noordrand van de Vlaamse 
Vallei, ontstond een verhoogd reliëf, de Wase en Boomse cuesta. Alle rivieren stroomden door 
dit 30 km brede dal en de volledige waterafvoer van het Scheldebekken verliep langs hier. Ook 
de oer-Rupel, die van oost naar west stroomde langs de Boomse en Wase cuesta, waterde via 
de Vlaamse vallei ten noorden van Gent af.  

Tijdens de laatste ijstijd (15.000 tot 30.000 jaar geleden) was het erg koud. De verwilderde 
rivieren stroomden met meerdere kleine geulen in het brede dal dat enkel onder water stond 
bij smeltwaterafvloei. Sterke erosie, een beperkt vegetatiedek en lage grondwaterstanden 
werkten het verstuiven van zand opnieuw in de hand. Een relatief dunne maar continue 
dekzandlaag werd over een groot deel van het landschap afgezet en op het einde van deze 
ijstijd werd het brede dal ten noorden van Gent geleidelijk afgedamd door een opgewaaide 
zandrug. Waarschijnlijk ging eerst de Rupel gebruik maken van een relatief hoog gelegen smal 
dal doorheen de cuesta tussen Hoboken en Kruibeke. De obstructie van de zandduin ten 
noorden van Gent dwong ook het water van Schelde, Leie, Durme en Dender naar het oosten, 
waar het zich net ten zuiden van het zogenaamde doorbraakdal bij de Rupel voegde. 
                                                           
7 De hele historische beschrijving is voornamelijk gebaseerd op van Strydonck & de Mulder (2000) en in mindere mate op Meire et al. (2015) tenzij 
anders aangegeven. 
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Stroomafwaarts Antwerpen stroomde de Schelde langsheen de Brabantse rug naar de 
gezamenlijke monding van Maas en Rijn, van Ooster- of Westerschelde was nog geen sprake.  

Tijdens het Laatglaciaal (ca. 15.000 – 12.000 jaar hoor heden), de overgangsperiode tussen de 
laatste ijstijd en het huidige interglaciaal, volgden een aantal koele en warmere fasen elkaar 
snel op. Door de toegenomen plantengroei vond bij het begin van het Laatglaciaal de overgang 
van een verwilderd naar een meanderend rivierpatroon plaats. De enkelvoudige bedding van 
dergelijke rivieren wordt in buitenbochten uitgeschuurd terwijl in binnenbochten sedimentatie 
optreedt. Hierdoor verlegt de rivier geleidelijk haar loop. Sikkelbanken (de zandige afzettingen 
aan de binnenbocht) zijn als lage, langgerekte gebogen ruggen zichtbaar in het landschap 
evenals grote fossiele meanders (Damvallei, Kalkense Meersen, Berlare Broek en Overmere-
Donk). De geulen hadden een breedte van 200 m en een diepte van zes tot zeven meter. Ze 
zijn nadien opgevuld met venige klei en veen. De overgang van een verwilderd naar een 
meanderend rivierpatroon ging gepaard met een insnijding waardoor de Scheldevallei enkele 
meters onder het algemene opvullingsniveau van de Vlaamse Vallei kwam te liggen. Tijdens 
koudere en drogere fases van het Laatglaciaal trad opnieuw zandverstuiving op en ontstonden 
zowel binnen als buiten de vallei lage ruggen en duinmassieven. 

Bij het begin van het Holoceen werd het klimaat snel milder en ontstond een uitgestrekt 
boslandschap in onze streken. Hierdoor namen zowel piekdebieten als sedimentlading van de 
rivieren af. De afvoer werd gelijkmatiger en de grondwatertafel in de alluviale vallei daalde 
aanvankelijk sterk. De reeds gedeeltelijk opgevulde laatglaciale meanders vielen bijna droog. 
De laatglaciale geulen werden de volgende 5000 jaar geleidelijk opgevuld met veen en klei wat 
gepaard ging met een geleidelijke stijging van het grondwater. Tijdens deze periode smolten 
de ijskappen en steeg de zeespiegel met 35 m. De invloed van de zeespiegelstijging drong 
langzaam stroomopwaarts de Schelde op. Rond 8000 jaar geleden was nabij de Belgisch-
Nederlandse grens brak water en een zwakke getijdenwerking aanwezig. De voorloper van de 
huidige Oosterschelde ontstond in de periode 7500 tot 6300 voor heden en de Schelde ging 
gebruik maken van deze kortere verbinding met de zee. Vanaf ca. 7000 jaar geleden werd de 
zeespiegelstijging ook merkbaar in de Zeeschelde door een afname van het verval en een 
versnelde grondwaterstijging. Het veen groeide mee met het grond¬water. De laatglaciale 
geulen waren volledig opgevuld en ook de hogere zandige delen van de alluviale vlakte raakten 
bedekt met veen. Waarschijnlijk stroomde de rivier toen langzaam door één of enkele ondiepe 
geulen met langs haar oevers een dicht elzenbroek.  

In het Neolithicum (-5800 tot begin van onze jaartelling) had menselijk ingrijpen voor de 
allereerste keer een impact op de landschaps¬ontwikkeling. De landbouwrevolutie met haar 
grootschalige ontbossingen leidde tot verhoogde (piek)afvoeren en grotere sedimentvrachten, 
de Schelde werd een regenrivier. De vallei stond langdurig onder water en naast veengroei 
werd ook klei afgezet. Rond 5800 jaar geleden vertraagde de zeespiegelstijging. Langs de 
Noorzeekust ontwikkelde zich een kustbarrière, een soort grote strandwal, met steeds smaller 
wordende zeegaten. Het grote slikken- en schorrengebied achter deze kustbarrière verlandde 
en veranderde geleidelijk aan in een veenmoeras. De Zeeschelde kende nog steeds een klein 
verval en stroomde waarschijnlijk nog altijd via meerdere  ondiepe geulen door een uitgestrekt 
broekbos dat de alluviale vlakte bedekte. In het begin van het Neolithicum was er stroomaf 
Antwerpen kortstondig getijinvloed merkbaar, maar de vorming van de kustbarrière deed deze 
al snel weer afnemen. De barrière werd enkele eeuwen voor het begin van onze tijdrekening 
lokaal doorbroken. In Zeeland ontstonden enkele nieuwe zeegaten. Op de Schelde, die nog 
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steeds via de Oosterschelde afwaterde, nam de getijdewerking terug toe, de brakwaterinvloed 
werd merkbaar tot Antwerpen.  

Tijdens de Romeinse tijd bedekte een veenpakket van 1 à 2 m dikte de hele riviervlakte. 
Slechts hier en daar, op hogere donken, was menselijke bewoning mogelijk. Na de Romeinse 
tijd, tijdens de “Dark Ages” kromp het landbouwareaal in en breidden bossen zich terug uit. 
Maar vanaf de zesde eeuw nam ontbossing opnieuw de overhand en in de middeleeuwen 
bereikte het bosareaal een absoluut dieptepunt. De ontwikkeling van de regenrivier zette zich 
verder. Er ontstond één duidelijke stroomgeul met zandige oeverwallen en laaggelegen 
komgronden waar klei werd afgezet. Door zijdelingse verplaatsing van de meanders 
ontstonden aan de binnenbochten zgn. kronkelwaarden, restanten van de zandige 
oeverwallen. Het kleipakket dat in de vallei van de Zeeschelde het veen afdekt ontstond onder 
invloed van de getijdenwerking die steeds verder stroomopwaarts doordrong. De toegenomen 
getijdewerking was het gevolg van een verdere aftakeling van de kustbarrière in Nederland. De 
versterkte mariene invloed betekende het einde van de veengroei in het kustmoeras. Het veen 
werd ook hier afgedekt met klei. De Westerschelde of Honte, die met zekerheid al bestond in 
1100, is waarschijnlijk bij het begin van onze tijdrekening ontstaan. Toch blijft de 
Oosterschelde in de Middeleeuwen de belangrijkste verbinding met de zee. 

Vanaf de Middeleeuwen wordt de rivier gekenmerkt door hoge winterpeilen met overstroming 
en slibafzetting in de hele vallei en lage zomerpeilen die enige vorm van landbouw toelieten. In 
de Boven-Schelde konden de overstroming met behulp van zomerdijkjes gecontroleerd 
worden. Het broekbos verdween en de alluviale vlakte werd in gebruik genomen als 
hooiweiden-vloeibeemden. Aanvankelijk lukte dit ook in de Beneden-Schelde tussen Gent en 
Dendermonde, maar naarmate de getijdeninvloed toenam werden de overstromingen 
moeilijker te voorspellen en controleren en werd de situatie vergelijkbaar met deze tussen 
Dendermonde en Antwerpen. De toegenomen getijdeninvloed veroorzaakte daar in de 
laaggelegen polders frequente wateroverlast, moeilijke natuurlijke afvloei en dreiging voor 
overstromingen. De verklaart aanwezigheid van aangepaste teelten, zoals de wijmenteelt in 
Klein-Brabant. De snelle toename van de getijdendynamiek, veroorzaakt door zowel 
natuurlijke processen als menselijke ingrepen (bedijkingen vanaf 1100 verkleinden de 
overstroombare oppervlakte), ging gepaard met hogere stroomsnelheden waardoor de 
bedding erodeerde en dieper en breder werd. Tegelijkertijd slibden de slikken en schorren 
hoger op als gevolg van de stijgende hoogwaterpeilen. De eerste bedijkingen of inpolderingen 
dateren uit de 12de eeuw en dienden in de eerste plaats om het landbouwareaal uit te 
breiden. Later naarmate de getijdendynamiek bleef toenemen werd ook beveiliging tegen 
overstromingen een belangrijke beweegreden voor de aanleg van dijken. Stroomafwaarts 
Antwerpen bestond middeleeuwse bedijking uit een dijk langs de Schelde en een tweede dijk 
die het in te polderen gebied omsloot. In deze polders ontstonden meerdere 
bewoningskernen. Stroomopwaarts Antwerpen lieten de kleinere afmetingen van de polders 
op de meeste plaatsen geen systeem van binnendijken toe.  De hoofdwering werd zo dicht 
mogelijk tegen de rivier geplaatst. Bewoning komt hier nagenoeg niet voor in de polders. Bij 
extreme stormvloeden traden frequent dijkdoorbraken en overstromingen op, waarvan wielen 
en kreken in het huidige landschap de getuigen zijn. Inundaties werden ook uit strategische 
overwegingen veroorzaakt. Ten noorden van Antwerpen werd het veen van de voormalige 
kustvlakte al in de 13de en 14de eeuw op grootschalige wijze ontgonnen als brandstof en bron 
van zout. Dit ontveende landschap werd nadien, na talloze dijkdoorbraken tussen de 13de en 
de 20ste eeuw, bedekt door marien-estuariene zandige en kleiige sedimenten. 
Stroomopwaarts Antwerpen werd het veen pas later ontgonnen en gebeurde dit 
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kleinschaliger. Vele visvijvertjes en polderland in smalle bedden en brede grachten stammen 
uit die tijd. Stroomopwaarts Dendermonde is de veenwinning grotendeels beperkt tot de 
opgevulde oude rivierarmen. In Berlare werd de hele meander uitgeveend tussen 1670 en 
1672, elders gebeurde dat vooral in kleine plassen in de tracés van de oude geulen (bv. 
Damvallei). 

Sinds 1850 vonden, vnl. door menselijk ingrijpen, grote landschappelijke wijzigingen plaats in 
het hele estuarium met belangrijke gevolgen voor het hydrodynamische regime. De 
belangrijkste wijzigingen zijn verkorting van de rivieras (rechttrekkingen), vermindering van de 
stroombergende breedte (door inpolderingen langs Wester- en Zeeschelde) en een gewijzigde 
verdeling van de stroomberging langsheen de rivier (Van Braeckel et al., 2006). O.a. onder 
invloed van deze antropogene ingrepen wijzigde de hydrodynamiek8 sterk. Zo stijgt het 
gemiddeld hoogwater (GHW) in de hele Zeeschelde sinds 1850 voortdurend. De zone waar het 
hoogste GHW optreedt verschoof op 100 jaar tijd van Antwerpen naar Sint Amands. Daar het 
gemiddeld laagwater (GLW) in dezelfde periode, zeker in de brakke zone, een dalende trend 
vertoonde nam de getijslag (verschil tussen hoog- en laagwater) sterk toe. Waar halfweg de 
19de eeuw de Zeeschelde gekenmerkt werd door een mesotidaal getijderegime met in het 
uiterst stroomopwaarts deel een microtidaal regime9, is het getijregime na 1970 tussen de 
grens en Sint Amands macrotidaal en verder stroomopwaarts mesotidaal. Het microtidaal 
regime is volledig verdwenen. Rond 1850 drong het getij stroomopwaarts door tot in 
Wetteren, nu tot aan de sluizen in Gent.  

Rond 1775 zijn de laagst gelegen polders bijna integraal in gebruik als hooiland of hooiweide, 
al dan niet als vloeiweide. Beter gedraineerde polders zijn als akker in gebruik (bv. polders op 
de linker Scheldeoever in Hamme). Wijmenteelt leidt vanaf de 19de eeuw tot bebossing van de 
Scheldepolders in Bornem. In het begin van de 20ste eeuw neemt de beboste oppervlakte ook 
verder stroomopwaarts tot Dendermonde toe, onder meer ook door het aanplanten van 
populieren. De ingepolderde gebieden stroomopwaarts Dendermonde en langsheen de Durme 
blijven tot halfweg de 20ste eeuw gebruikt als hooilanden. Na WOII worden meer en meer 
percelen beplant met populieren. Daarnaast intensifieert de landbouw. Een betere 
ontwatering samen met een toegenomen mest- en pesticidengebruik leidde tot een verhoging 
van de productiviteit en een verlaging van de soortenrijkdom van de graslanden. Bovendien 
werden veel graslanden omgezet tot akker. (Meire et al., 2015) 

Huidig landschap 

Estuarien systeem 

In het huidige landschap treden landschapsvormende sedimentatie- en erosieprocessen 
uitsluitend op in het buitendijkse estuarium. De Habitatrichtlijn onderscheidt meerdere 
habitattypes binnen estuaria waarvan de volgende in het Belgisch deel van het Schelde-
estuarium voorkomen : 

• habitattype 1130: Estuaria 
• habitattype 1310: Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met 

Salicornia spp. en andere zoutminnende soorten 
• habitattype 1320: Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) 

                                                           
8 Hydrodynamiek: invloeden van  waterstanden en stroomsnelheden op de ontwikkeling van bodem, vegetatie en fauna van een ecotoop. 
9 Microtidaal: getijslag (verschil tussen hoog en laag water) bij gemiddeld springtij < 1m, mesotidaal: getijslag bij gemiddeld springtij tussen 1 en 5 m, 
macrotidaal: getijslag bij gemiddeld  springtij > 5 m 
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• habitattype 1330: Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritmae) 
• habitattype 3270: Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het 

Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p 
• habitattype 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de 

montane en alpiene zones, subtype verbond van harig wilgenroosje. 
• habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype zachthoutooibos. 

De totale oppervlakte van deze habitattypes binnen de SBZ’s bedraagt momenteel ca. 4680 ha, 
waarvan ca.3460 ha water (vaargeul), 640 ha schor en 530 ha slik. In de brakke zone komen op 
het schor pioniervegetaties van de habitattypes 1310 en 1320 voor op een zeer beperkte 
oppervlakte (resp. 0.6 en 0.1 ha). Het habitattype 1330 ‘Atlantische schorren’ is iets algemener 
(48.9 ha); hieronder vallen de brakke schorvegetaties gedomineerd door zeebies en/of 
strandkweek en de zilte graslanden. De climaxvegetatie in brakwaterschorren, rietland, valt 
niet onder dit type. Habitattype 3270 is typisch voor de zoete zone, het zou een oppervlakte 
bedekken van 1.7 ha maar is door zijn zoomvormige voorkomen zeer moeilijk 
kwantificeerbaar. Een deel van de ruigtevegetaties op de zoete schorren wordt tot habitattype 
6430 gerekend (39 ha), het betreft het subtype ‘verbond van harig wilgenroosje’. De 
wilgenbossen en -struwelen op de zoete schorren worden tot het habitattype 91E0 gerekend, 
meer bepaald het subtype zachthoutooibos of wilgenvloedbos. Ze nemen meer dan een derde 
van de totale schoroppervlakte in (250 ha). De subtidale habitattypes worden in de 
habitatrichtlijn niet specifiek benoemd. Ook de slikken en zandplaten in het brakke en zoete 
deel van het estuarium, een deel van de zoete schorvegetaties (riet, ruigten (zonder harig 
wilgenroosje), pioniersvegetaties en biezenvegetaties) en van de brakke schorvegetaties 
(climaxvegetatie van riet) worden niet als specifiek habitattype benoemd. Deze vegetatietypes 
vallen wel onder het op landschapsniveau gedefinieerde habitattype 1130 ‘Estuaria’.  

Estuaria zijn verbrede riviermondingen waarlangs getijden binnendringen en waar zoet en zout 
water zich mengen. Estuaria zijn uitgesproken gradiëntmilieus. Het Schelde-estuarium wordt 
gekenmerkt door een ononderbroken zoet-zoutgradiënt, met zoet water tussen Gent en 
Temse en op de zijrivieren, licht brak water tussen Temse en Antwerpen en op de Rupel en 
brak water tussen Antwerpen en de grens. De zoutwaterzone bevindt zich verder 
stroomafwaarts op de Westerschelde. Het zoutgehalte van het water schommelt met het getij, 
de weersomstandigheden en de seizoenen. Het zoutgehalte en haar schommelingen zijn zeer 
bepalend voor het voorkomen van habitattypes en soorten in het estuarium. Naast deze zoet-
zoutovergang, zijn ook de overgangen tussen diep en ondiep water en intertidaal gebied zeer 
belangrijk. In het estuarium onderscheiden we het pelagiaal, het slik en het schor. Het 
pelagiaal of het subtidale gebied staat steeds onder water zelfs bij extreem laag tij. Het 
intertidale gebied bestaat uit slik, de onbegroeide zone met slib of zand die droogvalt bij 
laagwater en doorgaans overspoelt bij elk hoog tij en schor, de begroeide zone van het 
intergetijdengebied die niet bij elk getij overstroomt.  

Het voedselweb van het estuarium, een fundamenteel onderdeel van het ecosysteem, is 
complex. Primaire productie door fytoplankton in het water, bodemalgen op het slik en hogere 
planten op de schorren vormt de basis van het voedselweb, samen met organisch materiaal 
aangevoerd via de bovenlopen. Zij dienen tot voedsel van zoöplankton, bodemdieren 
(benthos) en andere ongewervelden (garnalen, krabben…), vissen en op het schor grazende 
dieren zoals ganzen, schapen en koeien. Zoöplankton, bodemdieren en ongewervelden vallen 
op hun beurt ten prooi aan predatoren (vogels, vissen…). Het voedselweb is erg verschillend 
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naargelang het zoutgehalte van het water. In zout water vormen fytoplankton en kiezelwieren 
de basis. In de brakke zone is detritus (in het water zwevende of bezonken organische deeltjes) 
zeer belangrijk. De afbraak van dit organisch materiaal gecombineerd met een beperkte 
primaire (zuurstof)productie leidt soms tot lage zuurstofconcentraties. In het sterk vervuilde 
water van de zoete zone profiteerden vroeger bacteriën van de aangevoerde voedingsstoffen, 
waardoor het zuurstofverbruik erg hoog lag. Recent is de waterkwaliteit er verbeterd en zorgt 
primaire productie van fytoplankton voor hogere zuurstof¬concentraties in het water maar 
ook voor mogelijke algenbloei.  

Estuaria zijn van nature zeer dynamische systemen. De hydrodynamiek, als gevolg van afvoer 
en getij, veroorzaakt voortdurend geomorfologische veranderingen. Sedimentatie- en 
erosieprocessen wisselen elkaar af in ruimte en tijd. In een niet sediment gelimiteerd systeem 
zoals de Zeeschelde treedt lokaal sedimentatie op waardoor slikken en platen kunnen ontstaan 
en verder ophogen. Dit proces wordt sterk versneld als het slik gekoloniseerd wordt door 
pionierplanten. Verdere sedimentatie en begroeiing leiden op den duur tot het ontstaan van 
schorren die niet meer dagelijks overstromen. Op deze schorren doorloopt de vegetatie 
verschillende stadia en kan op termijn een climaxvegetatie ontstaan, rietlanden in het brakke 
en wilgenvloedbos in het zoete deel van het estuarium. Wijzigingen in de hydrodynamiek of 
geomorfologie van het riviersysteem of extreme events (stormen) kunnen leiden tot erosie van 
bestaande schorren waarna de schorontwikkeling opnieuw kan starten (Van De Koppel et al., 
2005; Van der Wal et al., 2008). Op deze wijze ontstaat in een goed functionerend estuarium 
een dynamisch evenwicht waarin steeds alle successiestadia aanwezig zijn.  

Menselijke ingrepen zoals inpolderingen, rechttrekkingen en verruiming van de vaargeul 
hebben een ingrijpende impact op de hydro- en morfodynamische processen van het 
estuarium (Cox et al., 2003; Van Braeckel et al., 2006; Van der Wal et al., 2008). Direct 
habitatverlies tussen 1850 en 1950 was in de eerste plaats te wijten aan rechttrekkingen en 
inpolderingen. Hierdoor nam de beschikbare ruimte voor estuariene processen af. Bovendien 
veroorzaakten infrastructuurwerken (strekdammen e.d.), verhoging van baggervolumes en 
zandwinningen, en morfologische veranderingen in de Westerschelde na 1950 een sterke 
toename van het vloedvolume en daarmee gepaard gaand een verhoging van de 
getijamplitude en de getijenergie. Het gemiddelde hoogwaterpeil is de voorbije 150 jaar over 
het volledige estuarium gestegen met 1 tot 1.5 m . Door de hoge sedimentgehaltes in de 
Schelde hoogden de schorren mee op, waardoor de helling tussen geul en schor steiler werd. 
Dit veroorzaakt, in combinatie met een verhoogde getijenergie, erosie van schor, slik en 
ondiepe subtidale zones en zorgt voor bijkomend habitatverlies en het ontstaan van 
schorkliffen (Van Braeckel et al., 2006).  

Andere knelpunten die het estuarien ecosysteem negatief beïnvloeden zijn een periodiek te 
hoge of te lage zoetwaterafvoer, een slechte waterkwaliteit en een sterke lichtlimitatie. De 
hoge zoetwaterafvoer bij piekdebieten wordt veroorzaakt door het verhoogd aandeel van 
verharde oppervlakte en cultuurland in het stroomgebied en door structurele ingrepen in de 
waterlopen van het stroomgebied gericht op een snelle afvoer van water. De verhoogde 
toevoer van zoet water bij piekdebieten v eroorzaakt het afsterven van weinig mobiele 
brakwater(benthos)soorten en het versneld uitspoelen van zoetwater 
planktongemeenschappen naar de brakke zone waar ze afsterven (Van den Bergh et al., 2003). 
Lage zoetwaterafvoer wordt veroorzaakt door het afleiden van debieten naar het Kanaal Gent-
Terneuzen omwille van internationale afspraken. Lage debieten vergroten de zoutintrusie en 
kunnen in geval van langdurige droogte het slibgehalte in het water vergroten door een proces 
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van tidal pumping (Maris et al., 2016). De waterkwaliteit van de Zeeschelde is de laatste jaren 
sterk verbeterd, maar ook nu is er nergens in het estuarium sprake van een goede chemische 
of ecologische toestand volgens de criteria van de Kaderrichtlijn Water (Anonymus, 2010). In 
de jaren ’70 en ’80 van vorige eeuw was de waterkwaliteit in de Zeeschelde erg slecht, zeker in 
het zoete deel. Zeer hoge organische belasting leidde tot zeer lage zuurstofconcentraties, 
waardoor de rivier zo goed als dood was. Bovendien bevatte het water in die tijd ook 
aanzienlijke hoeveelheden toxische stoffen (o.a. zware metalen, organische polluenten…). In 
de Westerschelde was de situatie iets beter door menging met properder en zuurstofrijker 
zeewater. Door inspanningen in de waterzuivering is de waterkwaliteit in het estuarium vanaf 
de jaren ’90 verbeterd. Zowel de hoeveelheid toxische stoffen  als de hoeveelheid 
voedingsstoffen namen sterk af en de zuurstofconcentratie nam toe. Toch stromen er nog 
steeds zeer veel voedingsstoffen naar het estuarium wat tot algenbloei leidt. Het verbeterde 
zuurstofklimaat leidt ook tot een terugkeer, een toename en verschuivingen in de 
soortensamenstelling van bodembewonende dieren. Als in de zoete zone van de Zeeschelde 
opnieuw een gezonde populatie zoöplankton tot ontwikkeling komt, kunnen deze diertjes de 
algenbloei mee onder controle houden. Als er zuurstof en plankton in de Schelde zit, zal ook 
het visbestand toenemen. Een ontwikkeling die nu al merkbaar is. De beperkte primaire 
productie in de periode van zware vervuiling zou verklaard kunnen worden door limitering van 
de algengroei door de zeer lage zuurstofgehalten of hoge ammoniumconcentraties (Cox et al., 
2009), maar ook door een beperkte beschikbaarheid van licht in het troebele 
Scheldewater(Van den Bergh et al., 2003).  

De instandhoudingsdoelstellingen op systeemniveau (IHD-Z) zijn gericht op het oplossen van 
deze knelpunten. Een verbeterde waterkwaliteit (> 5 mg O2/l in zomer en > 6  mg O2/l in 
winter)  en meer ruimte voor het estuarium moeten een robuust en duurzaam 
hydrodynamisch, geomorfologisch en ecologisch functioneren verzekeren. Aan de hand van de 
ecologische draagkracht van het slik voor ongewervelde bodemdieren (als voedsel voor vogels 
en vissen) werd berekend dat een bijkomende oppervlakte van 500 ha slik nodig is ten 
opzichte van de situatie in 2005 (Adriaensen et al., 2005b; Van Damme et al., 2010). Daarnaast 
werd berekend dat, bij de toenmalige waterkwaliteit (2005), een bijkomende oppervlakte 
schor van 1500 ha nodig is ten opzichte van de situatie in 2005 om te voorkomen dat de 
primaire productie in het estuarium gelimiteerd wordt door te lage siliciumgehalten 
(Adriaensen et al., 2005b). Een tekort aan opgelost silicium in combinatie met een overschot 
aan voedingsstoffen veroorzaakt verschuivingen in fytoplanktongemeenschappen, het belang 
van kiezelwieren (die silicium nodig hebben) neemt af. Dit werkt algenbloei (van niet-
kiezelwieren) in de hand. Schorren zijn in het zomerhalfjaar, op het moment dat het 
siliciumtekort optreedt, een belangrijke bron voor biologisch beschikbaar silicium in het 
estuarium (Struyf et al., 2006). Bij de bepaling van het maximaal ecologisch potentieel (MEP) 
voor habitatarealen voor de Kaderrichtlijn Water berekenden Brys et al. (2005) met een 
hydromorfologische benadering veel grotere oppervlakten slik en schor. De 
oppervlaktedoelstellingen van de IHD-Z voor slik en schor kunnen dus beschouwd worden als 
een absoluut minimum om een robuust en duurzaam functionerend estuarium te creëren (zie 
ook Adriaensen et al. (2005a)). Deze oppervlakte¬doelstellingen, met name de uitbreiding van 
het slikareaal met 500 ha en van het schorareaal met 1500 ha, werden in het Meest 
Wenselijke Alternatief (MWeA) van het Geactualiseerde Sigmaplan geografisch gealloceerd 
(Anonymus, 2005). Naast de noodzakelijke toename van de estuariene habitats is ook de 
aanleg van overstromingsgebieden langs de niet tijgebonden zijrivieren noodzakelijk om 
piekafvoer van zoet water op te vangen.  
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Op basis van een uitgebreid multidisciplinair onderzoek (met o.a. maatschappelijke kosten-
batenanalyse, een landbouweffectenrapport, een ecologische potentieanalyse) werden in het 
geactualiseerde Sigmaplan gebiedskeuzes gemaakt waarbij de veiligheidsfunctie 
(overstromingsgebieden) maximaal gecombineerd werd met de ecologische functie 
(estuariene natuur onder vorm van GOG-GGG’s en ontpolderingen). De IHD-Z formuleert ook 
doelen voor soorten. Doelen voor gewone zeehond, otter, overwinterende en doortrekkende 
watervogels, vissen en rondbekken en een aantal broedvogels zijn in grote mate afhankelijk 
van de kwaliteits- en oppervlaktedoelstellingen op systeemniveau. 

De subtidale habitattypes, inclusief de vaargeul, zijn essentieel als leefgebied voor de soorten 
fint en rivierprik en als foerageergebied voor de overwinterende vogelsoorten. De slikken (en 
in mindere mate de schorren en het pelagiaal) zijn essentiële foerageergebieden voor de 
doortrekkende en overwinterende vogelsoorten kluut, pijlstaart, wintertaling, krakeend en 
bergeend. Het getijdengebied vormt voor zowel broedende als doortrekkende lepelaars een 
essentieel foerageergebied.  

Valleisysteem en polders 

Naast de estuariene habitats is de SBZ ook aangemeld voor een aantal niet estuariene 
(wetland) habitattypes.  

• habitattype 2310: Psammofiele heide met Calluna en Genista. 
• habitattype 2330: Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op 

landduinen. 
• habitattype 3140: Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. 

vegetaties. 
• habitattype 3150: Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type 

Magnopotamion of Hydrocharition. 
• habitattype 4030: Droge heide (alle subtypes). 
• habitattype 6230: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van 

berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) 
• habitattype 6410: Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem 

(Eu-Molinion). 
• habitattype 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de 

montane en alpiene zones. 
• habitattype 6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis). 
• habitattype 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook 

Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion). 
• habitattype 9160: Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum. 
• habitattype 91E0: Alluviale bossen van met Alnus glutinosa en Fraxinus exelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae).(subtype beekbegeleidend vogelkers-essenbos 
en essen-iepenbos en subtype mesotroof broekbos op minder voedselrijke 
standplaatsen). 

Habitattypes 2310, 2330, 4030 en 6230 komen amper voor. Ze onderscheiden zich van de 
andere habitattypes in bovenstaande lijst door een uitgesproken niet-alluviaal karakter. Enkele 
relicten en een beperkte oppervlakte aan potentievolle gebieden zijn te vinden op enkele 
fossiele rivierduinen.  
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De overige habitattypes zijn typisch voor alluviale valleigronden en komen in al dan niet 
aangetaste vorm voor in de vallei van de Schelde en haar getijgebonden zijrivieren. Door 
bedijking is de natuurlijke overgang tussen schor en achterliggende natte gebieden 
afgesneden. Onder andere omwille van sociale en economische redenen, maar ook omwille 
van de bevaarbaarheid van de stroom, is het evident dat op de meeste plaatsen langs de 
Schelde geen vrij contact tussen rivier en vallei mogelijk is. De terrestrische wetlands die 
ontstonden in deze lager gelegen (polder)gebieden herberg(d)en tal van Europees te 
beschermen habitattypes en soorten. Momenteel komt slechts een zeer beperkte oppervlakte 
van deze habitats in goede lokale staat voor. Een optimalisatie van oppervlakte- en 
grondwaterbeheer en natuurbeheer zijn nodig om de habitattypes te herstellen. Bij een 
duurzaam waterbeheer functioneren de gebieden bovendien als kwalitatieve en kwantitatieve 
buffer voor grond- en oppervlaktewater.  

Het voorkomen van habitattype 3150, van nature eutrofe wateren, in Vlaanderen is zeer slecht 
gedocumenteerd (Leyssen et al., 2009), zo ook in de Scheldevallei. Waarschijnlijk is het 
overgrote deel van de 135 ha stilstaande voedselrijke wateren die in de SBZ‘s aanwezig zijn 
niet te beschouwen als habitat. Veelal laat het gebruik (bv visvijvers) en/of de waterkwaliteit 
de ontwikkeling van de habitat niet toe. Voor habitattype 3140, kalkhoudende oligo-mesotrofe 
wateren met benthische Chara spp. vegetaties is het SBZ niet aangemeld. Dit type komt in 
Vlaanderen nagenoeg uitsluitend voor in diepe gegraven wateren. Binnen de SBZ’s wordt de 
plas in het recreatiedomein Nieuwdonk getypeerd als habitattype 3140. Met zijn 26.5 ha 
beslaat het 35 % van de totale oppervlakte van dit habitattype in Vlaanderen. 

Habitattype 7140 Overgangs- en trilveen is nagenoeg verdwenen uit de SBZ’s. In de Daknamse 
meersen, Nieuwdonk en de Wijmeers komen nog enkele kleine relicten voor. Waarschijnlijk 
kwam dit type vroeger frequenter voor op kwelplaatsen en aan de rand van stilstaande 
wateren, maar zijn ze sterk achteruit gegaan door verdroging (drainage van de 
landbouwgronden) en watervervuiling. Potenties zijn vooral aanwezig in bovengenoemde 
gebieden indien een geschikt waterbeheer wordt ingesteld.  

Habitattype 6510, Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
is nagenoeg beperkt tot de dijken en komt daar vaak in gedegradeerde vorm voor.  

Habitattypes 6430, Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane 
en alpiene zones en 91E0, Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae).(subtype beekbegeleidend vogelkers-essenbos en 
essen-iepenbos en subtype mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen) komen 
nog frequenter voor en over grotere oppervlakte, maar veelal ook in gedegradeerde vorm.  

De alluviale valleien van Schelde, Durme en Rupel zijn zeer vlak en liggen lager dan +5 m TAW. 
De hoogteligging is afhankelijk van het tijdstip van indijking. Het (hoog)waterpeil in de rivier is 
de voorbije eeuwen voortdurend gestegen, waardoor ook het getijdengebied steeds hoger 
kwam te liggen. Daardoor liggen recent ingedijkte gebieden hoger dan gebieden die reeds 
vroeger zijn ingedijkt. De vallei wordt gekenmerkt door een brede alluviale vlakte vaak 
begrensd door een steilwand waarin een systeem van oeverwallen (veelal onder de huidige 
dijken) en komgronden te herkennen is. In de alluviale vlakte vormen pleistocene rivierduinen 
kleine tot grote zandige opduikingen (donken). De bodem van de oeverwallen bestaat uit 
zandig materiaal, deze van de komgronden doorgaans uit al dan niet venige klei tot zware klei. 
De bodems in de komgronden zijn onder invloed van een permanent hoge watertafel 
profielloos. De drainage verloopt via talrijke sloten en grachten die gravitair of via 
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pompgemalen afwateren naar de Schelde. Momenteel wordt de alluviale vallei nagenoeg over 
haar volledige oppervlakte intensief gebruikt voor landbouw, bewoning, recreatie (vissen, 
jagen…) en bosbouw. Sterke drainering en intensief landbouwgebruik veroorzaken verdroging, 
eutrofiëring en vervuiling (pesticiden). Goed ontwikkelde habitattypes komen, op enkele 
gebieden na, dan ook nagenoeg niet meer voor.  

In de alluviale vallei vormen de wetlandhabitattypes samen met andere (regionaal belangrijke) 
biotopen essentieel leefgebied voor tal van soorten. Stilstaande en/of langzaam stromende 
wateren zijn essentieel of belangrijk als (deel van het) leefgebied van kleine modderkruiper, 
bittervoorn, kamsalamander, poelkikker, gevlekte witsnuitlibel, bever en otter. De bever heeft 
nood aan waterlopen en stilstaande wateren met beboste oevers, o.a. in alluviale bostypes van 
het habitattype 91E0. De otter heeft stromende en stilstaande wateren nodig van hoge 
kwaliteit met voldoende voedsel (vis), rust-, schuil- en nestgelegenheid. Open water, al dan 
niet in combinatie met (overstroomde of drassige) graslanden, vormen het foerageergebied 
voor vele doortrekkende en overwinterende vogelsoorten (ganzen, eenden, steltlopers) en tal 
van vleermuissoorten. Vele soorten waarvoor de SBZ’s zijn aangemeld leven in 
moerasvegetaties. De regionaal belangrijke biotopen rietland en grote zeggenvegetatie zijn, in 
combinatie met natte ruigtes van habitattype 6430, essentieel als leefgebied voor 
zeggekorfslak, roerdomp, woudaap, purperreiger, bruine kiekendief, porseleinhoen, 
blauwborst en als foerageergebied voor de doortrekkende soorten. Vele van deze soorten 
hebben nood aan grootschalige moerasgebieden al dan niet in combinatie met open water 
(roerdomp, woudaap, purperreiger, porseleinhoen, bruine kiekendief). Graslanden van het 
habitattype 6510, in combinatie met andere graslandtypes (de regionaal belangrijke biotopen 
dottergrasland, kamgrasland en zilverschoongrasland) en ruigtes (waaronder habitattype 
6430) vormen essentieel leefgebied voor kwartelkoning. De alluviale bossen van habitattype 
91E0 vormen een essentieel deel van het leefgebied van bever en kwak. In oudere 
boscomplexen fungeren oude holle bomen als kolonieplaats voor enkele vleermuissoorten.  

De oppervlaktedoelstellingen werden in het Meest Wenselijke Alternatief (MWeA) van het 
Geactualiseerde Sigmaplan geografische gealloceerd ((Anonymus, 2005). Op basis van een 
uitgebreid multidisciplinair onderzoek (met o.a. maatschappelijke kosten-baten analyse, een 
landbouweffectenrapport, een ecologische potentieanalyse) werden gebiedskeuzes gemaakt 
waarbij de veiligheidsfunctie (overstromingsgebieden) maximaal gecombineerd werd met de 
ecologische functie (estuariene natuur onder vorm van GOG-GGG’s  en niet estuariene maar 
overstromings tolerante habitats). Uit deze oefening bleek dat de doelstellingen niet integraal 
in de SBZ’s konden worden gerealiseerd. Daarom werden instandhoudingsdoelstellingen 
geformuleerd in gebieden met een veiligheidsfunctie, maar buiten SBZ gelegen.  

In het MWeA werd gekozen voor grote blokken van gelijkaardig habitat, om te voldoen aan de 
minimumoppervlaktevereisten van de habitattypes en om leefgebied te creëren voor enkele 
zeer kritische soorten die uitgestrekte leefgebieden vereisen (b.v. roerdomp, bruine 
kiekendief, kwartelkoning, kwak, otter…). Grootschalige open water- en moerasgebieden zijn 
voorzien in de Kalkense Meersen, de Durmevallei (Molsbroek, Hagenmeersen, Putten van 
Ham, Vijvers Hof ten Reijen, Oude Durme), Prosperpolder-zuid, Varenheuvel-Abroek en in de 
vallei van de Grote Nete. Grootschalige graslandengebieden worden ontwikkeld in de Kalkense 
Meersen (incl. Wijmeers, Paardebroek en Paardeweide), de Durmevallei (Nonnengoed, 
Potpolder I en IV, Bulbierbroek, Weijmeerbroek), het overstromingsgebied van de Polders van 
Kruibeke, vallei van de Grote Nete, Pikhaken en Hollaken-Hoogdonk en Dorent. Grote blokken 
alluviaal bos zijn voorzien in de Vlassenbroekse Polder, Schellandpolder en Oudlandpolder (in 
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combinatie met de ander aanwezige boscomplexen in Klein Brabant) en het 
overstromingsgebied van Kruibeke – Bazel – Rupelmonde. De potenties voor drogere 
habitattypes (heide en bos) kenmerkend voor de fossiele rivierduinen, laten niet toe om grote 
aaneengesloten oppervlakten te creëren. Behoud en herstel van deze habitat is voorgesteld in 
de Wijmeers en de Durmevallei. 

1.3 OPDELING IN DEELZONES 

Binnen dit SBZ worden 57 deelgebieden met in totaal 89 polygonen onderscheiden. Op basis 
van de habitatkaart Schelde-estuarium, de bodemkaart en het DHM-II worden deze 
onderverdeeld in 7 clusters met een min of meer uniform landschapsecologisch en/of 
(hydro)ecologisch functioneren en typische  habitat- en vegetatietypes. Deze clustering moet 
een consistente beschrijving van de knelpunten en maatregelen voor een goede ontwikkeling 
van de vegetatie- en habitattypen toelaten.  Bij de indeling werd uitgegaan van een 
toekomstige situatie op basis van beslist beleid (Sigmaplan). Gebieden die recent of  in de 
(nabije) toekomst terug een estuariene werking zullen kennen, worden als estuarium 
beschouwd. 

Binnen de estuariene delen van het SBZ wordt onderscheid gemaakt tussen zoet, lichtbrak en 
brak (grenzen: Durmemonding en Burcht). Binnen de alluviale delen van het SBZ wordt 
onderscheid gemaakt tussen laaggelegen polders (met meestal kleiige bodems) en hogere 
gronden (fossiele rivierduinen). In de polders en laaggelegen alluviale gebieden stroomt grond- 
en oppervlaktewater toe en kan de grondwaterdynamiek via het oppervlaktewater worden 
beheerd. De deelgebieden en Damvallei, Berlarebroek, Donkmeer en Daknamse Meersen 
worden apart besproken. De duinen en donken zijn infiltratiegebieden waar neerslagwater 
inzijgt en het grondwater de vegetatie niet of weinig beïnvloedt. De bosgebieden 
Moer/Eikevliet en Moer/Colembos worden als aparte cluster/zone beschouwd omdat ze niet 
echt deel uitmaken van de alluviale vlakte van de Schelde, het zijn eerder depressies in de 
Vlaamse vallei. 

Op basis van de actuele toestand en toekomstige inrichting in functie van het Sigmaplan 
worden de deelzones onderscheiden. Binnen het estuarium zijn dit de geul, de bestaande 
slikken en schorren, (reeds uitgevoerde en toekomstige) ontpoldering en GGG-gebieden. 
Binnen de clusters Polders en Rivierduin wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden die via 
het Sigmaplan ingericht zullen worden als wetland buiten GOG, wetland binnen GOG en 
gebieden buiten het Sigmaplan.  
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Tabel 1.1 Opdeling in clusters en deelzones 

Cluster Code Deelzones 
Estuarium brak H Geul 
 G Bestaand slik en schor 
 I Ontpoldering 
Estuarium lichtbrak D Geul 
 C Bestaande slikken en schorren 
 F Ontpoldering 
 E GGG 
Estuarium zoet J Durme - geul, slik en schor 
 J Bestaande slikken en schorren 
 L Ontpoldering 
 K GGG 
Polders en laag gelegen alluviale 

 
N GOG 

 O Wetland 
 M / 
 S Berlarebroek 
 U Donkmeer 
 T Damvallei 
Rivierduin of donk R GOG 
 Q Wetland 
 P / 
Daknamse Meersen B  
Moer en Colembos A  
 

1.3.1 Fouten in de afbakening 

In de loop van het opstellen van de gebiedsanalyse bleek dat er enkele kleine fouten geslopen 
zijn in de afbakening van de deelzones. Een aantal kleine gebiedjes zijn in een foute deelzone 
terecht gekomen. Volgende aanpassingen zouden in de toekomst moeten gebeuren: 

- Stort Ballooi moet ingedeeld worden bij deelzone F i.p.v.  deelzone C. 
- Polder van Lier en Anderstad horen thuis in deelzone N i.p.v. deelzone  M. 
- Fort Filip + Noordkasteel en Ketenisseschor horen thuis in deelzone I i.p.v. deelzone G. 

In principe zou het noordelijk deel van Wijmeers  als gecontroleerd overstromingsgebied 
toegevoegd moeten worden aan deelzone  N i.p.v. deelzone O (die de Sigma-wetlands buiten 
overstromingsgebied omvat). Maar gezien de zeer lage overstromingsfrequentie (1/50 tot 
1/100 jaar) is de toekenning aan deelzone O te verdedigen. 

 
 
 



 

Pagina 29 van 320 

1.4 AANGEWEZEN EN TOT DOEL GESTELDE SOORTEN VAN HET NATUURDECREET (BIJLAGE II, III EN IV) 
WAAROP DE VOORGESTELDE MAATREGELEN EEN MOGELIJK NEGATIEVE IMPACT HEBBEN 

Tabel 1.2  Voor dit Habitatrichtlijngebied aangewezen en tot doel gestelde  soorten, met duiding of de PAS-herstelmaatregelen erop al dan niet een invloed kunnen 
hebben (om te weten welke deze invloed is, wordt verwezen naar De Keersmaeker et al., 2018) 

Gebied Code Groep 
Gebruikte 
Soortnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20_1 20_2 20_4 20_5 20_6 

Bron (referentie, 
expert judgement) 

BE2300006 Amfibieën Kamsalamander x x x x x 
  

x x x x 
    

x x x x 
  

x x Expert Judgement 

BE2300006 Amfibieën Poelkikker x x x x x 
  

x x x x 
    

x x x x 
  

x x Expert Judgement 

BE2300006 Libellen 
Gevlekte 
witsnuitlibel x x 

 
x 

 
x x x x x x 

 
x 

  
x x 

      

Expert Judgement, 
referenties zie LSVI 2.0 

BE2300006 Vissen Bittervoorn 
 

x 
     

x x 
      

x 
       

(1) 

BE2300006 Vissen Fint 
                       

Expert Judgement 

BE2300006 Vissen 
Kleine modder-
kruiper 

 
x 

     
x x 

      
x 

       
(2) 

BE2300006 Vissen Rivierprik 
                       

Expert Judgement 

BE2300006 Vleermuizen Baardvleermuis 
     

x 
   

x 
  

x x 
 

x 
       

Expert Judgement 

BE2300006 Vleermuizen 
Brandts 
vleermuis 

     
x 

   
x 

  
x x 

 
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 Vleermuizen Franjestaart 
     

x 
   

x 
  

x x 
 

x 
       

Expert Judgement 

BE2300006 Vleermuizen 
Gewone 
dwergvleermuis 

     
x 

   
x 

  
x 

  
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 Vleermuizen 

Gewone 
grootoor-
vleermuis 

     
x 

      
x x 

 
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 Vleermuizen 
Grijze grootoor-
vleermuis 

     
x 

      
x x 

 
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 Vleermuizen 
Ingekorven 
vleermuis 

     
x 

   
x 

  
x x 

 
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 Vleermuizen 
Kleine dwerg 
vleermuis 

     
x 

   
x 

  
x 

  
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 Vleermuizen Laatvlieger 
    

x x 
   

x 
  

x 
  

x 
       

Expert Judgement 
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BE2300006 Vleermuizen Meervleermuis 
     

x 
      

x 
  

x 
       

Expert Judgement 

BE2300006 Vleermuizen Rosse vleermuis 
    

x 
    

x 
  

x x 
 

x 
       

Expert Judgement 

BE2300006 Vleermuizen 
Ruige dwerg-
vleermuis 

     
x 

   
x 

  
x x 

 
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 Vleermuizen Watervleermuis 
     

x 
      

x x 
 

x 
       

Expert Judgement 

BE2300006 
Vogels - 
Broedvogels Blauwborst x x 

 
x 

 
x 

  
x x 

  
x x 

 
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 
Vogels - 
Broedvogels 

Bruine 
kiekendief 

 
x x x 

 
x 

 
x x x 

     
x 

       

Expert Judgement 
(Project Bruine 
Kiekendief INBO) 

BE2300006 
Vogels - 
Broedvogels Ijsvogel 

 
x 

 
x x x 

 
x x x 

     
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 
Vogels - 
Broedvogels Kluut x x x x 

           
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 
Vogels - 
Broedvogels Kwak 

   
x 

        
x 

  
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 
Vogels - 
Broedvogels Kwartelkoning x x x x 

           
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 
Vogels - 
Broedvogels Lepelaar 

   
x 

    
x 

   
x 

  
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 
Vogels - 
Broedvogels Porselein-hoen x x 

 
x 

    
x x 

  
x 

  
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 
Vogels - 
Broedvogels Purperreiger x x x x 

    
x 

      
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 
Vogels - 
Broedvogels Roerdomp x x x x 

    
x x 

  
x 

  
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 
Vogels - 
Broedvogels Woudaap x x x x 

 
x 

  
x x 

  
x x 

 
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 

Vogels - 
Overwinterende 
watervogels Bergeend 

       
x 

       
x 

   
x 

   
Expert judgement 

BE2300006 

Vogels - 
Overwinterende 
watervogels Kleine zwaan 

               
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 

Vogels - 
Overwinterende 
watervogels Kluut 

                       
Expert Judgement 
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BE2300006 

Vogels - 
Overwinterende 
watervogels Kokmeeuw 

                   
x 

   
Expert judgement 

BE2300006 

Vogels - 
Overwinterende 
watervogels Krakeend 

        
x x 

     
x 

   
x 

   
Expert judgement 

BE2300006 

Vogels - 
Overwinterende 
watervogels Pijlstaart 

       
x x x 

     
x 

   
x 

   
Expert judgement 

BE2300006 

Vogels - 
Overwinterende 
watervogels Slobeend 

       
x x x 

     
x 

   
x 

   
Expert judgement 

BE2300006 

Vogels - 
Overwinterende 
watervogels Tafeleend 

       
x x x 

     
x 

   
x 

   
Expert judgement 

BE2300006 

Vogels - 
Overwinterende 
watervogels Waterrietzanger 

 
x x 

      
x 

     
x 

       
Expert Judgement 

BE2300006 

Vogels - 
Overwinterende 
watervogels Wintertaling 

       
x x x 

     
x 

   
x 

   
Expert judgement 

BE2300006 Zoogdieren Europese bever 
     

x 
 

x x x 
   

x x x 
       

(3) 
 
(1) Steinmann I., Klinger H. & Schütz C. (2006). Kriterien zur Bewertung des Erhaltungszustandes der Populationen des Bitterlings Rhodeus amarus 
(BLOCH, 1782). In: Schnitter P., Eichen C., Ellwanger G., Neukirchen M. & Schröder E. Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis 
für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland 
(2) Steinmann I., Klinger H. & Schütz C. (2006). Kriterien zur Bewertung des Erhaltungszustandes der Populationen des Steinbeißers Cobitis taenia 
(LINNAEUS, 1758). In: Schnitter P., Eichen C., Ellwanger G., Neukirchen M. & Schröder E. Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als 
Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland 
(3) Van den Neucker T. & Van Den Berge K. 2011. Advies betreffende de habitatvereisten van de doelsoorten van de IHD Zeeschelde in de vallei van de 
Grote Nete – Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.2011.37, Brussel 
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1 Plaggen  en chopperen  
2 Maaien 
3 Begrazen 
4 Branden 
5 Strooisel  verwijderen  
6 Opslag verwijderen 
7 Toevoegen basische stoffen 
8 Baggeren 

9 Vegetatie ruimen 
10 Vrijzetten oevers 
11 Uitvenen 
12 Manipulatie voedselketen 
13 Ingrijpen structuur boom- en struiklaag 
14 Ingrijpen soorten boom- en struiklaag 
15 Verminderde oogst houtige biomassa 
16 Tijdelijke drooglegging 

17 Herstel dynamiek wind 
19 Aanleg van een scherm 
20_1 Herstel waterhuishouding: structureel herstel op landschapsschaal 
20_2 Herstel waterhuishouding: herstel oppervlaktewaterkwaliteit 
20_3 Herstel waterhuishouding: herstel grondwaterwaterkwaliteit 
20_4 Herstel waterhuishouding: afbouw grote grondwateronttrekkingen 
20_5 Herstel waterhuishouding: optimaliseren lokale drainage 
20_6 Herstel waterhuishouding: verhogen infiltratie neerslag 
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2 DEELZONE A - MOER EN COOLHEMBOS (2300006_A) 

2.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

2.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

Deelzone A van het SBZ-H BE2300006 – Moer en Colembos –bestaat uit twee bosgebieden in 
het noordoosten van Klein Brabant (provincie Antwerpen) gelegen op grondgebied van 
Bornem (Moer) en Puurs (Coolhembos). Beide liggen in een depressie in de Vlaamse vallei in 
de Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien. Coolhembos is bijna integraal aangeduid als 
bosreservaat en bestaat voor 75% uit bos. In Moer zijn enkele percelen erkend als 
natuurreservaat (Kleine landschapselementen Klein-Brabant) en enkele percelen eigendom 
van de Vlaamse Overheid. 

 
 
 
Topografie en hydrografie 

De deelzone ligt in het ecodistrict Zandig Klein-Brabant. Het ecodistrict wordt gekenmerkt door 
een sedimentatiereliëf, ontstaan door pleistocene opvulling. Het noordelijke en centrale deel 
van dit ecodistrict is grotendeels vlak, met een zwak tot matig uitgesproken microreliëf. Grote, 

Figuur 2.1 Situering van deelzone A – Moer en Coolhembos 
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zwak gewelfde drogere gedeelten met gering microreliëf en enkele kleine lokale ruggen (soms 
tot 9 meter) wisselen af met smalle tot bredere vochtige depressies. De hoogte daalt er tot 
gemiddeld 5 mTAW (De Saeger et al. 2000). Coolhem bevindt zich in zo een vlakke, 
komvormige depressie op een hoogte van slechts ca. 2 mTAW. Het Moer bestaat uit tweede 
delen: een westelijke depressie, het eigenlijke Moer en een oostelijke depressie bij het 
toponiem Eikerheide (beide op 2.5 a 3.5 mTAW) met tussenin een hoger gelegen zone (4 - 4.5 
mTAW). De centrale depressie van het Moer ligt gemiddeld lager dan de Vlietbedding 
langswaar de ontwatering verloopt.  

De deelzone ligt in het Beneden-Scheldebekken en de deelbekkens van de Vliet (Moer-
Eikevliet) en de Zielbeek (Coolhem). Coolhem wordt ontwaterd via Goorlaakbeek (2e-3e cat.) 
en de Zielbeek (1e cat.). Aangezien Coolhem in een kom ligt, heeft het evenwel weinig 
afwatering naar het stroomgebied. Het hele bosgebied wordt doorsneden door vele, meestal 
brede grachten (tot 3m). Rondom praktisch het gehele domein loopt een brede gracht 
waardoor geen open verbinding bestaat met oppervlaktewater uit de omgeving (De 
Keersmaeker et al., 2006). Ook het Moer ontvangt (nagenoeg) geen oppervlaktewater uit de 
omgeving. Het Beekje watert het zuidwestelijk deel af, de Eykerloop het noordoostelijke.  Het 
Beekje mondt via een terugslagklep in de Vliet uit. Hoge waterstanden op de Vliet verhinderen 
afwatering van het Beekje waardoor al snel overstromingen optreden. In de depressies ligt ook 
hier een uitgebreid stelsel van drainagegrachten. Beide gebied worden nu voornamelijk 
gevoed door grond- en neerslagwater. Tot 1976 was dit waarschijnlijk anders. Toen 
overstroomde het domein regelmatig met voedselrijk Scheldewater via de Vliet en de 
Goorlaakbeek (De Keersmaeker et al., 2016). 

 
 
 
  

Figuur 2.2 Digitaal hoogtemodel van de deelzone A. Noordelijk: Moer, zuidelijk: Coolhembos 
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Geohydrologie 

Klein-Brabant maakt geologisch gezien deel uit van de oostelijke uitloper van de Vlaamse 
Vallei, een zeer vlak gebied van pleistocene (kwartaire) oorsprong. De Vlaamse Vallei is 
ontstaan door terugschrijdende riviererosie tijdens opeenvolgende zeeregressies vooral tijdens 
de Saale-ijstijd (van 238 tot 126 duizend jaar geleden). De oostelijke arm sneed zich ten zuiden 
van de Boomse klei tot diep in de oudere tertiaire zanden en kleien. Nieuwe mariene 
sedimenten uit het Eemiaan (een warmer interglaciaal tussen 126 tot 116 duizend 
jaargeleden) werden tijdens het begin van het Weichseliaan opnieuw geërodeerd. Nadien 
werd de hele Vlaamse Vallei tijdens de Weichsel-ijstijd (126 tot 12 duizend jaar geleden) 
opgevuld met dekzand, zandleem en leem van niveo-eolische en vooral van niveo-fluviatiele 
oorsprong, zodat ze in het landschap nu niet meer als vallei waar te nemen is (De Moor, 1963). 
Tijdens dit proces verstoof zandlemig materiaal en ontstonden enerzijds stuifzandruggen en 
anderzijds depressies, zoals bijvoorbeeld te Coolhem. In het Holoceen trad op de laagste 
plekken in deze depressies veenvorming op en later vonden er alluviale afzettingen van lemig 
en kleiig materiaal plaats, ten gevolge van de getijdenwerking van Vliet en Rupel. In Coolhem 
vinden we voornamelijk zeer natte, gleyige zandleembodems met een veensubstraat op 
geringe diepte. In de iets hoger gelegen zones gaat de bodem over naar matig droog lemig 
zand met een verbrokkelde textuur B-horizont (De Keersmaeker et al., 2006; De Saeger et al., 
2000; Opstaele et al., 2001). Het centrale deel van het Moer bestaat enerzijds uit matig tot 
zeer natte gronden op licht zandleem en anderzijds uit sterk tot zeer sterk gleyige gronden op 
zandleem met reductiehorizont, zonder profielontwikkeling. Op de hogere gronden tussen het 
Moer en Eikerheide treft men matig droge tot matig natte lemig-zandgronden met 
verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont, matig droge lemig-zandgronden met diepe 
antropogene humus A horizont en matig natte lemig-zandgronden met verbrokkelde textuur B 
horizont aan (Agentschap Onroerend_Erfgoed, 2017). In de depressie bij Eikerheide worden 
sterk tot zeer sterk gleyige kleibodems zonder profielontwikkeling aangetroffen die naar het 
zuiden droger (minder gleyig) worden. Zowel Coolhembos als Moer zijn waarschijnlijk tijdens 
de middeleeuwen uitgeveend; het grachtenpatroon en de rabatten stammen waarschijnlijk 
(deels) uit deze tijd (Agentschap Onroerend_Erfgoed, 2017; De Keersmaeker et al., 2016). 
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Het freatische grondwater bevindt zich in een dik watervoerend pakket bestaande uit een 
quartaire laag van 15 tot 20 m dikte en het oligoceen aquifersysteem dat hier varieert van 5 
tot 15 m dikte. Hier bestaat het oligoceen aquifersysteem uit de formatie van Zelzate 
(Tongeren-groep)  die is samengesteld uit van het Lid van Ruisbroek (zand), een relatief dunne 
en onderbroken aquitard (waterondoorlatende laag) van het Lid van Watervliet (zandige klei) 
en kleiige zanden van het Lid van Bassevelde. Hieronder op een diepte van 25 tot 30 m bevindt 
zich de formatie van Maldegem met de Bartoon aquitard (klei) die de absolute ondergrens 
vormt van het watervoerend pakket (https://dov.vlaanderen.be geraadpleegd op 7/11/2017, 
(Bogemans, 1996)). 

 

Figuur 2.3 Bodemkaart deelzone A – Moer en Coolhembos 

https://dov.vlaanderen.be/
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Figuur 2.4 Geologische noord-zuid doorsnede Zandvliet (rechts) – Meise (links) met situering deelzone (zwarte kader) (bron: https://dov.vlaanderen.be geraadpleegd op 7/11/2017 

https://dov.vlaanderen.be/


 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pagina 38 van 320 Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (46) www.inbo.be 

Grondwaterdynamiek 

De grondwaterdynamiek is enkel gedocumenteerd voor Coolhembos (kennislacune: geen 
grondwatergegevens voor het Moer). Hier staat één piëzometer die representatief zou moeten 
zijn voor de dynamiek van de hele depressie. De voeding in dit geïsoleerd laaggelegen gebiedje 
bestaat uit grondwater en neerslagwater. De hoogste grondwaterpeilen worden bepaald door 
de afwatering naar de Goorlaakbeek die verloopt via één betonnen duiker. Het bodempeil en 
de natte sectie van deze duiker zijn bepalend voor de hoogste grondwaterstanden. Vanaf het 
begin van het groeiseizoen (eind maart - begin april) dalen de grondwaterpeilen onder invloed 
van afwatering naar de Goorlaakbeek en evapotranspiratie; de laagste grondwaterstanden 
worden bereikt tussen juli en september. Het verschil tussen hoogste en laagste waterpeil  is 
relatief beperkt en doorgaans kleiner dan 0.7 m (Figuur 2.5).  Als de duiker dichtslibt worden in 
de winter aanzienlijk hogere waterpeilen bereikt die langdurig boven maaiveld blijven en in de 
zomer veel minder diep wegzakken (periode 2006-2008). Een regelbare constructie in plaats 
van een moeilijk controleerbare duiker zou een eenvoudig beheer van de hydrodynamiek in 
het gebied mogelijk maken. 

 
 
 
 
De centrale depressie van het Moer ligt gemiddeld lager dan de Vlietbedding (waarnaar het 
afwatert), zodat het uitgebreid kunstmatig afwateringsnetwerk de waterstand beneden een 
zeker peil niet meer beïnvloeden kan: er is dus een permanente grondwatertafel die 
gedurende een groot deel van het jaar op geringe diepte staat en in de winterperiode 
plaatselijk aan de oppervlakte komt (Agentschap Onroerend_Erfgoed, 2017). 

 

 

Figuur 2.5 Tijdreeks van grondwaterpeilen in meetpunt in Coolhembos (bron: 
http://data.inbo.be/watina geraadpleegd op 7/11/2017) 
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Grondwaterchemie 

Uit een eenmalige grondwateranalyse blijkt dat het grondwater in Coolhembos circum-
neutraal is en matig mineraalrijk met een elektrische geleidbaarheid van ca. 750 µS/cm. 
Calcium is het dominante kation. Bicarbonaat en sulfaat zijn de dominante anionen. De 
nutriëntengehalten, nitraat, ammonium en fosfaat,  zijn eerder laag en stemmen overeen met 
achtergrondconcentraties aangetroffen in natuurgebieden de ecoregio van de Peistocene 
riviervalleien (Huybrechts et al. (2009), niet gepubliceerde gegevens W. Mertens). De 
sulfaatgehaltes zijn hoog in vergelijking met andere metingen in natuurgebieden in de 
ecoregio, maar zijn niet abnormaal voor het belangrijkste grondwaterlichaam in de pleistocene 
zandgronden (CVS_0160_GWL_1) (Belgisch Staatsblad, 1995). 

Als dit type (grond)water langdurig stagneert op of nabij het maaiveld of in grachten en 
plassen bestaat er een reële kans op interne eutrofiëring. De (verzurende) afbraak van 
organisch materiaal kan door de sterke buffering (hoog bicarbonaatgehalte) lang blijven 
doorgaan, ook bij afwezigheid van zuurstof. De microbiële afbraak start in het voorjaar als de 
watertemperatuur stijgt. In eerste instantie wordt al het zuurstof opgebruikt. Vervolgens 
treden nitraat, sulfaat en Fe3+ (in deze volgorde) op als elektronenacceptor. Door reductie van 
sulfaat tot sulfide, dat sterk bindt aan ijzer, en de reductie van Fe3+ tot Fe2+ wordt aan 
ijzer(oxi)hydroxiden gebonden fosfor vrijgesteld en beschikbaar gemaakt voor planten. In de 
winter stopt dit proces en neemt het zuurstofgehalte in het water terug toe waardoor Fe2+ 
terug geoxideerd wordt tot Fe3+ waardoor de hoeveelheid beschikbaar fosfor afneemt. Bij 
voldoende doorstroming en/of periodiek wegzakken van de grondwatertafel en oxidatie van 
de bovenste bodemlagen doet dit probleem zich niet voor. 

Gezien de nogal grote variatie in vegetatietypes met betrekking tot zuurtegraad en 
voedselrijkdom van bodem en grondwater (zie paragraaf Vegetatiezonering), is enige 
heterogeniteit in de grondwatersamenstelling binnen het gebied te verwachten. Deze is helaas 
(nog) niet gedocumenteerd (kennislacune). 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.6  Maucha-diagram van de grondwatersamenstelling bij een eenmalige analyse bij meetpunt 
COOP001X 
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Tabel 2.1 Grondwatersamenstelling bij een eenmalige analyse bij meetpunt COOP001X 

 

Oppervlaktewater 

De gebieden in deze deelzone worden momenteel amper of niet beïnvloed door 
oppervlaktewater. 

Vegetatiezonering 

Grofweg kunnen in Coolhembos drie bostypes onderscheiden worden (allen behorend tot 
habitattype 91E0): mesotroof elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) op zeer natte, 
permanent door grondwater beïnvloede plaatsen (bwk: vm), wilgenstruwelen op voormalige, 
verboste hooilanden (bkw: sf) en elzen-eikenbos (Lysimachio-Quercetum) op de rand van de 
depressie, waar de bodem in het vegetatieseizoen iets minder nat is en wat zandiger dan 
centraal in de depressie (bwk: va). Het mesotroof elzenbroek is zeer goed ontwikkeld met tal 
van zeldzame en typische soorten (bv. elzenzegge, stijve zegge, melkeppe en moerasvaren). 
Op open plekken in de depressie komen het Verbond van Grote zeggen (Magnocaricion) (bwk: 
mc) in verlandingszones langs niet beboste sloten en hooilanden van het Dotterverbond 
(Calthion) (bwk: hc) en van het Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae) (bwk: ms) voor (De 
Keersmaeker et al., 2006). 

In de depressie van het Moer staan verschillende bostypes van het habitattype 91E0: alluviaal 
elzen-essenbos (va), mesotroof elzenbroek (vm) en ruigt elzenbos (vn). Deze bossen zijn veelal 
ingeplant met populieren. Lokaal komen in deze boscomplexen eutrofe wateren voor die 
mogelijk behoren tot habitattype 3150 (Agentschap Onroerend_Erfgoed, 2017; De Saeger et 
al., 2000). 

2.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

In de middeleeuwen wordt het landschap in de toenmalige gemeente Hingene beschreven als 
een eenvormig landschap afgebakend door drie rivieren, met name de Schelde, de Rupel en de 
Vliet. Langs de rivieren situeerde zich het polder- of broekland. Meer binnendijks bevonden 
zich de zogenaamde meiren (moerassige plaatsen), bossen, heide (o.a. Eikerheide) en moeren 
(uitgeveende gebieden). Rond 1650 was de beboste oppervlakte erg klein. Op een toenmalige 
kaart kwam het toponiem “’t Moer” voor wat er op wijst dat deze plaats gedurende deze 
periode (of eerder) uitgeveend werd. De meeste rechte sloten die het Moer doorsnijden en de 
begeleidende dijkjes werden in de tweede helft van de 17de eeuw in opdracht van de heren 
van Hingene aangelegd. De vermelde heidegebieden in werden 1755 beplant met bomen om 
ze rendabel te maken. Het element heide is dus meer dan 250 jaar geleden uit het gebied 
verdwenen zodat hier geen aanwijzingen meer van zijn in de bodem. Sinds de kabinetskaart 
van de Ferraris (1770-1778) is de ruimtelijke structuur weinig gewijzigd: het centrale deel is 
bebost (procentueel weinig verschillend van de huidige beboste oppervlakte), wordt 
doorkruist door talrijke grachten en is omgeven door kleinschalig cultuurland (akker- en 
weiland omgeven door hagen en houtkanten). Plaatselijk zijn er nog onbegaanbare percelen 
(grotendeels langsheen de Vliet). Rechtlijnige dreven doorkruisen het landschap (deze werden 
in 1674 aangelegd) en de grote vijver in het Moer is ook al aanwezig. Volgens schriftelijke 

Datum Meetpunt Code CondF 
(µS/cm 
25°C)

CondL 
(µS/cm 
25°C)

pHL pHF HCO3
(mg/l)

N-NO2
(mg/l)

P-PO4
(mg/l)

N-NO3
(mg/l)

N-NH4
(mg/l)

SO4
(mg/l)

Cl
(mg/l)

Na
(mg/l)

K
(mg/l)

Ca
(mg/l)

Mg
(mg/l)

Fetot
(mg/l)

12/12/2003 COOP001 720 750 7.02 6.94 280.0 0.005 0.037 0.050 0.270 230.0 22.0 32.0 3.5 164.0 8.6 0.82
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bronnen was de vijver eind 19de eeuw volledig verland. Uit het historisch kaartmateriaal kan 
afgeleid worden dat de opbouw en structuur van dit landschap, zijnde een centraal bebost, 
moerassig gedeelte omgeven door kleinschalig cultuurland, minimaal de voorbije 300 jaar 
nauwelijks gewijzigd zijn. De geologische en hydrologische opbouw met het eind 17de eeuw 
aangelegde centrale afwateringsnetwerk zijn belangrijke relicten in dit gebied. Als meer 
recente ingrepen kunnen het uitgraven van de verlande vijver en van een nieuwe vijver ten 
noorden ervan ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg 175 (zandwinning) in de jaren 1950 
vermeld worden. Ook in het centrale gedeelte werden nieuwe vijvers gegraven. De vorm van 
de verlande vijver kan ontstaan zijn door turfwinning. 

Het gebied van het Coolhembos werd voor 1650 uitgeveend. De daardoor ontstane vijver en 
moeras verlandde geleidelijk aan. Ook hier werden de grachten en dijkjes aangelegd in de 
tweede helft van de 17de eeuw en werd het gebied bebost. Aan de randen lagen beemden 
(natte hooilanden) Ten tijde van de Ferrariskaart (ca. 1775) was het kerngebied volledig 
bebost. Aan de randen kwamen akkers voor en in de westelijke zone en de zone ten zuiden 
van de Moerdam moerassige graslanden. In de loop van de 19de eeuw werden steeds meer 
delen van het bos omgezet tot akker. In 1846 was het gebied volledig ontbost en in 
landbouwgebruik (akkers) genomen. In het begin van de 20ste eeuw vond er waarschijnlijk een 
aanzienlijke vernatting plaats en werden akkers omgezet in natte hooilanden en nam de 
oppervlakte bos terug toe. Sindsdien is de beboste oppervlakte blijven toenemen en in 1977 
was nagenoeg het volledige gebied terug bos. Uit een analyse op basis van kaartmateriaal 
blijkt dus dat er ondanks een lange bosgeschiedenis in Coolhembos slechts twee kleine 
strookjes mogelijk permanent bos zijn geweest. Halverwege de 19de eeuw werd praktisch het 
gehele domein ontbost en omgezet in akker, hooi- of weiland en vanaf het begin van de 20ste 
eeuw nam de oppervlakte bos opnieuw geleidelijk aan toe. 
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2.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 2.2  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
6410_ve Basenarme Molinion-graslanden, inclusief het 

Veldrustype 
15 0,11 0,11 0,11 0,11 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 5,37 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 0,00 <0,01 0,00 0,00 

7140_meso Basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-
neutraal laagveen 

17 0,00 0,00 0,00 0,00 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 
soms ook Taxus in de ondergroei 

20 3,19 3,19 2,00 2,00 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

26 0,34 0,00 0,00 0,00 

91E0_va Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos 

28 47,14 3,14 0,00 0,00 

91E0_vm Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 26 45,21 27,24 0,00 0,00 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 5,02 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   106,38 33,68 2,11 2,11 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 

 
 
 
 

Figuur 2.7  Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op 
basis van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik 
maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, 
uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016) 
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2.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

In het Coolhembos is de waterhuishouding een aandachtspunt. De hoogste grondwaterpeilen 
worden bepaald door het oppervlaktewaterpeil en dus door de afwateringsmogelijkheden 
naar de Goorlaakbeek. Deze verloopt via één betonnen duiker waarvan het bodempeil en de 
natte sectie het doorstroomdebiet bepalen. Als de duiker dichtslibt worden in de winter 
aanzienlijk hogere waterpeilen bereikt die langdurig boven maaiveld blijven en in de zomer 
veel minder diep wegzakken (periode 2006-2008). In langdurig stagnerend water kan interne 
eutrofiëring (vrijstelling van plantbeschikbaar fosfor tijdens zomerhalfjaar) optreden, wat de 
eutrofiërende effecten van stikstofdepositie kan versterken. Anderzijds zijn voldoende hoge 
grondwaterpeilen noodzakelijk om een optimale ontwikkeling van alle voorkomende subtypes 
van de alluviale bossen (91E0) te verzekeren door afbraak van organisch materiaal te 
voorkomen en een optimaal bufferend vermogen te voorzien. 

2.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen waarvoor geen gebiedsgerichte prioriteitstelling is opgemaakt 

De kritische depositiewaarde van volgende aanwezige of tot doel gestelde habitattypes is niet 
overschreden: 

• 6230: niet aanwezig, wel  zoekzone 
• 6410: niet aanwezig, wel  zoekzone 
• 6430: aanwezig 
• 91E0: aanwezig 
• 91E0_va: aanwezig 
• 91E0_vn: aanwezig 
• 9190: niet aanwezig, wel  zoekzone 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Herstel en goed beheer van de lokale waterhuishouding is essentieel voor een geschikte 
nutriënten- en ionenvoorziening in de bodem van de verschillende subtypes van de alluviale 
bossen (91E0). Voorkomen van langdurig stagnerend water, voorzien van voldoende 
doorstroming en afvoer kan interne eutrofiëring voorkomen en  effecten van N-depositie 
milderen. Voldoende hoge grondwaterpeilen voorkomen verzuring en eutrofiëring als gevolg 
van de afbraak van organisch materiaal (humus, veen) en verzekeren een voldoende toevoer 
van bufferende macro-ionen. Deze maatregelen zijn ook essentieel voor de schraalgraslanden 
van habitatype 6410_ve (veldrusschraalland) en de daarmee in complex voorkomende kleine 
zeggenvegetaties (rbb_ms) en dottergraslanden (rbb_hc). 

Dergelijke schraalgraslanden worden preferentieel door middel van  maaibeheer in stand 
gehouden. Een extra maaibeurt kan noodzakelijk zijn om de eutrofiërende effecten van N-
depositie te counteren.  

Hydrologische beheermaatregelen hebben geen effect op habitattype 9120 aangezien deze 
eiken-beukenbossen voorkomen buiten het bereik van grond- en oppervlaktewater. 
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Maatregelen die de effecten van N-depositie kunnen milderen grijpen in op de bosstructuur. 
Lokaal kappen van bomen en struiken zorgt voor meer lichtinval op de bodem en kan het 
aantal exoten terugdringen. Kappen veroorzaakt een snellere strooiselafbraak en geeft kansen 
aan lichtminnende planten, maar stimuleert ook de vrijstelling van stikstof en kan verruiging 
tot gevolg hebben. Er moet dus goed afgewogen worden of de aanwezige soorten baat hebben 
bij extra licht. Een verminderde oogst van houtige biomassa leidt tot een hoger aandeel dood 
hout dat basische kationen kan leveren om verzuring tegen te gaan. Het aanleggen van een 
scherm kan de depositie centraal in het bos tegen gaan.   

2.5 KENNISLACUNES 

In het Moer is geen meetnetwerk voor grondwater. Gegevens over dynamiek en chemie 
ontbreken. Gegevens over het gevoerde beheer in het Moer ontbreken eveneens. 

In Coolhembos staat slechts één piëzometer. Grondwaterchemie is dus slechts op één punt 
gekarakteriseerd en verwacht kan worden dat er toch enige variatie in de 
grondwatersamenstelling is terug te vinden. 
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3 DEELZONE B - DAKNAMSE MEERSEN (2300006_B) 

3.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

3.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie – bodem 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op Durinck (2012), tenzij anders aangeduid. 

Algemene situering 

De Daknamse Meersen zijn gelegen tussen Lokeren (in het zuiden) en Daknam (in het 
noorden). Van west naar oost liggen ze tussen de lengtegraden 3°59' en 4°00'. De Daknamse 
meersen situeren zich in de laaggelegen komgrond voornamelijk bestaande uit hooi- en 
weilanden. 

 
 
 
 
 
 

Figuur 3.1 Situering van deelzone B – Daknamse Meersen 
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Topografie en hydrografie 
 

 
 
 
Geohydrologie en Geomorfolgie 

Op het einde van het Pleniglaciaal (Würm- of Weichselglaciaal) was de Vlaamse Vallei opgevuld 
met zand. Een verwilderd geulenstelsel zorgde voor de afvoer van het water in de warmere 
periode van het jaar. Toen er een algemene verwarming van het klimaat optrad, evolueerde 
dit patroon naar het huidige rivierenstelsel. Aangezien dit gepaard ging met een insnijding van 
de rivieren en met meandervorming, werd op verschillende plaatsen zand vrijgemaakt, 
getransporteerd en weer afgezet. In de buurt van dergelijke meanders werden onder invloed 
van de wind rivierduinen gevormd. Het Daknambroek heeft een dergelijke landschapsgenese 
doorgemaakt. Het Daknambroek is behoorlijk lager gelegen dan de onmiddellijke omgeving. 
Het gebied wordt omgeven door rivierduinen. In het broek zelf moet dan een opeenvolging 
van meanders gesitueerd worden. Deze fossiele geulen zijn echter vrijwel niet meer terug te 
vinden (De Smedt, 2013). Van een algemene verlanding van deze geulen is dus geen sprake. De 
relatief grote diepte waarin zich schelpenbanken bevinden wijst op subaquatische 
sedimentatie.  

Vanaf het Atlanticum werd opnieuw een stijging van het grondwaterpeil vastgesteld, zodat 
'transgressief alluvium' gevormd werd. Deze afzetting veronderstelt dat de gronden 
overstroomd werden en een kleilaagje werd afgezet. Later vormde zich er veen op. Vanaf welk 
ogenblik dit verschijnsel zich voordeed in het Daknambroek is niet juist gekend. Alleszins staat 
het vast dat van oudsher dit gebied gekend is als meersengebied. De stijging van het rivierpeil 
tijdens het laatste millennium veroorzaakte weer overstromingen met kleiafzetting. Hierin 

Figuur 3.2 Digitaal hoogtemodel van de deelzone B – Daknamse meersen 
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bevinden zich ook de bovenste schelpenbanken (tot op 50 cm diepte). Later, bij het verdwijnen 
van de getijden in dit deel van de Durme, verdwenen ook de sedimentafzettingen. Beperkt 
kwamen nog afzettingen voor doordat in de winter de gronden met Durmewater werden 
bevloeid. Zeker is ook dat het laatste millennium de meersen nog licht werden overstoven met 
zandig sediment. Dit was vermoedelijk als gevolg van ontbossingen op de hoger gelegen 
rivierduinen en het gebruik ervan als landbouwgrond.  

Op de tertiair geologische kaart wordt de omgeving van Daknam hoofdzakelijk ingenomen 
door het lid van Buisputten, bestaande uit donkergrijs, matig fijn zand, glauconiet- en 
glimmerhoudend met een gemiddelde dikte van 5 m. 

Bodem 

Binnen de Daknamse Meersen bevinden zich de volgende bovengronden: S (lemig zand), P 
(lichte zandleem) en L (zandleem). Op geringe diepte wordt zand of veen aangetroffen, soms 
gemengd met schelpenbanken. De drainageklassen variëren tussen nat en zeer nat (over een 
beperkte oppervlakte tevens de klasse: matig nat). Het centrale deel van de meersen bestaat 
vrijwel volledig uit zeer natte gronden op licht zandleem met een venige bovengrond. Dit zijn 
uitgesproken kwelgronden. Dit kerngebied wordt afgezoomd met zeer natte gronden op lemig 
zand en natte gronden op licht zandleem. In het noordwesten werden delen overstoven 
waardoor matig natte gronden op lemig zand voorkomen. De valleiflanken en de rivierduinen 
zijn opgebouwd uit matig tot zeer droge zandgronden. De bodems in de Kraaimeersen in het 
zuidwesten zijn zwaarder van structuur en bestaan vrijwel volledig uit gereduceerde gronden 
op klei, met veen en zandsubstraat op geringe diepte. Alle gronden in het gehele gebied zijn 
gronden zonder profielontwikkeling. 

Uit een hele reeks boringen blijkt dat de hoofdsedimenten zand, klei, zandige klei; kleiig of 
lemig zand of zandleem, op sterk wisselende diepte kunnen voorkomen. Tevens zijn de 
nevensedimenten venig materiaal, verspreide bleke zandkorrels, houtbrokken, kei-intrusies en 
schelpenfragmenten, zeer wisselend aanwezig. De schelpenlagen komen op verschillende 
diepten voor. Overwegend is dit tussen 0 en 50 cm, maar ze werden zelfs tot 2,8 m diepte 
aangetroffen. Algemeen kan geconcludeerd worden dat de opbouw van de bodems zeer 
heterogeen is. 
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Grondwaterdynamiek 

Wegens de lage ligging in de Durmevallei en de permanente kweldruk, zijn de Daknamse 
Meersen quasi permanent vochtig. Van oudsher werden deze meersen via een sluizensysteem 
periodiek bevloeid door het water van de nabij gelegen Durme. Sinds de afdamming van de 
Durme voor het stadscentrum in Lokeren in 1953 is dit traject van de rivier niet meer 
onderhevig aan getijdenwerking. Bevloeiing wordt niet meer toegepast alhoewel het soms 
gebeurt dat in zeer droge zomers, zoals in 1990, in functie van de watervoorziening voor het 
grazende vee, toch water vanuit de Durme werd ingelaten. Dit was echter een gevolg van het 
te snel en te diep wegpompen van water uit de trekgracht. Sinds 1997 wordt echter een hoger 
en constanter peil (3 m – 3,10 m TAW) in de trekgracht aangehouden zodat te lage 
waterstanden veel minder voorkomen.  

Vrijwel het gehele centrale deel van de meersen staat onder (sterke) kweldruk. De 
kweluittreding situeert zich vrijwel uitsluitend op de volgens de bodemkaart aangegeven ‘zeer 
natte gronden op licht zandleem en lemig zand’. De uittredende kwel is sterk ijzerhoudend en 
wordt door de lokale aanwezigheid van dikke subfossiele schelpenbanken aangerijkt met kalk.  

In het deelgebied Kraaimeersen is de kwel vrijwel van geen betekenis. Hier komt een dik 
pakket  

rivierklei voor die de watertafel afsluit. Deze zorgt er tevens voor dat regenwater lang op het 
maaiveld blijft staan, zeker in de komgronden. 

Figuur 3.3 Bodemkaart Daknamse meersen 
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Er bevindt zich 1 piëzometer centraal in de Daknamse Meersen met gegevens in de WATINA-
databank sinds 2004. In de winterperiode staan een groot deel van deze graslanden vrij nat tot 
plas-dras, het grondwaterpeil is dan nagenoeg gelijk aan het pomppeil in de trekgracht (3.0 – 
3.1 mTAW). De peilschommelingen zijn relatief beperkt, doorgaans maar 20 tot 30 cm, in 
droge jaren tot maximaal 75 cm. In het voorjaar zakt de grondwatertafel doorgaans vanaf 
begin april tot 50 cm onder maaiveld (2.7 mTAW). Overstromingen komen zelden voor. Dit is 
een gevolg van het continu wegpompen van het water via het pompgemaal. 

 
 
 
Grondwaterchemie 

De grondwatersamenstelling duidt op gerijpt grondwater dat langdurig door kalkhoudende 
bodems heeft gestroomd, met bicarbonaat als dominant anion en calcium als dominante 
kation. Met slechts data van één meetpunt is de variatie in grondwaterchemie mogelijk niet 
volledig gekend (kennislacune). 

 
 
 
  

Figuur 3.4 Tijdreeks in piëzometer DAKP001 

Figuur 3.5  Maucha-diagram van de grondwatersamenstelling bij een eenmalige analyse bij meetpunt 
DAKP001X 
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Oppervlaktewaterdynamiek – en kwaliteit 

De Meersen zijn opgedeeld in tientallen percelen waartussen een kunstmatig net van 
rechtlijnige slootjes zorgt voor afwatering en drainage. Een brede oost-west georiënteerde 
trekgracht (Grote Sluisbeek) in het centrum van het gebied voert het water verder, via het 
pompstation, af naar de Durme. Via de meersen wordt immers water afgevoerd van een groot 
(landbouw)gebied ten noorden en ten oosten van de meersen. Vooral in het noordwesten en 
het zuidoosten komen in het overgangsgebied zandiger percelen voor die beter draineren en 
permanent droger zijn. Door het wegvallen van de getijdenwerking en de plaatsing van de dam 
ter hoogte van Lokeren, werd een inversie van de stroomrichting ingesteld. Het water wordt 
thans afgevoerd via de Moervaart naar Mendonk waar het in het kanaal Gent-Terneuzen 
wordt geloosd. In het noordwesten stroomt de Bormbeek over een beperkte lengte door de 
meersen. Vanuit noordelijke richting ontvangt de trekgracht ook afvoerwater van de Weibeek. 
De centrale trekgracht valt, door de aanwezigheid van een uitgesproken kwelgebied, nooit 
droog, ondanks de pompingen. Het grachtensysteem is zodanig uitgebouwd, dat de afwatering 
zo snel mogelijk gebeurt naar de centrale gracht. Om de verst van de centrale sloot gelegen 
percelen af te wateren, werden dwars op de trekgracht grotere sloten gegraven, waarop in 
een soort visgraatpatroon alle kleinere grachtjes uitgeven. Veel van deze grachtjes zijn thans 
verland en zorgen daardoor dat de kwel meer aan de oppervlakte komt.  

De afwatering van de Kraaimeersen is diffuser. Hier komt geen duidelijk hoofdafwateringsnet 
voor, maar wateren diverse grachten en greppels af richting pompstation. Door de zware 
rivierkleigronden en de komgronden blijven vaak tot lang in het voorjaar de weilanden nat tot 
zeer nat.  

Sinds 1951 werd een pompgemaal operationeel. Tegelijkertijd werden de Weibeek en de 
Grote Sluisbeek van breedte verdubbeld om een snellere afwatering te verzekeren.  

De oppervlaktewaterkwaliteit is de laatste jaren sterk verbeterd. De riolering die vroeger in de 
Weibeek kwam werd begin 1998 grotendeels afgekoppeld. Ook de vroeger regelmatig 
voorkomende drijfmestlozingen behoren tot het verleden. Metingen uitgevoerd door het 
stadsbestuur op de Bormbeek en de Weibeek geven aan dat deze beken vrijwel de beste 
waterkwaliteit hebben van geheel Lokeren. Voor verschillende parameters worden de normen 
voor basiskwaliteit echter nog ruimschoots overschreden. In 2012-2013 werd gestart met de 
bouw van een kleinschalige waterzuivering en de heraanleg van het rioleringsstelsel in 
Daknamdorp. De rechtstreekse lozingen vanuit het dorp behoren anno 2017 tot het verleden. 
Ondanks de verbetering en de inspanningen werd bij de aanleg van de nieuwe verkaveling aan 
de zuidrand van de Kraaimeersen een nieuw overstort gebouwd dat zeer frequent rioolwater 
in de oostrand van de Kraaimeersen loost. Dit hypotheceert de instandhouding en verbetering 
van de habitatkwaliteit. Ook de bewoning langs de Daknammolenstraat loost nog ongezuiverd 
afvalwater rechtstreeks in de meersen. 

Vegetatiezonering 

Het grootste deel van het deelgebied bestaat uit hooi- en weilanden. Hier en daar werden 
populieren aangeplant of ingeplant in oudere bosjes. De meeste van deze aanplantingen 
hebben de windhoos op 3 augustus 1986 niet overleefd. De resterende populieren zijn kaprijp 
of verkeren in een aftakelingsfase ten gevolge van aantasting door roestbrand. Vrijwel alle 
populierenbestanden werden als reservaat verworven. 
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Het gehele gebied is doorsneden door vele grachten en greppels, soms afgeboord met 
knotwilgen. De meeste grachten zijn verland met Riet, Rietgras of Liesgras. In de natte, 
zuidoostelijke en oostelijke overgangszone komen in de niet-reservaatpercelen nog bloemrijke 
vegetaties voor met Echte koekoeksbloem, Pijptorkruid, Poelruit, Valeriaan, Pinksterbloem, 
Kruipende en Scherpe boterbloem en diverse zeggensoorten zoals Tweerijige zegge. 

In het gebied worden of werden tot voor kort een aantal zeldzame tot zeer zeldzame en 
bijzondere plantensoorten aantroffen van zowel gerijpte als pioniersvegetaties, zoals Kruipend 
zenegroen, Stijve zegge, Elzenzegge, Snavelzegge, Blaaszegge, Tweerijige zegge, Geelgroene 
zegge, Biezenknoppen, Moesdistel, Wateraardbei, Egelboterbloem, Ruw walstro, Waternavel, 
Veldbies, Rankende helmbloem, Smalle waterpest, Stijve waterranonkel, Kalmoes, Virginische 
kruidkers, Waterdrieblad, Grote watereppe, Groot moerasscherm, Waterviolier, 
Aarvederkruid, Moeraskruiskruid, Waterkruiskruid, Krabbescheer (verdwenen), Moerasvaren 
(verdwenen ?), Schildereprijs, Holpijp, Poelruit, Pijptorkruid, Waterpunge, Heggenwikke, Gele 
plomp, Kikker-beet, Pijlkruid, Groot blaasjeskruid, Bruin cypergras, Glanzig fonteinkruid, 
Drijvend fonteinkruid, e.a. Een groot deel van deze soorten horen thuis in waterrijke, basische 
tot zwak zure, voedselrijke tot mesotrofe kwelrijke vegetaties en licht bemeste graslanden van 
het alluviale gebied. Ze zijn gebonden aan een vrij laag stikstofgehalte in de bodem en aan een 
hoge vochtigheid.  

3.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

Opmerkelijk is de slechts geringe wijziging in bodemgebruik in de loop van de voorbije 225 
jaar. Het grootste deel van het gebied is steeds als grasland in gebruik geweest alhoewel de 
iets hoger gelegen matig natte tot natte gronden op lemig zand tot begin deze eeuw en 
sommige zelfs tot na WO II als akkerland in gebruik waren. Deze gronden situeren zich in het 
noordwesten, het zuidwesten en in mindere mate het zuidoosten. Opmerkelijk is dat de kaart 
van 1947 een aantal huidige reservaatpercelen bij het voetbalterrein, als ruigtepercelen 
aangeeft. De Kraaimeersen zijn, op een enkel perceel na, steeds als grasland in gebruik 
geweest. Regelmatig worden hier echter graslanden gescheurd en soms ook gedraineerd en 
als akkerland in gebruik genomen. Door het zeer nat karakter van dit gebied duurt dit slechts 
enkele jaren. De hoger gelegen zandgronden op het rivierduin waren steeds als akker en 
schraalgrasland (vagen) in gebruik. 

Bos was beperkt tot de hogere zandgronden in het zuiden en het oosten van het gebied. Pas 
rond het midden van de 20ste eeuw verschijnen kleine bospercelen in het natte valleigebied. 
Het waren vrijwel allemaal wijmenculturen. De meeste van deze percelen zijn thans nog bos 
alhoewel de huidige bosoppervlakte in het zuidoostelijk deel beperkter is dan rond WO II. In 
dit gebied lag tevens een vrij grote poel, mogelijk een turfput. Hiervan is momenteel niets 
meer op het terrein terug te vinden (gedempt ?). Knotbomenrijen verschenen pas in het 
gebied rond begin de veertiger jaren van de 20ste eeuw. 

Een belangrijke ingreep vond plaats toen in 1866 de spoorlijn Lokeren-Moerbeke door het 
gebied werd getrokken. Hierdoor werden de meersen opgedeeld in een oostelijk en een 
westelijk deel. 

Het wegenpatroon kende weinig wijzigingen. Tot eind de 19de eeuw (1873) was de huidige 
Daknamstraat (toen Oude Dreefstraat) slechts een veldwegje door de meersen. Tijdens de 
winterperiode was deze weg niet of moeilijk te gebruiken wegens het natte karakter. De 
centrale trekgracht (Grotesluisbeek) is reeds meerdere eeuwen in het gebied aanwezig. In het 
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midden van de 20ste eeuw (1951) is deze gracht, samen met de Weibeek verbreed en 
plaatselijk verlegd. 

3.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 3.1  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het 

type Magnopotamion of Hydrocharition 
30 0,11 0,00 0,00 0,00 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 0,47 0,00 0,00 0,00 

6430_hf Vochtige tot natte moerasspirearuigten >34 0,46 0,00 0,00 0,00 

7140_meso Basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-
neutraal laagveen 

17 0,08 0,08 0,08 0,08 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

26 0,52 0,00 0,00 0,00 

91E0_vm Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 26 0,17 0,00 0,00 0,00 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 0,13 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   1,95 0,08 0,08 0,08 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (46) Pagina 53 van 320 

 
 
 
 
 

3.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

In de Daknamse meersen is er één perceel met voedselarme habitattypes (in casus: 
habitattype 7140, mesotroof subtype oligo- tot mesotroof, basenarm tot matig basenrijk, zuur 
tot circum-neutraal laagveen) (0.08ha) in overschrijding door atmosferische depositie. De 
duurzame oplossing is het brongericht aanpakken van stikstofemissies en nutriëntenaanrijking 
via (grond)water. 

Het habitattype komt voor als verlandingsvegetatie in de kwelgrachten volgens een 
successiereeks van waterplantvegetaties tot verlandingsvegetaties (kleine zeggevegetatie) met 
blaaszegge, snavelzegge, waterdrieblad, wateraardbei en pijptorkruid. Er is een 
uitbreidingsdoelstelling van 1 ha in de Daknamse meersen en in de Damvallei (Deelzone T) 
samen. In het betreffende beheerblok wordt voornamelijk gestreefd naar 
waterkruiskruidgraslanden in overgang met moerasspirea- en valeriaanruigte. Het blok wordt 
in zomer en najaar begraasd met runderen. Op niet jaarlijkse basis wordt er gemaaid.    

Het habitattype is zeer gevoelig aan vegetatie-successie en kan evolueren naar bosecotopen 
(mesotroof elzenbroek) in afwezigheid van beheer. Het regelmatig ruimen van de 

Figuur 3.6  Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op 
basis van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik 
maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, 
uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016) 
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verlandingszones in de grachten zorgt voor het terugzetten van de successie. Het creëren van 
extra ondiep waterzones zorgt voor potenties voor het habitattype.  

Het habitattype heeft nood aan grondwaterpeilen die beperkt fluctueren. Grondwaterpeilen 
(kwelstromen) worden niet enkel beïnvloed door ingrepen in de waterhuishouding (te diepe 
grachten, te lage oppervlakte peilen), maar ook door het landgebruik. Ook in het 
rivierduinengebied dient verdroging en vermesting tegen gegaan te worden door voldoende 
grondwatervoeding te garanderen (verhoging van infiltratie neerslag) en bemesting te 
beperken zodat uitspoeling van stikstof naar de grondwaterstroming verhinderd wordt. 

Ook overstroming met voedselrijk oppervlakte water (vanuit de bewoning op de rivierduin – 
Daknamse bossen) is sterk ongewenst.  

Gezien de doelstelling van 1 ha over de twee deelzones is het voorkomen van het habitattype 
vooral voorzien in de kwelgrachten als lijnvormige vegetaties (ipv vlakdekkende) en in 
verlandde poelen. De waterkwaliteit en het periodieke beheer zijn belangrijke 
aandachtspunten. 

3.4 HERSTELMAATREGELEN 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Met het oog op het herstellen van habitattype 7140 is het periodiek uitvenen van de grachten 
en poelen een belangrijke herstelmaatregel waarbij nutriënten afgevoerd worden. Ook het 
verhinderen van boomopslag en het herstellen van de waterhuishouding zijn prioritaire 
herstelmogelijkheden die kunnen ingrijpen op de nutriëntenhuishouding. Voor de 
waterhuishouding is cruciaal dat er geen verontreinigd oppervlaktewater het gebied in kan 
stromen.  Hiertoe moeten de diffuse lozingspunten o.a. ter hoogte van Daknammolenstraat 
aangepakt worden.   

3.5 KENNISLACUNE 

Er staat in de Daknamse Meersen maar één piézometer, daarmee is wellicht niet de volledige 
variatie in grondwaterdynamiek en –chemie gedekt. 
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4 DEELZONE C - ESTUARIUM LICHTBRAK - BESTAANDE 
SLIKKEN EN SCHORREN (BE2300006-C) EN DEELZONE 
D - ESTUARIUM LICHTBRAK - GEUL (BE2300006–D) 

4.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

4.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

Het licht brakke of oligohaliene deel van het estuarium komt buitendijks voor in de Schelde 
tussen Burcht en Temse en in de volledige Rupel. Het ligt op het grondgebied van de 
gemeentes Antwerpen, Zwijndrecht, Kruibeke, Hemiksem, Schelle, Temse, Bornem, Hamme, 
Niel, Boom, Puurs, Willebroek, Rumst en Mechelen. 

 
 
 
 
 

Figuur 4.1  Situering van deelzones C – Estuarium lichtbrak – bestaande slikken en schorren en D - Estuarium 
lichtbrak – geul 
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Deze aaneengesloten deelzone bestaat uit een groot subtidaal gebied dat (nagenoeg) altijd 
onder water staat (geul: ca. 800 ha) en een kleiner intergetijdengebied gekenmerkt door een 
afwisseling van droogval en overspoeling (bestaande slikken en schorren: ca. 375 ha). Langs de 
Schelde komen lokaal enkele grotere (5-35 ha) intergetijdengebieden voor (KBR-schor, 
Notelaar, Schor aan Durmemonding, Temsebrug en Kijkverdriet), maar over de grootste lengte 
van de waterloop is de intergetijdenzone beperkt tot een smalle oeverzone. Het estuarium is 
van het achterland afgesneden door dijken. Achter de dijken bevinden zich ofwel lager gelegen 
polders waarvan het maaiveld onder het gemiddeld hoogwaterpeil in de Schelde ligt ofwel de 
hoger gelegen gronden van de Wase en Rupelcuesta (zie Figuur 4.2). Lokaal werden polders 
opgehoogd ten behoeve van industriële en stedelijke ontwikkelingen. Enkele beken stromen 
uit de hoger gelegen gronden naar het estuarium, waarvan de grootste de Barbierbeek op 
linkeroever en de Grote Struisbeek op rechteroever zijn. 

Voor monitoringsdoeleinden (OMES (Maris & Meire, 2016) en MONEOS (Holzhauer et al., 
2011)) wordt het oligohaliene deel van het Schelde-estuarium als één zone beschouwd. Deze 
zone komt ook overeen met de begrenzing van het waterlichaam Zeeschelde III + Rupel 
(VL17_42; categorie overgangswateren; type O1o: zwak brak (oligohalien), macrotidaal 
laaglandestuarium) in de zin van de Kaderrichtlijn Water (KRW). 

Het hydrodynamisch regime is één van de belangrijkste sturende abiotische parameters voor 
het ontstaan en de ontwikkeling van estuariene ecotopen en hun ruimtelijk samenhang en dus 
ook voor het voorkomen van habitattypen en soorten. Het sublitorale gebied kan opgedeeld 
worden in en diepe, een matig diepe en een ondiepe zone. In het licht brakke estuarium 
nemen diepe en matig diepe (en veelal hoogdynamische) zones veruit het grootste aandeel in. 
Ondiepe zones nemen een veel kleiner oppervlakte in. Het intergetijdengebied bestaat uit 
onbegroeid slik met een hoge overspoelingsduur dat bij elk hoogwater overspoelt en 
begroeide schorren met een lagere overspoelingsduur en -frequentie. Op basis van 
overspoelingsfrequentie (of de reciproque droogvalduur, bepaald door de hoogteligging in het 
getijvenster) wordt onderscheid gemaakt tussen laag, middelhoog en hoog slik, schor en een 
hoge supralitorale zone die slechts sporadisch overstroomt.  

Estuaria zijn zeer dynamische systemen die grote wijzigingen ondergaan op korte tijd. Zo staat 
de Schelde in Antwerpen bijvoorbeeld pas sinds de middeleeuwen onder invloed van het getij 
(van Strydonck & de Mulder, 2000). Sinds 1850 vonden, vnl. door menselijk ingrijpen, grote 
landschappelijke wijzigingen plaats in het hele estuarium met belangrijke gevolgen voor het 
hydrodynamische regime.  De belangrijkste wijzigingen zijn verkorting van de rivieras 
(rechttrekkingen), vermindering van de stroombergende breedte (door inpolderingen langs 
Wester- en Zeeschelde) en een gewijzigde verdeling van de stroomberging langsheen de rivier 
(Van Braeckel et al., 2006).  

O.a. onder invloed van deze ingrepen wijzigde de hydrodynamiek10 sterk. Zo stijgt het 
gemiddeld hoogwater (GHW) in de hele Zeeschelde sinds 1850 voortdurend. De zone waar het 
hoogste GHW optreedt verschoof op 100 jaar tijd van Antwerpen naar Sint-Amands. Daar het 
gemiddeld laagwater (GLW) in dezelfde periode, zeker in de brakke zone, een dalende trend 
vertoonde nam de getijamplitude (verschil tussen hoog- en laagwater) sterk toe. Waar halfweg 
de 19de eeuw de Zeeschelde gekenmerkt werd door een mesotidaal getijdenregime met in het 

                                                           
10 Hydrodynamiek: invloeden van  waterstanden en stroomsnelheden op de ontwikkeling van bodem, vegetatie en fauna van een ecotoop. 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (46) Pagina 57 van 320 

uiterst stroomopwaarts deel een microtidaal regime11, is het getijregime na 1970 tussen de 
grens en Sint-Amands macrotidaal en verder stroomopwaarts mesotidaal. Het microtidaal 
regime is volledig verdwenen. Rond 1850 drong het getij stroomopwaarts door tot in 
Wetteren, nu tot aan de sluizen in Gent (Van Braeckel et al., 2006). 

Gezien het estuarium voor het grootste deel uit het oppervlaktewater bestaat en de 
inter¬getijden-gebieden er zeer sterk door beïnvloed worden, is een goede waterkwaliteit 
essentieel voor de ecologische werking. De waterkwaliteit in de Zeeschelde komt uit een diep 
dal. In de jaren ‘70 en ’80 van de vorige eeuw voerde de Schelde enorme vuilvrachten af met 
een hypertrofe, overwegend zuurstofloze en dode rivier als gevolg. Tot aan de eeuwwisseling 
traden ernstige zuurstoftekorten (<2.5 mg/l) zeer frequent en over langere periodes op. 
Sindsdien is de waterkwaliteit gestaag verbeterd, de laatste ernstige zuurstoftekorten werden 
opgetekend in 2008. Toch wordt momenteel in meerdere delen van de Zeeschelde de 
basiskwaliteitsnorm voor zuurstof (95% van de metingen > 5 mg/l in de zomer en > 6 mg/l in 
de winter) niet gehaald, vooral in het zomerhalfjaar zakken de zuurstofgehaltes wel eens te 
laag. Uit continue metingen blijkt bovendien dat er in de zomer toch nog korte periodes 
voorkomen met ernstige zuurstoftekorten (< 2.5 mg/l). De laatste tien jaar treedt tijdens het 
zomerhalfjaar frequent oversaturatie op, een gevolg van overmatige zuurstofproductie door 
algen (zgn. algenbloei) die profiteren van de nog steeds te hoge nutriëntengehaltes in het 
water (Maris & Meire, 2016). Kenmerkend voor het estuarium is een toename van het 
zoutgehalte (chloride, sulfaat…) en een afname van de nutriëntengehalten (stikstof, fosfor,…) 
in stroomafwaartse richting. 

Topografie en hydrografie 

De Zeeschelde is in deze deelzone een ééngeulsysteem, waarin één hoofdgeul wordt 
afgezoomd door slikken en schorren. Nevengeulen en platen komen niet voor.  

De hoogste delen van het intergetijdengebied (de hoog supralitorale zone) liggen boven 
gemiddeld hoogwaterpeil bij springtij (GHWS). Bij extreem hoge hoogwaters (stormtij) 
overspoelen ze wel, met een minimum van 4 keer per jaar. Dit betekent dat ze momenteel12 in 
de licht brakke zone op een  hoogte liggen tussen  6.3 (Antwerpen) à 6.5 mTAW (Temse) en 6.8 
à 7 mTAW. 

Tussen het hoog supralitorale gebied en het slik ligt de begroeide schorzone. De potentiële 
slik-schorgrens13 ligt bij het gemiddeld hoogwaterpeil bij doodtij (GHWD). Op de Schelde stijgt 
die momenteel van 4.9 mTAW in Antwerpen tot 5.2 mTAW in Temse, op de Rupel van 5 mTAW 
aan de monding tot 5.15 mTAW aan het Zennegat. 

De onbegroeide slikzone bevindt zich hieronder in een zone tussen GHWD en het gemiddeld 
laagwaterpeil bij springtij (GLWS). In Antwerpen is dat ca. -0.25 mTAW, in Temse 0 mTAW en 
op de Rupel bij het Zennegat 0.3 mTAW.  

                                                           
11 Microtidaal: getijslag (verschil tussen hoog- en laagwater) bij gemiddeld springtij < 1m, mesotidaal: getijslag bij gemiddeld springtij tussen 1 en 5 
m, macrotidaal: getijslag bij gemiddeld  springtij > 5 m 
12 Door de continu wijzigende hydrodynamiek wijzigt ook de morfologie in het estuarium voortdurend. Stijgende hoogwaters en voldoende sediment 
veroorzaken een stijging van het maaiveld in de schorren. 
13 De grens tussen slik en schor ligt daar waar de begroeiing begint. Onder gunstige omstandigheden is dat op GHWD, maar hoogdynamische 
omstandigheden (stroomsnelheid, golven) of slechte drainage kunnen plantengroei in de laagst zone boven GHWD verhinderen. 
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Nog lager strekt het sublitorale gebied, dat continu onder water staat, zich uit met een 
ondiepe zone tussen 0 en 2 m onder GLWS, een matig diepe zone 2 tot 5 m onder GLWS en 
een diepe zone lager dan 5 m onder GLWS) (Van Ryckegem et al. (2017) en bijhorende data). 

 
 
 
Geohydrologie en geomorfolgie 

De bodem in het estuarium bestaat bijna volledig uit quartaire alluviale/estuariene  
afzettingen. Het zijn jonge en doorgaans profielloze bodems. Op het slik komen bijna volledig 
gereduceerde, zeer slecht gedraineerde onrijpe bodems voor met enkel in de bovenste 
centimeters zuurstofrijke omstandigheden. Op de schorren is er sprake van enige 
bodemrijping (die vnl. optreedt onder invloed van zuurstof) in de bovenste lagen. Deze is meer 
uitgesproken in bodems die al lang schor zijn en vroeger in landbouwgebruik waren dan op 
bodems die recent (< 50 jaar) evolueerden van slik naar schor (Mikkelsen et al., 2009; Van 
Braeckel et al., 2009). 

De totale oppervlakte supralitoraal gebied (schorren en vloeiweiden) is van ca. 400 ha in de 
periode 1850 – 1920  afgenomen tot ca. 130 ha in 2003 (Van Braeckel et al., 2006). Tot 
halverwege de twintigste eeuw waren de schorren grotendeels in landbouwgebruik als 
hooiland, al dan niet beschermd door een zomerdijk en/of kunstmatig gedraineerd. De 
schorren in hun huidige onbeheerde en veelal beboste vorm zijn van recente datum. Ten 
gevolge van de zeer belabberde waterkwaliteit in de tweede helft van de twintigste eeuw 
werd het landbouwgebruik, waaronder ook het onderhoud van de zomerdijken, verlaten  met 

Figuur 4.2 Digitaal hoogtemodel deelzones C en D 
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een toename van de tij-invloed en verruiging en verbossing van de resterende schorgebieden 
als gevolg. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de huidige schorren pas na 1950 ontwikkeld 
uit slikken als gevolg van sedimentatie en vegetatievestiging (Van Braeckel et al., 2009; Van 
Braeckel et al., 2006). Het aandeel van kreken met antropogene oorsprong in het huidige 
krekenstelsel is in deze deelzone relatief gering. De meeste kreken ontwikkelden natuurlijk 
(Van Braeckel et al., 2009). Ook de waterloop zelf, het sublitorale gebied, is de laatste 100 jaar 
sterk gewijzigd. Smalle zones met ondiep en matig diep water die tot 1950 de vaargeul tussen 
Rupelmonde en Burcht flankeerden, zijn nu bijna geheel verdwenen, waardoor zeker in het 
stroomafwaartse deel van deze deelzone het aandeel diep water aanzienlijk toenam (Van 
Braeckel et al., 2006). 

Grondwaterdynamiek 

De grondwaterdynamiek is in deze estuariene omgeving een minder belangrijke ecologische 
parameter dan de oppervlaktewaterdynamiek, maar bepaalt op de schorren toch mee de 
ontwikkeling van vegetaties (Gyselings et al., 2011). Afhankelijk van de drainagecapaciteit van 
de bodem (hydraulische conductiviteit) en ligging ten opzichte van drainerende structuren 
(vaargeul, kreken, grachten…) zakt het grondwaterpeil in de schorren dieper of minder diep 
weg bij laag water en in periodes zonder overspoeling (doodtij) (Gyselings et al., 2011; Van 
Putte, 2016). Korte meetreeksen van grondwaterpeilen in de Notelaar (Figuur 4.3) tonen aan 
dat het grondwaterpeil tussen twee springtijperiodes zelfs tijdens de winterperiode aanzienlijk 
kan dalen van maaiveldhoogte (tijdens overspoeling bij springtij) tot meer dan 75 cm onder 
maaiveld. Het grondwater zakt op de oever dicht tegen de vaargeul (meetpunt 45 in Figuur 
4.3)  dieper onder maaiveld dan in de komgronden. 

 
 
 
 
Grondwaterchemie 

Alhoewel geen onderzoek gekend is, kan aangenomen worden dat op de schorren de 
samenstelling van het ondiepe grondwater in belangrijke mate wordt bepaald door de 

Figuur 4.3  Korte tijdreeks van grondwaterpeilen op drie meetpunt op het schor de Notelaar. Bron: Van 
Braeckel et al. (2009) 
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samenstelling van het oppervlaktewater. Op de slikken en in het pelagiale deel van het licht 
brakke estuarium zou grondwater kunnen uittreden dat op de hogere gronden is geïnfiltreerd. 
De samenstelling van dit grondwater zou een impact kunnen hebben op de benthische 
levensgemeenschappen. Hierover is echter niets geweten en de continue aanvoer van 
mineraal- en nutriëntenrijk oppervlaktewater is waarschijnlijk ecologisch relevanter dan een 
eventuele impact van dit aangevoerde grondwater. 

Oppervlaktewaterdynamiek 

In het estuarium zijn de dynamiek en samenstelling van het oppervlaktewater veel belangrijker 
dan die van het grondwater. 

In de licht brakke zone van de Zeeschelde steeg het gemiddeld hoogwaterpeil tussen 1900 en 
2000 van ca. 4.6 à 4.7 mTAW naar ca. 5.4 à 5.5 mTAW. Tegelijkertijd daalde het gemiddeld 
laagwaterpeil lichtjes van 0.3 à 0.4 mTAW naar 0 à 0.1 mTAW (Van Braeckel et al., 2006). 

 
 
 
 
In 2012 lag het gemiddeld laagwaterpeil in deze deelzone tussen 0 en 0.2 mTAW. Het 
gemiddeld hoogwater varieert tussen 5.5 en 5.6 mTAW. Tabel 3 geeft meer details over de 
tijkarakteristieken. 

 
  

Figuur 4.4  Evolutie van het gemiddeld hoogwater- en laagwaterpeil tussen 1900 en 2000 in de licht 
brakke zone van de Zeeschelde (bron: Van Braeckel et al. (2006)) 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (46) Pagina 61 van 320 

Tabel 4.1  Getijkarakteristieken 2012 voor tijposten in het licht brakke estuarium (in mTAW, GLWS: 
gemiddeld laagwater bij springtij, GLW: gemiddeld laagwater, GLWD: gemiddeld laagwater 
bij doodtij, GHWD: gemiddeld hoogwater bij doodtij, GHW: gemiddeld hoogwater, GHWS: 
gemiddeld hoogwater bij springtij, HHW: hoogste hoogwater, GTV: gemiddeld tijverschil) 

Tijpost GLWS GLW GLWD GHWD GHW GHWS HHW GTV 

Schelle -0,24 0,01 0,34 4,94 5,48 5,80 6,45 5,47 

Temse -0,02 0,16 0,41 5,03 5,59 5,93 6,53 5,43 

Boom -0,06 0,14 0,38 5,01 5,54 5,85 6,49 5,40 
 
Deze toename van de getijamplitude induceert een verhoging van de hydrodynamiek. De 
stroom-snelheid van het water neemt toe wat een erosieve impact heeft op de 
intergetijden¬gebieden. Vandaar dat een hoog aandeel van de slikken en schorranden bestort 
is met breuksteen. Daarbij komt nog dat de aanwezigheid van dijken niet toelaat dat schorren 
landwaarts kunnen opschuiven bij deze verhoging van de hoogwaters en als het ware 
geprangd geraken tussen de dijk en het verhogend hoogwater, een proces dat ‘coastal 
squeezing’ wordt genoemd (Hughes & Paramor, 2004).  

Oppervlaktewaterchemie 

Het zoutgehalte van het water is een belangrijke sturende abiotische factor in een estuarium 
die het voorkomen van habitattypes en soorten bepaalt. Zeewater dringt in het estuarium 
door tot in de licht brakke zone. Deze zone wordt dan ook gekenmerkt door een sterk 
schommelend zoutgehalte. Bij lage debieten ligt het chloridegehalte tussen 300 en 3000 mg/l. 
Bij hoge debieten heeft het water eerder een zoet karakter (50 - 300 mg Cl-/l). Ook tijdens één 
getij kan het zoutgehalte in deze zone aanzienlijk schommelen met lage chloridegehaltes bij 
laag water en hoge bij hoog water. In Kruibeke werden schommelingen tot meer dan 4000 mg 
Cl-/l tijdens één getijdecyclus vastgesteld. Verder stroomopwaarts zijn de schommelingen 
kleiner (Figuur 4.5). (Anonymus, 2014) (Maris & Meire, 2016) 
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De sulfaatgehaltes hebben een gelijkaardig verloop. In Kruibeke komen bij hoog water en lage 
debieten pieken voor tot 500 mg/l. In Temse en Boom waar de zeewaterinvloed veel kleiner is 
reiken de pieken niet hoger dan 150 mg/l. Bij laag water/hoge debieten liggen de 
sulfaatconcentraties tussen 60 en 100 mg/l (Figuur 4.5). 

De oligohaliene zone van het Schelde-estuarium was tot eind jaren negentig ernstig vervuild. 
De vuilvracht die vanuit de Rupel (Brussel) en de stroomopwaartse Schelde toestroomde 
veroorzaakte frequente en langdurige zuurstoftekorten (< 2.5 mg/l). Door de verbeterde 
waterzuivering in Vlaanderen nam de aangevoerde vuilvracht uit de Zeeschelde af. Vanaf 2005 
trad in de licht brakke zone een verbetering van de zuurstofhuishouding op, maar vooral het 
opstarten van de afvalwaterzuivering in Brussel vanaf 2007 leidde tot hogere zuurstofgehaltes. 
Na 2009 werden geen ernstige zuurstoftekorten (<2.5 mg O2/l) meer vastgesteld (Figuur 4.7). 
Tussen 2005 en 2015 nam de zuurstofconcentratie sterk toe, het zomer¬halfjaar¬gemiddelde 
steeg van (minder dan) 1 mg/l naar 6 à 7 mg/l (Figuur 4.6). Toch wordt nog niet voldaan aan de 

Figuur 4.5 Chloride- (links) en sulfaatconcentraties op drie meetpunten in het licht brakke estuarium 
(maandelijks metingen) (bron: Maris & Meire (2016)) 
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kwaliteitseisen voor zuurstof14 omdat het zuurstofgehalte in de zomer nog regelmatig onder 5 
(6) mg/l duikt (Figuur 4.7). In deze zone worden momenteel de laagste zuurstofconcentraties 
in het estuarium vastgesteld. Voor afbraak van de nog te hoge vuilvracht wordt veel zuurstof 
gebruikt terwijl de primaire productie en dus de zuurstofproductie door fotosynthese, 
waarschijnlijk (periodiek) beperkt wordt door zoutstress en een ontoereikend lichtklimaat 
(Maris & Meire, 2016). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Basiswaterkwaliteitsnorm voor zwak brak, macrotidaal laaglandestuarium: 6  mg O2/l (10-percentiel) (Belgisch Staatsblad, 1995), 
Evaluatiecriterium MONEOS: 95% metingen > 5 mg O2/l (zomer) of 6 mg O2/l (winter). 

Figuur 4.6  Evolutie van de zomerhalfjaargemiddelde zuurstofconcentratie in de licht brakke zone. (bron: 
OMES-data) 

Figuur 4.7  Surface plot van de zuurstofconcentratie (mg/l). De zwarte kader duidt de licht brakke zone 
aan, de stippellijn de monding van de Rupel, zwarte contour markeren grens van 5 mg/l 
grens, groene stippen duiden op metingen met oversaturatie. (bron: Maris & Meire (2016)) 
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De stijging van het gemiddeld zuurstofgehalte ging gepaard met een afname van de 
ammoniumconcentraties van gemiddeld ca. 4 mg N/l tot nagenoeg 0 mg N/l in 2007. De 
gemiddelde nitraatconcentraties daarentegen kenden een stijging van ca. 3 mg N/l in 1996 tot 
4.5 à 5 mg N/l in 200715. Nadien bleef het nitraatgehalte min of meer gelijk, hoewel de 
concentraties de laatste jaren terug enigszins lijken te dalen (Figuur 4.8). Voor totaal stikstof 
daalde de zomergemiddelde concentratie van 7 – 8 mg N/l naar 5 - 6 mg N/l (Figuur 4.9). Voor 
nitraat en Kjeldahl-stikstof16 voldoet de licht brakke zone momenteel aan de 
basiskwaliteitsnorm (resp. 90-percentiel < 6 en < 5.65 mg N/l). Het totaal stiktofgehalte 
daarentegen ligt met 4 à 6 mg N/l ruim boven de milieukwaliteitsnorm (zomerhalfjaar 
gemiddelde < 2.5 mg N/l) (Vlarem II, bijlage 2.3.1) (Anonymus, 2014; Maris & Meire, 2016). 

                                                           
15   In de nagenoeg zuurstofloze Schelde van de jaren ’70 en ’80 van de 20ste eeuw was het gereduceerde ammonium de belangrijkste 
stikstofcomponent. Vanaf het moment dat zuurstof beschikbaar kwam werd dit ammonium geoxideerd tot nitraat (nitrificatie). De oxidatie van 
gereduceerde N-verbindingen is samen met de oxidatie van organische koolstofverbindingen de (belangrijkste) oorzaak van de destijds zo lage 
zuurstofconcentraties. 
16 Kjeldahl stikstof is de som van organisch gebonden stikstof en ammonium. 

Figuur 4.8  Jaargemiddelde (maandelijkse metingen) ammonium- (links) en nitraatconcentraties 
(rechts) in de licht brakke zone van de Zeeschelde (bron: Maris & Meire (2016)) 
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De ortho-fosfaatconcentratie is, onder invloed van een betere waterzuivering in het 
Scheldebekken, gedaald van 0.25 à 0.35 mg P/l halverwege de jaren 1990 tot 0.1 à 0.2 mg P/l, 
waardoor ze flirt met de milieukwaliteitsnorm (jaargemiddelde < 0.14 mg P/l). De totale 
fosforgehaltes vertonen geen duidelijke trend en liggen met waarden boven 0.4 mg P/l ruim 
boven de geldende milieukwaliteitsnorm (zomerhalfjaargemiddelde < 0.14 mg P/l). 

Door de hoge N- en P-gehaltes in het water is silicium voor diatomeeën (algen met een 
siliciumskelet) de limiterende voedingsstof in het estuarium. Daar waar vóór 2000 wel eens 
perioden met te lage beschikbare siliciumconcentraties voorkwamen met limitatie van de 
diatomeeëngroei als gevolg (waardoor ongewenste groenalgen in het voordeel zijn), is dat de 
laatste jaren niet meer het geval.  

Figuur 4.9  Evolutie van zomergemiddelde stikstofconcentraties (mg N/l), opgedeeld in de fracties 
organische stikstof (OrgN), nitriet (NO2-N), nitraat (NO3-N) en ammonium (NH4-N) voor 
meetstation Kruibeke (links) en Temse (rechts) (bron: Maris & Meire (2016)) 
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Het water in het licht brakke estuarium is momenteel licht alkalisch (pH ± 7.8). De gestage pH-
stijging (Figuur 4.11) van de laatste jaren wordt toegeschreven aan het toegenomen belang 
van fotosynthese (primaire productie) ten opzicht van respiratie (afbraak van organisch 
materiaal). Fotosynthese is een pH-verhogend proces, respiratie een verzurend (Maris & 
Meire, 2016). De totale alkaliniteit wordt bijna uitsluitend bepaald door het carbonaatsysteem 
en ligt rond 4 meq/l (wat overeenstemt met een gemiddeld bicarbonaatgehalte (HCO3

-) van ca. 
280 mg/l). 

 

Figuur 4.10  Totaal fosforconcentraties (links, zomerhalfjaargemiddelde) en orthofosfaatconcentraties 
(rechts, jaargemiddelde) op twee meetpunten in het licht brakke estuarium (bron:Maris & 
Meire (2016)) 
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Vegetatiezonering 

Zoutgehalte en overspoelingsfrequentie (of overspoelingsduur/droogvalduur) zijn de 
belangrijkste abiotische factoren die het voorkomen van vegetatietypes in het estuarium 
bepalen (Gyselings et al., 2011). Andere factoren die hierop ook een belangrijke impact 
hebben zijn de bodemsamenstelling en lokale waterhuishouding. Deze laatste wordt o.a. 
beïnvloed door de hoogteligging en de landschappelijke configuratie zoals afstand tot 
drainerende structuren (hoofdgeul, kreken en kreekjes), aanwezigheid van kommen e.d.m. 
(Gyselings et al., 2011; Van Braeckel et al., 2008) 

Overspoelingsfrequentie en -duur worden in belangrijke mate bepaald door de hoogteligging. 
Deze is op een schor nauw verweven met de vegetatiesuccessie. Als een standplaats in de 
litorale zone door sedimentatie hoger in het getijvenster komt te liggen, verlengt de 
droogvalduur. Bij voldoende lange droogvalduur kunnen pionierplanten zich vestigen. De 
aanwezigheid van planten versnelt de sedimentatie en het schor komt steeds hoger en hoger 
te liggen. Hierdoor verlengt de droogvalduur verder en kunnen andere soorten zich vestigen. 
Naarmate de plek hoger in het getijvenster komt te liggen daalt de overspoelingsfrequentie en 
–hoogte waardoor de aanvoer van sediment en de sedimentatiesnelheid afnemen. De 

Figuur 4.11  Jaargemiddelde (maandelijkse metingen) zuurtegraad (links) en alkaliniteit (titratie 
HCl, rechts) op twee meetpunten in het licht brakke estuarium (bron:Maris & Meire 
(2016)) 
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pioniervegetaties zullen op een schor dus in regel lager liggen dan de latere successiestadia en 
de climaxvegetatie (Van den Bergh et al., 2001). 

De vegetatietypes in het licht brakke deel van het estuarium verschillen niet wezenlijk van 
deze in het zoete deel maar wel van deze in het brakke deel. Gyselings et al. (2011) 
onderscheiden 17 vegetatietypes die ze groeperen in 5 hoofdtypes. Het hoofdtype biezen 
omvat vegetaties die worden gedomineerd door één soort (zeebies (Scirpus maritimus), 
bastaardbies (Schoenoplectus x kuekenthalianus) of ruwe bies (Schoenoplectus 
tabernaemontani). Zij verdragen de hoogste overspoelingsfrequentie (> 90%) en zijn terug te 
vinden op het lage pionierschor (ca. 4.4 – 5 mTAW). Andere pioniervegetaties, gedomineerd 
door waterpeper (Polygonum hydropiper), rietgras (Phalaris arundinacea), grote kattenstaart 
(Lythrum salicaria) of blauwe waterereprijs(Veronica anagallis-aquatica ssp. anagallis-
aquatica) en helofytenvegetaties gedomineerd door grote lisdodde (Typha, latifolia), liesgras 
(Glyceria maxima) of grote egelskop (Sparganium erectum) worden gegroepeerd in het 
hoofdtype kolonisatoren. Zij komen voor bij iets lagere overspoelingsfrequenties (optimum 
85%), dus iets hoger in het tijvenster op wat het hoge pionierschor wordt genoemd (4.8-5.4 
mTAW). Rietvegetaties groeien op de laagste delen van het eigenlijke schor met een optimum 
in overspoelingsfrequentie rond 75% (5 - 5.6 mTAW). Hoger op het schor komt het hoofdtype 
rietruigte voor (met naast riet (Phragmites australis) als dominante soort ook hoge 
bedekkingen van harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum), reuzenbalsemien (Impatiens 
glandulifera) of grote brandnetel (Urtica dioica)) voor met een optimum in 
overspoelingsfrequenties rond 60% (5.2 - 5.8 mTAW) maar met een redelijk breed bereik. 
Hierdoor is er qua overspoelingsfrequentie overlap met het hoofdtype ruigte (met dominantie 
van harig wilgenroosje, reuzenbalsemien of grote brandnetel) en het hoofdtype bos en 
struweel die vooral voorkomen bij lagere overspoelingsfrequenties (> 5.5 mTAW), maar ook 
met een redelijk breed bereik ((Gyselings et al., 2011). De pioniersvegetaties met blauwe 
waterereprijs vallen onder het EU-habitat 3270. De hoofdtypes rietruigte en ruigte omvatten 
het EU-habitat 6430, subtype met harig wilgenroosje. De overspoelde wilgenstruwelen en 
bossen behoren tot het EU-habitat 91E0, subtype wilgenvloedbos. 

Indien de dijken gepast beheerd worden, ontwikkelen ze zich, afhankelijk van het bij aanleg 
gebruikte bodemtype, al dan niet snel tot soortenrijke graslandtypes behorend tot de 
glanshavergraslanden (habitat 6510). 

 
 
 

Figuur 4.12  Voorkomen van opnames van de vegetatietypes in het zoete en licht brakke 
deel van het Schelde-estuarium in functie van de overspoelingsfrequentie. 
(bron: (Gyselings et al., 2011)) 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (46) Pagina 69 van 320 

 

 
 
 
 
 

4.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

In hoofdstuk ‘Samenvattende landschapsecologische systeembeschrijving’ wordt de 
historische landschapsontwikkeling in de Scheldevallei uitvoerig beschreven.  

Figuur 4.13  Zoete en licht brakke schorecotopen: kans van voorkomen langs de Schelde per OMES-segment 
(OS13 tem 19) in functie van de hoogteligging (mTAW). OMES-segmenten OS13 en OS14 liggen in de 
licht brakke zone, OS13 strekt zich uit van Burcht tot de Rupelmonding, OS14 van de Rupelmonding 
tot de Durmemonding. (bron: (Gyselings et al., 2011)) 
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4.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 4.2  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

Deelzone C     
code naam KDW 

(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
1130 Estuaria >34 170,09 0,00 0,00 0,00 

1330_da Buitendijkse schorren 22 0,08 0,00 0,00 0,00 

3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot 
het Chenopodion rubri 

>34 0,11 0,00 0,00 0,00 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten >34 10,40 0,00 0,00 0,00 

6430_hw Verbond van harig wilgenroosje >34 14,41 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 2,89 2,35 0,34 0,00 

6510_hu Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 
(sensu stricto) 

20 0,20 0,16 0,00 0,00 

91E0_sf Zachthoutooibos >34 56,99 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   255,17 2,51 0,34 0,00 

Deelzone D     
code naam KDW 

(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
       
1130 Estuaria >34 936,58 0,00 0,00 0,00 

1330_da Buitendijkse schorren 22 0,05 0,05 0,00 0,00 

3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot 
het Chenopodion rubri 

>34 0,15 0,00 0,00 0,00 

6430_hw Verbond van harig wilgenroosje >34 1,04 0,00 0,00 0,00 

6510_hu Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 
(sensu stricto) 

20 0,17 0,17 0,00 0,00 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

26 0,45 0,00 0,00 0,00 

91E0_sf Zachthoutooibos >34 6,58 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   945,02 0,22 0,00 0,00 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 

 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (46) Pagina 71 van 320 

 
 
 
 
 

4.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

De afname van de oppervlakte ondiep water in het estuarium (habitattype 1130) is negatief 
voor het ecologisch functioneren. Deze productieve zone is cruciaal in het voedselweb en 
vormt een belangrijk deel van het leefgebied van Europees beschermde vis- en vogelsoorten.  

Door de afname van de oppervlakte intergetijdengebied en de toename van de getijdynamiek 
(tijamplitude, stroomsnelheid) komen habitattypes van het intergetijdegebied (3270, 6430 en 
91E0) onder druk te staan. De hoge dynamiek verhindert de ontwikkeling van nieuwe 
pioniervegetaties op de slik-schorgrens. Daar waar deze niet wordt verstevigd met breuksteen 
ontstaan veelal schorkliffen, is geen plaats voor pioniervegetaties en treedt geen 
schorverjonging op. Door de aanwezigheid van dijken kan de intergetijdezone ook niet verder 
landinwaarts verschuiven (coastal squeezing). 

De waterbodemkwaliteit in het estuarium is slecht. In deze deelzone vormen vnl. toxische 
organische verbindingen (ethylbenzeen, PCB’s en styreen) een probleem. Op de Rupel komen 
ook te hoge concentraties aan zware metalen (cadmium, koper, lood en zink) voor in de 
waterbodem. De waterbodemkwaliteit is gedurende de laatste twee decennia niet verbeterd, 
in tegenstelling tot de waterkwaliteit  (Barneveld et al., 2018). Deze toxische stoffen worden 

Figuur 4.14  Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op 
basis van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik 
maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, 
uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016) 
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opgenomen door biota en kunnen het voedselweb verstoren en de soortensamenstelling in 
het estuarium (habitattype 1130) negatief beïnvloeden. 

Niettegenstaande de waterkwaliteit de laatste twee decennia spectaculair verbeterd is, is ze 
nog niet goed. De Schelde is nu wel voldoende zuurstofrijk om een gevarieerd visbestand toe 
te laten, maar de nutriëntengehaltes zijn nog steeds erg hoog. Ze evolueerde van een 
oververvuild (hypertroof) naar een gewoon vervuild (geëutrofieerd) systeem. In het klassieke 
eutrofiëringsverhaal leiden verhoogde concentraties aan stikstof en fosfor tot buitensporige 
algenbloei. Wellicht zorgt de hoge troebelheid in het estuarium (o.m. veroorzaakt door de 
hoge dynamiek) voor lichtgebrek waardoor algenbloei niet kan optreden. Maar als 
lichtlimitatie optreedt, kunnen algen het nutriëntaanbod niet ten volle benutten waardoor een 
grote nutriëntvracht kan doorstromen naar afwaartse gebieden en de zee. Voor een goed 
functionerend estuarium (habitattype 1130) zijn lagere nutriëntengehaltes en een beter 
lichtklimaat noodzakelijk (Maris & Meire, 2016). 

Naast de te hoge nutriëntengehalten vormen ook toxische stoffen in de waterkolom van het 
estuarium (habitattype 1130) een probleem. Vooral polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
en een hele resem pesticiden komen in te hoge concentraties voor. In deze deelzone liggen de 
concentraties van de zware metalen arseen en cadmium te hoog (Barneveld et al., 2018). Deze 
toxische stoffen worden door biota opgenomen en kunnen het voedselweb verstoren en de 
soortensamenstelling in het estuarium (habitattype 1130) negatief beïnvloeden. 

Ook de intertidale habitattypes (3270, 6430 en 91E0) zouden gebaat kunnen zijn bij een beterr 
waterkwaliteit. Frequente overspoeling met extreem voedselrijke water zou zelfs in deze van 
nature eutrofe systemen kunnen leiden tot een afname van de soortenrijkdom. Dit probleem 
wordt versterkt door de atmosferische stikstofdepositie. Daarnaast zijn pesticiden en andere 
toxische stoffen in het water en het sediment niet bevorderlijk voor de ontwikkeling en het 
functioneren van de habitattypes. 

De hoge zoetwaterafvoer bij piekdebieten is een laatste knelpunt voor het estuarium (1130). 
Deze wordt veroorzaakt door het verhoogd aandeel van verharde oppervlakte en cultuurland 
in het stroomgebied en door structurele ingrepen in de waterlopen van het stroomgebied 
gericht op een snelle afvoer van water. De verhoogde toevoer van zoet water bij piekdebieten 
veroorzaakt het afsterven van weinig mobiele brakwater(benthos)soorten en het versneld 
uitspoelen van zoetwater planktongemeenschappen naar de brakke zone waar ze afsterven 
(Van den Bergh et al., 2003). 

Lage zoetwaterafvoer wordt veroorzaakt door het afleiden van debieten naar het Kanaal Gent-
Terneuzen in droge periodes omwille van internationale afspraken. Lage debieten vergroten 
de zoutintrusie en kunnen in geval van langdurige droogte het slibgehalte in het water van het 
estuarium (1130) vergroten door een proces van tidal pumping (Maris et al., 2016). 

Habitatype 6510 komt enkel voor op dijken. Het grootste knelpunt voor deze vegetaties is 
verruiging als gevolg van te voedselrijke bodems en de continue stikstofinput via depositie. Om 
civieltechnische redenen bestaat de afdeklaag van de dijken uit zware en voedselrijke klei. Het 
toegepaste begrazingsbeheer met schapen is veelal niet toereikend. In reeds verruigde situatie 
leidt het sowieso niet tot herstel, eerder tot een toename van de verruiging. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
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6510 in verruigde toestand voorkomt, is een omvormingsbeheer van tweemaal maaien met 
afvoer de enige en beste optie. 

4.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen waarvoor geen gebiedsgerichte prioriteitstelling is opgemaakt 

Volgens de maatregelentabel (applicatie) wordt in deze deelzone gezocht naar geschikte 
locaties voor habitattypes 2310, 2330, 7140, 9120, 9160, 9190 en 91E0. Gezien deze deelzone 
uitsluitend uit estuarien beïnvloede gebieden bestaat, zijn er hoegenaamd geen potenties voor 
deze habitattypes en moet er geen gebiedsgerichte prioriteitstelling voor opgemaakt worden. 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport 

Enkel voor habitattype 6510 wordt de kritische depositiewaarde overschreden. Onder de 
huidige omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal 
maaien met afvoer de enige en beste optie. 
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5 DEELZONE E - ESTUARIUM LICHTBRAK - GGG 
(2300006_E) 

5.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

5.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

De gebieden in deze deelzone zijn projectgebieden van het Sigmaplan met een estuariene 
invulling onder vorm van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) met een 
gecontroleerd gereduceerd getij (GGG). Het betreft de Kruibeekse Polder en het noordelijk 
deel van de Bazelse Polder in Kruibeke en Schouselbroek en Tielrodebroek in Temse. De 
overstromingsgebieden met gereduceerd getij in Kruibeke zijn reeds gerealiseerd (Bazelse 
Polder sinds 2014, Kruibeekse Polder sinds 2017). De inrichting van het Schouselbroek wordt 
momenteel voorbereid en de inrichting van Tielrodebroek zal opstarten in 2020.  

Het Sigmaplan neemt Vlaanderen in bescherming tegen overstromingen. Bij extreme weers-
omstandigheden kunnen de Schelde en haar zijrivieren gevaarlijk hoge waterstanden bereiken 
en zelfs overstromen. Daarom investeert het Sigmaplan in stevigere en hogere dijken en een 
ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de riviervalleien. Zo krijgen de rivieren 
ruimte om te stromen én te overstromen.  De watersnood van 1976 was de aanleiding voor 
het Sigmaplan. In 2005 werd het Sigmaplan aangepast aan de nieuwe wetenschappelijke 
inzichten. Sindsdien levert het plan ook een belangrijke bijdrage aan de Europese 
natuurdoelen voor Vlaanderen. De meeste gecontroleerde overstromingsgebieden worden 
integraal als natuurgebied, sommige estuarien onder vorm van gecontroleerd gereduceerde 
getijdengebieden, andere als niet estuarien wetland.  Andere, veelal kleinere gebieden worden 
ontpolderd. Deze gebieden leveren een kleinere bijdrage aan de veiligheid (kleinere 
komberging) maar een grotere aan de natuurlijkheid. Nog andere gebieden  krijgen uitsluitend 
een natuurfunctie (zonder overstroming) onder vorm van niet estuarien wetland. De 
oppervlakte getijdenatuur die bijkomend nodig is om van de Schelde een robuust estuarien 
ecosysteem te maken, 2000 ha, (Adriaensen et al., 2005b) wordt geheel gerealiseerd door het 
Sigmaplan. 

Feitelijk is het inrichten van GGG-gebieden een uitwerking van de (PAS)herstelmaatregel 20.1 
‘Herstel van de hydrologie - structureel herstel op landschapsschaal’ waarbij de estuariene 
oppervlakte uitgebreid wordt met een reactivatie van natuurlijke processen. 

De bedoeling van het gecontroleerd gereduceerd getij is om de getijdecyclus zoals die in het 
estuarium verloopt, met variatie aan doodtij en springtij, na te bootsen in laag gelegen 
polders. Het maaiveld van deze polders ligt laag in vergelijking met het getij. Bij een 
eenvoudige ontpoldering zouden door de hoge overspoelings¬frequentie uitsluitend slikken 
ontstaan. Een snelle sedimentatie is weliswaar te verwachten, maar het zou toch vele jaren 
kunnen duren eer zich planten vestigen en de schorontwikkeling op gang komt. Bovendien is 
een maaiveldverhoging door sedimentatie niet wenselijk omdat hierdoor het waterbergend 
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vermogen (veiligheidsfunctie) afneemt. Met het gecontroleerde gereduceerde getij tracht men 
op een zo groot mogelijke oppervlakte van het overstromingsgebied (de voormalige polder) 
overspoelingsfrequenties te introduceren zoals die optreden op buitendijkse schorren. 

 
 
 
Topografie en hydrografie 

De drie deelgebieden liggen op de Linkerschelde-oever aan de voet van de Wase cuesta in de 
Scheldepolders. De gebieden zijn relatief vlak, maar in Kruibeke/Bazel en in het Schouselbroek 
is toch een uitgesproken reliëf aanwezig (pleistocene donken, holocene stuifzanden en 
fluviatiele afzetting (kronkelwaarden)). 

De Barbierbeek stroomt via de Polder van Kruibeke naar de Schelde. Tot voor enkele jaren 
stroomde de beek via de Kruibeekse kreek, maar recent werd ze afgeleid naar het 
overstromingsgebied om verder naar het noorden via de nieuwe uitwateringsconstructie van 
het overstromingsgebied af te wateren. In het Schousel- en Tielrodebroek stromen geen 
waterlopen van belang. In alle polders ligt een uitgebreid grachtennetwerk dat in het verleden 
zowel voor drainage als bevloeiing dienst deed. 

 
 
 
 

Figuur 5.1 Situering van deelzone E – Estuarium lichtbrak – GGG 
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Geohydrologie en geomorfologie 

Voor de beschrijving van de geohydrologie verwijzen we naar deelzone BE2300006-M ‘Polder’. 
De GGG’s langsheen de Schelde zijn/worden aangelegd in laaggelegen polders in de alluviale 
vallei. 

De drie gebieden van deze deelzone liggen in de alluviale vlakte aan de voet van de 
zuidoostelijke flank van de Wase Cuesta. Het infiltratiegebied van toestromend grondwater is 
relatief klein. Het is beperkt tot de smalle zone tussen de top en de voet van steile cuestaflank. 

Na het instellen van het gereduceerde getij treedt vooral in de laag gelegen en dus frequent 
overstroomde delen sedimentatie op. Het maaiveld hoogt hier op waardoor het reliëf in het 
gebied  uitvlakt. Na verloop van enkele jaren zijn de laag geleden gebiedsdelen opgehoogd en 
omdat het instromende watervolume gelijk blijft beginnen ook hoger gelegen delen op te 
slibben. Bestaande grachten en drainagestructuren blijven behouden maar de dimensies 
(breedte, diepte) ervan wijzigen onder invloed van sedimentatie- en erosieprocessen. Hierdoor 
krijgen de grachten kenmerken van kreken, met o.a. een groter verval en de aanwezigheid van 
een uitgesproken oeverwal. Bovendien ontstaan nieuwe kreekjes die hierop aantakken. In het 
pilootproject Lippenbroek17 nam de kreeklengte op 10 jaar toe van ca. 450 m in de 

                                                           
17 Als voorbereiding op de bouw van gebieden met een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG), werd in 2006 het pilootproject Lippenbroek 
(deelzone M) actief: het allereerste gecontroleerde overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij. Via onderzoeksmonitoring wordt hier 
intensief de ecologische ontwikkeling van nabij opgevolgd (Maris et al., 2016). 

Figuur 5.2 Digitaal hoogtemodel deelzone E 
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uitgangssituatie tot ca. 2850 m. De kreekdichtheid (draining density) kwam hiermee op 0.034 
m/m² wat hoger is dan dat op het naburige schor de Notelaer 0.0256 m/m²) (Maris et al., 
2016). 

Grondwaterdynamiek 

De grondwaterdynamiek zoals deze bestond voor het instellen van het getij wordt door het 
dagelijks instromen van Scheldewater grondig gewijzigd. De dynamiek vooraf wordt doorgaans 
gekenmerkt een seizoenaal verloop met hoge waterstanden in winter en begin van voorjaar 
die onder invloed van evaporanspiratie gedurende het groeiseizoen dalen tot de laagste peil in 
zomer of najaar. Na inrichting wordt de ca. 12-uurlijkse getijschommeling en de 28-daagsse 
doodtij-springtijvariatie kenmerkend, net als op bestaande schorren (zie Ecohydrologische 
gebiedsbeschrijving Deelzones BE2300006-C (geul) en BE2300006–D (bestaande slikken en 
schorren)). De grondwaterpeilen kennen een aanzienlijke stijging na het instellen van het getij 
omdat het ingestelde getij aan de in- en uitlaatconstructies zo geregeld wordt (zie paragraaf 
Oppervlaktewaterdynamiek) dat de grootste oppervlakte van het gebied minstens tijdelijke 
overspoeling kent, dus met oppervlaktewaterpeil boven maaiveld). Het lijkt niet onmogelijk 
dat in de randzones aan landzijde kwel zal blijven optreden. Maar gezien het beperkte 
infiltratiegebied zullen deze kwelzones niet groot zijn de kweldruk laag. 

Voor het GGG Bazel-noord is de verandering van de grondwaterdynamiek gedocumenteerd 
(Figuur 5.3 en Figuur 5.4). Het GGG-Bazel-noord kent voor GGG-gebieden een eerder 
uitzonderlijk peilbeheer. Omdat hier gepoogd wordt de estuariene doelstelling te laten samen 
sporen met weidevoge¬ldoelstellingen is het dagelijks ingelaten tijvolume kleiner dan in 
andere GGG’s waardoor een kleinere oppervlakte overstroomt. Bovendien wordt de 
getijdewerking tijdelijk stopgezet in juli en oktober ten einde landbouwers de kans te geven de 
graslanden te beheren. 
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Figuur 5.3  Tijdreeks van grondwaterpeilen in het GGG – Bazel-noord (twee wekelijkse metingen 
tot 1/4/2015, uurlijkse meting na 1/4/2016). BGG-noord1 tot 3: periodes met 
getijdewerking, met verschillende instelling van in- en uitwatering (1, 2 en 3) 

Figuur 5.4  Tijdreeks van grondwaterpeilen in het GGG-Bazel-noord. Maaiveld bij KBRP028a: 
1.24 mTAW, KBRP037C: 1.38 mTAW, KBRP041C: 1.55 mTAW. BGG-zuid3 geeft 
periode  aan met inlaat van Schelde water.  Let op springtij – doodtijcyclus en 
wegzakken van grondwaterpeil op hoogst gelegen meetpunt in periode zonder inlaat 
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Grondwaterchemie 

De grondwaterchemie in de uitgangssituatie is vergelijkbaar met deze van deelzone M met 
mogelijk kwelzones met jong (sulfaatrijk) of gerijpt grondwater (calciumbicarbonaattype) aan 
de landzijde van de polders en meer Scheldewater-beïnvloede grondwater tegen de rivier aan 
en in de laagst gelegen zones met zeer mineraalrijk grondwater (oververzadiging CaHCO3, hoge 
Na- en Cl-gehalten). In de nieuwe situatie zal de invloed van de oppervlaktewaterkwaliteit in 
het estuarium toenemen. Mogelijk dat in de kwelzones de kwaliteit van het toestromende 
grondwater zal blijven domineren in de bodem. De mate waarin is afhankelijk van de kweldruk 
(verhouding van de oppervlakte van het infiltratiegebied met deze van het kwelgebied) en van 
de hoogteligging in het getijdevenster. Op hoog gelegen minder frequent overspoelde delen is 
de kans op grondwaterinvloed groter. 

In de Bazels Polder lijkt de grondwaterkwaliteit twee jaar na het instellen van het gereduceerd 
getij weinig gewijzigd. De grondwaterkwaliteit was in de laag gelegen polder reeds sterk door 
de waterkwaliteit van het estuarium beïnvloed. Het grondwater was en is er zeer mineraalrijk 
(zeer hard) met dominantie van calcium en natrium bij de kationen en bicarbonaat en chloride 
bij de anionen (Figuur 5.5). 
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Oppervlaktewaterdynamiek 

De overspoelingsfrequentie is één van de belangrijkste sturende parameters bij de 
ontwikkeling van estuariene habitattypes. In GOG-GGG gebieden kan die geregeld 
(gecontroleerd) worden via de in- en uitwateringsconstructies. In regel is er een inlaat waarvan 
de bodemplaat hoog gelegen is in het getijdevenster en een uitlaat met een laag gelegen 
bodemplaat. De hoge inlaat verzekert een gereduceerd getij: pas laat tijdens de vloed zal 
water instromen (op het moment dat het peil in de Schelde dat van de bodemplaat 
overschrijdt) en de instroom stopt al snel na hoog water als het peil in de Schelde terug is 
gedaald. Hierdoor stroomt er slechts een beperkt watervolume de polder in. Dit volume 
varieert met de springtij-doodtij-cyclus: bij springtij stijgt het Scheldepeil hoger en gedurende 
een langere tijd boven de inlaathoogte dan gedurende doodtij. Een groter instroomvolume en 
hogere peilen in het GOG-GGG-gebied zijn het gevolg. De uitlaathoogte ligt redelijk laag in het 
getijvenster. Dit betekent dat de ontwatering in het GOG-GGG-gebied pas op gang komt als de 
eb al een eindje gevorderd is en voortduurt totdat het peil in de Schelde terug boven het peil 
in het GOG-GGG uitstijgt. Via stuwen en schuiven kunnen zowel de inlaat als de uitlaat, en dus 
ook de peilen in het gebied, fijner geregeld worden . De hydrodynamiek in GGG’s verschilt van 
deze in buitendijkse schorren door een kleinere amplitude en het optreden van langere 
periodes met stagnerend water (tijdens de periode dat er noch water in- noch water 
uitstroomt, het tij in de Schelde bevindt zich tussen in- en uitlaathoogte). De peilregeling in 
een GGG is in de eerste plaats gericht op schorontwikkeling met maximaal 15% overstroomde 
oppervlakte bij doodtij en minimum 85% overstroomde oppervlakte bij springtij.  Plekken 
overstroomd bij doodtij, met een overspoelingsfrequentie van 100% ontwikkelen tot slik of 
open water. Plekken hoger dan GHWS vallen bijna buiten de getijinvloed en zullen enkel 
overstromen als de overloop dijk overtopt wordt. (Jacobs & Meire, 2007). 

 
 
 
 
 
 

Figuur 5.5  Mauchadiagram van de waterkwaliteit bij drie meetpunten vóór (1998, 2012) en na (2016) 
het instellen van het gereduceerd getij in het GGG-Bazel-noord 
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Oppervlaktewaterchemie 

Gezien de zeer frequente overspoeling is de ontwikkeling van de estuariene habitattypes sterk 
afhankelijk van de oppervlaktewaterkwaliteit. Een beschrijving van de waterkwaliteit en de 
veranderingen ervan tijdens de laatste decennia wordt gegeven in het hoofdstuk over 
deelzone C en D.  

De aanleg van GGG’s heeft een positieve impact op de waterkwaliteit van de Schelde.  

Vegetatiezonering 

Verwacht wordt dat in GGG-gebieden dezelfde of op zijn minst gelijkaardige vegetatietypes 
zullen ontwikkelen als op bestaande schorren met een variatie die in belangrijke mate bepaald 
wordt door de overspoelingsfrequentie (zie hoofdstuk over deelzones C en D). In de 
Kruibeekse polder is mogelijk een hoger aandeel soorten van brakke omstandigheden te 
verwachten. De in- en uitwateringsconstructie bevindt zich in een zone van de Schelde waar 

Figuur 5.6  Schematische weergave van de werking van een gecontroleerd overstromingsgebied met 
gecontroleerd gereduceerd getij 
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periodiek hogere zout-concentraties voorkomen. Tot nog toe werd geen grondige vergelijking 
gemaakt tussen de vegetatietypes op schorren in bestaande gecontroleerd gereduceerde 
getijdengebieden en gewone getijdengebieden. 

In het pilootproject Lippenboek (deelzone K) bedekten een 10-tal jaar na het instellen van het 
gereduceerde getij onbegroeide slikken 12-14 % van de oppervlakte. Pioniervegetaties, 
waaronder het habitattype 3270, namen ca. 18% van de oppervlakte in, rietvegetaties 35-45%, 
ruigtes waaronder habitattype 6430_hw 5% en wilgenvloedbossen (habitattype 91E0) 15.2% 
(Maris et al., 2016; Vandevoorde & Van Lierop, 2017).  

Bestaande vegetatie- en habitattypes in poldersituatie (zullen) worden vervangen door 
estuariene types. Op percelen met een hoogteligging boven het ingestelde GHWS kunnen 
bestaande vegetatie- en habitattypes behouden blijven. Zo komt op de cuestaflank in het 
Schouselbroek, op een hoogte boven 10 mTAW, een lang smal perceel voor met habitattype 
9160. Dit zal nooit overstromen. Verwacht wordt dat habitattypes 3270, 6430_hw en 91E0_sf 
tot ontwikkeling zullen komen.  

Op dijken kunnen zich onder gepast maaibeheer graslanden van habitattype 6510 
ontwikkelen. 

5.1.2 Historische landschapsontwikkeling 

In hoofdstuk ‘Samenvattende landschapsecologische systeembeschrijving’ wordt de 
historische landschapsontwikkeling in de Scheldevallei uitvoerig beschreven. 

5.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 5.1  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
1130 Estuaria >34 0,82 0,00 0,00 0,00 

3150,gh Van nature eutrofe meren met vegetatie van het 
type Magnopotamion of Hydrocharition of geen 
habitattype uit de Habitatrichtlijn 

30 0,23 0,00 0,00 0,00 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 41,94 0,00 0,00 0,00 

6430_hw Verbond van harig wilgenroosje >34 0,00 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 0,77 0,54 0,00 0,00 

6510_hu Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 
(sensu stricto) 

20 2,46 0,74 0,00 0,00 

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese 
wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen 

20 0,98 0,98 0,00 0,00 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

26 14,56 0,00 0,00 0,00 

91E0_sf Zachthoutooibos >34 0,25 0,00 0,00 0,00 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 46,95 0,00 0,00 0,00 
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Eindtotaal   108,96 2,25 0,00 0,00 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 

 
 
 
 
 

5.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

Voor de knelpunten inzake estuariene habitattypes wordt verwezen naar deelzone C en D. De 
geplande/uitgevoerde natuurontwikkeling in gebieden van deze deelzone zijn een feitelijke 
uitwerking van de (PAS)herstelmaatregel 20.1 ‘Herstel van de hydrologie - structureel herstel 
op landschapsschaal’ waarbij de estuariene oppervlakte uitgebreid wordt met een reactivatie 
van natuurlijke processen. 

Over de knelpunten voor habitattype 9160, dat op zeer beperkte oppervlakte voorkomst (< 1 
ha) is weinig geweten (kennislacune). 

Habitatype 6510 komt enkel voor op dijken. Het grootste knelpunt voor deze vegetaties is 
verruiging als gevolg van te voedselrijke bodems en de continue stikstofinput via depositie. Om 
civieltechnische redenen bestaat de afdeklaag van de dijken uit zware en voedselrijke klei. Het 
toegepaste begrazingsbeheer met schapen is veelal niet toereikend. In reeds verruigde situatie 

Figuur 5.7  Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op 
basis van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik 
maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, 
uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016) 
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leidt het sowieso niet tot herstel, eerder tot een toename van de verruiging. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde toestand voorkomt, is een omvormingsbeheer van tweemaal maaien met 
afvoer de enige en beste optie. 

5.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen die niet in de maatregelentabel (applicatie) opgenomen zijn 

Na het instellen van het getij in deze poldergebieden het estuariene habitatype 3270 (Rivieren 
met slikoevers Chenopodium rubri) tot ontwikkeling komen. Gezien de hoge KDW van dit 
habitattype worden geen overschrijdingen verwacht. 

Aangewezen habitattypen waarvoor geen gebiedsgerichte prioriteitstelling is opgemaakt 

Volgens de maatregelentabel (applicatie) wordt in deze deelzone gezocht naar geschikte 
locaties voor habitattypes 9120 en 9190. Gezien deze deelzone in de toekomst uitsluitend uit 
estuarien beïnvloede gebieden zal bestaan, zijn er hoegenaamd geen potenties voor deze 
habitattypes en moet er geen gebiedsgerichte prioriteitstelling voor opgemaakt worden. 
Bovendien zijn de natuurdoelstellingen in deze deelzone (projectgebieden van het Sigmaplan)  
reeds vastgelegd via beslist beleid. 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport.  

Om de overschrijding van de KDW voor 9160 te mitigeren is ingrijpen op de 
soortensamenstelling wellicht de belangrijkste maatregel. Of een vermindering van de 
biomassaoogst een optie is, is niet duidelijk aangezien niet geweten is of er überhaupt geoogst 
wordt. 

Potenties en actueel voorkomen van habitattypes 6510 en 6510_hu zijn in deze deelzone 
beperkt tot de dijken. Onder de huidige omstandigheden is bij aanwezigheid van het 
habitattype 6510 een hooiweidebeheer aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal 
maaien met afvoer). Indien het habitattype 6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand 
voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal maaien met afvoer de enige en beste optie. 

5.5 KENNISLACUNE 

Er is weinig geweten over de knelpunten voor habitattype 9160. Gezien dit slechts op beperkte 
oppervlakte voorkomt en ook de (toekomstige) potenties zeer beperkt zijn in oppervlakte is dit 
minder relevant. 
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6 DEELZONE F -  ESTUARIUM LICHTBRAK - 
ONTPOLDERING (2300006_F) 

6.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

6.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie – bodem 

Algemene situering 

De gebieden in deze deelzone zijn projectgebieden van het Sigmaplan met een estuariene 
invulling onder vorm van ontpoldering. Het betreft de Burchtse Weel (Antwerpen), 
Fasseitpolder (Kruibeke), Groot Schoor (Bornem), Stort van Hingene (Bornem) en stort Ballooi 
(Temse). De Burchtse weel werd ingericht in 2011 en de Fasseitpolder in 2017. Het Groot 
Schoor wordt volgens de timing van het Sigmaplan ingericht vanaf 2020, het Stort van Hingene 
en het Stort Ballooi vanaf 2025. 

Het Sigmaplan neemt Vlaanderen in bescherming tegen overstromingen. Bij extreme weers-
omstandigheden kunnen de Schelde en haar zijrivieren gevaarlijk hoge waterstanden bereiken 
en zelfs overstromen. Daarom investeert het Sigmaplan in stevigere en hogere dijken en een 
ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de riviervalleien. Zo krijgen de rivieren 
ruimte om te stromen én te overstromen.  De watersnood van 1976 was de aanleiding voor 
het Sigmaplan. In 2005 werd het Sigmaplan aangepast aan de nieuwe wetenschappelijke 
inzichten. Sindsdien levert het plan ook een belangrijke bijdrage aan de Europese 
natuurdoelen voor Vlaanderen. De meeste gecontroleerde overstromingsgebieden worden 
integraal als natuurgebied, sommige estuarien onder vorm van gecontroleerd gereduceerde 
getijdengebieden, andere als niet estuarien wetland.  Andere, veelal kleinere gebieden worden 
ontpolderd. Deze gebieden leveren een kleinere bijdrage aan de veiligheid (kleinere 
komberging) maar een grotere aan de natuurlijkheid. Nog andere gebieden  krijgen uitsluitend 
een natuurfunctie (zonder overstroming) onder vorm van niet estuarien wetland. De 
oppervlakte getijdenatuur die bijkomend nodig is om van de Schelde een robuust estuarien 
ecosysteem te maken, 2000 ha, (Adriaensen et al., 2005b) wordt geheel gerealiseerd door het 
Sigmaplan. 

Feitelijk is estuarien herstel onder vorm van ontpolderen een uitwerking van de (PAS)herstel-
maatregel 20.1 ‘Herstel van de hydrologie - structureel herstel op landschapsschaal’ waarbij de 
estuariene oppervlakte uitgebreid wordt met een reactivatie van natuurlijke processen. 

Bij een ontpoldering wordt een bres aangebracht in de dijk of wordt de dijk volledig verwijderd 
waardoor er opnieuw een vrije doorgang ontstaat tussen het estuarium en het ontpolderde 
gebied. In laag gelegen polders zou dit leiden tot het ontstaan van slikken en open water 
(100% van de oppervlakte overstroomt bij elk getij). Ondanks de te verwachte sedimentatie 
zou dit slikstadium lang stand kunnen houden. Onder meer daarom, maar zeker ook in functie 
van veiligheid, worden dergelijke laag gelegen polders in het Sigmaplan ingericht als 
gecontroleerd gereduceerde getijdengebieden. Hoger gelegen polders en opgehoogde 
gebieden komen in aanmerking voor ontpoldering. Gebieden waarvan het maaiveld hoger ligt 
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dan het hoogwaterpeil moeten worden afgegraven (Stort van Hingene, Stort Ballooi en de als 
zandstock gebruikte Fasseitpolder). Bij hoger gelegen polders (Groot Schoor) kan gewerkt 
worden met een eenvoudige bres in de dijk. De Burchtse Weel is feitelijk geen ontpoldering, 
maar een aantakking. Hier is geen bres in de dijk gemaakt maar een laaggeplaatste in- en 
uitwateringssluis aangelegd (Oosterlee et al., 2015).  Deze constructie is echter zo 
gedimensioneerd dat bij volledige opening een volledige komberging mogelijk is en dat de 
getijdynamiek in het aangetakte gebied nagenoeg niet verschilt van de buitendijkse dynamiek. 
Deze aantakking lijkt dus zeer sterk op een ontpoldering met dat verschil dat de inlaat geregeld 
kan worden indien gewenst. 

 
 
 
Topografie en hydrografie 

Het Stort van Hingene en Stort Ballooi zijn opgehoogde schorgebieden met een hoogteligging 
boven hoogwater in de Schelde (respectievelijk 10-15 mTAW en 7-8 mTAW). Het Groot Schoor 
is een vlakke en, voor ontpolderen, laag gelegen polder (rond 2.5 mTAW). De Fasseitpolder 
werd bij de inrichting van het overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde gebruikt als 
zandstock. Na de werken werd de stock afgegraven tot op een hoogte van minstens 0.5 m 
onder GHW (4.9 mTAW). De Burchtse weel was zoals  de naam het aangeeft een stilstaand 
water met een bodempeil onder het GLW-peil. Na het intstellen van het getij veroorzaakte 
sedimentatie een extreem snelle verhoging van het maaiveld. In 2017 lag het maaiveld reeds 
rond 4.5 mTAW. Momenteel zal het maaiveld lokaal mogelijk reeds het GHW-peil evenaren. 
Dit betekent dat op goed gedraineerde plekken pionier¬vegetatie zich kan vestigen. Een 

Figuur 6.1 Situering van deelzone F – Estuarium lichtbrak – ontpoldering 
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gelijkaardige ophoging van het maaiveld tot GHW-peil is in alle ontpolderingen te verwachten. 
Op beter gedraineerde delen (veelal oeverwalen van de kreken) kan zich dan pioniervegetatie 
vestigen. Als dit gebeurt kan sedimentatie opnieuw versnellen als gevolg van de minder 
dynamische omstandigheden tussen de planten. 

Doorgaans wordt voorgesteld om bij ontpolderen te vertrekken van een voldoende laag 
maaiveld tussen 0.5 en 1 m onder GHW met een rivierwaartse helling. Dit betekent dat het 
gehele gebied bij elk getij zal overstromen (overspoelingsfrequentie van 100%) en dat in eerste 
instantie uitsluitend slikken ontstaan. Afhankelijk van o.a. de hoogteligging en het 
sedimentgehalte van het water zal een min of meer snelle sedimentatie optreden. Doorgaans 
gaat dit gepaard met een nivellering van het reliëf waarbij het hele gebeid ophoogt tot het 
gemiddeld hoogwaterpeil. In het nieuw afgezet sediment ontwikkelt zich een dendritisch 
krekenstelsel met een oeverwal-komgrondsysteem. Op de iets hoger gelegen oeverwallen met 
iets grovere sedimenten kunnen zich de eerste pionierplanten vestigen waardoor de oeverwal 
zich kan accentueren. Oeverwallen komen hoger te liggen en kreken diepen zich verder uit. Op 
langere termijn zal het maaiveld in het grootste deel van gebied voldoende hoog komen te 
liggen en voldoende gedraineerd zijn voor vegetatievestiging. Hoe lang vegetatievestiging op 
zich laat wachten is afhankelijk van de hoogteligging in de uitgangssituatie en de 
sedimentatiesnelheid en is niet goed te voorspellen (Mertens et al., 2015; Speybroeck et al., 
2011).  

Voor de verdere landschapsecologische beschrijving wordt verwezen naar de beschrijving voor 
deelzone C bestaande slikken en schorren. 

6.1.2 Historische landschapsontwikkeling 

In hoofdstuk ‘Samenvattende landschapsecologische systeembeschrijving’ wordt de 
historische landschapsontwikkeling in de Scheldevallei uitvoerig beschreven. 

6.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 6.1  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
1130 Estuaria >34 0,00 0,00 0,00 0,00 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 0,01 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 2,09 0,44 0,00 0,00 

91E0_sf Zachthoutooibos >34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   2,10 0,44 0,00 0,00 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 
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6.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

In de actuele situatie komen in deze deelzone amper habitattypes voor. Enkel op de dijken 
wordt een kleine oppervlakte 6510 aangetroffen. Het grootste knelpunt voor deze vegetaties is 
verruiging als gevolg van te voedselrijke bodems en de continue stikstofinput via depositie. Om 
civieltechnische redenen bestaat de afdeklaag van de dijken uit zware en voedselrijke klei. Het 
toegepaste begrazingsbeheer met schapen is veelal niet toereikend. In reeds verruigde situatie 
leidt het sowieso niet tot herstel, eerder tot een toename van de verruiging. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde  toestand voorkomt, is een omvormingsbeheer van tweemaal maaien met 
afvoer de enige en beste optie. 

 

 

Figuur 6.2  Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op 
basis van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik 
maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, 
uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016) 
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6.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen die niet in de maatregelentabel (applicatie) opgenomen zijn 

Na ontpoldering zulle volgende estuarien habitattypen ontwikkelen. Gezien de hoge KDW van 
dit habitattype worden geen overschrijdingen verwacht. 

• 1330: In de Burchtse Weel komen op een heel beperkte oppervlakte de eerste 
pioniervegetaties tot ontwikkeling. De aanwezigheid van enkele zouttolerante soorten 
(spiesmelde (Atriplex prostrata) en melkkruid (Glaux matitima) typisch voor brakke 
schorren indiceert dat hier brakwaterschorren van het habitattype 1330 tot 
ontwikkeling kunnen komen (Maris et al., 2016).  

• 3270: nog niet aanwezig, maar de komende jaren te verwachten in de Fasseitpolder en 
na inrichting ook in de andere ontpolderde gebieden.  

• 6430_hw: nog niet aanwezig, maar de komende jaren te verwachten in de 
Fasseitpolder en na inrichting ook in de andere ontpolderde gebieden. 

Aangewezen habitattypen waarvoor geen gebiedsgerichte prioriteitstelling is opgemaakt 

Volgens de maatregelentabel (applicatie) wordt in deze deelzone gezocht naar geschikte 
locaties voor habitattypes 9120, 9160, 9190 en 91E0. Gezien deze deelzone in de toekomst 
uitsluitend uit estuarien beïnvloede gebieden zal bestaan, zijn er hoegenaamd geen potenties 
voor deze habitattypes en moet er geen gebiedsgerichte prioriteitstelling voor opgemaakt 
worden. Bovendien zijn de natuurdoelstellingen in deze deelzone (projectgebieden van het 
Sigmaplan) reeds vastgelegd via beslist beleid. 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Potenties en actueel voorkomen van habitattypes 6510 zijn in deze deelzone beperkt tot de 
dijken. Onder de huidige omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een 
hooiweidebeheer aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). 
Indien het habitattype 6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt en in functie van 
herstel, is een herstelbeheer van tweemaal maaien met afvoer de enige en beste optie. 
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7 G/H. DEELZONE G - ESTUARIUM BRAK – BESTAANDE 
SLIKKEN EN SCHORREN (2300006_G) EN DEELZONE H 
- ESTUARIUM BRAK – GEUL (230006H) 

7.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

7.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

Het brakke estuarium18 komt voor in de buitendijkse delen van het Schelde-estuarium 
stroomafwaarts Burcht tot aan de Nederlandse grens op het grondgebied van de gemeentes 
Antwerpen, Zwijndrecht en Beveren.   

 
 
 
 

                                                           
18  Het brakke deel van het estuarium loopt in het Nederlands deel van het Schelde-estuarium (de Westerschelde)verder tot aan Walsoorden.  In 
Maris et al. (2014) wordt het brakke deel van de Zeeschelde (het Belgisch deel van het Schelde-estuarium) de zone met sterke saliniteitsgradiënt 
genoemd die onderscheiden wordt van de mesohaliene (brakke) zone in de Westerschelde. In andere studies (bv. Gyselings et al. (2011)) worden 
deze zones gegroepeerd in een mesohaliene (brakke) zone. 

Figuur 7.1  Situering van deelzones G – Estuarium brak – bestaande slikken en schorren en H - Estuarium brak 
– geul 
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Dit groot aaneengesloten gebied bestaat uit een subtidaal deel dat (nagenoeg) altijd onder 
water staat en een intergetijde deel gekenmerkt door een afwisseling van droogval en 
overspoeling. Lokaal komen enkele uitgestrekte intergetijdengebieden voor (Groot 
Buitenschoor, Schor Oude Doel/Paardenschoor, Galgeschoor, Ketenisseschor), maar over de 
grootste lengte van de waterloop is het intertidaal gebied beperkt tot een smalle oeverzone of 
afwezig (kaaimuren). Het estuarium is door dijken van het achterland afgescheiden. Dit 
hinterland wordt bijna helemaal ingenomen door opgehoogde gronden van de Antwerpse 
haven en agglomeratie.  

Deze zone komt overeen met de begrenzing van het waterlichaam Zeeschelde IV (VL17_43; 
categorie overgangswateren; type O1b: brak, macrotidaal laaglandestuarium) in de zin van de 
Kaderrichtlijn Water (KRW). 

Het hydrodynamisch regime is één van de belangrijkste sturende abiotische factoren voor het 
ontstaan en de ontwikkeling van estuariene ecotopen en hun ruimtelijk samenhang en dus ook 
voor het voorkomen van habitattypen en soorten. Het sublitorale gebied kan opgedeeld 
worden in en diepe en een ondiepe zone. Ten opzichte van het zoete en het licht brakke 
estuarium nemen in het brede brakke estuarium ondiepe (en veelal minder dynamische) zones 
een relatief groot oppervlakte in. Het intergetijdengebied bestaat uit onbegroeid slik met een 
hoge overspoelingsfrequentie dat bij elk hoogwater overspoelt en begroeide schorren met een 
lagere overspoelingsfrequentie. Op basis van overspoelingsfrequentie (hoogteligging in het 
getijvenster) wordt onderscheid gemaakt tussen laag, middelhoog en hoog slik, schor en een 
hoge supralitorale zone die slechts sporadisch overstroomt.  

Estuaria zijn zeer dynamische systemen die grote wijzigingen ondergaan op korte tijd. Zo staat 
de Schelde in Antwerpen bijvoorbeeld pas sinds de middeleeuwen onder invloed van het getij 
(van Strydonck & de Mulder, 2000).  Sinds 1850 vonden, vnl. door menselijk ingrijpen, grote 
landschappelijke wijzigingen plaats in het hele estuarium met belangrijke gevolgen voor het 
hydrodynamische regime.  De belangrijkste wijzigingen zijn verkorting van de rivieras 
(rechttrekkingen), vermindering van de stroombergende breedte (door inpolderingen langs 
Wester- en Zeeschelde) en een gewijzigde verdeling van de stroomberging langsheen de rivier 
(Van Braeckel et al., 2006).  

O.a. onder invloed van deze ingrepen wijzigde de hydrodynamiek19 sterk. Zo stijgt het 
gemiddeld hoogwater (GHW) in de hele Zeeschelde sinds 1850 voortdurend. De zone waar het 
hoogste GHW optreedt verschoof op 100 jaar tijd van Antwerpen naar Sint Amands. Daar het 
gemiddeld laagwater (GLW) in dezelfde periode, zeker in de brakke zone, een dalende trend 
vertoonde nam de getijslag (verschil tussen hoog- en laagwater) sterk toe. Waar halfweg de 
19de eeuw de Zeeschelde gekenmerkt werd door een mesotidaal getijderegime met in het 
uiterst stroomopwaarts deel een microtidaal regime20, is het getijregime na 1970 tussen de 
grens en Sint Amands macrotidaal te noemen en verder stroomopwaarts mesotidaal. Het 
microtidaal regime is volledig verdwenen. Rond 1850 drong het getij stroomopwaarts door tot 
in Wetteren, nu tot aan de sluizen  in Gent (Van Braeckel et al., 2006) 

Gezien het estuarium voor het grootste deel uit het oppervlaktewater bestaat en de inter-
getijdengebieden er zeer sterk door beïnvloed worden, is een goede waterkwaliteit essentieel 
voor de ecologische werking. De waterkwaliteit in de Zeeschelde komt uit een diep dal. In de 
                                                           
19 Hydrodynamiek: invloeden van waterstanden en stroomsnelheden op de ontwikkeling van bodem, vegetatie en fauna van een ecotoop. 
20 Microtidaal: getijamplitude (verschil tussen hoog en laag water) bij gemiddeld springtij < 1m, mesotidaal: getijamplitude bij gemiddeld springtij 
tussen 1 en 5 m, macrotidaal: getijamplitude bij gemiddeld springtij > 5 m. 
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jaren ‘70 en ’80 van de vorige eeuw voerde de Schelde enorme vuilvrachten af met een 
hypertrofe, overwegend zuurstofloze en dode rivier als gevolg. Tot aan de eeuwwisseling 
traden ernstige zuurstoftekorten (<2.5 mg/l) zeer frequent en over langere periodes op. 
Sindsdien is de waterkwaliteit gestaag verbeterd, de laatste ernstige zuurstoftekorten werden 
opgetekend in 2008. Toch wordt momenteel in meerdere delen van de Zeeschelde de 
basiskwaliteitsnorm voor zuurstof (95% van de metingen > 5 mg/l in de zomer en > 6 mg/l in 
de winter) niet gehaald, vooral in het zomerhalfjaar zakken de zuurstofgehaltes wel eens te 
laag. Uit continue metingen blijkt bovendien dat er in de zomer toch nog korte periodes 
voorkomen met ernstige zuurstoftekorten (< 2.5 mg/l). De laatste tien jaar treedt tijdens het 
zomerhalfjaar frequent oversaturatie op, een gevolg van overmatige zuurstofproductie door 
algen (zgn. algenbloei) die profiteren van de nog steeds te hoge nutriëntengehaltes in het 
water (Maris & Meire, 2016).  

Kenmerkend voor estuaria is een toename van het zoutgehalte (chloride, sulfaat…) en een 
afname van de nutriëntengehalten (stikstof, fosfor,…) in stroomafwaartse richting. 

Topografie en hydrografie 

De Westerschelde in Nederland is een meergeulensysteem met dynamische hoofdgeulen, 
nevengeulen en platen. De Zeeschelde is in essentie een ééngeulsysteem, maar het meest 
stroomafwaartse deel van het brakke estuarium maakte tot in het halfweg van de 20ste eeuw 
deel uit van het meergeulenstelsel van de Westerschelde. Hiervan resteert nu enkel het door 
een strekdam verstoorde systeem van eb- en vloedgeul aan de Ballastplaat voor het Groot 
buitenschoor (Van Braeckel et al., 2009). 

 
 
 
 

Figuur 7.2 Situering van het brakke estuarium op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen 
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De hoogste delen van het intergetijdengebied (de hoog supralitorale zone) liggen boven 
gemiddeld hoogwaterpeil bij springtij (GHWS). Bij extreem hoge hoogwaters (stormtij) 
overspoelen ze wel, met een minimum van 4 keer per jaar. Dit betekent dat ze momenteel21 in 
de brakke zone op een hoogte liggen tussen 6.0 en 6.8 mTAW (grens) en 6.3 en 7 mTAW 
(Antwerpen).  

Tussen het hoog supralitorale gebied en het slik ligt de begroeide schorzone. De potentiële 
slik-schorgrens22 ligt bij het gemiddeld hoogwaterpeil bij doodtij (GHWD). Op de Schelde stijgt 
die momenteel ca. 4.7 mTAW aan de grens tot 4.9 mTAW in Antwerpen.  

De onbegroeide slikzone bevindt zich hieronder in een zone tussen GHWD en het gemiddeld 
laagwaterpeil bij springtij (GLWS, -0.2 tot -0.25 mTAW).  

Hieronder bevindt zich het sublitorale gebied met een ondiepe zone tussen 0 en 2 m onder 
GLWS, een matig diepe zone 2 tot 5 m onder GLWS en een diepe zone lager dan 5 m onder 
GLWS) (Van Ryckegem et al. (2017) en bijhorende data). 

Geohydrologie en geomorfolgie 

De bodem in het estuarium bestaat bijna volledig uit quartaire alluviale afzettingen. Het zijn 
jonge en doorgaans profielloze bodems. Op het slik komen bijna volledig gereduceerde, zeer 
slecht gedraineerde onrijpe bodems voor met enkel in de bovenste centimeters zuurstofrijke 
omstandigheden. Door de hoogdynamische omstandigheden op het slik is het sediment er 
groffer, zandiger dan op de schorren. In de schorren zijn de bodems meer gerijpt (o.a. als 
gevolg van oxidatieprocessen in de bovenste bodemlagen), beter gedraineerd en 
geoxigeneerd. In de grote schorgebieden ontstaat een kreek- en  komgrondenpatroon dat ook 
wordt teruggevonden in de polders (welke feitelijk fossiele intergetijdengebieden zijn).  Aan de 
schorrand en langsheen de kreken wordt  bij overspoeling eerst de grovere zandfractie van het 
gesuspendeerd materiaal afgezet (waardoor een oeverwal ontstaat) en verderop in de 
komgronden waar het water bijna tot stilstand komt het fijnere kleiige materiaal. De 
komgronden worden gekenmerkt door een lagere ligging, een  slechte drainage en een fijne 
textuur waardoor de rijping (die vnl. optreedt onder invloed van zuurstof) minder gevorderd is. 
Hoe dichter bij de hoofdkreken en de vaargeul, hoe beter de drainage en hoe grover de 
textuurklasse en hoe dieper de rijping optreedt. Op de oeverwallen worden de eerste 
indicaties voor de vorming van een b-(aanrijkings)horizont gevonden (Mikkelsen et al., 2009; 
Van Braeckel et al., 2009).  

In het brakke deel van het estuarium leidden inpolderingen en havenontwikkelingen (o.a. 
inpoldering Prosperpolder (1846), Hedwigepolder (1907), Nieuw Westlandpolder( 1942), 
Zandvliet- en Berendrechtsluizen (1967) op het vroeger veel uitgestrektere Groot buitenschoor 
en Galgeschoor, Paardenschoor en Ketenisseschor…) gedurende de laatste 200 jaar tot een 
sterke afname van de oppervlakte slik en schor. De afname van de schoroppervlakte is goed 
gedocumenteerd, van de 1545 ha in 1850 bleef er in 2003 nog 217 ha over. In 1850 bestond 
het overgrote deel van de schorren uit niet bedijkte schorren met een groot aandeel 
pionierschor. Rond 1920 was een deel van de schorren in graslandcultuur gebracht, maar 
meestal onbedijkt. Het aandeel grasland en pioniervegetaties op de huidige schorren is zeer 

                                                           
21 Door de continu wijzigende hydrodynamiek wijzigt ook de morfologie in het estuarium voortdurend. Stijgende hoogwaters en voldoende sediment 
veroorzaken een stijging van het maaiveld in de schorren. 
22 De grens tussen slik en schor ligt daar waar de begroeiing begint. Onder gunstige omstandigheden is dat op GHWD, maar hoogdynamische 
omstandigheden (stroomsnelheid, golven) of slechte drainage kunnen plantengroei in de laagst zone boven GHWD verhinderen. 
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klein. We vinden er nu voornamelijk riet- en ruigtevegetaties. Ook de waterloop zelf, het 
sublitorale gebied, is de laatste 100 jaar sterk gewijzigd. Ten behoeve van de scheepvaart en 
de toegankelijkheid van de Antwerpse haven werd de rivier verdiept en werden nieuwe sluizen 
aangelegd. De oppervlakte ondiep en matig diep water namen sterk af ten voordele van diep 
water.  (Van Braeckel et al., 2006). Doordat in de brakke deelzone slechts een deel van de 
schorren in het verleden in cultuur is gebracht en de meeste schorren onbedijkt waren hebben 
de kreekstelsels een grotendeels natuurlijk karakter. Antropogeen beïnvloede 
drainagestructuren (vroegere grachten) nemen slechts een klein aandeel in (Van Braeckel et 
al., 2009). 

Grondwaterdynamiek 

De grondwaterdynamiek is in deze estuariene omgeving een minder belangrijke ecologische 
parameter dan de oppervlaktewaterdynamiek, maar bepaalt op de schorren toch mee de 
ontwikkeling van vegetaties (Gyselings et al., 2011). Afhankelijk van de drainagecapaciteit van 
de bodem (hydraulische conductiviteit) en ligging ten opzichte van drainerende structuren 
(vaargeul, kreken, grachten…) zakt het grondwaterpeil in de schorren dieper of minder diep 
weg bij laag water en in periodes zonder overspoeling (dood tij) (Gyselings et al., 2011; Van 
Putte, 2016). Korte meetreeksen in Schor Oude Doel (Figuur 7.3) tonen aan dat het 
grondwaterpeil op hogere schordelen in het zomerhalfjaar tussen twee springtijperiodes kan 
dalen van maaiveldhoogte (tijdens overspoeling bij springtij) tot meer dan 1 m onder maaiveld. 

 

 
 
 
 

Figuur 7.3  Korte tijdreeks van grondwaterpeilen op hoger gelegen zones in Schor Oude Doel (> 5.4 
mTAW). Bron: Van Braeckel et al. (2009) 
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Grondwaterchemie 

Alhoewel geen onderzoek gekend is, kan aangenomen worden dat op de schorren de 
samenstelling van het ondiepe grondwater in belangrijke mate wordt bepaald door de 
samenstelling van het oppervlaktewater. Gezien het estuarium hoog in het landschap ligt, de 
omliggende polders en drainagestructuren liggen lager dan het hoogwaterpeil van de Schelde, 
is het hydraulisch onwaarschijnlijk dat het grondwater uit het hinterland rechtstreeks naar het 
estuarium stroomt. Op de slikken en in het pelagiale deel van het brakke estuarium is de 
grondwaterchemie dus naar alle waarschijnlijkheid niet relevant. 

Oppervlaktewaterdynamiek 

In het estuarium zijn de dynamiek en samenstelling van het oppervlaktewater veel belangrijker 
dan die van het grondwater. 

In de brakke zone van de Zeeschelde steeg het gemiddeld hoogwaterpeil tussen 1900 en 2000 
van ca. 4.5 (grens) à 4.7 (Antwerpen) mTAW naar ca. 5.1 à 5.3 mTAW. Tegelijkertijd daalde het 
gemiddeld laagwaterpeil lichtjes (Van Braeckel et al., 2006). 

Figuur 7.4  Korte tijdreeks van grondwaterpeilen op verschillende delen van Schor Oude Doel 
(maaiveldhoogtes meetpunt 7:  5.35 mTAW, 8: 5.40 mTAW, 9: 5.41 mTAW). Bron: Van 
Braeckel et al. (2009) 
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In 2012 lag het gemiddeld laagwaterpeil in deze deelzone rond 0 mTAW. Het gemiddeld 
hoogwater varieert tussen 5.1 en 5.4 mTAW. Tabel 4 geeft meer details over de 
tijkarakteristieken. 

Deze toename van de getijamplitude induceert een verhoging van de hydrodynamiek. De 
stroom-snelheid van het water neemt toe wat een erosieve impact heeft op de 
intergetijden¬gebieden. Vandaar dat een hoog aandeel van de slikken en schorranden bestort 
is met breuksteen. Daarbij komt nog dat de aanwezigheid van dijken niet toelaat dat schorren 
landwaarts kunnen opschuiven bij deze verhoging van de hoogwaters en als het ware 
geprangd geraken tussen de dijk en het verhogend hoogwater, een proces dat ‘coastal 
squeezing’ wordt genoemd (Hughes & Paramor, 2004). 

Tabel 7.1  Getijkarakteristieken 2012 voor tijposten in het brakke estuarium (in mTAW, GLWS: 
gemiddeld laagwater bij springtij, GLW: gemiddeld laagwater, GLWD: gemiddeld laagwater 
bij doodtij, GHWD: gemiddeld hoogwater bij doodtij, GHW: gemiddeld hoogwater, GHWS: 
gemiddeld hoogwater bij springtij, HHW: hoogste hoogwater, GTV: gemiddeld tijverschil) 

Tijpost GLWS GLW GLWD GHWD GHW GHWS HHW GTV 

Prosperpolder -0,26 0,02 0,39 4,53 5,10 5,47 6,12 5,08 

Kallosluis -0,30 -0,01 0,38 4,71 5,32 5,73 6,34 5,33 

Antwerpen-Loodsgebouw -0,28 0,00 0,36 4,77 5,34 5,70 6,33 5,34 
 
 

 

Figuur 7.5  Evolutie van het gemiddeld hoogwater- en laagwaterpeil tussen 1900 en 2000 in 
de brakke zone van de Zeeschelde (bron: Van Braeckel et al. (2006)) 
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Oppervlaktewaterchemie 

Het zoutgehalte van het water is een belangrijke sturende abiotische factor in een estuarium. 
Het zoutgehalte bepaalt het voorkomen van habitattypes en soorten. In de brakke zone van de 
Zeeschelde, met reden ook de zone met sterke saliniteitsgradiënt genoemd, worden grote 
verschillen in chlorideconcentratie waargenomen tussen jaren en tussen seizoenen welke 
grotendeels verklaard kunnen worden door het debiet. In regel geldt dat bij lage debieten de 
chlorideconcentraties tussen 3000 en 5500 mg/l ligt. Bij hoge debieten kan dit veel lager zijn. 
In jaren met lage debieten en in de zomer worden hogere zoutgehalten gemeten dan in jaren 
met hoge debieten en in de winter. De gemiddelde winter-chlorideconcentraties schommelen 
grosso modo tussen 200 en 3000 mg/l, de gemiddelde zomer-concentratie tussen 2000 en 
6000 mg/l. Ook tijdens één getijcyclus schommelt de zoutconcentratie aanzienlijk (Anonymus, 
2014). 

 
 
 
 
Door de invloed van het zeewater worden in de brakke zone ook de hoogste sulfaatgehaltes 
van het Vlaamse deel van het estuarium vastgesteld. Ze schommelen net als de 
chloridegehaltes met het debiet en het getij. Bij de grens liggen de piekwaarden tussen 1000 
en 1200 mg/l, in Antwerpen tussen 600 en 800 mg/l. De laagste concentraties liggen bij de 
grens rond 200 mg/l en in Antwerpen rond 100 mg/l (Figuur 7.7). 

 
 
 
 
 

Figuur 7.6  Chlorideconcentraties (maandelijkse meting) op twee meetpunten in de brakke zone van 
de Zeeschelde (mg/l) (bron:Maris & Meire (2016)) 

Figuur 7.7  Sulfaatconcentraties (maandelijkse meting) op twee meetpunten in de brakke zone van 
de Zeeschelde (mg/l) (bron:Maris & Meire (2016)) 
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De zuurstofhuishouding was, door de betere kwaliteit van het instromende zeewater, in het 
brakke deel van de Zeeschelde nooit zo slecht als in de meer stroomopwaartse delen. 
Bovendien verbeterede de kwaliteit hier al vroeger. Tussen 1975 en 2015 nam de 
zuurstofconcentratie spectaculair toe, het zomer¬halfjaar¬gemiddelde steeg van minder dan 2 
mg/l naar 8 à 9 mg/l aan de grens en van minder dan 1 mg/l tot 6 à 7 mg/l in Antwerpen. In 
Antwerpen trad de verbetering van de waterkwaliteit, net als verder stroomopwaarts, pas 
vanaf ca. 1995 op. Rond Antwerpen, treden nog steeds te lage zuurstofconcentraties op, 
waardoor er niet voldaan wordt aan de basis-kwaliteits¬norm23. 

De stijging van het gemiddelde zuurstofgehalte ging gepaard met een afname van de 
gemiddelde ammoniumconcentraties van waarden hoger dan 4 mg N/l tot nagenoeg 0. De 
gemiddelde nitraatconcentraties daarentegen kenden eerst een stijging en nadien, vanaf het 
moment dat ammonium nagenoeg afwezig was , opnieuw een daling. Aan de grens steeg de 
nitraatconcentratie van < 1 mg N/l tot ca. 5 mg N/l tussen 1975 en 1995 en daalde ze nadien 
tot ca. 3 mg N/l in 2015. In Antwerpen trad een stijging op van 0 tot ca. 5 mg N/l tussen 1975 
en de eerste jaren van het nieuwe millennium. Vanaf 2005 daalde de concentratie tot waarden 
tussen 3 en 4 mg N/l (Anonymus, 2014; Maris & Meire, 2016). 

 
 
 

 
 
 
 
De totale opgeloste anorganische stikstofconcentratie (TDIN, NH4

+ + NO3
- + NO2

-) is voor de 
Zeeschelde het laagst in de brakke zone en daalde in Antwerpen van ca. 6-7 mg N/l tussen 
1995 en 2000 tot iets meer dan 4 mg N/l de laatste vijf jaar. Aan de grens ligt de TDIN lager, ca. 

                                                           
23 Basiswaterkwaliteitsnorm voor brak, macrotidaal laaglandestuarium: 6 mg O2/l (10-percentiel) (Vlarem II), Evaluatiecriterium MONEOS: 90% 
metingen > 5 mg O2/l (zomer) of 6 mg O2/l (winter). 

Figuur 7.8  Evolutie van de gemiddelde zomerhalfjaarconcentraties aan zuurstof, ammonium en nitraat aan 
de grens (bron: Maris & Meire (2016)) 

Figuur 7.9  Evolutie van de gemiddelde zomerhalfjaarconcentraties aan zuurstof, ammonium en nitraat in 
Antwerpen (bron: Maris & Meire (2016)) 
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5 mg N/l tussen 1995 en 2000 en iets meer dan 3 mg N/l in recente jaren . Hiermee wordt de 
basis¬kwaliteits-norm voor brakke estuaria toch nog ruimschoots overschreden 
(winter¬halfjaar¬gemiddelde < 0.49 mg N/l). Deze ruime overmaat aan stikstof kan theoretisch 
leiden tot algenbloei, maar een slecht lichtklimaat in de waterkolom verhindert dit 
waarschijnlijk. 

 

 
 
 
 
In de brakke zone worden de laagste ortho-fosfaatconcentraties van de hele Zeeschelde 
gemeten. Aan de grens daalde de gemiddelde fosfaatconcentratie van 0.45 - 0.6 mg P/l rond 
1985 tot 0.1 - 0.15 mg P/l in recente jaren, een daling die zich vooral voltrok na 1995. Het 
totale fosforgehalte nam ook af in deze periode maar de afname was beperkt tot de jaren ’90. 
Het verbeterde zuurstofklimaat nadien leidt mogelijk tot een binding van fosfor aan het 
(gesuspendeerd) sediment (Fe- en Al-oxihydroxiden), waardoor geen verdere daling van het 
totaal fosforgehalte optreedt. Door de hoge N- en P-gehaltes in het water is silicium voor 
diatomeeën (algen met een siliciumskelet) de limiterende voedingsstof in het estuarium. Daar 
waar vóór 2000 wel eens perioden met te lage beschikbare Si-concentraties voorkwamen met 
limitatie van de diatomeeëngroei als gevolg (waardoor ongewenste groenalgen in het voordeel 
zijn), is dat de laatste jaren niet meer het geval, zeker niet in het brakke deel van de 
Zeeschelde, waar de Si-concentraties het hoogst liggen (tussen 1.2 en 1.4 mg/l) (Maris & 
Meire, 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7.10  TDIN (winterhalfjaargemiddelde) op twee meetpunten in het brakke estuarium (in 
mg N/l) (bron:Maris & Meire (2016)) 
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Het water in het brakke estuarium is momenteel licht alkalisch (pH ± 7.8 à 7.9). De gestage pH-
stijging van de laatste jaren wordt toegeschreven aan het toegenomen belang van 
fotosynthese (primaire productie) ten opzicht van respiratie (afbraak van organisch materiaal). 
Fotosynthese is een pH-verhogend proces, respiratie een verzurend. De totale alkaliniteit 
wordt bijna uitsluitend bepaald door het carbonaatsysteem en ligt rond 3.5 à 4 meq/l (wat 
overeenstemt met een gemiddeld bicarbonaatgehalte (HCO3-) van ca. 210 à 250 mg/l). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7.11  Totaal fosforconcentraties (links, zomerhalfjaargemiddelde) en 
orthofosfaatconcentraties (rechts, jaargemiddelde) op twee meetpunten in het licht 
brakke estuarium (bron:Maris & Meire (2016)) 
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Vegetatiezonering 

Zoutgehalte en overspoelingsfrequentie (of overspoelingsduur/droogvalduur) zijn de 
belangrijkste abiotische factoren die het voorkomen van vegetatietypes in het estuarium 
bepalen (Gyselings et al., 2011). Andere factoren die hierop ook een belangrijke impact 
hebben zijn de bodemsamenstelling en lokale waterhuishouding. Deze laatste wordt o.a. 
beïnvloed door de hoogteligging en de landschappelijke configuratie zoals afstand tot 
drainerende structuren (hoofdgeul, kreken en kreekjes), aanwezigheid van kommen e.d.m. 
(Gyselings et al., 2011; Van Braeckel et al., 2008) 

Overspoelingsfrequentie en -duur worden in belangrijke mate bepaald door de hoogteligging. 
Deze is op een schor nauw verweven met de vegetatiesuccessie. Als een standplaats in de 
litorale zone door sedimentatie hoger in het getijvenster komt te liggen, verlengt de 
droogvalduur. Bij voldoende lange droogvalduur kunnen pionierplanten zich vestigen. De 
aanwezigheid van planten versnelt de sedimentatie en het schor komt steeds hoger en hoger 
te liggen. Hierdoor verlengt de droogvalduur en kunnen andere soorten zich vestigen. 
Naarmate de plek hoger in het getijvenster komt te liggen daalt de overspoelingsfrequentie en 
–hoogte waardoor de aanvoer van sediment en de sedimentatiesnelheid afnemen. De 

Figuur 7.12  Jaargemiddelde (maandelijkse metingen) zuurtegraad (links) en alkaliniteit (rechts, 
titratie HCl) op twee meetpunten in het brakke estuarium (bron:Maris & Meire 
(2016)) 
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pioniervegetaties zullen op een schor dus in regel lager liggen dan de latere successiestadia en 
de climaxvegetatie (Van den Bergh et al., 2001) 

In de brakke zone van de Zeeschelde onderscheiden Gyselings et al. (2011) vier begroeide 
zones op het schor: pionierschor, laag, middelhoog en hoog schor. Net boven het gemiddeld 
hoogwaterpeil bij doodtij ligt de pionierzone, met overspoelingsfrequenties tussen 70 en 100 
%. De pioniervegetaties die hier worden aangetroffen zijn veelal soortenarm en gedomineerd 
door één of enkele soorten. In de brakke Zeeschelde staan op het pionierschor vnl. 
melkkruidvegetaties welke deel uitmaken van EU-habitat 1330. Zeekraalvegetaties (EU-habitat 
1310) komen voor bij een hogere saliniteit en vinden we amper in het Belgische deel van het 
estuarium. Slijkgrasvegetaties (Engels slijkgras) (EU-habitat 1320) hebben een groter 
saliniteitsbereik en staan lager in het getijvenster (hoogste overspoelingsfrequentie). 

Figuur 7.13  Voorkomen van pioniervegetaties in het brakke deel van het Schelde-estuarium. De x-as 
geeft de hoogte in mTAW, de y-as de afstand tot de monding onder vorm van OME-
segmenten24  Situering van de opnames ten opzichte van de fysiotopen uit Van Braeckel et 
al. (2008). Blauw: Lage pionierzone, Paars: hoge pionierzone, geel: schorzone, groen: 
hogere schorzone. Bron; (Gyselings et al., 2011) 

De zeeaster- en zeebiesvegetaties behorende tot EU-habitat 1330 en typisch voor het laag 
schor, met een optimale overspoelingsfrequenties rond 65%, hebben in de brakke zone een 
brede overspoelings¬amplitude. Ze komen ook voor bij zowel hogere overspoelingsfrequenties 
(in de pionierzone) als lagere overspoelingsfrequenties (hoger op het schor). Hoger op het 
schor, van ca. 0.2 (0.5) m onder tot 1 m boven gemiddeld hoogwater komen zilte graslanden, 

                                                           
24 OMES-segmenten: Schelde is in functie van het Onderzoeksprogramma Milieu-effecten Sigmaplan opgedeeld in 19 segmenten (1 aan de monding 
en 19 in Gent). Deze opdeling werd later overgenomen in de MONEOS-monitoring. Segmenten 6, 7 en 8 liggen in de Westerschelde, de Belgisch-
Nederlandse grens bevindt zich tussen segment 8 en 9 en segment 12 ligt ter hoogte van Antwerpen (zie o.a.  Holzhauer et al. (2011) en Maris & 
Meire (2016)). 
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strandkweek- en rietvegetaties voor (Figuur 7.14). Met uitzondering van de rietvegetaties 
behoren deze allen tot habitattype 1330. Naast de positie ten opzichte van GHW (of de 
over¬spoelings¬frequentie) bepalen ook de afstand tot de dichtst bijgelegen kreek, de afstand 
tot de monding en aan- of afwezigheid van begrazing het voorkomen van deze vegetatietypes. 
Zilte graslanden en strandkweekvegetaties behoren tot het middelhoog schor. Riet en 
zilverschoongrasland vormen het hoog schor. Rietvegetaties hebben een brede 
overspoelingsamplitude en vormen in de brakke zone de climaxvegetatie. Indien ze begraasd 
worden kunnen ze ontwikkelen tot zilte graslanden of zilverschoongraslanden, afhankelijk van 
de positie in het getijvenster en de saliniteit.  

In de hoge supralitorale zone is de overspoelingsfrequentie dermate laag dat er geen typische 
schorvegetaties meer groeien. Via aanvoer van propagulen (zaden, plantenfragmenten e.d.) 
heeft de rivier/het estuarium nog wel een significante impact op deze zone. 

 
 
 
 
Indien de dijken gepast beheerd worden, ontwikkelen ze zich, afhankelijk van het bij aanleg 
gebruikte bodemtype, al dan niet snel tot soortenrijke graslandtypes behorend tot de 
glanshavergraslanden (habitat 6510). 

7.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

Relevante historische ontwikkelingen zijn beschreven in het hoofdstuk “Samenvattende 
landschapsecologische systeembeschrijving”.  

Figuur 7.14  Voorkomen van opnames van de vegetatietypes in de brakke schorzone. Bron: 
(Gyselings et al., 2011) 
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7.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 7.2  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

Deelzone G     
code naam KDW 

(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
1130 Estuaria >34 706,86 0,00 0,00 0,00 

1310_zk Pioniergemeenschappen met Zeekraal 23 0,12 0,00 0,00 0,00 

1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion 
maritimae) 

23 0,14 0,01 0,01 0,01 

1330_da Buitendijkse schorren 22 45,05 19,40 8,17 2,88 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten >34 1,98 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 7,90 6,70 6,09 5,88 

6510_hu Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 
(sensu stricto) 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 

91E0_sf Zachthoutooibos >34 0,62 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   762,66 26,11 14,27 8,77 

Deelzone H     
code naam KDW 

(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
1130 Estuaria >34 1930,99 0,00 0,00 0,00 

1330_da Buitendijkse schorren 22 0,86 0,19 0,06 0,00 

Eindtotaal   1931,85 0,19 0,06 0,00 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 
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7.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

De afname van de oppervlakte ondiep water in het estuarium (habitattype 1130) is negatief 
voor het ecologisch functioneren. Deze productieve zone is cruciaal in het voedselweb en 
vormt een belangrijk deel van het leefgebied van Europees beschermede vis- en vogelsoorten.  

Door de afname van de oppervlakte intergetijdengebied en de toename van de getijdynamiek 
(tijamplitude, stroomsnelheid) komen habitattypes van het intergetijdengebied (1310, 1320 en 
1330) onder druk te staan. De hoge dynamiek verhindert de ontwikkeling van nieuwe 
pioniervegetaties (1310 en 1320) op de slik-schorgrens. Daar waar de slik-schorgrens niet is 
verstevigd met breuksteen ontstaan veelal schorkliffen, is geen plaats voor pioniervegetaties 
en treedt geen schorverjonging op. Door de aanwezigheid van dijken kan de intergetijdezone 
ook niet verder landinwaarts verschuiven. 

De waterbodemkwaliteit in het estuarium is slecht. In deze deelzone komen zowel zware 
metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik en lood) als toxische organische verbindingen 
(chryseen, DDT, ethylbenzeen, fenanthreen, fluoreen, naftaleen, PCB’s, styreen en tolueen) in 
te hoge concentraties voor. De waterbodemkwaliteit is gedurende de laatste twee decennia 
niet verbeterd, in tegenstelling tot de waterkwaliteit  (Barneveld et al., 2018). Deze toxische 

Figuur 7.15 Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op basis 
van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van 
emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, uitgave 2016 
(De Saeger et al. 2016) 
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stoffen worden door biota opgenomen en kunnen het voedselweb verstoren en de 
soortensamenstelling in het estuarium (habitattype 1130) negatief beïnvloeden. 

Niettegenstaande de waterkwaliteit de laatste twee decennia spectaculair verbeterd is, is ze 
nog niet goed. De Schelde is nu wel voldoende zuurstofrijk om een gevarieerd visbestand toe 
te laten, maar de nutriëntengehaltes zijn nog steeds erg hoog. Ze evolueerde van een 
oververvuild (hypertroof) naar een gewoon vervuild (geëutrofieerd) systeem. In het klassieke 
eutrofiëringsverhaal leiden verhoogde concentraties aan stikstof en fosfor tot buitensporige 
algenbloei. Wellicht zorgt de hoge troebelheid in het estuarium (o.m. veroorzaakt door de 
hoge dynamiek) voor lichtgebrek waardoor algenbloei niet kan optreden. Maar als 
lichtlimitatie optreedt, kunnen algen het nutriëntaanbod niet ten volle benutten waardoor een 
grote nutriëntvracht kan doorstromen naar afwaartse gebieden en de zee. Voor een goed 
functionerend estuarium (habitattype 1130) zijn lagere nutriëntengehaltes en een beter 
lichtklimaat noodzakelijk (Maris & Meire, 2016).  

Naast de te hoge nutriëntengehalten vormen ook toxische stoffen in de waterkolom van het 
estuarium (habitattype 1130) een probleem. Vooral polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
en een hele resem pesticiden komen in te hoge concentraties voor. In de Zeeschelde binnen 
deze deelzone liggen de concentraties van het zware metaal arseen te hoog en in de Rupel die 
van zink (Barneveld et al., 2018). Deze toxische stoffen worden door biota opgenomen en 
kunnen het voedselweb verstoren en de soortensamenstelling in het estuarium (habitattype 
1130) negatief beïnvloeden. 

Ook de intertidale habitattypes (1310, 1320 en 1330) zouden gebaat zijn bij een beter 
waterkwaliteit. Frequente overspoeling met zeer voedselrijke water leidt, vooral voor 
habitattype 1330, tot verruiging en afname van de soortenrijkdom. Dit probleem wordt 
versterkt door de atmosferische stikstofdepositie. Daarnaast zijn pesticiden en andere toxische 
stoffen in het water en het sediment niet bevorderlijk voor de ontwikkeling en het 
functioneren van de habitattypes. 

De hoge zoetwaterafvoer bij piekdebieten is een laatste knelpunt voor het estuarium (1130). 
Deze wordt veroorzaakt door het verhoogd aandeel van verharde oppervlakte en cultuurland 
in het stroomgebied en door structurele ingrepen in de waterlopen van het stroomgebied 
gericht op een snelle afvoer van water. De verhoogde toevoer van zoet water bij piekdebieten 
veroorzaakt het afsterven van weinig mobiele brakwater(benthos)soorten en het versneld 
uitspoelen van zoetwater planktongemeenschappen naar de brakke zone waar ze afsterven 
(Van den Bergh et al., 2003). 

Habitatype 6510 komt enkel voor op dijken. Het grootste knelpunt voor deze vegetaties is 
verruiging als gevolg van te voedselrijke bodems en de continue stikstofinput via depositie. Om 
civieltechnische redenen bestaat de afdeklaag van de dijken uit zware en voedselrijke klei. Het 
toegepaste begrazingsbeheer met schapen is veelal niet toereikend. In reeds verruigde situatie 
leidt het sowieso niet tot herstel, eerder tot een toename van de verruiging. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal 
maaien met afvoer de enige en beste optie. 
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7.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen waarvoor geen gebiedsgerichte prioriteitstelling is opgemaakt 

Volgens de maatregelentabel (applicatie) wordt in deze deelzone gezocht naar geschikte 
locaties voor habitattypes 2310, 2330, 9160, 9190 en 91E0. Gezien deze deelzone uitsluitend 
bestaat uit estuarien beïnvloede gebieden, zijn er hoegenaamd geen potenties voor deze 
habitattypes en moet er geen gebiedsgerichte prioriteitstelling voor opgemaakt worden.  

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Om de estuariene habitattypes te herstellen of hun kwaliteit te verbeteren is een uitbreiding 
van de oppervlakte intertidaal gebied noodzakelijk. Dit moet gebeuren door structureel herstel 
op landschapsschaal. Het Sigmaplan voorziet dan ook in meer ruimte voor het estuarium. 
Nieuwe estuariene natuur zal ontstaan in de getijdengebieden die onder vorm van 
ontpolderingen of gecontroleerde overstromingsgebieden met gecontroleerd gereduceerd 
getij worden aangelegd. Binnen de brakke zone wordt voor estuarien herstel een grote 
oppervlakte voorzien in Prosperpolder, Doelpolder, Paardenschoor, Potpolder van Lillo en in 
de zone tussen Fort Filip en het Noordkasteel. Hiervan liggen enkel de laatste drie, allemaal 
kleine gebiedjes,  in het habitatrichtlijngebied (zie Deelzone I).  

Verder herstel van de waterkwaliteit van de Schelde is eveneens een uiterst belangrijke 
voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van alle estuariene habitattypes (1130, 1310, 
1320, 1330). In functie van PAS-herstelbeheer is een verdere reductie van de 
nutriëntengehaltes, meer bepaald alle vormen van stikstof en fosfor, noodzakelijk. Ook een 
verdere afname van allerhande polluenten kan bijdragen aaneen beter ecologisch 
functioneren van het estuarium en een verhoogde habitat¬kwaliteit. 

Om op de buitendijkse schorren zilte graslanden (1330_da) te behouden is begrazen de meest 
aangewezen beheervorm. Zonder beheer evolueren de intergetijdengebieden immers naar 
rietland. Door lokaal delen van het schor te begrazen kan een mozaïek ontstaan van zowel 
typische beweide (zilte graslanden) als niet beheerde vegetatietypes (ziebies-, zeeaster- en 
strandkweekvegetaties), die allen tot dit habitattype gerekend worden en rietvegetaties als 
regionaal belangrijk biotoop en belangrijk broedbiotoop voor vogels. Op deze wijze kan 
begrazing het verruigend effect van te hoge stikstofaanvoer mitigeren. 

Onder de huidige omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een 
hooiweidebeheer aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). 
Indien het habitattype 6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een 
herstelbeheer van tweemaal maaien met afvoer de enige en beste optie. 
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8 DEELZONE I - ESTUARIUM BRAK – ONTPOLDERINGEN 
(2300006_I) 

8.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

8.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie – bodem 

Algemene situering 

Langsheen het brakke estuarium voorziet het Sigmaplan de ontwikkeling van nieuwe 
estuariene natuur onder vorm van gecontroleerde overstromingsgebieden met gecontroleerd 
gereduceerd getij (GOG-GGG) en ontpolderingen. Vier reeds gerealiseerde ontpolderingen (of 
afgravingen) liggen binnen de grenzen van het habitatrichtlijngebied: Paardenschoor in 
Beveren (2004), Ketenisse schor in Beveren(2003), Potpolder van Lillo in Antwerpen (2013) en 
de zone tussen het Noordkasteel en Fort Filip in Antwerpen (2015). Het geplande GOG-GGG in 
Doelpolder en de ontpoldering van het noordelijk deel van de Prosperpolder (en de 
Hedwigepolder in Nederland) liggen buiten habitatrichtlijngebied, maar wel in het 
vogelrichtlijngebied “Schorren en polders van de Beneden-Schelde” (BE2301336). 

 
 
 

Figuur 8.1  Situering van deelzones  I – Estuarium brak ontpoldering (noordelijk op LO: Paardenschoor, 
zuidelijk RO: Potpolder van Lillo, Ketenisse schor en zone tussen Noordkasteel en Fort Filip 
zijn niet weergegeven) 
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Het voormalige Paardenschor was gelegen langs de linkeroever van de Schelde, net 
stroomopwaarts het schor van Ouden Doel. In de jaren ’60 werd het opgehoogd voor de bouw 
van de kerncentrale van Doel. Het noordelijk gedeelte van dit opgespoten gebied bleef 
onbebouwd en werd in de jaren ’80 ingedijkt met een Sigmadijk op 11mTAW. Het gebied (12 
ha) werd in 2003 afgegraven met een flauwe helling tussen 5mTAW en de hoogte van het 
voorliggende slik (ca. 4 mTAW), zodat een goede uitgangssituatie voor de belangrijkste 
schorvormende processen (sedimentatie, de vorming van een functioneel krekenpatroon, 
organische aanrijking van de bodem en de kolonisatie door fauna en flora) gecreëerd werd 
(Van den Bergh, 2002). De oude Sigmadijk werd afgegraven. De werken werden beëindigd in 
april 2004 (Speybroeck et al., 2011).  

De Ketenissepolder werd ingedijkt tussen 1845 en 1877. Het noordelijk deel tussen Fort 
Liefkenshoek en de centrale polder werd in de jaren zestig van de 20ste eeuw opgehoogd (3-4 
m) met voornamelijk zandig materiaal en hoogovenslakken. Verdere havenontwikkelingen in 
de jaren ’80 en ’90 van vorige eeuw leidden tot bijkomende opspuitingen in de voormalige 
polder. Het estuarien herstel van het Ketenisseschor compenseerde voor de 8 ha die in 1994 in 
het Groot Buitenschoor plaats moest maken voor de Noordzeecontainerterminal. De werken 
startten in december 2001 en in januari 2003 waren ze voltooid. Hierbij werd de opgehoogde 
grond op een lange (ca. 3.5 km) smalle (maximaal 250 m) strook langsheen de rivier (in totaal 
35.5 ha) afgegraven tot op een hoogte van 5 mTAW (≈ GHW) aan de voet van de dijk met een 
rivierwaartse helling tot het niveau van het voorliggend slik (Speybroeck et al., 2011).  

De Potpolder van Lillo werd bij e aanleg van de Liefkenshoektunnel opgehoogd met de 
vrijgekomen grond. In 2012 werd de zandstock over een oppervlakte van 9.2 ha terug 
afgegraven tot op een maaiveldhoogte tussen 0.5 en 1 m onder GWH. Voor het oostelijke deel 
bleef aan beide kanten van de bres een laag dijkje liggen tussen Schelde en ontpoldering, in 
het westelijke deel is er een directe overgang van ontpoldering naar de rivier zonder dijk. De 
werken werden afgerond in september 2012 (Mertens et al., 2015). 

In de zone tussen het Noordkasteel en Fort Filip werd in twee fases tussen 2012 en 2015 de 
dijk landinwaarts verlegd waardoor 2.4 ha nieuwe estuariene natuur ontstond (Van Ryckegem, 
2017). 

Topografie en hydrografie 

Indien het maaiveld in de uitgangssituatie van de ontpolderde gebieden lager ligt dan het 
gemiddeld  hoogwaterpeil treedt in de brakke zone een snelle sedimentatie op. Enkel op 
plekken met hoge dynamiek (kreken, nabij de vaargeul) is er minder sedimentatie of zelfs 
erosie. Na een aantal jaren hoogt het maaiveld op tot dicht bij het GHW-peil en neemt de 
sedimentatiesnelheid af. In het nieuwe sediment ontwikkelen zich kreken. Indien de geometrie 
van het gebied het toelaat (bv. niet te langgerekt) vormt zich een dendritisch krekenstelsel 
(Mertens et al., 2015; Speybroeck et al., 2011; Van Braeckel et al., 2017). 
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Vegetatiezonering 

In het Paardenschor is 9 jaar na ontpoldering nog iets meer dan de helft van de oppervlakte 
onbegroeid slik. Schor bedekt 44 % en bestaat uit biezen- en pioniersvegetaties (samen 14%, 
habitattype 1330) en rietvegetaties (29%, rbb_mr). In de Potpolder van Lillo verschenen vijf 
jaar na ontpoldering de eerste pioniersplanten (vnl. Aster tripolium) op de oeverwallen van de 
kreken. 

Figuur 8.2  Verandering in maaiveldhoogte op twee raaien in de Potpolder van Lillo tussen 2012 en 2016 
gemeten met RTK-gps 

Figuur 8.3 Het krekenstelsel in de Potpolder van Lillo vier jaar na ontpoldering 
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Voor een beschrijving van de abiotische omstandigheden in het brakke estuarium verwijzen 
we naar de beschrijving van de deelzones G en H. 

8.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

Relevante historische ontwikkelingen zijn beschreven in het hoofdstuk “Samenvattende 
landschapsecologische systeembeschrijving”. 

8.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 8.1  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
1130 Estuaria >34 20,03 0,00 0,00 0,00 

1310_zk Pioniergemeenschappen met Zeekraal 23 0,61 0,21 0,00 0,00 

1330_da Buitendijkse schorren 22 2,63 1,10 0,13 0,08 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 0,10 0,08 0,00 0,00 

Eindtotaal   23,37 1,39 0,13 0,08 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 

 
 
 
 
 
 

Figuur 8.4  Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op basis van 
de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van 
emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, uitgave 2016 (De 
Saeger et al. 2016) 
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8.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

In de ontpolderde gebieden trad veelal een snelle sedimentatie op en na verloop van jaren 
vestigde zich de vegetatie. Op het Paardeschoor komt een kleine oppervlakte 
zeekraalvegetaties (1310_zk) voor. Zowel op Paardeschoor als Ketenisseschor vestigden zich 
biezenvegetaties (1330_mz) en andere pioniervegetaties gedomineerd door o.m. zeeaster 
(1330_da). Rietvegetaties (rbb_mr/1130) nemen ondertussen ook al een aanzienlijke 
oppervlakte in. Slik neemt nog een aanzienlijk aandeel van de oppervlakte in de ontpolderde 
gebieden in. Een verdere uitbreiding van de estuariene habitattypes is in de nabije toekomst te 
verwachten. Op de dijken komen glanshavergraslanden (6510) voor op zeer beperkte 
oppervlakte. 

De knelpunten en oorzaken voor de estuariene habitattypes worden beschreven in het 
hoofdstuk over deelzones G en H. 

Habitatype 6510 komt enkel voor op dijken. Het grootste knelpunt voor deze vegetaties is 
verruiging als gevolg van te voedselrijke bodems en de continue stikstofinput via depositie. Om 
civieltechnische redenen bestaat de afdeklaag van de dijken uit zware en voedselrijke klei. Het 
toegepaste begrazingsbeheer met schapen is veelal niet toereikend. In reeds verruigde situatie 
leidt het sowieso niet tot herstel, eerder tot een toename van de verruiging. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal 
maaien met afvoer de enige en beste optie. 

8.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen die niet in de maatregelentabel (applicatie) opgenomen zijn 

Na inrichting van de nieuwe getijdengebieden kunnen volgende estuariene habitatypes tot 
ontwikkeling komen: 

• 1130: Estuaria 
• 1310: Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en 

andere zoutminnende soorten 
• 1320: Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) 
• 1330: Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritmae) 

Aangezien de KDW voor deze habitattypes in deelzone’s G en H nu overschreden worden 
bestaat de kans dit ook het geval zal zijn voor de in de (nabije) toekomst ontwikkelende 
habitattypes. Pas bij realisatie van de doelen is de locatie gekend en kan een gebiedsgerichte 
invulling gebeuren. Voor deze habitattypen geldt de globaal gestelde prioritering van PAS-
herstelmaatregelen, zoals bepaald en beargumenteerd in de Algemene herstelstrategie. 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Om de estuariene habitattypes te herstellen of hun kwaliteit te verbeteren is een uitbreiding 
van de oppervlakte intertidaal gebied noodzakelijk. Dit moet gebeuren door structureel herstel 
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op landschapsschaal. Het Sigmaplan voorziet dan ook in meer ruimte voor het estuarium. 
Nieuwe estuariene natuur zal ontstaan in de getijdengebieden die onder vorm van 
ontpolderingen of gecontroleerde overstromingsgebieden met gecontroleerd gereduceerd 
getij worden aangelegd. De natuurinrichting in de gebieden van deze deelzone dragen hieraan 
bij.  

Verder herstel van de waterkwaliteit van de Schelde is eveneens een uiterst belangrijke 
voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van alle estuariene habitattypes (1130, 1310, 
1320, 1330). In functie van PAS-herstelbeheer is een verdere reductie van de 
nutriëntengehaltes, meer bepaald alle vormen van stikstof en fosfor, noodzakelijk. Ook een 
verdere afname van allerhande polluenten kan bijdragen aan een beter ecologisch 
functioneren van het estuarium en een verhoogde habitat¬kwaliteit. 

Habitattype 6510 komt in deze deelzone dit type uitsluitend voor op dijken. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal 
maaien met afvoer de enige en beste optie. 
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9 DEELZONE J  ESTUARIUM ZOET (2300006_J) 

9.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

9.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

Deze gefragmenteerd deelzone omvat de geul en slikken- en schorrengebieden van de Durme 
tot aan de E17 en de grotere slikken- en schorrengebieden langs de Schelde stroomopwaarts 
de Durmemonding. De vaargeul van de Schelde maakt hier geen deel uit van de 
beschermingszone. De deelzone ligt op het grondgebied van de gemeentes Waasmunster, 
Zele, Hamme, Temse, Bornem, Sint Amands, Dendermonde, Wichelen en Berlare. Grotere (≥ 
10 ha) schorgebieden die in deze deelzone voorkomen zijn De Bunt, Schor aan de 
Durmemonding, ’t Stort bij Weert, Driegoten, Schor bij Branst, Schor van Mariekerke, Sint 
Amandsschoor en Groot Schoor van Hamme. Stroomopwaarts Baasrode liggen langsheen de 
vaargeul nog een resem kleinere schorgebiedjes, het meest stroomopwaartse is het 
Konkelschoor in Berlare. 

 
 
 
 

Figuur 9.1 Situering van deelzones J – Estuarium zoet – bestaande slikken en schorren 
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Voor monitoringsdoeleinden (OMES (Maris & Meire, 2016) en MONEOS (Holzhauer et al., 
2011)) wordt het zoete deel van het Schelde-estuarium in twee zones opgedeeld. De zoete 
zone met lange verblijftijd strekt zich uit van de Durmemonding tot aan de Dendermonding. 
De zoete zone met korte verblijftijd sterkt zich uit van de Dendermonding tot in Gentbrugge. 
Deze zones komen ook overeen met de begrenzing van waterlichamen (categorie rivieren, 
type MLz, zoet mesotidaal laaglandestuarium) in de zin van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De 
zone met lange verblijftijd omvat de waterlichamen Durme (VL05_39) en  waterlichaam 
Zeeschelde II (VL05_41; = zoet lange verblijftijd). De zoete zone met korte verblijftijd komt 
overeen met waterlichaam Zeeschelde I (VL05_40). 

Het hydrodynamisch regime is één van de belangrijkste sturende abiotische parameters voor 
het ontstaan en de ontwikkeling van estuariene ecotopen en hun ruimtelijk samenhang en dus 
ook voor het voorkomen van habitattypen en soorten. Het sublitorale gebied van de zoete 
zone van de Zeeschelde behoort niet tot het habitatrichtlijngebied. Het intergetijdengebied 
bestaat uit onbegroeid slik met een hoge overspoelingsfrequentie dat bij elk hoogwater 
overspoelt en begroeide schorren met een lagere overspoelingsfrequentie. Op basis van 
overspoelingsfrequentie (of de reciproque droogvalduur, bepaald door de hoogteligging in het 
getijvenster) wordt onderscheid gemaakt tussen laag, middelhoog en hoog slik, schor en een 
hoge supralitorale zone die slechts sporadisch overstroomt.  

Estuaria zijn zeer dynamische systemen die grote wijzigingen ondergaan op korte tijd. Zo staat 
de Schelde in Antwerpen bijvoorbeeld pas sinds de middeleeuwen onder invloed van het getij 
(van Strydonck & de Mulder, 2000). Sinds 1850 vonden, vnl. door menselijk ingrijpen, grote 
landschappelijke wijzigingen plaats in het hele estuarium met belangrijke gevolgen voor het 
hydrodynamische regime. De belangrijkste wijzigingen zijn verkorting van de rivieras 
(rechttrekkingen), vermindering van de stroombergende breedte (door inpolderingen langs 
Wester- en Zeeschelde) en een gewijzigde verdeling van de stroomberging langsheen de rivier 
(Van Braeckel et al., 2006).  

O.a. onder invloed van deze antropogene wijzigde de hydrodynamiek25 sterk. Zo stijgt het 
gemiddeld hoogwater (GHW) in de hele Zeeschelde sinds 1850 voortdurend. De zone waar het 
hoogste GHW optreedt verschoof op 100 jaar tijd van Antwerpen naar Sint Amands. Daar het 
gemiddeld laagwater (GLW) in dezelfde periode eerder een dalende trend vertoont neemt de 
getijamplitude (verschil tussen hoog- en laagwater) sterk toe. Waar halfweg de 19de eeuw de 
Zeeschelde gekenmerkt werd door een mesotidaal getijderegime met in het uiterst 
stroomopwaarts deel een microtidaal regime26, is het getijregime na 1970 tussen de grens en 
Sint Amands macrotidaal en verder stroomopwaarts mesotidaal. Het microtidaal regime is 
volledig verdwenen. Rond 1850 drong het getij stroomopwaarts door tot in Wetteren, nu tot 
aan de sluizen in Gent (Van Braeckel et al., 2006). 

De inter¬getijdengebieden worden zeer sterk door het Scheldewater beïnvloed. Een goede 
waterkwaliteit is essentieel voor de ecologische werking ervan. De waterkwaliteit in de 
Zeeschelde komt uit een diep dal. In de jaren ‘70 en ’80 van de vorige eeuw voerde de Schelde 
enorme vuilvrachten af met een hypertrofe, overwegend zuurstofloze en dode rivier als 
gevolg. Tot aan de eeuwwisseling traden ernstige zuurstoftekorten (< 2.5 mg/l) zeer frequent 
en over langere periodes op. Sindsdien is de waterkwaliteit gestaag verbeterd, de laatste 

                                                           
25 Hydrodynamiek: invloeden van  waterstanden en stroomsnelheden op de ontwikkeling van bodem, vegetatie en fauna van een ecotoop. 
26 Microtidaal: getijamplitude (verschil tussen hoog en laag water) .bij gemiddeld springtij < 1m, mesotidaal: getijslag bij gemiddeld springtij tussen 1 
en 5 m, macrotidaal: getijslag bij gemiddeld  springtij > 5 m 
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ernstige zuurstoftekorten werden opgetekend in 2008. Toch wordt momenteel in meerdere 
delen van de Zeeschelde de basiskwaliteitsnorm voor zuurstof (95% van de metingen > 5 mg/l 
in de zomer en > 6 mg/l in de winter) niet gehaald, vooral in het zomerhalfjaar zakken de 
zuurstofgehaltes wel eens te laag. Uit continue metingen blijkt bovendien dat er in de zomer 
toch nog korte periodes voorkomen met ernstige zuurstoftekorten (< 2.5 mg/l). De laatste tien 
jaar treedt tijdens het zomerhalfjaar frequent oversaturatie op, een gevolg van overmatige 
zuurstofproductie door algen (zgn. algenbloei) die profiteren van de nog steeds hoge 
nutriëntengehaltes in het water (Maris & Meire, 2016). Kenmerkend voor het estuarium is een 
toename van het zoutgehalte (chloride, sulfaat…) en een afname van de nutriëntengehalten 
(stikstof, fosfor,…) in stroomafwaartse richting. 

Topografie en hydrografie 

De Zeeschelde is in deze deelzone een ééngeulsysteem, waarin één hoofdgeul wordt 
afgezoomd door slikken en schorren. Nevengeulen en platen komen niet voor. 

De hoogste delen van het intergetijdengebied (de hoog supralitorale zone) liggen boven 
gemiddeld hoogwaterpeil bij springtij (GHWS). Bij extreem hoge hoogwaters (bij stormtij of 
hoge bovenafvoer) overspoelen ze wel, met een minimum van 4 keer per jaar. Dit betekent dat 
ze momenteel27 in de zoete zone hoger liggen dan 6.5 mTAW in Temse en 6.25 mTAW in 
Berlare en lager dan 6.8 à 7 mTAW. 

Tussen het hoog supralitorale gebied en het slik ligt de begroeide schorzone. De potentiële 
slik-schorgrens28 ligt bij het gemiddeld hoogwaterpeil bij doodtij (GHWD)29. Op de Schelde is 
dat momenteel 5.2 mTAW in Temse en 4.7 mTAW in Berlare, op de Durme tussen 5.2 mTAW 
aan de monding en 5.3 m TAW in Waasmunster.  

De onbegroeide slikzone bevindt zich hieronder in een zone tussen GHWD en het gemiddeld 
laagwaterpeil bij springtij (GLWS). In de Schelde bevindt de ondergrens van de slikzone zich 
momenteel op 0 mTAW in Temse en 1.5 mTAW in Berlare. Het grootste deel van de slikken in 
de zoete zone van de Zeeschelde maakt geen deel uit van het SBZ. Door intense sedimentatie 
is de bedding van de Durme de laatste decennia snel opgehoogd, waardoor ook het GLWS 
stroomopwaarts snel toeneemt (vóór de laatste baggerwerken 4.99 mTAW bij de E19 in 
Waasmunster). Het subtidale deel van de Durme dat in tegenstelling tot dat van de zoete 
Schelde wel habitatrichtlijngebied is, is door intense sedimentatie zeer klein (minder dan 12.5 
ha in 2010, vóór de laatste baggerwerken) en met uitzondering van het mondingsgebied bijna 
helemaal ondiep (0-2 m onder GLWS) (Van Ryckegem et al. (2017) en bijhorende data). 
Gegevens over de nieuwe situatie na baggerwerken in de periode 2013-2016 zijn er nog niet. 

 

                                                           
27 Door de continu wijzigende hydrodynamiek wijzigt ook de morfologie in het estuarium voortdurend. Stijgende hoogwaters en voldoende sediment 
veroorzaken een stijging van het maaiveld in de schorren. 
28 De grens tussen slik en schor ligt daar waar de begroeiing begint. Onder gunstige omstandigheden is dat op GHWD, maar hoogdynamische 
omstandigheden (stroomsnelheid, golven) of slechte drainage kunnen plantengroei in de laagst zone boven GHWD verhinderen. 
29 Stroomopwaarts Dendermonde veroorzaakt de variatie in bovenafvoer een grotere variatie in het GHWD waardoor de relatie tussen GHWD en de 
slik-schorgrens hier niet opgaat. 
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Geohydrologie en geomorfologie 

De totale oppervlakte supralitoraal gebied (schorren en vloeiweiden) is in deze deelzone van 
ca. 1960 ha in de periode 1850 – 1920  afgenomen tot ca. 352 ha in 2003.  Rond 1920 was het 
overgrote deel van het supralitorale gebied langs de Durme en stroomopwaarts 
Dendermonde, in de zogenaamde zoete zone met korte verblijftijd, in gebruik als vloeiweide al 
dan niet beschermd door een zomerdijk en/of kunstmatig gedraineerd. Ten gevolge van de 
zeer belabberde waterkwaliteit van de Schelde in de tweede helft van de twintigste eeuw 
raakten de vloeisystemen buiten gebruik. De meeste vloeiweiden werden door definitieve 
bedijking van het estuarium afgesneden. In de zoete zone met lange verblijftijd, de zone tussen 
de monding van de Dender en de monding van de Durme, kwamen minder vloeisystemen 
voor. Hier lagen vooral in cultuur gebrachte schorren (grasland, akkers, wijmen…) die na 1950 
verlaten werden en evolueerden tot natuurlijk schorren. In deze zone vinden we nu de 
grootste schorgebieden van het zoete estuarium (Van Braeckel et al., 2006).  

Grondwaterdynamiek 

De grondwaterdynamiek is in deze estuariene omgeving een minder belangrijke ecologische 
parameter dan de oppervlaktewaterdynamiek, maar bepaalt op de schorren toch mee de 
ontwikkeling van vegetaties (Gyselings et al., 2011). Afhankelijk van de drainagecapaciteit van 
de bodem (hydraulische conductiviteit) en de ligging ten opzichte van drainerende structuren 
(vaargeul, kreken, grachten…) zakt het grondwaterpeil in de schorren dieper of minder diep 

Figuur 9.2  Situering van deelzone BE2300006-J (estuarium zoet) op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen 
met namen van de schorgebieden 
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weg bij laagwater en in periodes zonder overspoeling (doodtij) (Gyselings et al., 2011; Van 
Putte, 2016). Grote verschillen in grondwaterdynamiek kunnen op korte afstand optreden (zie 
bv. Figuur 9.3). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Oppervlaktewaterdynamiek 

In het estuarium zijn de dynamiek en samenstelling van het oppervlaktewater veel belangrijker 
dan die van het grondwater. 

Figuur 9.3  Korte tijdreeks van grondwaterpeilen op enkele meetpunt op het Groot Schoor van Hamme. 
Bron: Van Braeckel et al. (2009) 

Figuur 9.4  Korte tijdreeks van grondwaterpeilen op enkele meetpunt op het Schor van Mariekerke. 
Bron: Van Braeckel et al. (2009) 
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In de zoete zone met lange verblijftijd steeg het gemiddeld hoogwaterpeil tussen 1900 en 2000 
van ca. 4.3 à 4.5 mTAW naar ca. 5.3 à 5.5 mTAW. Het gemiddeld laagwaterpeil daalde na 1970 
ongeveer een halve meter. In de zoete zone met korte verblijftijd steeg het gemiddeld 
hoogwater ook, van 3.8 naar 4.8 mTAW in Wetteren. De laagwaterpeilen schommelden 
minder en vertonen geen duidelijke trend (Van Braeckel et al., 2006). 

 
 
 
 
Het gemiddeld laagwaterpeil neemt in stroomopwaartse richting snel toe. In 2012 lag het 
gemiddeld laagwaterpeil in Temse rond 0.2 mTAW. In Schoonaarde is dat al 1.75 mTAW.  Het 
gemiddeld hoogwater neemt in 2012 van Temse naar Sint Amands lichtjes toe. In deze zone 
bereikt het zijn maximum rond 5.6 mTAW. Verder stroomopwaarts neemt het GHW terug af 
tot 5.15 mTAW in Schoonaarde.  Op de Durme bij Tielrode ligt het GHW iets hoger dan op de 
Schelde (5.65 mTAW).   Tabel 5.1 geeft meer details over de tijkarakteristieken.  

Deze toename van de getijamplitude induceert een verhoging van de hydrodynamiek. De 
stroomsnelheid van het water neemt toe wat een erosieve impact heeft op de 
intergetijdengebieden. Vandaar dat een hoog aandeel van de slikken en schorranden bestort is 
met breuksteen. Daarbij komt nog dat de aanwezigheid van dijken niet toelaat dat schorren 
landwaarts kunnen opschuiven bij deze verhoging van de hoogwaters en als het water 
geprangd geraken tussen de dijk en het verhogend hoogwater, een proces dat ‘coastal 
squeezing’ wordt genoemd (Hughes & Paramor, 2004). 

  

Figuur 9.5  Evolutie van het gemiddeld hoogwater- en laagwaterpeil tussen 1900 en 2000 in de zoete 
zone van de Zeeschelde (bron: Van Braeckel et al. (2006)) 
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Tabel 9.1  Getijkarakteristieken 2012 voor tijposten in het zoete estuarium (in mTAW, GLWS: 
gemiddeld laagwater bij springtij, GLW: gemiddeld laagwater, GLWD: gemiddeld laagwater 
bij doodtij, GHWD: gemiddeld hoogwater bij doodtij, GHW: gemiddeld hoogwater, GHWS: 
gemiddeld hoogwater bij springtij, HHW: hoogste hoogwater, GTV: gemiddeld tijverschil) 

Tijpost GLWS GLW GLWD GHWD GHW GHWS HHW GTV 

Temse -0,02 0,16 0,41 5,03 5,59 5,93 6,53 5,43 

SintAmands 0,25 0,39 0,55 5,06 5,62 5,94 6,55 5,23 

Dendermonde 1,06 1,07 1,05 4,87 5,33 5,59 6,43 4,26 

Schoonaarde 1,81 1,75 1,60 4,74 5,15 5,36 6,45 3,40 

Tielrode -0,01 0,18 0,42 5,08 5,65 6,00 6,58 5,47 
 
Oppervlaktewaterchemie 

Het zoutgehalte van het water is een belangrijke sturende abiotische factor in een estuarium 
die mede het voorkomen van habitattypes en soorten bepaalt. Het zoete estuarium wordt 
gekenmerkt door getijonafhankelijke chloridegehaltes lager dan 300 mg/l ook bij lage debieten 
(Figuur 9.6). Ook het sulfaatgehalte is getijonafhankelijk en lager dan in de licht brakke en 
brakke zone. Het schommelt de laatste jaren tussen 80 en 100 mg/l (Figuur 9.7). 

 
 
 

 
 
 
 

Figuur 9.6  Chlorideconcentraties op twee meetpunten in het zoete estuarium (maandelijks metingen) 
(bron:Maris & Meire (2016)) 

Figuur 9.7  Sulfaatconcentraties op twee meetpunten in het zoete estuarium (maandelijks metingen) 
(bron:Maris & Meire (2016)) 
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De zoete zone van het Schelde-estuarium was tot eind jaren negentig ernstig vervuild. De 
immense vuilvracht die toestroomde uit de Bovenschelde en Dender veroorzaakte frequente 
en langdurige zuurstoftekorten (< 2.5 mg/l) in de zomer. Door de verbeterde waterzuivering in 
het Scheldebekken nam de aangevoerde vuilvracht af. Vanaf 2005 verbeterde de 
zuurstofhuishouding merkelijk. Na 2007 traden geen zuurstoftekorten meer op. De 
gemiddelde zomerhalfjaarconcentratie ligt nu hoger dan 10 mg/l (Figuur 9.8) en het water 
voldoet momenteel in deze zone aan de minimale kwaliteitseisen voor zuurstof30. Door de 
verbetering van de waterkwaliteit kwam de primaire productie ook terug op gang. Samen met 
de nog steeds te hoge nutriëntengehaltes leidde dit de laatste tien jaar in het zomerhalfjaar 
frequent tot overmatige groei van algen (zgn. algenbloei) met zuurstofoversaturatie (> 120% 
O2) als gevolg (Figuur 9.9) (Maris & Meire, 2016). 

 
 
 

 
 
 

                                                           
30 Basiswaterkwaliteitnorm voor zoet, mesotidaal laaglandestuarium: 6  mg O2/l (10-percentiel), maximale O2-verzadigingsgraad < 120% (Vlarem II), 
Evaluatiecriterium MONEOS: 95% metingen > 5 mg O2/l (zomer) of 6 mg O2/l (winter). 

Figuur 9.8  Evolutie van de zomerhalfjaargemiddelde zuurstofconcentratie op twee meetpunten in de 
zoete zone. (bron:Maris & Meire (2016)) 

Figuur 9.9  Surface plot van de zuurstofconcentratie (mg/l). De zwarte kader duidt de zoete zone aan, de 
stippellijn de monding van de Rupel, zwarte contour markeren grens van 5 mg/l grens, groene 
stippen duiden op metingen met oversaturatie. (bron: Maris & Meire (2016)) 
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Dendermonde 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetteren 
   

 
 
 
De stijging van het gemiddeld zuurstofgehalte ging gepaard met dalende 
ammoniumconcentraties, van gemiddeld 5 tot 6 mg N/l tot minder dan 1 mg N/l in 2007. De 
gemiddelde nitraatconcentraties daarentegen kenden een stijging van ca. 3 à 4 mg N/l in 1996 
tot ca. 5 mg N/l in 200131. Nadien bleef het nitraatgehalte min of meer gelijk (Figuur 9.10). 
Voor totaal stikstof daalde de zomergemiddelde concentratie van ca. 10 mg N/l naar ca. 7 mg 
N/l (Figuur 9.10) (Maris & Meire, 2016). Voor nitraat voldoet de zoete zone de laatste jaren net 
wel of net niet aan de basiskwaliteitsnorm (90-percentiel < 5.65), voor Kjeldahl-stikstof32 wordt 
de basiskwaliteitsnorm (< 6mg N/l) vlot gehaald. Het totaal stikstofgehalte 
(zomerhalfjaargemiddelde) ligt daarentegen met meer dan 6 mg N/l ruim boven de 
milieukwaliteitsnorm (< 2.5 mg N/l, Vlarem II, bijlage 2.3.1). 

 
 
 

                                                           
31 In de nagenoeg zuurstofloze Schelde van de jaren ’70 en ’80 van de 20ste eeuw was het gereduceerde ammonium de belangrijkste 
stikstofcomponent. Vanaf het moment dat zuurstof beschikbaar kwam werd dit ammonium geoxideerd tot nitraat (nitrificatie). De oxidatie van 
gereduceerde N-verbindingen is samen met de oxidatie van organische koolstofverbindingen de (belangrijkste) oorzaak van de destijds zo lage 
zuurstofconcentraties. 
32 Kjeldahl stikstof is de som van organisch gebonden stikstof en ammonium. 

Figuur 9.10 Jaargemiddelde (maandelijkse metingen) ammonium- (links) en nitraatconcentraties 
(rechts) op twee meetstations in de zoete zone van de Zeeschelde (bron:Maris & Meire 
(2016)) 
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De ortho-fosfaatconcentratie is, onder invloed van een betere waterzuivering in het 
Scheldebekken, sterk gedaald. Het jaargemiddeld daalde van 0.55 à 0.75 mg P/l halverwege de 
jaren 1990 tot ca. 0.2 mg P/l sinds 2010. Hiermee wordt echter nog niet voldaan aan de 
milieukwaliteitsnorm (jaargemiddelde < 0.14 mg P/l). De totale fosforgehaltes vertonen geen 
duidelijke trend en liggen de laatste jaren met waarden rond of net boven 0.6 mg P/l ruim 
boven de geldende milieukwaliteitsnorm (zomerhalfjaargemiddelde < 0.14 mg P/l).  

Figuur 9.11 Evolutie van zomergemiddelde stikstofconcentraties, opgedeeld in de fracties organische stikstof 
(OrgN), nitriet (NO2-N), nitraat (NO3-N) en ammonium (NH4-N) voor meetstation Dendermonde 
(links) en Wetteren (rechts) (bron:Maris & Meire (2016)) 
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Dendermonde 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetteren 
   

 
 
 
Het water in het zoete estuarium is momenteel licht alkalisch (pH 7.8 – 8.1). De laatste jaren 
lijkt pH een positieve trend te vertonen wat wordt toegeschreven aan het toegenomen belang 
van fotosynthese (primaire productie) ten opzicht van respiratie (afbraak van organisch 
materiaal). Fotosynthese is een pH-verhogend proces, respiratie een verzurend (Maris & 
Meire, 2016). De totale alkaliniteit wordt bijna uitsluitend bepaald door het carbonaatsysteem 
en ligt gemiddeld rond 4,5 meq/l (wat overeenstemt met een bicarbonaatgehalte (HCO3

-) van 
ca. 250 mg/l). 

Figuur 9.12 Totaal fosforconcentraties (links, zomerhalfjaargemiddelde) en orthofosfaatconcentraties 
(rechts, jaargemiddelde) op twee meetpunten in het zoete estuarium (bron:Maris & Meire 
(2016)) 
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Dendermonde 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetteren 
   

 
 
 
Vegetatiezonering 

Zoutgehalte en overspoelingsfrequentie (of overspoelingsduur/droogvalduur) zijn de 
belangrijkste abiotische factoren die het voorkomen van vegetatietypes in het estuarium 
bepalen (Gyselings et al., 2011). Andere factoren die hierop ook een belangrijke impact 
hebben zijn de bodemsamenstelling en lokale waterhuishouding. Deze laatste wordt o.a. 
beïnvloed door de hoogteligging en de landschappelijke configuratie zoals afstand tot 
drainerende structuren (hoofdgeul, kreken en kreekjes), aanwezigheid van kommen e.d.m. 
(Gyselings et al., 2011; Van Braeckel et al., 2008) 

Overspoelingsfrequentie en -duur worden in belangrijke mate bepaald door de hoogteligging. 
Deze is op een schor nauw verweven met de vegetatiesuccessie. Als een standplaats in de 
litorale zone door sedimentatie hoger in het getijvenster komt te liggen, verlengt de 
droogvalduur. Bij voldoende lange droogvalduur kunnen pionierplanten zich vestigen. De 
aanwezigheid van planten versnelt de sedimentatie en het schor komt steeds hoger te liggen. 
Hierdoor verlengt de droogvalduur verder en kunnen andere soorten zich vestigen. Naarmate 
de plek hoger in het getijvenster komt te liggen daalt de overspoelingsfrequentie en –hoogte 
waardoor de aanvoer van sediment en de sedimentatiesnelheid afnemen. De 
pioniervegetaties zullen op een schor dus in regel lager liggen dan de latere successiestadia en 
de climaxvegetatie (Van den Bergh et al., 2001). 

Figuur 9.13 Jaargemiddelde (maandelijkse metingen) zuurtegraad (links) en alkaliniteit (rechts, titratie 
HCl) op twee meetpunten in het zoete estuarium (bron:Maris & Meire (2016)) 
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De vegetatietypes in het zoete deel van het estuarium verschillen niet wezenlijk van deze in 
het licht brakke deel. Gyselings et al. (2011) onderscheiden 17 vegetatietypes die ze groeperen 
in 5 hoofdtypes. Het hoofdtype biezen omvat vegetaties die worden gedomineerd door één 
soort (zeebies (Scirpus maritimus), bastaardbies (Scheunoplectus x kuekenthalianus) of ruwe 
bies (Scheunoplectus tabernaemontani)). Zij verdragen de hoogste oversspoelingsfrequentie (> 
90%) en zijn terug te vinden op het lage pionierschor (ca. 4.4 – 5 mTAW). Andere 
pioniervegetaties, gedomineerd door waterpeper (Polygonum hydropiper), rietgras (Phalaris 
arundinacea), grote kattenstaart (Lythrum salicaria) of blauwe waterereprijs (Veronica 
anagallis-aquatica ssp. anagallis-aquatica) en helofietenvegetaties gedomineerd door grote 
lisdodde (Typha, latifolia), liesgras (Glyceria maxima) en grote egelskop (Sparganium erectum) 
worden gegroepeerd in het hoofdtype kolonisatoren. Zij komen voor bij iets lagere 
overspoelingsfrequenties (optimum 85%), dus iets hoger in het tijvenster op wat het hoge 
pionierschor wordt genoemd (4.8 - 5.4 mTAW). Rietvegetaties groeien op de laagste delen van 
het eigenlijke schor met een optimum in overspoelingsfrequentie rond 75% (5 - 5.6 mTAW). 
Hoger op het schor komt het hoofdtype rietruigte voor (met naast riet (Phragmites australis) 
als dominante soort ook hoge bedekkingen van harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum), 
reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) of grote brandnetel (Urtica dioica)). Deze vegetaties 
vertonen een optimum in overspoelingsfrequenties rond 60% (5.2 - 5.8 mTAW) maar met een 
redelijk breed bereik. Hierdoor is er qua overspoelingsfrequentie overlap met het hoofdtype 
ruigte (met dominantie van harig wilgenroosje, reuzenbalsemien of grote brandnetel) en het 
hoofdtype bos en struweel die vooral voorkomen bij lagere overspoelingsfrequenties (> 5.5 
mTAW), maar ook met een redelijk breed bereik ((Gyselings et al., 2011). De pioniervegetaties 
met blauwe waterereprijs vallen onder habitat 3270. De hoofdtypes rietruigte en ruigte 
behoren tot habitat 6430, subtype met harig wilgenroosje. De overspoelde wilgenstruwelen en 
bossen behoren tot habitat 91E0, subtype wilgenvloedbos. 

Indien de dijken gepast beheerd worden, ontwikkelen ze zich, afhankelijk van het bij aanleg 
gebruikte bodemtype, al dan niet snel tot soortenrijke graslandtypes behorend tot de 
glanshavergraslanden (habitat 6510). 

 
 
 
 
 

Figuur 9.14 Voorkomen van opnames van de vegetatietypes in het zoete en licht brakke deel van het 
Schelde-estuarium in functie van de overspoelingsfrequentie. (bron: (Gyselings et al., 2011)) 
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9.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

In hoofdstuk ‘Samenvattende landschapsecologische systeembeschrijving’ wordt de 
historische landschapsontwikkeling in de Scheldevallei uitvoerig beschreven. 

9.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 9.2  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
1130 Estuaria >34 362,57 0,00 0,00 0,00 

Figuur 9.15 Zoete schorecotopen: kans van voorkomen langs de Schelde per OMES-segment (OS13 tem 
19) in functie van de hoogteligging (mTAW). OMES-segmenten OS15 tot en met OS19 liggen 
in de zoete zone. (bron: (Gyselings et al., 2011)) 
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3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot 
het Chenopodion rubri 

>34 1,34 0,00 0,00 0,00 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten >34 0,50 0,00 0,00 0,00 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 0,04 0,00 0,00 0,00 

6430_hw Verbond van harig wilgenroosje >34 22,06 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 14,85 14,84 0,43 0,07 

6510_hu Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 
(sensu stricto) 

20 14,36 14,35 0,00 0,00 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

26 0,01 0,00 0,00 0,00 

91E0_sf Zachthoutooibos >34 180,72 0,00 0,00 0,00 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 0,01 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   596,45 29,19 0,43 0,07 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 

 
 
 
 

9.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

De afname van de oppervlakte ondiep water in het estuarium (habitattype 1130) is negatief 
voor het ecologisch functioneren. Deze productieve zone is cruciaal in het voedselweb en 
vormt een belangrijk deel van het leefgebied van Europees beschermede vis- en vogelsoorten.  

Figuur 9.16 Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op basis van 
de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van 
emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, uitgave 2016 (De 
Saeger et al. 2016) 
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Door de afname van de oppervlakte intergetijdengebied en de toename van de getijdynamiek 
(tijamplitude, stroomsnelheid) komen habitattypes van het intergetijdengebied (3270, 6430 en 
91E0) onder druk te staan. De hoge dynamiek verhindert de ontwikkeling van nieuwe 
pioniervegetaties op de slik-schorgrens. Daar waar deze niet wordt verstevigd met breuksteen 
ontstaan veelal schorkliffen, is geen plaats voor pioniervegetaties en treedt geen 
schorverjonging op. Door de aanwezigheid van dijken kan de intergetijdezone ook niet verder 
landinwaarts verschuiven. 

De waterbodemkwaliteit in het estuarium is slecht. In deze deelzone vormen de zware 
metalen cadmium, koper en zink een probleem evenals vele toxische organische verbindingen 
(chryseen, DDT, dieldrin, ethylbenzeen, fenanthreen, fluorantheen, PCB’s, pyreen, styreen; 
tolueen en xyleen). De waterbodemkwaliteit is gedurende de laatste twee decennia niet 
verbeterd, in tegenstelling tot de waterkwaliteit  (Barneveld et al., 2018). Deze toxische stoffen 
worden opgenomen door biota en kunnen het voedselweb verstoren en de 
soortensamenstelling in het estuarium (habitattype 1130) negatief beïnvloeden. 

Niettegenstaande de waterkwaliteit de laatste twee decennia spectaculair verbeterd is, is ze 
nog niet goed. De Schelde is nu wel voldoende zuurstofrijk om een gevarieerd visbestand toe 
te laten, maar de nutriëntengehaltes zijn nog steeds erg hoog. Ze evolueerde van een 
oververvuild (hypertroof) naar een gewoon vervuild (geëutrofieerd) systeem. In het klassieke 
eutrofiëringsverhaal leiden verhoogde concentraties aan stikstof en fosfor tot buitensporige 
algenbloei. Wellicht zorgt de hoge troebelheid in het estuarium (o.m. veroorzaakt door de 
hoge dynamiek) voor lichtgebrek waardoor algenbloei niet kan optreden. Maar als 
lichtlimitatie optreedt, kunnen algen het nutriëntaanbod niet ten volle benutten waardoor een 
grote nutriëntvracht kan doorstromen naar afwaartse gebieden en de zee. Voor een goed 
functionerend estuarium (habitattype 1130) zijn lagere nutriëntengehaltes en een beter 
lichtklimaat noodzakelijk (Maris & Meire, 2016). 

Naast de te hoge nutriëntengehalten vormen ook toxische stoffen in de waterkolom van het 
estuarium (habitattype 1130) een probleem. Vooral polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
en een hele resem pesticiden komen in te hoge concentraties voor. In de zoete zone met lange 
verblijftijd en de Durme liggen de concentraties van het zware metaal arseen te hoog, in de 
zoete zone met korte verblijftijd die van zink (Barneveld et al., 2018). Deze toxische stoffen 
worden door biota opgenomen en kunnen het voedselweb verstoren en de 
soortensamenstelling in het estuarium (habitattype 1130) negatief beïnvloeden. 

Ook de intertidale habitattypes (3270, 6430 en 91E0) zouden gebaat kunnen zijn bij een betere 
waterkwaliteit. Frequente overspoeling met extreem voedselrijke water zou zelfs in deze van 
nature eutrofe systemen kunnen leiden tot een afname van de soortenrijkdom. Dit probleem 
wordt versterkt door de atmosferische stikstofdepositie. Daarnaast zijn pesticiden en andere 
toxische stoffen in het water en het sediment niet bevorderlijk voor de ontwikkeling en het 
functioneren van de habitattypes.  

De hoge zoetwaterafvoer bij piekdebieten is een laatste knelpunt voor het estuarium (1130). 
Deze wordt veroorzaakt door het verhoogd aandeel van verharde oppervlakte en cultuurland 
in het stroomgebied en door structurele ingrepen in de waterlopen van het stroomgebied 
gericht op een snelle afvoer van water. De verhoogde toevoer van zoet water bij piekdebieten 
veroorzaakt het afsterven van weinig mobiele brakwater(benthos)soorten en het versneld 
uitspoelen van zoetwater planktongemeenschappen naar de brakke zone waar ze afsterven 
(Van den Bergh et al., 2003). 
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Lage zoetwaterafvoer wordt veroorzaakt door het afleiden van debieten naar het Kanaal Gent-
Terneuzen in droge periodes omwille van internationale afspraken. Lage debieten vergroten 
de zoutintrusie en kunnen in geval van langdurige droogte het slibgehalte in het water van het 
estuarium (1130) vergroten door een proces van tidal pumping (Maris et al., 2016). 

Habitatype 6510 komt enkel voor op dijken. Het grootste knelpunt voor deze vegetaties is 
verruiging als gevolg van te voedselrijke bodems en de continue stikstofinput via depositie. Om 
civieltechnische redenen bestaat de afdeklaag van de dijken uit zware en voedselrijke klei. Het 
toegepaste begrazingsbeheer met schapen is veelal niet toereikend. In reeds verruigde situatie 
leidt het sowieso niet tot herstel, eerder tot een toename van de verruiging. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal 
maaien met afvoer de enige en beste optie. 

9.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen waarvoor geen gebiedsgerichte prioriteitstelling is opgemaakt 

Volgens de maatregelentabel (applicatie) wordt in deze deelzone gezocht naar geschikte 
locaties voor habitattypes 2310, 2330, 6230, 6230ha, 6410 en 7140 die typerend zijn voor 
voedselarme tot hooguit matig voedselrijke bodems. Gezien deze deelzone uitsluitend bestaat 
uit estuarien beïnvloede gebieden, zijn er hoegenaamd geen potenties voor deze habitattypes 
en moet er geen gebiedsgerichte prioriteitstelling voor opgemaakt worden. Dit geldt evengoed 
voor de habitattypes van niet estuariene voedselrijke standplaatsen waarvoor blijkbaar ook 
oppervlakte gezocht wordt binnen deze deelzone (6430_hf, 9160, 91E0_vn). 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Enkel voor habitattypes 6510 en 6510_hu wordt de kritische depositiewaarde overschreden. 
Binnen deze deelzone is dit type beperkt tot de dijken. Onder de huidige omstandigheden is bij 
aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer aangewezen of een zuiver 
maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 6510 in verruigde 
(geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal maaien met afvoer de 
enige en beste optie. 
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10 DEELZONE K - ESTUARIUM -ZOET – GGG (2300006_K) 

10.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

10.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie – bodem 

Algemene situering 

De gebieden in deze deelzone zijn projectgebieden van het Sigmaplan met een estuariene 
invulling onder vorm van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) met een 
gecontroleerd gereduceerd getij (GGG). Het betreft Lipperbroek (Hamme), Grote Wal, Kleine 
Wal en Zwijn (Hamme), het noordelijke deel van de Vlassenbroekse polder (Dendermonde) en 
Bergenmeersen (Wichelen). Het GOG-GGG Lippenbroek (10.3 ha) werd als pilootproject 
gerealiseerd in 2006, het GOG-GGG Bergenmeersen (40.7 ha) in 2013. De werken voor de 
inrichting van de GOG-GGG’s Grote Wal, Kleine Wal, Zwijn en Vlassenbroekse polder zijn op dit 
moment (2018) volop aan de gang. Ook buiten het habitatrichtlijngebied worden in de zoete 
zone GOG-GGG’s aangelegd. Het Zennegat (49.3 ha, Mechelen) ligt langs de Dijle net 
stroomopwaarts de Rupel en is functioneel sinds 2017. De Bunt net ten zuiden van de 
Durmemonding (56 ha, Hamme) wordt momenteel ingericht. 

 
 
 
 

Figuur 10.1 Situering van deelzone K – Estuarium zoet – GGG 
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Het Sigmaplan neemt Vlaanderen in bescherming tegen overstromingen. Bij extreme weers-
omstandigheden kunnen de Schelde en haar zijrivieren gevaarlijk hoge waterstanden bereiken 
en zelfs overstromen. Daarom investeert het Sigmaplan in stevigere en hogere dijken en een 
ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de riviervalleien. Zo krijgen de rivieren 
ruimte om te stromen én te overstromen. De watersnood van 1976 was de aanleiding voor het 
Sigmaplan. In 2005 werd het Sigmaplan aangepast aan de nieuwe wetenschappelijke inzichten. 
Sindsdien levert het plan ook een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen voor 
Vlaanderen. De meeste gecontroleerde overstromingsgebieden worden integraal als 
natuurgebied, sommige estuarien onder vorm van gecontroleerd gereduceerde 
getijdengebieden, andere als niet estuarien wetland.  Andere, veelal kleinere gebieden worden 
ontpolderd. Deze gebieden leveren een kleinere bijdrage aan de veiligheid (kleinere 
komberging) maar een grotere aan de natuurlijkheid. Nog andere gebieden  krijgen uitsluitend 
een natuurfunctie (zonder overstroming) onder vorm van niet estuarien wetland. De 
oppervlakte getijdenatuur die bijkomend nodig is om van de Schelde een robuust estuarien 
ecosysteem te maken, 2000 ha, (Adriaensen et al., 2005b) wordt geheel gerealiseerd door het 
Sigmaplan. 

Feitelijk is het inrichten van GGG-gebieden een uitwerking van de (PAS)herstelmaatregel 20.1 
‘Herstel van de hydrologie - structureel herstel op landschapsschaal’ waarbij de estuariene 
oppervlakte uitgebreid wordt met een reactivatie van natuurlijke processen. 

De bedoeling van het gecontroleerd gereduceerd getij is om de getijdecyclus zoals die in het 
estuarium verloopt, met variatie aan doodtij en springtij, na te bootsen in laag gelegen 
polders. Het maaiveld van deze polders ligt laag in vergelijking met het getij. Bij een 
eenvoudige ontpoldering zouden door de hoge overspoelings¬frequentie uitsluitend slikken 
ontstaan. Een snelle sedimentatie is weliswaar te verwachten, maar het zou toch vele jaren 
kunnen duren eer zich planten vestigen en de schorontwikkeling op gang komt. Bovendien is 
een maaiveldverhoging door sedimentatie niet wenselijk omdat hierdoor het waterbergend 
vermogen (veiligheidsfunctie) afneemt. Met het gecontroleerde gereduceerde getij tracht men 
op een zo groot mogelijke oppervlakte van het overstromingsgebied (de voormalige polder) 
overspoelingsfrequenties te introduceren zoals die optreden op buitendijkse schorren. 

Topografie en hydrografie 

De overstromingsgebieden met gecontroleerd gereduceerd getij worden aangelegd in laag 
gelegen Scheldepolders. De gebieden zijn relatief vlak maar enig reliëf kan aanwezig zijn onder 
vorm van pleistocene donken, holocene stuifzanden en kronkelwaarden. 

In deze polders stromen geen waterlopen van enige betekenis. 

Geohydrologie en geomorfologie 

Voor de beschrijving van de geohydrologie verwijzen we naar de beschrijving voor deelzones 
M ‘Polders en laaggelegen alluviale gebieden’ en E ‘Estuarium lichtbrak – GGG’  

Grondwaterdynamiek 

Zie beschrijvingen voor deelzones E en J. 

Grondwaterchemie 

Zie beschrijvingen voor deelzones E en J. 
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Oppervlaktewaterdynamiek 

Zie beschrijvingen voor deelzone E. 

Oppervlaktewaterchemie 

Zie beschrijvingen voor deelzones E en J. 

Vegetatiezonering 

Zie beschrijvingen voor deelzone E. 

10.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

In hoofdstuk ‘Samenvattende landschapsecologische systeembeschrijving’ wordt de 
historische landschapsontwikkeling in de Scheldevallei uitvoerig beschreven. 

10.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 10.1  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
1130 Estuaria >34 47,56 0,00 0,00 0,00 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten >34 1,37 0,00 0,00 0,00 

6430_hw Verbond van harig wilgenroosje >34 0,36 0,00 0,00 0,00 

6510 Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 
(subtype onbekend) 

20 1,09 1,09 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 8,97 8,97 0,00 0,00 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

26 0,33 0,00 0,00 0,00 

91E0_sf Zachthoutooibos >34 2,35 0,00 0,00 0,00 

91E0_va Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos 

28 0,40 0,00 0,00 0,00 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 0,89 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   63,32 10,06 0,00 0,00 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 
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Figuur 10.2 Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op basis 
van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van 
emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, uitgave 2016 
(De Saeger et al. 2016) 
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10.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

Voor de knelpunten inzake estuariene habitattypes wordt verwezen naar deelzone C en D. De 
geplande/uitgevoerde natuurontwikkeling in gebieden van deze deelzone zijn een feitelijke 
uitwerking van de (PAS)herstelmaatregel 20.1 ‘Herstel van de hydrologie - structureel herstel 
op landschapsschaal’ waarbij de estuariene oppervlakte uitgebreid wordt met een reactivatie 
van natuurlijke processen. 

Habitatype 6510 komt enkel voor op dijken. Het grootste knelpunt voor deze vegetaties is 
verruiging als gevolg van te voedselrijke bodems en de continue stikstofinput via depositie. Om 
civieltechnische redenen bestaat de afdeklaag van de dijken uit zware en voedselrijke klei. Het 
toegepaste begrazingsbeheer met schapen is veelal niet toereikend. In reeds verruigde situatie 
leidt het sowieso niet tot herstel, eerder tot een toename van de verruiging. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal 
maaien met afvoer de enige en beste optie. De landzijde van de overstromingsdijken wordt 
verstevigd met open steenasfalt (OSA) waarop een relatief dunne leeflaag wordt aangebracht. 
Maaibeheer kan hier snel tot verschraling en de ontwikkeling van habitattype 6510 leiden. 
Afhankelijk van de overstromingsfrequentie kan de slechte waterkwaliteit (nutriënten) de 
ontwikkeling verhinderen. Gezien overstromingen hooguit enkele keren per jaar zullen 
optreden en de hoge stroomsnelheden op de dijkhelling sedimentatie van voedselrijk 
sediment onmogelijk maken lijkt de potentiële impact gering. 

10.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen die niet in de maatregelentabel (applicatie) opgenomen zijn 

Na het instellen van het getij in deze poldergebieden het estuariene habitatype 3270 (Rivieren 
met slikoevers Chenopodium rubri) tot ontwikkeling komen. Gezien de hoge KDW van dit 
habitattype worden geen overschrijdingen verwacht. 

Aangewezen habitattypen waarvoor geen gebiedsgerichte prioriteitstelling is opgemaakt 

Volgens de maatregelentabel (applicatie) wordt in deze deelzone gezocht naar geschikte 
locaties voor habitattype 6230. Gezien deze deelzone in de toekomst uitsluitend uit estuarien 
beïnvloede gebieden zal bestaan, zijn er hoegenaamd geen potenties voor dit habitattype en 
moet er geen gebiedsgerichte prioriteitstelling voor opgemaakt worden. Bovendien zijn de 
natuurdoelstellingen in deze deelzone (projectgebieden van het Sigmaplan) reeds vastgelegd 
via beslist beleid. 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Enkel voor habitattypes 6510 wordt de kritische depositiewaarde overschreden. Binnen deze 
deelzone komt dit type enkel voor op dijken. Onder de huidige omstandigheden is bij 
aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer aangewezen of een zuiver 
maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 6510 in verruigde 
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(geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal maaien met afvoer de 
enige en beste optie. 
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11 DEELZONE L - ESTUARIUM ZOET - ONTPOLDERING 
(2300006_L) 

11.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

11.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

De gebieden van deze deelzone liggen verspreid langsheen het zoete deel van de Zeeschelde, 
de Durme en de Nete. Langsheen de Zeeschelde zijn reeds een aantal ontpolderingen 
uitgevoerd: 13 ha in Heusden (afwerking in 2006), 18 ha in de Wijmeers in Wichelen en Berlare 
(2015) en 1.6 ha net stroomopwaarts de monding van de Paddebeek in Dendermonde33 (2003) 
. Momenteel zijn de inrichtingswerken aan de ontpolderingen van het Groot Schoor in Hamme 
lopende (24.4 ha) en deze van Uiterdijk in Dendermonde(11.7 ha) zullen dit jaar starten. Langs 
de Durme zijn in deze deelzone ontpolderingen gepland in Potpolder I (ca. 80 ha) en de Polder 
van Waasmunster (ca. 10 ha) waarvan de inrichting in 2020 zal worden opgestart. De 
ontpolderingen Groot Broek (58 ha) en Klein Broek (37.6 ha) in Temse worden op dit moment 
ingericht, maar liggen niet in SBZ en vallen dus buiten deze deelzone. Langsheen de Beneden-
Nete in Anderstad/Lier is ook nog een ontpoldering voorzien (11.9 ha) waarvan de inrichting 
momenteel uitgewerkt wordt en die opgenomen is in deze deelzone. 

 
 

                                                           
33 Dit kleine ontpoldrede gebiedje is cartografisch meegenomen in deelzone J. 

Figuur 11.1 Situering van deelzone L – Estuarium zoet – ontpoldering 
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Het Sigmaplan neemt Vlaanderen in bescherming tegen overstromingen. Bij extreme weers-
omstandigheden kunnen de Schelde en haar zijrivieren gevaarlijk hoge waterstanden bereiken 
en zelfs overstromen. Daarom investeert het Sigmaplan in stevigere en hogere dijken en een 
ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de riviervalleien. Zo krijgen de rivieren 
ruimte om te stromen én te overstromen.  De watersnood van 1976 was de aanleiding voor 
het Sigmaplan. In 2005 werd het Sigmaplan aangepast aan de nieuwe wetenschappelijke 
inzichten. Sindsdien levert het plan ook een belangrijke bijdrage aan de Europese 
natuurdoelen voor Vlaanderen. De meeste gecontroleerde overstromingsgebieden worden 
integraal als natuurgebied, sommige estuarien onder vorm van gecontroleerd gereduceerde 
getijdengebieden, andere als niet estuarien wetland.  Andere, veelal kleinere gebieden worden 
ontpolderd. Deze gebieden leveren een kleinere bijdrage aan de veiligheid (kleinere 
komberging) maar een grotere aan de natuurlijkheid. Nog andere gebieden  krijgen uitsluitend 
een natuurfunctie (zonder overstroming) onder vorm van niet estuarien wetland. De 
oppervlakte getijdenatuur die bijkomend nodig is om van de Schelde een robuust estuarien 
ecosysteem te maken, 2000 ha, (Adriaensen et al., 2005b) wordt geheel gerealiseerd door het 
Sigmaplan. 

Feitelijk is estuarien herstel onder vorm van ontpolderen een uitwerking van de (PAS)-
herstel¬maatregel 20.1 ‘Herstel van de hydrologie - structureel herstel op landschapsschaal’ 
waarbij de estuariene oppervlakte uitgebreid wordt met een reactivatie van natuurlijke 
processen. 

Bij een ontpoldering wordt een bres aangebracht in de dijk of wordt de dijk volledig verwijderd 
waardoor er opnieuw een vrije doorgang ontstaat tussen het estuarium en het ontpolderde 
gebied. In laag gelegen polders zou dit leiden tot het ontstaan van slikken en open water 
(100% van de oppervlakte overstroomt bij elk getij). Ondanks de te verwachte sedimentatie 
zou dit slikstadium lang stand kunnen houden. Onder meer daarom, maar zeker ook in functie 
van veiligheid, worden dergelijke laag gelegen polders in het Sigmaplan ingericht als 
gecontroleerd gereduceerde getijdengebieden. Hoger gelegen polders en opgehoogde 
gebieden komen in aanmerking voor ontpoldering. Gebieden waarvan het maaiveld hoger ligt 
dan het hoogwaterpeil moeten worden afgegraven (Stort van Hingene, Stort Ballooi en de als 
zandstock gebruikte Fasseitpolder). Bij hoger gelegen polders (Groot Schoor) kan gewerkt 
worden met een eenvoudige bres in de dijk. De Burchtse Weel is feitelijk geen ontpoldering, 
maar een aantakking. Hier is geen bres in de dijk gemaakt maar een laaggeplaatste in- en 
uitwateringssluis aangelegd (Oosterlee et al., 2015).  Deze constructie is echter zo 
gedimensioneerd dat bij volledige opening een volledige komberging mogelijk is en dat de 
getijdynamiek in het aangetakte gebied nagenoeg niet verschilt van de buitendijkse dynamiek. 
Deze aantakking lijkt dus zeer sterk op een ontpoldering met dat verschil dat de inlaat geregeld 
kan worden indien gewenst. 

Doorgaans wordt voorgesteld om bij ontpolderen te vertrekken van een voldoende laag 
maaiveld tussen 0.5 en 1 m onder GHW met een rivierwaartse helling. Dit betekent dat het 
gehele gebied bij elk getij zal overstromen (overspoelingsfrequentie van 100%) en dat in eerste 
instantie uitsluitend slikken ontstaan. Afhankelijk van o.a. de hoogteligging en het 
sedimentgehalte van het water zal een min of meer snelle sedimentatie optreden. Doorgaans 
gaat dit gepaard met een nivellering van het reliëf waarbij het hele gebeid ophoogt tot het 
gemiddeld hoogwaterpeil. In het nieuw afgezet sediment ontwikkelt zich een dendritisch 
krekenstelsel met een oeverwal-komgrondsysteem. Op de iets hoger gelegen oeverwallen met 
iets grovere sedimenten kunnen zich de eerste pionierplanten vestigen waardoor de oeverwal 
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zich kan accentueren. Oeverwallen komen hoger te liggen en kreken diepen zich verder uit. Op 
langere termijn zal het maaiveld in het grootste deel van gebied voldoende hoog komen te 
liggen en voldoende gedraineerd zijn voor vegetatievestiging. Hoe lang vegetatievestiging op 
zich laat wachten is afhankelijk van de hoogteligging in de uitgangssituatie en de 
sedimentatiesnelheid en is niet goed te voorspellen (Mertens et al., 2015; Speybroeck et al., 
2011).  

Topografie en vegetatieontwikkeling 

In Heusden werd een nieuwe dijk 100 tot 200 m landinwaarts gelegd en werd een bres 
gemaakt in de oude dijk. Het ontpolderde gebied had een hoogteligging tussen 4 en 5.5 mTAW 
(GHW ligt rond 4.6 mTAW). Na ontpoldering trad sedimentatie op en in 2017 ligt het maaiveld 
in nagenoeg het hele gebied boven 5 mTAW (Van Braeckel et al., 2017). In 2013 was er nog 
een kleine oppervlakte slik aanwezig maar het grootste deel was begroeid met 
wilgenvloedbos, rietvegetaties, ruigtes en pioniervegetaties (Vandevoorde & Van Lierop, 
2017). 

Het ontpolderde zuidelijk deel van de Wijmeers was een vlakke polder met maaiveld tussen 4 
en 4.5 mTAW. Na ontpoldering trad sedimentatie op waardoor het maaiveld na één jaar ca. 10 
tot 20 cm hoger komt te liggen (Van Braeckel et al., 2017).  

Net stroomopwaarts de Paddebeek werd de nieuwe Sigmadijk in 2003 20 tot 40 meter dieper 
landinwaarts gelegd. Vanwege de verwachte erosie werden aan de rivierzijde twee terrassen 
(ca. 4.8 mTAW en 4.9-5 mTAW, bij GWH van 5.25 mTAW) aangelegd. Nadien trad er een trage 
geleidelijke sedimentatie op waardoor de hele zone een maaiveldhoogte heeft rond 5 mTAW 
(Speybroeck et al., 2011). In 2013 was er bijna geen slik meer aanwezig. De hele zone was 
begroeid met vnl. wilgenvloedstruweel (91E0_sf) en rietvegetaties (Vandevoorde & Van 
Lierop, 2017). 

Uiterdijk en Groot Schoor in Hamme zijn twee bestaande overstromingsgebieden die in het 
kader van het Sigmaplan ontpolderd worden. Tot 2017 waren de gebieden in gebruik als akker 
(vnl. maïs, maar ook wel eens aardappelen) die beschermd werden door een lagere niet al te 
stevige dijk, die bij stormtijen in de winter af en toe overstroomden. Het zijn beiden relatief 
vlakke gebieden met een hoogteligging tussen 4.7 en 5 mTAW (0.5 -0.9 m onder GHW). 

Potpolder I ligt aan de voet van de Wase cuesta en heeft een hoogteligging tussen 4 en 4.5 
mTAW, het GHW op de Durme ligt hier rond 5.9 mTAW. In de noordwesthoek van het 
ontpolderingsgebied stijgt het reliëf op de cuestahelling tot 16 mTAW. Hier bevindt zich een 
relatief laag gelegen (5-6.5 mTAW) bronbosje (91E0_vc). De Polder van Waasmunster is een 
opgehoogd gebied dat momenteel grotendeels een akkergebruik kent met een hoogteligging 
tussen 4.8 en 6.5 mTAW. Voor ontpoldering zal het gebied afgegraven moeten worden.  

Het te ontpolderen gebied in Anderstad is momenteel een laaggelegen (5-5.5 mTAW, bij GHW 
rond 5.5 mTAW) overstromingsgebied met plassen, wilgenvloedbossen (91E0_sf) en 
moerasvegetaties. Bedoeling is om een nevengeul te creëren waardoor het hele gebied onder 
invloed van het getij komt te staan. 

Voor de verdere landschapsecologische beschrijving wordt verwezen naar de beschrijving voor 
deelzone J Estuarium zoet. 
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11.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

In hoofdstuk ‘Samenvattende landschapsecologische systeembeschrijving’ wordt de 
historische landschapsontwikkeling in de Scheldevallei uitvoerig beschreven. 

11.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 11.1  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
1130 Estuaria C 17,15 0,00 0,00 0,00 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten >34 0,43 0,00 0,00 0,00 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 0,11 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 2,29 1,65 0,07 0,00 

91E0_sf Zachthoutooibos >34 6,68 0,00 0,00 0,00 

91E0_va Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos 

28 0,29 0,00 0,00 0,00 

91E0_vc Goudveil-essenbos 28 0,12 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   27,07 1,65 0,07 0,00 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 
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11.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

In de actuele situatie komen in deze deelzone amper habitattypes voor. De reeds ontpolderde 
gebieden staan onder invloed van getij en behoren tot habitattype 1130. In Heusden en 
Paddenbeek zijn reeds wilgenvloedstruwelen (91E0_sf) tot ontwikkeling gekomen, welk buiten 
rechtstreekse invloed van het getij ook voorkomen in het overstromingsgebied van Anderstad.  
Na ontpoldering van de andere gebieden zal de oppervlakte 1130 verder toenemen en zullen 
de estuariene habitattypes 3270, 6430_hw en 91E0_sf tot ontwikkeling komen. De knelpunten 
voor deze habitattypes zijn beschreven voor deelzone J. 

In Porpolder I (Sombeekse Meersen) langs de Durme ligt aan de voet van de cuesta een 
bronsbosje met zeer waardevolle en zeldzame vegetatie (op habitatkaart 91E0_va en 
91E0_vc). Bij eenvoudige ontpoldering zou het bosje overspoelen bij springtij (hoogteligging; 5 
– 6.5 m TAW). Alhoewel de impact van overspoeling met Durmewater op dit door een 
continue aanvoer van grondwater gekenmerkte vegetatietype niet gekend is, moet, gezien de 
regionale zeldzaamheid van het type,  de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd worden. 

Op de dijken worden ook in deze deelzone een kleine oppervlaktes het habitattype 6510 
aangetroffen. Het grootste knelpunt voor deze vegetaties is verruiging als gevolg van te 

Figuur 11.2 Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op basis 
van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik maakt 
van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, uitgave 
2016 (De Saeger et al. 2016) 
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voedselrijke bodems en de continue stikstofinput via depositie. Om civieltechnische redenen 
bestaat de afdeklaag van de dijken uit zware en voedselrijke klei. Het toegepaste 
begrazingsbeheer met schapen is veelal niet toereikend. In reeds verruigde situatie leidt het 
sowieso niet tot herstel, eerder tot een toename van de verruiging. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal 
maaien met afvoer de enige en beste optie. 

11.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen die niet in de maatregelentabel (applicatie) opgenomen zijn 

Na het ontpolderen zal de invloed van het getij in deze gebieden ook het habitattype 3270 tot 
ontwikkeling komen. Dit habitattypes is gezien de frequente overspoeling met voedselrijk 
Scheldewater relatief ongevoelig voor stikstofdepositie. Een overschrijding van de KDW wordt 
dus niet verwacht. 

Aangewezen habitattypen waarvoor geen gebiedsgerichte prioriteitstelling is opgemaakt 

Volgens de maatregelentabel (applicatie) wordt in deze deelzone gezocht naar geschikte 
locaties voor habitattype 6230. Gezien deze deelzone in de toekomst uitsluitend uit estuarien 
beïnvloede gebieden zal bestaan, zijn er hoegenaamd geen potenties voor dit habitattype en 
moet er geen gebiedsgerichte prioriteitstelling voor opgemaakt worden. Bovendien zijn de 
natuurdoelstellingen in deze deelzone (projectgebieden van het Sigmaplan) reeds vastgelegd 
via beslist beleid. 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Enkel voor habitattypes 6510 wordt de kritische depositiewaarde overschreden. Binnen deze 
deelzone komt dit type enkel voor op dijken. Onder de huidige omstandigheden is bij 
aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer aangewezen of een zuiver 
maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 6510 in verruigde 
(geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal maaien met afvoer de 
enige en beste optie. 
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12 DEELZONE M - POLDERS EN LAAG GELEGEN 
ALLUVIALE GEBIEDEN - BUITEN SIGMAPLAN 
(2300006_M) 

12.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

Dit hoofdstuk geeft een algemene landschapsecologische systeembeschrijving voor alle 
deelzones in de Polders en laag gelegen alluviale gebieden (deelzone M, N en O). 

12.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

Deelzone M bestaat uit een hele reeks veelal kleinere poldergebieden in de alluviale vallei van 
de Zeeschelde in de ecoregio van de polders en Getijdenschelde. Het zijn deelgebieden van 
SBZH BE2300006 die geen projectgebied zijn van het Sigmaplen. Het betreft een klein deel van 
de Polder van Kruibeke (Kortbroek) (Kruibeke), de Polder van Niel en Zuidelijk eiland (Niel, 
Bornem), de Gebuispolder (Bornem, Puurs), Zwarte beek (Willebroek), Hingenebroekpolder 
(Bornem), de Nieuwe Polder (bij schor Temsebrug in Bornem), het Graafschap (Bornem), 
Molsbroek (Lokeren), Naillebroek (Hamme), Polder Sint Amands (Sint Amands), Armenputten 
(Dendermonde), Scheldebroeken (Zele, Berlare). 

 
 Figuur 12.1 Situering van deelzone BE2300006-M Polders en laag gelegen alluviale gebieden buiten 

Sigmaplan 
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De Instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium (Adriaensen et al., 2005b) dienden in 
2005 als basis voor het actualiseren van het Sigmaplan. Naast beveiliging tegen overstroming 
voorziet het nieuwe Sigmaplan ook in de benodigde extra ruimte om deze 
natuurdoelstellingen duurzaam te realiseren. De geplande natuurontwikkelingen van het 
Sigmaplan bieden samen met de aanwezige natuur in de beschermde natuurgebieden 
erbuiten, waaronder de SBZ-H-deelgebieden van deze deelzone, voldoende ruimte en 
geschikte condities om de zgn. IHD-Z te verwerkelijken (Adriaensen et al., 2005a). In deze 
gebieden wordt minimaal een behoud van de actuele natuurkwaliteit (situatie 2005) 
nagestreefd maar optimalisatie ervan zonder extra ruimtebeslag of negatieve impact op het 
aanpalende landgebruik is wenselijk. 

Topografie en hydrografie 

De topografie in de alluviale vallei is vlak. De hoogteligging neemt toe van stroomaf naar 
stroomop en is afhankelijk van het moment van inpolderen. Hoe later dit gebeurde hoe hoger 
de polders liggen. De slikken en schorren groeien namelijk in de hoogte mee met het 
waterpeil. In het stroomafwaarts deel van de Scheldevallei (tussen de Rupelmonding en 
Hoboken ligt de alluviale vlakte tussen 0 en 2 mTAW, in de Kalkense meersen tussen 3 en 5 
mTAW. In de Durmevallei varieert dit van ca. 1.5 m in Tielrodebroek tot ca. 4 mTAW in het 
Molsbroek. 

De laag gelegen alluviale vlakte wordt gedraineerd door een aangelegd grachtensysteem dat 
gravitair via terugslagkleppen naar het estuarium afwatert bij laag water, of getijonafhankelijk 
via pompgemalen (bv. Kalkense Meersen, Vlassenbroekse polder). Er stromen ook kleinere 
waterlopen uit de hoger gelegen gebieden (Wase en Boomse cuesta, interfluvia van de 
Vlaamse vallei) in de polders welke aantakken op het aangelegd grachtenstelsel 

 Figuur 12.2 Digitaal hoogtemodel deelzone M 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pagina 146 van 320 Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (46) www.inbo.be 

Geohydrologie 

Stroomopwaarts Antwerpen bestaat de bodem van de polders en de alluviale vallei uit 
Holocene perimariene (de stroomafwaartse delen en de Durmevallei) en fluviatiele afzetting 
(stroomopwaartse delen) die naargelang de dynamiek van het toenmalige afzettingsmilieu 
variëren van zand tot klei. Klei dat, zeker in het perimariene deel, de grootste oppervlakte 
bedekt, werd afgezet onder laagenergetische omstandigheden. Zand werd onder hoog 
energetische omstandigheden afgezet door de rivier, in de nabijheid van de stroomgeul of van 
kreken in het getijdengebied. Hieronder komt vrij algemeen het zogenaamde oppervlakteveen 
voor, als het niet is ontgonnen. Onder de Holocene sedimenten treft men de Pleistocene 
eolische en fluviatiele opvullingssedimenten van Weichseliaan ouderdom aan. Lokaal komen 
donken voor die bestaan uit opduikingen van de Pleistocene afzettingen al dan niet bedekt 
met Holocene eolische afzettingen (stuifzanden) (zie deelzone P, Q en R). 

De quartaire lagen rusten op tertiaire lagen die al dan niet waterdoorlatend zijn. Deze tertiaire 
lagen vertonen allen een van zuid naar noord aflopende helling, waardoor ze opeenvolgend 
dagzomen naarmate we stroomopwaarts langs de Schelde bewegen (zie Figuur 12.3, Figuur 2.4 
en Figuur 12.4).  

- Ten noorden van de Rupelmonding wordt de ondergrond gevormd door de formatie 
van Boom, met een dikke waterondoorlatende kleilaag.  

- Formatie van Zelzate (tot net voor de Durmemonding) met vnl. kalkhoudende zanden 
van het Lid van Ruisbroek, glauconiet- en glimmerhoudende zanden van het Lid van 
Bassevelde. 

- Formatie van Maldegem (tot de Dendermonding): met een afwisseling van zandige en 
kleiige lagen, waaronder een dikke kleilaag de zgn. Bartoonklei (Lid van Ursel, Lid van 
Asse). 

- Formatie van Lede (tot net voor Schoonaarde): kalkhoudend tot kalkrijk zand. 
- Formatie van Gentbrugge (tot Gent): groen-grijsgroen zand van Lid van Vlierzele, 

blauwgrijze tot donkergrijze klei van Lid van Merelbeke. 
- Formatie van Tielt (zuidelijkste Scheldebochten in Wichelen, Wetteren en Melle): fijn 

zand met zandsteen,  glauconeit en glimmer van Lid van Egem. 

Het freatische grondwater (de bovenste niet door een ondoorlatende laag afgesloten 
grondwaterlaag) bevindt zich in de holocene en pleistocene afzettingen en eventueel de 
bovenste tertiaire lagen als deze waterdoorlatend zijn34. Stroomopwaarts de Rupelmonding 
liggen de quartaire lagen direct op de ondoorlatende laag van de Boomse klei. Grofweg tussen 
Rupel- en Dendermonding vormen de ondoorlatende kleilagen van de formatie van Maldegem 
(lid van Zomergem en lid van Ursel) de absolute ondergrens van de freatisch laag. Hier 
bovenop liggen de zandige quartaire en tertiaire sedimenten (formatie van Zelzate en 
bovenste lagen van de formatie van Maldegem). De dikte van dit watervoerend pakket neemt 
geleidelijk af naar het zuiden. Verder stroomopwaarts vormen de kleilagen van de formatie 
van Gentbrugge (lid van Merelbeke) de ondergrens van het freatisch grondwater en bevindt 
het grondwater zich in de zandige quartair en tertiaire lagen (lid van Vlierzele en Formatie van 
Lede). 

 

                                                           
34 Slecht- en ondoorlatende kleilagen in de holocene afzettingen kunnen lokaal de grondwaterstroming beïnvloeden en infiltratie of kwel lokaal 
verhinderen, maar omdat deze kleilagen nergens erg dik en aangesloten zijn wordt het holoceen complex als watervoerend beschouwd. 
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 Figuur 12.3 Tertiair geologische kaart 
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Figuur 12.4 Geologische noord-zuid doorsnede Leopoldkanaal (rechts) – Zwalm (links) (bron: https://dov.vlaanderen.begeraadpleegd op 7/02/2018) 

https://dov.vlaanderen.be/
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Figuur 12.5 Geologisch profiel door de Scheldevallei in Bornem (Adams et al., 2002) 

Figuur 12.6  Schematische hydrogeoligische NZ-doorsnede doorheen de Scheldevallei ter hoogte van de 
Vlassenbroekse Polder op basis van de HCOV kartering. HCOV0140: Holocene fluviatiele 
afzettingen en veenlagen (grijs), HCOV0150: Pleistocene eolische afzettingen (donkerblauw), 
HCOV0160: Pleistocene periglaciale fluviatiele afzettingen (groen), HCOV0500: Bartoon 
aquitardsysteem -formatie van Maldegem (oranje), HCOV0600: Ledo-Paniseliaan-
Brusseliaan aquifersysteem (rood) (THV Sigma Schelde, 2009) 
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Grondwaterdynamiek 

De Scheldepolders en alluviale gebieden liggen lager dan de omliggende zandgronden van de 
Wase en Boomse cuesta en die van de Pleistocene riviervalleien. Bovendien ligt het maaiveld 
lager dan het hoogwaterpeil in de Schelde en lager dan het maaiveld en de watertafel in de 
schorren. De meeste polders zijn of waren in landbouwgebruik en worden via een uitgebreid 
stelsel van drainagegrachten ontwaterd, gravitair bij laag water of getijonafhankelijk door 
middel van pompgemalen.  

Grondwater stroomt toe uit de omliggende hogere gebieden. Aan de grens van de alluviale 
vallei met de hogere gronden bevindt zich veelal een (smalle) kwelzone waar grondwater 
uittreedt. Ten noorden van de Durmemonding bestaat het infiltratiegebied uit de redelijk steile 
zuid(west)flanken van de Wase en Boomse cuesta. Het infiltratiegebied is klein ten opzichte 
van de polders, de kwelzones en de kweldruk zijn bijgevolg gering (Cabus, 1999; Lefevere, 
2004) (interpretatie data Monitoring Sigmaplan). Stroomopwaarts de Durmemonding stroomt 
het grondwater toe uit de hogere zandgronden van de Vlaamse vallei. De infiltratiegebieden 
zijn hier groter maar door de geringe niveauverschillen is ook hier geen al te grote kweldruk te 
verwachten. Kwelzones zijn o.a. vastgesteld aan de zuidrand van de Vlassenbroekse polder (De 
Becker et al., 2004; THV Sigma Schelde, 2009) en in de Kalkense Meersen net onder de 
noordelijke steilrand die de grens vormt tussen de alluviale vallei en de pleistocene zanden 
(Degezelle et al., 2004). Daar waar de Schelde tegen de hogere gronden aan stroomt kan 
grondwater uit de infiltratiegebieden onder de Schelde door stromen naar polders op de 
andere Scheldeoever. Dat dit het geval is in Grote Wal – Zwijn (gemeente Hamme) illustreren 
Figuur 12.12 tot en met Figuur 12.15 (THV Sigma Schelde, 2009).  

Daar er een hydraulische gradiënt optreedt van het estuarium naar de lager gelegen alluviale 
vallei is het ook mogelijk dat water uit het estuarium infiltreert en ondergronds naar de 
polders stroomt (zie bv. Vlassenbroekse Polder in Figuur 12.13 en Figuur 12.14). Het waterpeil 
in de Schelde staat het grootste deel van de tijd hoger dan het drainageniveau in de polders en 
de grondwaterpeilen in de schorgebieden liggen ook enkele meters hoger. Dat dergelijke 
waterstromen effectief optreden bewijst het vastgestelde getijeffect in het ondiepe 
grondwater in de Bazelse polder (Lefevere, 2004). Ook de zeer hoge mineraalgehaltes in het 
grondwater in de polders wijzen in deze richting (zie volgende paragraaf).  

Vereenvoudigd gesteld kunnen polders en laag gelegen alluviale gebieden hydrologisch 
beschouwd worden als vergaarbakken voor grondwater dat toestroomt uit de hoger gelegen 
gebieden en die tevens aangevuld worden door infiltratie vanuit het estuarium en 
oppervlaktewater (in de zomer) en door neerslag. In natte periodes stijgt het grondwaterpeil 
boven het door de mens ingestelde drainageniveau en wordt water afgevoerd naar het 
estuarium. In droge periodes met hoge verdamping (evapotranspiratie) daalt het 
grondwaterpeil onder dit drainageniveau en infiltreert water uit het grachtenstelsel. Dit 
betekent dat de grondwaterdynamiek op de meeste plaatsen bepaald wordt door de hoogte 
van het maaiveld, het ingestelde drainageniveau, de dichtheid aan drainagegrachten en de 
doorlatendheid van de bovenste bodemlagen. De dynamiek verschilt dus van polder tot 
polder. Figuur 12.7 tot Figuur 12.11 geven een beeld van deze variatie in enkele polders waar 
de hydrologie wordt opgevolgd. 

In de Bazelse Polder treedt er aan de voet van de cuesta kwel op. De grondwatertafel vertoont 
er geringe schommelingen, met stijghoogtes het hele jaar op of boven het drainageniveau. 
Verder naar het oosten wordt het verschil tussen hoogste (GHG) en laagste 
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grondwaterstanden (GLG) groter. De GHG ligt boven het drainageniveau en dicht tegen 
maaiveld, de GLG zakt onder het drainageniveau. Vlak tegen de Schelde zakt de GLG minder 
diep weg en staat het grondwater het ganse jaar even hoog als of hoger dan het 
oppervlaktewater (Figuur 12.7). 

De hoge hoogteligging en het lage drainageniveau zorgen in het Zwijn (Hamme) voor relatief 
lage grond¬water¬standen ten opzichte van maaiveld (Figuur 12.8). De grondwatertafel 
vertoont een duidelijk oost-west verhang. Grondwater stroomt toe vanuit de 
infiltratiegebieden op de rechteroever (en eventueel ook vanuit de Schelde). Aan de oostzijde, 
tegen de Schelde aan, staat het grondwater het hele jaar door hoger dan het drainageniveau. 
In de lager gelegen centrale en westelijke delen schommelt de watertafel enkele dm onder tot 
enkele dm boven het drainageniveau.  

In het Weijmeerbroek (Waasmunster), tussen Durme en Oude Durme, staat het grondwater in 
het winterseizoen dicht bij het maaiveld en ruim (50-60 cm) boven het drainageniveau (Figuur 
12.10). Extra water stroomt in deze periode oppervlakkig af naar de drainagegrachten. In de 
zomer daalt het grondwaterpeil meer dan een meter en duikt dan onder het drainagepeil. Het 
verhang in de grondwatertafel indiceert een noord-zuid gerichte grondwaterstroming (met 
voeding uit de Durme of onder de Durme door) naar de drainerende Oude Durme (die als 
drainerende structuur werkt voor de landbouwgebieden ten zuiden van de Oude Durme en bij 
laag water afwatert naar de Durme).  

In de Vlassenbroekse Polder verloopt de drainage via een grote gracht in het laagst gelegen 
zuidelijke deel en een pompgemaal net ten noorden van Baasrode. De grondwatertafel 
vertoont een noord-zuid verhang parallel aan het maaiveld, wat duidt op mogelijke voeding 
vanuit de Schelde. Ten zuiden van de afwateringsgracht, tegen de steilrand aan, stijgt de 
grondwatertafel opnieuw. Hier stroomt grondwater toe uit de pleistocene gronden van 
Vlaamse vallei. Het winters grondwaterpeil staat overal in de polder enkele dm boven het 
drainageniveau. In de zomer is dat enkele dm eronder (Figuur 12.9).  

In de laag gelegen delen van de Kalkense Meersen is de grondwatertafel nagenoeg horizontaal 
(Figuur 12.11). Dit is te verklaren door het zeer uitgebreide stelsel van drainagegrachten dat 
bijna elk perceel omgeeft. Ook aan de voet van de steilrand, waar zowel de aanwezige 
vegetaties als modelresultaten de aanwezigheid van kwel indiceren, wijkt de 
grondwaterdynamiek nauwelijks af van deze elders in het gebied (vergelijk KAMP002 met 
andere piëzometers). De schommelingen zijn beperkt en doorgaans (veel) kleiner dan 1m. 
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Figuur 12.7  Grondwaterprofiel doorheen de Bazelse Polder. GHG en GLG zijn bepaald op 
tijdreeksen van 1998 tot en met 2014, HG3 (LG3) is het gemiddelde van 3 hoogste 
(laagste) waterstanden in desbetreffende jaar. 3de en 5de meetpunt van links en 
1ste van rechts zijn oppervlaktewaterpeilen. Profiel van maaiveld zonder nieuwe 
dijk. Vanaf het voorjaar 2015 wordt het oppervlaktewater opgestuwd 

Figuur 12.8  Grondwaterprofiel doorheen het Zwijn (Hamme). HG3 (LG3) geeft gemiddelde van 
drie hoogste (laagste) metingen van het betreffende hydrologisch jaar. GLW en 
GHW geven het gemiddeld laag- en hoogwaterpeil op de Schelde. S003 is een 
oppervlaktewatermeetpunt 
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Figuur 12.9  Grondwaterprofiel doorheen de Vlassenbroekse Polder (Dendermonde). HG3 (LG3) geeft 
gemiddelde van drie hoogste (laagste) metingen van het betreffende hydrologisch jaar. 
GLW en GHW geven het gemiddeld laag- en hoogwaterpeil op de Schelde. S004 en S007 zijn 
oppervlaktewatermeetpunten in twee grachten met een verschillend stuwpeil. 
Modelresultaten zijn afkomstig uit THV Sigma Schelde (2009) 

Figuur 12.10  Grondwaterprofiel doorheen het Weijmeerbroek (Hamme). HG3 (LG3) geeft 
gemiddelde van drie hoogste (laagste) metingen van het betreffende hydrologisch jaar. 
GLW en GHW geven het gemiddeld laag- en hoogwaterpeil op de Durme. S031 meet 
het peil in een afwateringsgracht in de polder, S032 meet het peil op de Oude Durme 
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Figuur 12.11  Enkele tijdreeksen van verspreid gelegen piëzometers en peilschalen in de Kalkense 
meersen. KAMS007 geeft oppervlaktewaterpeil op Driessesloot en KAMP010 op de 
Kalkense vaart 
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Figuur 12.12  Gemodelleerde jaargemiddelde stijghoogte (mTAW) in Vlassenbroek en Grote Wal – 
Zwijn (THV Sigma Schelde, 2009) Omlijnde gebied links; Vlassenbroekse Polder, rechts: 
Grote Wal (zuid) en Zwijn (noord) 

Figuur 12.13  Gemodelleerde jaargemiddelde stijghoogte (m -MV) in de bovenste laag in 
Vlassenbroek en Grote Wal – Zwijn (THV Sigma Schelde, 2009) 
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Figuur 12.14  Gemodelleerde jaargemiddelde kwelintensiteit in Vlassenbroek en Grote Wal – Zwijn 
(THV Sigma Schelde, 2009) (rood = kwel, blauw = infiltratie) 

Figuur 12.15  Gemodelleerde voedingsgebieden voor zuidelijk deel van Vlassenbroekse Polder 
(groen), Grote Wal (rood) en Zwijn (paars) (THV Sigma Schelde, 2009) 
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Grondwaterchemie 

De belangrijkste grondwatervoedende laag voor de polders wordt gevormd door de 
pleistocene sedimenten. De quartaire afzettingen van het pleistoceen van de Vlaamse Vallei 
worden omwille van hun specifieke hydrogeologische kenmerken (o.a. grote doorlatendheid) 
als een apart grondwaterlichaam CVS_0160_GWL_1 afgebakend. Het grondwaterlichaam 
wordt onderaan begrensd door de basis van de pleistocene afzettingen van de Vlaamse Vallei 
zelf, bovenaan door het maaiveld. De kwaliteit van het grondwaterlichaam in deze lagen 
(CVS_HCOV_0160_GWL1) wordt gekenmerkt door een elektrische geleidbaarheid tussen 600 
en 1000 µS/cm, een gemiddelde pH van 7, hoge ammoniumgehaltes (achtergrondwaarde: 3.5 
mg NH4-N/l)en relatief hoge calciumconcentraties (achtergrondwaarde: 250 mg/l) (Belgisch 
Staatsblad, 1995; VMM, 2008). 

In de polders worden grosso modo drie types grondwater aangetroffen en hun tussenvormen. 
Het meest verspreide is een zoet tot licht brak, zeer mineraalrijk (elektrische geleidbaarheid 
typisch tussen 1000 en 2000 µS/cm), hard tot zeer hard en neutraal tot licht alkalisch type. 
Calcium is het dominante kation en bicarbonaat het dominante anion. Ze bereiken in dit 
watertype erg hoge concentraties: van 500-700 mg bicarbonaat en 150-205 mg/l calcium voor. 
Natrium en chloride komen veelal in verhoogde concentraties voor en kunnen codominant of 
zelfs dominant zijn. De natrium- en chloridegehaltes nemen in stroomopwaartse richting af.  

In de verder van de Schelde afgelegen Kalkense Meersen komt dit watertype niet voor, maar in 
de polders van Wijmeers, omgeven door een Scheldemeander wel (Figuur 12.20). Cabus (1999) 
stelt voor de Polders van Kruibeke (waar de hoogste natrium- en chloridegehaltes gemeten 
worden) dat naast de infiltratie van brak Scheldewater ook opstijgend grondwater doorheen 
een zoute geologische laag (oppervlakte veen of formatie van Boom) het ontstaan van dit 
grondwatertype zou kunnen verklaren.  Lefevere (2004) toont duidelijk aan dat er een 
aanzienlijke wateruitwisseling van Schelde naar de Polder van Bazel optreedt. Infiltratie van 
het aan CO2-oververzadigde Scheldewater (Hellings et al., 2001) doorheen de kalkhoudende 
Holocene fluviatiele en perimariene afzettingen kan de zeer hoge calcium- en 
bicarbonaatgehaltes in  het grondwater verklaren. Het is nl. de hoeveelheid opgelost CO2 (of 
de partiële CO2-druk) die bepalend is voor de maximaal hoeveelheid kalk (calcium en 
bicarbonaat) die in grondwaterkan oplossen (Schot et al., 2001). Bij infiltratie van 
neerslagwater is deze maximaal in de wortelzone. In regenwater is de pCO2 ca. 10-3.5 atm, in 
evenwicht met de atmosfeer. Door biologische afbraak van organisch materiaal en respiratie in 
plantenwortels kan de pCO2in de bodemoplossing aanzienlijk hoger liggen, tussen 10-1.5 en 
10-2 atm. Infiltratie van neerslagwater onder deze omstandigheden kan de hoge 
calciumconcentraties in de polders theoretisch niet verklaren (Schot et al., 2001). Vervuilde 
rivieren met een hoge organische belasting vertonen nog hogere opgeloste CO2-concentraties  
(Ludwig et al., 1991). In het zoete deel van het Schelde-estuarium werd eind vorige eeuw een 
pCO2 vastgesteld van 10-0.81 – 10-1.65 atm (Hellings et al., 2001). Als dergelijk water door een 
kalkhoudende bodem stroomt zijn veel hogere concentraties aan calcium en bicarbonaat wel 
te verklaren. Naast directe infiltratie uit de Schelde kan de invloed van het Scheldewater op 
het grondwater ook door historische bevloeiing en actuele zomerse inlaat van Scheldewater 
verklaard worden. Ook infiltratie van (vervuild) oppervlaktewater uit toestromende beken, in 
de zomer werken de ontvangende polderwaterlopen doorgaans irrigerend (zie vorige 
paragraaf), kan hieraan bijdragen. 
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Een tweede grondwatertype dat in veel mindere mate terug te vinden is in de polders is het 
klassieke gerijpt grondwatertype, zoet en eveneens met dominantie van calcium en 
bicarbonaat, maar duidelijk minder mineraalrijk (EC20 < 700µS/cm), minder hard en iets 
zuurder (pH net onder 7). Dit watertype wordt weinig aangetroffen. In de Bazelse polder wordt 
(werd) dit type aangetroffen aan de voet van de cuesta (vnl. op plekken die onder de nieuwe 
dijk terecht zijn gekomen). In de lagere delen van de Kalkense Meersen is het meest 
voorkomende type (Figuur 12.20). Dit watertype kan eventueel ook verwacht worden op 
andere plekken aan de rand van de alluviale vallei waar ouder, gerijpt grondwater toestroomt. 

 

   
 
 
 
 
 
Het derde watertype wordt gekenmerkt door hoge sulfaatgehaltes. Het is zoet grondwater 
met een wat lagere pH (6.5). Calcium is het dominante kation. Bij de anionen komen  
bicarbonaat en sulfaat doorgaans in min of meer gelijke en hoge concentraties voor, soms 
vergezeld van chloride. Deze variatie samen met de aanzienlijk variërende mineraalrijkdom 
wijst op enige heterogeniteit binnen deze groep en mogelijke verschillen in 
ontstaansgeschiedenis. Dicht bij infiltratiegebieden is mineraalrijkdom eerder laag (EC20 = 
150-500 µS/cm), wat verder in de polder doorgaans hoger (EC20 tot 1000 µS/cm). Mogelijk is 

Figuur 12.16  Mauchadiagrammen van typische ionensamenstellingen van type 1 (Scheldekwel) in 
centrale delen van de Scheldepolders  (KBRP071: Bazelse Polder, GWZP008: Zwijn, 
VLBPOO2: Vlassenbroekse Polder, DURP035: Weijmeerbroek) 

Figuur 12.17  Mauchadiagrammen van ionensamenstellingen van type 2 (gerijpt grondwater) op 
meetpunten aan de voet van de Wase cuesta in de Bazelse polder (KBRP024X), in de 
Zijmeers  - Kalkense Meersen (KAMP028X) en Belham – Kalkense Meersen (KAMP0) 
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dit grondwatertype het resultaat van menging van recent geïnfiltreerd neerslag- en 
oppervlaktewater en carbonaatrijk grondwater van de hierboven beschreven 
grondwatertypes. De hoge sulfaatgehaltes kunnen een gevolg zijn van antropogene invloeden, 
maar kunnen even goed wijzen op recente infiltratie en korte transportafstanden (Huybrechts 
& De Becker, 1997; Stuyfzand, 1993). Het zuurstofhoudende jonge grondwater wordt 
beïnvloed door de oxidatie van sulfiden (o.a. pyriet) en veen in de bovengrond wat aanleiding 
kan geven tot verhoogde sulfaatconcentraties. Bovendien zijn hoge sulfaatgehaltes niet 
ongewoon grondwaterlichaam van de pleistocene sedimenten in de Vlaamse vallei 
(CVS_HCOV_0160_GWL1), de achtergrondconcentratie ligt in dit grondwaterlichaam op 250 
mg/l (Belgisch Staatsblad, 1995). In dieper, ouder grondwater (van het vorige type) is dit 
sulfaat, onder invloed van een lage redoxpotentiaal (afwezigheid van zuurstof), gereduceerd 
tot sulfides die met ijzer onoplosbare verbindingen vormen (o.a. pyriet) en zo uit het water 
verdwijnen. Het sulfaatrijke grondwatertype komt in de polders voor rond donken (bv. Polder 
van Bazel, Wijmeers) en aan de rand met de hogere pleistocene zandgronden (bv 
Vlassenbroekse Polder). 

    

  

  

 
 
 
 
 
 
De grondwaterkwaliteit in de Hingense Polders geeft een duidelijk beeld van hoe het systeem 
werkt. Water infiltreert  enerzijds vanuit het estuarium, grondwater met extreem hoge calcium 
en bicarbonaatconcentraties (type 1) wordt terug gevonden in een brede zone langsheen de 
Scheldedijk. Van de andere kant stroom grondwater toe uit de hogere zandgronden dat aan de 
rand van de polder uittreedt als jong grondwater met hoge sulfaatgehaltes (type 3). Iets verder 
naar de Schelde is er een (vermoedelijk) smalle zone waar gerijpt, calciumbicarbonaat 

Figuur 12.18  Mauchadiagrammen van ionensamenstellingen op meetpunten met hoog aandeel 
sulfaat. KBRP025 ligt aan de voet van een donk in de Bazelse Polder, KBRP060 ligt ten 
zuiden van de Rupelmondse kreek en niet ver van de Schelde, VLBP010 ligt aan de 
steilrand (grens alluviale vallei – pleistocene gronden) 
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gedomineerd grondwater (type 2) uittreedt. In deze zone wordt o.a. een mooi ontwikkelede 
watervegetatie (habitattype 3150 ) aangetroffen. 

 
 

 
 

Figuur 12.19 Verspreiding van grondwatertypes in de Hingense Polders en Schouselbroek (noord) 

Figuur 12.20  Verspreiding van grondwatertypes in de Kalkense Meersen (voor de inrichting van de 
Sigmagebieden) 
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De grondwatertypes lijken ook te verschillen qua nutriëntengehaltes. Alle types bevatten hoge 
ammoniumgehaltes, de algemene grondwaterkwaliteitsnorm voor ammonium (0.39 mg NH4-
N/l of 0.5 mg NH4/l) wordt in een groot aantal metingen overschreden (Tabel 12.1). Op zich is 
dit niet verwonderlijk, want het belangrijkste grondwaterlichaam waaruit grondwater 
toestroomt in de Scheldevallei, de pleistocene zandgronden (CVS_0160_GWL_1) vertoont 
hogere achtergrond-concentraties (3.5 mg NH4-N/l of 4.6 mg NH4/l) (Belgisch Staatsblad, 
1995; VMM, 2008). Het feit dat in het zeer mineraalrijke grondwatertype meer metingen de 
algemene norm en de grondwaterlichaamspecifieke norm (de achtergrondconcentratie) 
overschrijden kan verklaard worden door een grotere invloed van verontreinigd 
oppervlaktewater. 

Nitraat komt niet in hoge concentraties voor. In grondwatertype 3 komen wel frequent licht 
verhoogde concentraties (> 1 mg NO3-N/l35) voor. Stikstof komt in dit zuurstofhoudende 
watertype dus ook in geoxideerde vorm voor. 

Fosfaat treedt in een aanzienlijk deel van de metingen in alle types op in licht verhoogde 
concentraties (> 0.1 mg PO4-P/l36), maar overschrijdingen van de grondwaterkwaliteitsnorm of 
de achtergrondconcentraties treden nauwelijks op. 

Tabel 12.1  Indicatieve analyse van nutriëntengehaltes per grondwatertype (percentage van metingen 
die een bepaalde concentratie overschrijden). Op basis van geleidbaarheid en dominante 
ionen werden metingen toegewezen aan een type 

 

Oppervlaktewater 

Het waterpeil wordt in de polders sterk gereguleerd. Als er geen pomp is kan bij laagwater 
afgevoerd worden naar het estuarium. In gebieden als de Kalkense Meersen, de 
Vlassenbroekse polder en enkele kleinere polders in de Durmevallei kan het drainagewater 
ook naar de Schelde gepompt worden. In de meeste polders stroomt via beken 
oppervlaktewater uit de hogere gronden toe. Het peilbeheer in de polders is afgestemd op het 
landgebruik. Hoge waterpeilen worden niet nagestreefd en in droge periodes werd in bijna alle 
polders Scheldewater ingelaten. 

De waterkwaliteit is afhankelijk van de kwaliteit van het toestromende oppervlaktewater en 
laat doorgaans te wensen over. Ook zonder externe vervuilingsbron is een goede 
oppervlaktewaterkwaliteit niet gegarandeerd. Door de combinatie van sulfaatrijk en sterk 
gebufferd water bestaat er een grote kans op interne eutrofiëring in stagnerende wateren. In 
de zomer daalt de zuurstofconcentratie in het water. De redoxpotentiaal kan in de bovenste 
lagen van de waterbodem dermate dalen dat bij de afbraak van organisch materiaal de weinig 
oplosbare ijzer(hydr)oxiden (Fe3+) gereduceerd worden tot beter oplosbaar Fe2+. Het aan de 
ijzerhydroxiden geadsorbeerde fosfor wordt hierbij vrijgesteld. Bovendien kan bij verdere 

                                                           
35 De algemene grondwaterkwaliteitsnorm is 11 mg NO3-N/l of 50 mg NO3/l. Vlarem II geeft geen grondwaterspicifieke achtergrondwaarden voor 
nitraat  (Belgisch Staatsblad, 1995). 
36 De milieukwaliteitsnorm voor stromende oppervlaktewaters ligt rond 0.1 mg PO4-P/l, voor de meeste stilstaande watertypes moet het totaal P-
gehalte lager zijn dan 0.1 mg/l. De algemene norm voor grondwater is 0.44 mg PO4-P/l, de achtergrondconcentratie in de pleistocene zandgronden 
(CVS_0160_GWL_1) is 0.47 mg PO4-P/l (Belgisch Staatsblad, 1995). 

GW-type n metingen PO4 > 0.1 mgP/l PO4 > 0.44 mgP/l NO3 > 1 mgN/l NH4 > 0.39 mgN/l NH4 > 3.5 mgN/l
Type 1 - mineraalrijk 242 17% 2% 5% 63% 19%
Type 2 - gerijpt 103 22% 4% 7% 33% 7%
Type 3 - sulfaatrijk 110 16% 3% 19% 39% 3%
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daling van de redoxpotentiaal ook sulfaat als oxidatiebron gebruikt worden waardoor sulfide 
(S2-) ontstaat dat op zijn beurt met ijzer onoplosbare ijzersulfiden vormt. Hierdoor wordt nog 
meer fosfor vrijgesteld. In minder gebufferd water stopt dit mechanisme door verzuring, bij 
afbraak van organisch materiaal worden nl. protonen vrijgesteld. Maar het polderwater is 
dermate gebufferd (zeer hoge concentratie bicarbonaat) dat verzuring hier niet speelt.  

Het zeer mineraalrijk grondwater in de centrale delen van de polders wordt weerspiegeld in de 
oppervlaktewaterkwaliteit van de meeste polderwaterlopen. Er worden hoge calcium- (100-
200 mg/l) en bicarbonaatgehaltes (200-500 mg/l) aangetroffen in de Polders van Kruibeke, 
Hingene, Grote Wal Zwijn (Hamme) en de Vlassenbroekse Polder, maar lagere in de Kalkense 
meersen waar het mineraalrijke grondwater niet voorkomt. In Kruibeke, Hingene en grote Wal 
Zwijn worden soms chlorideconcentraties boven de 200 mg/l gemeten wat waarschijnlijk 
verklaard kan worden door de inlaat van Scheldewater in droge perioden. Fosfaatgehaltes 
liggen doorgaans erg hoog in de polderwaterlopen. Concentraties onder 0.1 mg P/l 
(milieukwaliteitsnorm voor zoete polderwaterloop) worden in minder dan 40% van de 
metingen vastgesteld en concentraties ver boven 1 mg P/l zijn niet zelzaam. 

Vegetatiezonering 

In de huidige situatie komen goed ontwikkelde vegetaties zeer weinig voor in de 
Scheldepolders en de laag gelegen alluviale gebieden. Het landgebruik is veelal te intensief en 
het waterbeheer is in de eerste plaats afgestemd op het landbouw- en bosbouwkundig 
gebruik. De meeste polders zijn in landbouwgebruik met grote oppervlakten intensieve 
graslanden en langsom meer akkers (o.a. polders in Durmevallei). Andere polders zijn 
grotendeels ingeplant met populieren (Vlassenbroekse polder, polders in Hingene, 
Schouselbroek, het Graafschap) (Meire et al., 2015). 

Potenties voor vegetatieontwikkeling op basis van abiotische omstandigheden en historische 
referenties zijn uitvoerig bestudeerd voor de Kalkense meersen (Degezelle et al., 2004; Van 
Ryckegem et al., 2010), de Vlassenbroekse polder (Van Ryckegem et al., 2009), de Hingense 
polders (Van Ryckegem et al., 2014), Durmevallei (Van Ryckegem et al., 2006; Vermeersch et 
al., 2003) en de Polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (Van Braeckel et al., 2004). In deze 
studies werd de potentie bepaald met het concept van natuurtypereeksen of met behulp van 
NICHE-Vlaanderen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat op gelijkaardige standplaatsen 
(abiotische omstandigheden zoals bodemtype, zuurte- en trofiegraad van de bodem, 
grondwaterdynamiek en grond¬water-samenstelling) meerdere natuurtypes kunnen 
voorkomen afhankelijk van het beheer of de beheerintensiteit. Graslandtypes ontstaan onder 
maaibeheer of begrazing (of een combinatie van beiden), ruigtetypes onder cyclisch beheer 
(verwijderen vegetatie om de 3 tot 5 jaar) of begrazing met zeer lage dichtheden aan grazers 
en struweel- en bostypes ontstaan bij nietsdoen, hakhout-beheer, of ander bosbeheertype. 

Indien de waterkwaliteit het toelaat kunnen in stilstaande en langzaam stromende wateren 
van de polders (vijvers, grachten) waterplantenvegetaties ontwikkelen behorend tot 
habitattype 3150 – Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 
Hydrocharition. Het feit dat dit habitattype actueel nagenoeg niet (meer) voorkomt, duidt op 
een slechte actuele waterkwaliteit. In de meeste wateren wordt geen vegetatie aangetroffen 
of komen enkel weinig gevoelige soorten voor als gewone waterlelie (waarvan vele 
cultuurvariëteiten), gele plomp, kroossoorten en gedoornd hoornblad. In wateren met een iets 
betere waterkwaliteit worden soortenrijkere watervegetaties van harde tot licht brakke 
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watertypes (verbond van kleine fonteinkruiden, verbond van gesteelde zannichellia) 
aangetroffen.  

Aan de rand van het open water komen verlandingsvegetaties tot ontwikkeling zoals 
rietmoerassen en drijftillen. Het grond- en/of oppervlaktewaterpeil staat hier in regel jaar rond 
boven of net onder het maaiveld. Op verder verlande, iets drogere plekken, kan bos 
ontwikkelen en ontstaat onder nulbeheer mesotroof elzenbroekbos (habitattype 91E0_vm) of 
ruigtelzenbos (91E0_vn). Onder cyclisch beheer ontstaan hier grote zeggenvegetaties (rbb_mc) 
of op iets drogere plekken moerasspirearuigten (habitattype 6430). Een intensiever 
maaibeheer leidt tot de ontwikkeling van dottergraslanden (rbb_hc), maar is door de natte 
omstandigheden moeilijk en in de huidige landbouwvoering niet rendabel. Onder begrazing 
ontstaan mozaïeken van zilverschoon-graslanden (rbb_zil) en grote zeggenvegetaties 
(rbb_mc). Deze standplaatsen staan in het winterhalfjaar ondiep onder water of plasdras, 
tijdens het groeiseizoen zakt het grondwater niet al te diep weg (doorgaans niet meer dan 60 
cm). Vroeger kwamen op standplaatsen met dergelijke schommelende waterpeilen ook 
blauwgraslanden voor. Deze schraallanden worden gekenmerkt door een voedselarme veelal 
lichtzure bodem die seizoenaal wordt aangerijkt met mineralen uit grond- of 
oppervlaktewater. Op kwelplekken waar een continue aanvoer van minder mineraalrijk 
grondwater jaar rond natte omstandigheden verzekert en waar bijgevolg veelal venige bodems 
voorkomen, kunnen onder maaibeheer schralere vegetatie van het kleine zeggenverbond 
(habitattype 7140) tot ontwikkeling komen. Bij minder intensief beheer ontstaan ruigere 
vegetaties waarin russen (in de eerste plaats veldrus) de overhand nemen of overgangen naar 
grote zeggenvegetaties. Bij niets doen is het mesotroof elzenbroek de climaxvegetatie. Deze 
standplaatsen zijn terug te vinden aan randen van de alluviale vallei en aan de voet van 
donken en duinen. 

Iets hoger in het landschap leidt een jaarlijks maaibeheer tot graslanden van het habitattype 
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Op de 
vochtigere plekken, (vroeger) veelal met winterse overstromingen, ontstaan grote 
vossenstaartgraslanden. Lichtere bodemtypes en drogere plekken waar het grondwater ook in 
de winter enkele decimeters onder maaiveld staat zijn de standplaats van 
glanshaverhooilanden. Onder begrazing ontstaan hier kamgrasweiden (rbb_hp). Verruiging 
door minder intensief beheer leidt tot moerasspirearuigtes en de bostypes die hier de 
climaxvegetatie vormen zijn het Elzen-essenbos (91E0_va) en op de droogste plekken het 
Eiken-haagbeukenbos (9160). 

Al deze halfnatuurlijke en natuurlijke vegetatietypes zijn ondertussen erg zeldzaam geworden 
in de polders van het SBZ. Dit is vooral het gevolg van een te intensief landgebruik in functie 
van land- en bosbouw.  

De extreme achteruitgang van de oppervlaktewaterkwaliteit in de tweede helft van de 20ste 
eeuw leidde in de polders tot het verdwijnen van soortenrijke watervegetatie, op vele plaatsen 
zelfs van watervegetaties tout court.  

In functie landbouw werden de polders dieper gedraineerd toen dit technisch mogelijk werd 
(grotere graafmachines, pompgemalen…). Hierdoor werd het mogelijk om de tot in 1950 alom 
tegenwoordige hooilanden om te zetten tot akkers en een algemener gebruik van (kunst)mest 
liet bovendien meer en vroegere maaibeurten toe waardoor biodiversiteit sterk afnam. Zo 
komen schrale graslanden van habitattype 6410 (blauwgraslanden) en mesotrofe moerassen 
van habitattype 7140 (overgangs- en trilveen) niet meer voor in deze deelzone. Zelfs matig 
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voedselrijke graslanden van habitattype 6510 zijn in het landbouwlandschap volledig 
verdwenen, ze komen enkel nog voor op dijken.  

12.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

Voor de landschapshistorische ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 1.2. Hieronder 
beschrijven we enkele afwijkende ontwikkeling in de deelgebieden van deze deelzone. 

Het Graafschap in Bornem was reeds rond 1775 voor een deel bebost, rond 1850 bijna 
helemaal en begin 20ste eeuw integraal bebost. 

12.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 12.2  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
1130 Estuaria >34 16,04 0,00 0,00 0,00 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het 
type Magnopotamion of Hydrocharition 

30 13,16 0,00 0,00 0,00 

3150,gh Van nature eutrofe meren met vegetatie van het 
type Magnopotamion of Hydrocharition of geen 
habitattype uit de Habitatrichtlijn 

30 1,33 0,00 0,00 0,00 

3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot 
het Chenopodion rubri 

>34 0,00 0,00 0,00 0,00 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 9,45 0,00 0,00 0,00 

6430_hf Vochtige tot natte moerasspirearuigten >34 1,58 0,00 0,00 0,00 

6430_hw Verbond van harig wilgenroosje >34 2,05 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 8,13 6,32 0,00 0,00 

6510_hu Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 
(sensu stricto) 

20 6,61 6,61 0,00 0,00 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

26 2,21 0,00 0,00 0,00 

91E0_sf Zachthoutooibos >34 1,91 0,00 0,00 0,00 

91E0_vm Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 26 11,65 2,73 0,00 0,00 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 118,59 58,80 0,00 0,00 

91E0_vnva Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos 

26 8,67 0,00 0,00 0,00 

91E0_vnvm Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels meso- 
tot oligotroof elzen- enberkenbroek 

26 0,02 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   201,39 74,47 0,00 0,00 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 
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Figuur 12.21  Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige 
habitats, op basis van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-
model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en 
de vectoriële habitatkaart, uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016) 
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12.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

Habitatype 3150 komt momenteel slechts op zeer kleine oppervlakte voor, uitsluitend in het 
Molsbroek. Elders is de waterkwaliteit doorgaans onvoldoende. Vooral de nutriëntengehalten, 
stikstof- maar vooral ook fosforgehalten, zijn veel te hoog. Een verbetering van de 
oppervlaktewaterkwaliteit in waterlopen is essentieel voor het herstel van dit habitattype.  

In relatief geïsoleerde wateren kan het erg harde, zeer sterk gebufferde grondwater in 
combinatie met hoge sulfaatgehaltes en de aanwezigheid van organisch materiaal (slib, 
sapropeleum) leiden tot interne eutrofiëring. In het zomer halfjaar kan bacteriële afbraak van 
het organische materiaal leiden tot anoxische situatie op de bodem van de wateren. Afbraak 
van organisch materiaal stopt echter niet maar gaat verder met nitraat, ijzer(III) en uiteindelijk 
sulfaat als elektronenacceptoren (i.p.v. zuurstof). Hierbij worden het onoplosbare ijzer(III) 
(onder vorm van ijzeroxihydroxiden) gereduceerd tot het zeer oplosbare ijzer(II) (Fe2+). Sulfaat  
(SO4

2-) wordt gereduceerd tot sulfide (S2-). Fe2+ reageert met sulfide tot onoplosbaar 
ijzersulfide (FeS) of pyriet (FeS2). Fosfor dat onder oxische omstandigheden in de bodem 
gebonden is aan ijzeroxihydroxiden en daardoor niet beschikbaar voor planten, wordt bij de 
reductie van het ijzer vrijgesteld als opgelost fosfaat (PO4

3-) dat naar de waterkolom kan 
diffunderen. Bovendien helt het reactie-evenwicht door het neerslaan van FeS verder naar 
ijzerreductie. In het najaar als de watertemperatuur en daarmee ook de bacteriële activiteit 
daalt bevat het water opnieuw zuurstof en treedt de omgekeerde reactie op waarbij zwavel 
wordt vrijgesteld als sulfaat en fosfaat bindt aan ijzeroxihydroxiden. Respiratieve afbraak van 
organisch materiaal is een verzurend proces. In minder gebufferde watertypes wordt de 
afbraak van organisch materiaal dan ook geïnhibeerd door een daling van de pH. In de 
Scheldepolders is water veelal dermate gebufferd dat geen verzuring optreedt. Bij voldoende 
organisch materiaal kan de redoxpotentiaal in de waterbodem dan ook zeer sterk dalen met 
totaal anaërobe omstandigheden tot gevolg. Voldoende doorstroming met proper water 
(waardoor sulfaat en fosfaat worden afgevoerd en zuurstof aangevoerd) en/of verwijderen van 
de slibbodem zijn mogelijke oplossing als dit probleem optreedt. 

Het actuele landgebruik is de reden van de zeldzaamheid van alle terrestrische habitattypes. 
Grotere oppervlakte habitat komen voor in het natuurreservaat Molsbroek. Het natuur- en 
waterbeheer is hier afgestemd op een optimale ontwikkeling van het complex bestaande uit 
alluviale bossen (91E0_vm en 91E0_vn), natte ruigtes (6430_hf), eutrofe plassen (3150) en de 
regionaal belangrijke biotopen dottergrasland (rbb_hc), grote zeggenvegetaties (rbb_mc) en 
rietmoeras (rbb_mr). De aanwezigheid van een kokmeeuwenkolonie en een dikke sliblaag in 
de stilstaande wateren zou een negatieve invloed kunnen uitoefenen op de waterkwaliteit en 
de ontwikkeling van habitattype kunnen beperken (kennishiaat). 

Alluviale bossen van het type 91E0 (subtypes) vm en vn komen, veelal vergezeld van natte 
ruigtes (habitattype 6430), ook op grotere oppervlakte voor in een aantal grote private 
bosgebieden (het Graafschap en Hingenebroekpolder) en kleinere bosgebiedjes in de 
Gebuispolder en de polder van Niel. Het grootste deel van deze alluviale bossen is ingeplant 
met Canadese populieren. Alhoewel geen details gekend zijn over het water- en bosbeheer in 
deze gebieden (kennishiaat) kan verondersteld worden dat een meer natuurgericht beheer 
(met aandacht voor inheemse standplaatseigen soorten, aangepast waterbeheer, oude 
bomen, dood hout, open plekken...) zal leiden tot een verbetering van de habitatkwaliteit 
(Agentschap voor Natuur en Bos, 2012). 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (46) Pagina 167 van 320 

Habitatype 6510 komt vnl. voor op dijken. In de Scheldebroeken komt het habitattype op één 
perceel voor. Het grootste knelpunt voor deze vegetaties is verruiging als gevolg van te 
voedselrijke bodems en de continue stikstofinput via depositie. Om civieltechnische redenen 
bestaat de afdeklaag van de dijken uit zware en voedselrijke klei. Het toegepaste 
begrazingsbeheer met schapen is veelal niet toereikend. In reeds verruigde situatie leidt het 
sowieso niet tot herstel, eerder tot een toename van de verruiging. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal 
maaien met afvoer de enige en beste optie. 

12.4 HERSTELMAATREGELEN 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Er treden zeer beperkte  overschrijding  van ca. 2 kgN.ha-1j-1 of minder op voor de 
habitatsubtype 91E0_vm (2.73 ha) en 91E0_vn (59 ha) (KDW = 26 kgN.ha-1j-1). Herstel en goed 
beheer van de lokale waterhuishouding is essentieel voor een geschikte nutriënten- en 
ionenvoorziening in de bodem van de verschillende subtypes van de alluviale bossen (91E0). 
Voorkomen van langdurig stagnerend water, voorzien van voldoende doorstroming en afvoer 
kan interne eutrofiëring voorkomen en  effecten van N-depositie milderen. Voldoende hoge 
grondwaterpeilen voorkomen verzuring en eutrofiëring als gevolg van de afbraak van 
organisch materiaal (humus, veen) en verzekeren een voldoende toevoer van bufferende 
macro-ionen. 

De kritische depositiewaarde wordt in deze deelzone ook overschreden voor habitattype 6510 
en het subtype 6510_hu. Deze komen uitsluitend voor op dijken. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal 
maaien met afvoer de enige en beste optie. 

12.5 KENNISHIATEN 

Impact van slib en meeuwenkolonie op waterkwaliteit en potenties voor 3150 in Molsbroek. 

Impact van het regionale waterbeheer op alluviale bossen in het Graafschap, Hingenepolder 
en Gebuispolder. 

Gronwaterdynamiek en –kwaliteit in alluviale bossen in het Graafschap, Hingenepolder en 
Gebuispolder. 

Impact van oppervlaktewater (overstromingsfrequentie) op alluviale bossen in het Graafschap, 
Hingenepolder en Gebuispolder. 
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13 DEELZONE N - POLDERS EN LAAG GELEGEN ALLUVIALE 
GEBIEDEN – SIGMAPLAN - GOG (2300006_N) 

13.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

13.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie – bodem 

Algemene situering 

Deelzone N bestaat uit grotere poldergebieden in de alluviale vallei van de Zeeschelde in de 
ecoregio van polders en Getijdeschelde en één kleiner gebied langs de Beneden-Nete in de 
ecoregio van de cuesta’s. Deze (delen van de) deelgebieden van SBZH BE2300006 zijn of 
worden gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan met een wetlandinvulling 
kregen. Het betreft een deel van de Polders van Kruibeke (Kruibeke), Schelland- en 
Oudbroekpolder (Bornem), het zuidelijk deel van de Vlassenbroekse Polder (Dendermonde), 
Paardeweide (Wichelen, Berlare) en de Polder van Lier (Lier). Het GOG van Wijmers is gezien 
de zeer lage overstromingsfrequentie (eens in de 50 of 100 jaar) ingedeeld in deelzone O. 

De projectgebieden van het Sigmaplan in deze deelzone krijgen naast een veiligheidsfunctie 
(gecontroleerd overstromingsgebied of GOG) nagenoeg een integrale natuurinvulling. 
Belangrijke doelen voor alluviale bossen (habitattype 91E0) zijn voorzien in het westelijk deel 
van de Kruibeekse Polders (ca. 150 ha), Schelland- en Oudbroekpolder (ca. 125 ha), het 
zuidelijk deel van de Vlassenbroekse Polder (ca. 100 ha). In het oostelijk deel van de 
Kruibeekse polders (Bazelse Polder) is een weidevogelgebied (130 ha) in ontwikkeling. In 
Paardeweide wordt leefgebied gecreëerd voor vogels van grootschalige hooilandcomplexen 
(met kwartelkoning als paraplusoort) (42 ha), en moerassen met open water (met 
porseleinhoen en roerdomp als paraplusoorten) (32 ha). Moerassen met open water met 
roerdomp als paraplusoort zijn ook de doelstelling in de Polder van Lier. 

De verwachte overstromingsfrequentie vanuit de Schelde varieert tussen de gebieden van 
enkele keren per jaar (Paardeweide, Polder van Lier), één keer om de twee jaar (Polders van 
Kruibeke, Schelland- en Oudbroekpolder) tot één keer in 50 jaar (Vlassenbroekse Polder). In de 
grote GOG’s worden overstromingen met korte terugkeerperiode grotendeels opgevangen in 
het waterlopennetwerk van de polder. Slechts overstromingen met hogere terugkeerperiodes 
(5 of 10 jaar) zullen leiden tot overspoeling van de gehele polder. Overstromingen vanuit de 
Schelde treden bijna uitsluitend in de winterperiode op. De invloed op terrestrische vegetaties 
is in deze periode gering omdat planten fysiologisch niet actief zijn en omdat de 
grondwaterpeilen, zeker in de toekomstige situatie, nabij het maaiveld liggen waardoor 
infiltratie beperkt wordt.  (Van Ryckegem et al., 2014; Van Ryckegem et al., 2009) 

Het oppervlaktewaterbeheer zal in deze gebieden geoptimaliseerd worden in functie van de 
natuurdoelen. In de alluviale bosgebieden worden met het oppervlaktewaterbeheer hoge 
grondwaterpeilen nagestreefd in de winter en voorjaar(zo groot mogelijke oppervlakte nabij 
maaiveld) en iets wegzakkende (40 – 60 cm) zomerpeilen. In het weidevogelgebied worden 
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hoge waterpeilen (0 - 40 cm onder maaiveld) nagestreefd in de broedperiode. Nat juni mag het 
grondwater dieper wegzakken onder meer om een hooiweidebeheer toe te laten.  

De moerascreatie in Paardeweide is uitgevoerd door middel van een niet tidale aantakking 
(Sigmaplan, 2018). Hierbij wordt bij elk hoogtij een beperkte hoeveelheid water uit het 
estuarium ingelaten dat er bij laagtij terug kan uitstromen. Op de uitstroomgracht wordt een 
soort vistrap voorzien zodat van vissen vanuit het estuarium het gebied kunnen in zwemmen. 
Op deze manier leveren deze gebieden ook een bijdrage aan de kraamkamerfunctie van het 
estuarium (een belangrijke natuurdoelstelling) en worden visetende doelsoorten (vogels, 
otter) van voedsel voorzien. De inrichting van de Polder van lier is op gelijkaardige manier 
gepland. 

Voor de uitvoeriger landschapsecologische beschrijving verwijzen we naar deelzone M. 

 
 
 
 

Figuur 13.1  Situering van deelzone N – Polders en laag gelegen alluviale gebieden – Gecontroleerde 
overstromingsgebieden 
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13.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 13.1  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
1130 Estuaria >34 1,31 0,00 0,00 0,00 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het 
type Magnopotamion of Hydrocharition 

30 1,81 0,00 0,00 0,00 

3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot 
het Chenopodion rubri 

>34 0,01 0,00 0,00 0,00 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten >34 0,18 0,00 0,00 0,00 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 2,43 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 6,70 6,70 0,00 0,00 

6510_hu Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 
(sensu stricto) 

20 0,03 0,03 0,00 0,00 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 
soms ook Taxus in de ondergroei 

20 0,36 0,36 0,36 0,00 

9120,gh Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 
soms ook Taxus in de ondergroei of geen habitattype 

20 0,08 0,08 0,00 0,00 

Figuur 13.2 Digitaal hoogtemodel deelzone N 
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uit de Habitatrichtlijn 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 169,87 92,60 0,00 0,00 

Eindtotaal   182,78 99,78 0,37 0,00 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 

 
 
 
 
 

13.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

In de huidige toestand komen enkel habitattypes 6510 en 91E0 met enige oppervlakte voor.  

Habitattype 91E0 in de Polders van Kruibeke en in de Schelland- en Oudbroekpolder, twee 
gebieden waar de natuurinrichting van het Sigmaplan helemaal gericht is op de ontwikkeling 
en het herstel van dit habitattype. In de Polders van Kruibeke wordt de KDW voor dit 
habitattype overschreden.  

Momenteel is het waterbeheer in de Polders van Kruibeke reeds helemaal afgesteld op een 
optimalisatie van de habitatkwaliteit met een peil bij het maaiveld in de winter en een 
zomerpeil dat wat dieper wegzakt teneinde de bodems opnieuw te beluchten en fosforbinding 
(aan geoxideerde ijzerverbindingen) mogelijk te maken. In de uitgangssituatie vormden de 

Figuur 13.3  Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op 
basis van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik 
maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, 
uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016) 
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gelijkjarigheid, afwezigheid van oude bomen en (dik) dood hout een knelpunt. Het 
natuurbeheer beperkt zich nu tot het bestrijden van exoten. De bosstructuur zal op termijn 
verbeteren, temeer daar de aanwezige bevers variatie in de structuur (open plekken, 
verjonging…).  

In de Schelland- en Oudbroekpolder komt ook al een aanzienlijke oppervlakte alluviaal bos 
voor, maar noch het waterbeheer noch het bosbeheer is afgestemd op de optimalisatie van de 
habitatkwaliteit (het gebied wordt beheerd in functie van jacht en houtproductie). In de 
Vlassenbroekse Polder komt habitattype 91E0 nu slechts op zeer beperkte oppervlakte voor 
doordat het gebied te sterk gedraineerd wordt en in de eerste plaats gebruikt wordt voor 
houtproductie (en jacht). Na inrichting (momenteel lopende) zal in beide gebieden het 
waterbeheer en het bosbeheer geoptimaliseerd worden in functie van habitattype 91E0, 
waarbij er potenties zijn voor drie subtypes (91E0_vn, 91E0_va en 91E0_vm) (Van Ryckegem et 
al., 2014; Van Ryckegem et al., 2009). 

De impact van (winterse) overstromingen met Scheldewater op habitat 91E0 is niet gekend 
(kennislacune). Zowel de water- als de sediemntkwaliteit zouden een probleem kunnen 
vormen. Hoge grondwaterpeilen die te verwachten op moment van overstromen en de 
beoogde snelle afvoer van het oppervlaktewater zouden het effect van waterkwaliteit kunnen 
beperken. Over sedimentafzetting bij GOG-werking in de Sigmagebieden is alsnog weinig 
kwantitieve of kwalitatieve kennis. 

In de Polders van Kruibeke is habitattype 3150 (Van nature eutrofe meren met vegetatie van 
het type Magnopotamion of Hydrocharition) tot doel gesteld. Verwacht wordt dat in plassen 
en waterlopen in de alluviale boscomplexen dit habitattype zich zal uitbreiden. De 
oppervlaktewaterkwaliteit is actueel veelal ontoereikend (te voedselrijk), onder meer als 
gevolg van nalevering van nutriënten (fosfor) uit de slibbodem. Overstroming met 
Scheldewater zal een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. 

Habitattype 6510 komt nu enkel voor op dijken. Het grootste knelpunt voor deze vegetaties is 
verruiging als gevolg van te voedselrijke bodems en de continue stikstofinput via depositie. Om 
civieltechnische redenen bestaat de afdeklaag van de dijken uit zware en voedselrijke klei. Het 
toegepaste begrazingsbeheer met schapen is veelal niet toereikend. In reeds verruigde situatie 
leidt het sowieso niet tot herstel, eerder tot een toename van de verruiging. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal 
maaien met afvoer de enige en beste optie. Verwacht wordt dat de graslanden in het 
weidevogelgebied van de Polders van Kruibeke onder het gevoerde hooiweidebeheer op 
langere termijn gedeeltelijk kunnen ontwikkelen tot habitattype 6510, in mozaïek met andere 
graslandtypes. Ook in de graslanden die in Paardeweide in functie van kwartelkoning zullen 
worden beheerd kan dit habitattype ontstaan in mozaïek met moerasspirearuigten van 
habitattype 6430 (dat nu al in kleine oppervlakte aanwezig is) en andere graslandtypes. 

13.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen waarvoor geen gebiedsgerichte prioriteitstelling is opgemaakt 

• 9120: Op habitatkaart staat foutief een klein perceel 9120 in de Polders van Kruibeke 
gekarteerd. 
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• 3150: Momenteel aanwezig, maar KDW niet overschreden. Er zijn doelen voor dit 
habitatype in de Polders van Kruibeke (Rupelmondse kreek) en er wordt verwacht dat 
het zich ook (verder) zal ontwikkelen in de wateren van de grote alluviale bosgebieden. 
Het is niet geweten of de KDW op deze plekken overschreden wordt. Voor dit 
habitattype geldt de globaal gestelde prioritering van PAS-herstelmaatregelen, zoals 
bepaald en beargumenteerd in de Algemene herstelstrategie. 

Volgens de maatregelentabel (applicatie) wordt in deze deelzone gezocht naar geschikte 
locaties voor habitattypes 2310, 2330, 6230, 6410, 9160 en 9190. De natuurdoelstellingen in 
deze deelzone (projectgebieden van het Sigmaplan) zijn echter reeds vastgelegd via beslist 
beleid. 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Goed beheer van de lokale waterhuishouding is essentieel voor een geschikte nutriënten- en 
ionenvoorziening in de bodem van de verschillende subtypes van de alluviale bossen (91E0). 
Voorkomen van langdurig stagnerend water, voorzien van voldoende doorstroming en afvoer 
kan interne eutrofiëring voorkomen en effecten van eutrofiëring door overstroming en N-
depositie milderen. Voldoende hoge grondwaterpeilen voorkomen verzuring en eutrofiëring 
als gevolg van de afbraak van organisch materiaal (humus, veen) en verzekeren een voldoende 
toevoer van bufferende macro-ionen. Voldoende hoge grondwaterpeilen zijn in deze deelzone 
bovendien wenselijk op momenten dat overstroming met Scheldewater optreedt (vnl. 
winterperiode). Hierdoor wordt infiltratie van voedselrijk water vermeden. 

De alluviale bossen (91E0) overstromen al dan niet frequent met oppervlaktewater. Een 
verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit, meer bepaald een afname van de  
nutriëntengehaltes, leidt tot een verbetering van de habitatkwaliteit. Afkoppeling van 
vervuilde waterlopen, slibruimen en doorstroming van stilstaande wateren met proper 
oppervlaktewater kunnen hieraan bijdragen en zullen ook een gunstig effect hebben op 
habitattype 3150. Gezien de gebieden van deze deelzone in de toekomst al dan niet regelmatig 
met Scheldewater zullen overstromen is een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit 
noodzakelijk om. Ook een kwaliteitsverbetering van het gebiedseigen en het via kleinere 
waterlopen toestromende oppervlaktewater is wenselijk omdat de bossen ook hiermee 
kunnen overspoelen en omdat dit oppervlaktewater via infiltratie ook een negatief effect kan 
hebben op het grondwater dat in deze bossen de wortelzone langdurig beïnvloed. 

Habitatsubtype 6510_hu komt enkel op dijken voor. Onder de huidige omstandigheden is bij 
aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer aangewezen of een zuiver 
maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 6510 in verruigde 
(geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal maaien met afvoer de 
enige en beste optie. De habitattype 6510 komt momenteel uitsluitend voor op dijken, maar in 
de toekomstige situatie kunnen de vochtigere varianten van dit habitattype zich onder 
weidevogelbeheer of kwartelkoningbeheer ontwikkelen. Maaien is ook hier de aangewezen 
beheervorm in de eerste plaats om te verschralen. Op deze wijze ontstaan bloem- en 
invertebratenrijke graslanden. Herstel van de waterhuishouding op landschapsschaal is van 
belang voor een geschikt overstromingregime. Een verbetering van de 
oppervlaktewaterkwaliteit is noodzakelijk gezien de frequent (te verwachten) overstromingen. 
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13.5 KENNISLACUNE 

Impact van overstroming met Scheldewater op aanwezige vegetatie en habitats. 
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14 DEELZONE O - POLDERS EN LAAG GELEGEN ALLUVIALE 
GEBIEDEN – SIGMAPLAN - WETLANDS (2300006_O) 

14.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

14.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

Deelzone O bestaat uit de laag gelegen gebieden in de Kalkense meersen inclusief Wijmeers 
(Laarne, Berlare, Wetteren en Wichelen) en de laag gelegen gebieden langsheen de Durme 
Weijmeerbroek (Waasmunster), Zuidelijke vijver Hof ten Rijen (Hamme) en Potpolder IV 
(Waasmunster). 

 
 
 
De projectgebieden van het Sigmaplan die het grootste deel van de SBZ-deelgebieden in deze 
deelzone innemen krijgen een integrale en exclusieve natuurinvulling (geen veiligheidsfunctie). 
Er wordt een grootschalig hooiland- en moeraslandschap nagestreefd in functie van 
broedvogelsoorten kwartelkoning, porseleinhoen en roerdomp. In het westelijk deel van de 
Kalkense Meersen, de polders in Wijmeers, Potpolder IV en het Weijmeerbroek ligt de nadruk 
op hooilanden met paraplusoort kwartelkoning. In het oostelijk deel van de Kalkense Meersen 

Figuur 14.1 Situering van deelzone O – Polders en laaggelegen alluviale gebieden – Sigmaplan Wetlands 
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en de Zuidelijke vijver Hof ten Rijen ligt de nadruk op moerassen en open water met 
paraplusoort roerdomp. 

Voor de uitvoeriger landschapsecologische beschrijving verwijzen we naar deelzone M. 

 
 
 

14.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

De historische landschapsontwikkeling in de Scheldepolders wordt beschreven in de 
“Samenvattende landschapsecologische systeembeschrijving” 

14.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 14.1 Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
1130 Estuaria >34 0,00 0,00 0,00 0,00 

2330_dw Dwerghaver-verbond 10 0,02 0,02 0,02 0,02 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het 
type Magnopotamion of Hydrocharition 

30 0,12 0,00 0,00 0,00 

Figuur 14.2 Digitaal hoogtemodel deelzone O 
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6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 5,33 0,00 0,00 0,00 

6430_hw Verbond van harig wilgenroosje >34 0,00 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 6,67 5,72 0,83 0,83 

6510_hu Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 
(sensu stricto) 

20 0,29 0,00 0,00 0,00 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 
soms ook Taxus in de ondergroei 

20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese 
wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen 

20 0,14 0,14 0,05 0,05 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 0,74 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   13,31 5,88 0,91 0,91 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 

 
 
 
 
 
 

Figuur 14.3  Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op 
basis van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik 
maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, 
uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016) 
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14.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

Habitatype 3150 komt momenteel slechts op zeer kleine oppervlakte voor. Doorgaans in de 
waterkwaliteit onvoldoende. Vooral de nutriëntengehalten, stikstof- maar vooral ook de 
fosforgehaltes zijn veel te hoog. Een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit in 
waterlopen is essentieel voor het herstel van dit habitattype. In de Kalkense Meersen dient 
onderzocht te worden of nalevering van fosfor uit de sliblaag een deel van het probleem is. 

In relatief geïsoleerde wateren kan het erg harde, zeer sterk gebufferde grondwater in 
combinatie met hoge sulfaatgehaltes en de aanwezigheid van organisch materiaal (slib, 
sapropeleum) leiden tot interne eutrofiëring. In het zomer halfjaar kan bacteriële afbraak van 
het organische materiaal leiden tot anoxische situatie op de bodem van de wateren. Afbraak 
van organisch materiaal stopt echter niet maar gaat verder met nitraat, ijzer(III) en uiteindelijk 
sulfaat als elektronenacceptoren (i.p.v. zuurstof). Hierbij worden de onoplosbare ijzer(III) 
(onder vorm van ijzeroxihydroxiden) gereduceerd tot het zeer oplosbare ijzer(II) (Fe2+). Sulfaat  
(SO4

2-) wordt gereduceerd tot sulfide (S2-). Fe2+ reageert met sulfide tot onoplosbaar 
ijzersulfide (FeS) of pyriet (FeS2). Fosfor dat onder oxische omstandigheden in de bodem 
gebonden is aan ijzeroxihydroxiden en daardoor niet beschikbaar voor planten, wordt bij de 
reductie van het ijzer vrijgesteld als opgelost fosfaat (PO4

3-) dat naar de waterkolom kan 
diffunderen. Bovendien helt het reactie-evenwicht door het neerslaan van FeS verder naar 
ijzerreductie. In het najaar als de watertemperatuur en daarmee ook de bacteriële activiteit 
daalt bevat het water opnieuw zuurstof en treedt de omgekeerde reactie op waarbij zwavel 
wordt vrijgesteld als sulfaat en fosfaat bindt aan ijzeroxihydroxiden. Respiratieve afbraak van 
organisch materiaal is een verzurend proces. In minder gebufferde watertypes wordt de 
afbraak van organisch materiaal dan ook geïnhibeerd door een daling van de pH. In de 
Scheldepolders is water veelal dermate gebufferd dat geen verzuring optreedt. Bij voldoende 
organisch materiaal kan de redoxpotentiaal in de waterbodem dan ook zeer sterk dalen met 
totaal anaërobe omstandigheden tot gevolg. Voldoende doorstroming met proper water 
(waardoor sulfaat en fosfaat worden afgevoerd en zuurstof aangevoerd) en/of verwijderen van 
de slibbodem zijn mogelijke oplossing als dit probleem optreedt. 

Habitattype 6510 komt nu enkel voor op dijken. Het grootste knelpunt voor deze vegetaties is 
verruiging als gevolg van te voedselrijke bodems en de continue stikstofinput via depositie. Om 
civieltechnische redenen bestaat de afdeklaag van de dijken uit zware en voedselrijke klei. Het 
toegepaste begrazingsbeheer met schapen is veelal niet toereikend. In reeds verruigde situatie 
leidt het sowieso niet tot herstel, eerder tot een toename van de verruiging. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal 
maaien met afvoer de enige en beste optie. Verwacht wordt dat de graslanden in het 
weidevogelgebied van de Kalkense Meersen  onder het gevoerde hooiweidebeheer op langere 
termijn gedeeltelijk kunnen ontwikkelen tot habitattype 6510, in mozaïek met andere 
graslandtypes. Ook inde graslandgebieden die in de Kalkense Meersenn, Wijmeers, 
Paardeweide en Potpolder IV in functie van kwartelkoning zullen worden beheerd kan dit 
habitattype ontstaan in mozaïek met moerasspirearuigten (habitattype 6430, dat nu al in 
kleine oppervlakte aanwezig is) en andere graslandtypes. 
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14.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen die niet in de maatregelentabel (applicatie) opgenomen zijn 

• 7140: komt actueel niet voor in deze deelzone, maar relict soorten wijzen op 
potenties. Het habitattype is ook als doelhabitat vermeld in het inrichtingsplan. Het 
habitattype kan zich in de toekomst onder natuurbeheer ontwikkelen in Wijmeers 
(Van Ryckegem et al., 2010).  

Voor dit habitattype geldt  de globaal gestelde prioritering van PAS-herstelmaatregelen, zoals 
bepaald en beargumenteerd in de Algemene herstelstrategie. 

Aangewezen habitattypen waarvoor geen gebiedsgerichte prioriteitstelling is opgemaakt 

• 2330_dw: is actueel aanwezig in naastgelegen deelzone R (en wordt daar behandeld); 
een kleine oppervlakte is als sliver in de GIS bewerking in deze deelzone terecht 
gekomen.  

• 9120: is actueel aanwezig in naastgelegen deelzone P, een kleine oppervlakte is als 
sliver in de GIS bewerking in deze deelzone terecht gekomen. 

• 9160: : is actueel aanwezig in naastgelegen deelzone P, een kleine oppervlakte is als 
sliver in de GIS bewerking in deze deelzone terecht gekomen. 

Volgens de maatregelentabel (applicatie) wordt in deze deelzone gezocht naar geschikte 
locaties voor habitattypes 2310, 2330, 6230_ha, 91E0 en 9190. Met uitzondering van 
habitattype 91E0 zijn er voor deze types van schrale droge bodems in deze deelzone geen 
potenties, wel in de aanpalende deelzone P en R. De natuurdoelstellingen in deze deelzone 
(projectgebieden van het Sigmaplan) zijn echter reeds vastgelegd via beslist beleid. Bosdoelen 
zijn hier niet aan de orde. 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Habitatsubtype 6510 komt momenteel enkel op dijken voor. Onder de huidige 
omstandigheden is bij aanwezigheid van het habitattype 6510 een hooiweidebeheer 
aangewezen of een zuiver maaibeheer (tweemaal maaien met afvoer). Indien het habitattype 
6510 in verruigde (geëutrofieerde) toestand voorkomt, is een herstelbeheer van tweemaal 
maaien met afvoer de enige en beste optie. Het habitattype 6510 komt momenteel uitsluitend 
voor op dijken, maar in de toekomstige situatie kunnen de vochtigere varianten van dit 
habitattype (grote vossenstaartgraslanden) zich onder weidevogelbeheer of 
kwartelkoningbeheer ontwikkelen. Vele percelen komen uit een landbouwverleden en hebben 
een voedselrijke bodem. Een herstelbeheer van maaien is hier de aangewezen beheervorm in 
om te verschralen en de fosfor en stikstofgehalten van de bodem te doen dalen. Gezien de 
verwijdering van fosfor uit bodems via verschralend maaibeheer een proces van erg lange duur 
is, zal stikstoflimitatie erg belangrijke zijn om soortenrijke graslanden te herstellen. Herstel van 
de waterhuishouding op landschapsschaal is van belang voor een geschikt 
overstromingregime. Grote vossenstaart graslanden staan ’s winters veelal onder water. Een 
verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit is wenselijk gezien de frequent (te verwachten) 
overstromingen. Onderhoud van het drainagesysteem bestaande uit laantjes is essentieel voor 
een optimale ontwikkeling van deze graslanden en het leefgebied van kwartelkoning in de 
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Kalkense Meersen, Wijmeers en Potpolder IV. Te hoge waterpeilen leiden tot de ontwikkeling 
van dottergraslandenen moerasvegetaties. Voldoende drainage met beluchte bodems in de 
loop van het vegetatieseizoen is noodzakelijk. 

14.5 KENNISLACUNES 

Er bestaan geen gegevens over de kwaliteit van de onderwaterbodems in de grachten van de 
Kalkense Meersen. Aangezien de slibbodem potentieel een grote impact hebben op de 
waterkwaliteit en de vestiging van vegetatie is onderzoek naar de waterbodems wenselijk. 
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15 DEELZONE P - RIVIERDUIN OF DONK BUITEN 
SIGMAPLAN (2300006_P) 

15.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

15.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

De donken en stuifduinen van deze deelzone komen verspreid voor in en aan de rand van de 
alluviale Schelde- en Durmevallei: de warandeduinen in Wetteren, een rivierduin ten oosten 
van Paardeweide (Berlare), de Molsbergen, een rivierduin bij het Molsbroek (Lokeren), en het 
sterk vergraven rivierduin bij Hof ten Reijen (Waasmunster). 

 
 
 
Topografie en hydrografie 

De donken en stuifduinen vormen verhogingen in of aan de rand van de alluviale vallei die 
twee tot tien meter boven het omliggende landschap uitsteken. Abrupte reliëfovergangen zijn 
de getuigen van vroegere ontginningen. De Warandeduinen liggen buiten de alluviale vallei, 

Figuur 15.1 Situering van deelzone P – Rivierduin of donk buiten Sigmaplan 
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het zijn stuifduinen die zich gevormd hebben op de pleistocene gronden. Waterlopen komen 
in deze deelzone niet voor. 

 
 
Geohydrologie 

De bodem op de donken bestaat uit droge tot vochtige zandige veelal eolische afzettingen. Het 
zijn zandige pleistocene opduikingen al dan niet bedekt met holocene eolische afzettingen die 
tijdens de Holocene vorming van de Scheldevallei boven de erosieve rivierinvloed bleven 
uitsteken. Veelal zijn de duingebieden vergraven ten gevolge van historische zandwinning. 

Geohydrologish gezien zijn het infiltratiegebieden. Aan de voet van de duinen kunnen lokale 
kwelgebieden optreden met veen in de ondergrond. 

Figuur 15.2 Digitaal hoogtemodel deelzone P 
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Grondwaterdynamiek 

Deze hoger gelegen zandige gebieden functioneren als infiltratiegebied. Het grondwaterpeil 
vertoont sterke schommelingen doorheen het jaar (Figuur 16.3) en beroert enkel aan de voet 
het maaiveld.  

Grondwaterchemie 

Er zijn enkel gegevens beschikbaar van de donken in Wijmeers en Kruibeke (zie deelzone Q). 
Het grondwater onder de duinen is recent geïnfiltreerd en daardoor mineraalarm (EC25  < 400 
µS/cm). Sulfaat is steeds het belangrijkste anion, maar ook bicarbonaat en chloride zijn 
aanwezig. Bij de kationen domineert calcium (Figuur 16.4). Aan de voet van de donken/duinen 
is het grondwater al aangerijkt met mineralen (EC25: 300 – 750 µS/cm). Sulfaat blijft het 
belangrijkste anion, maar bicarbonaat heeft aan belang gewonnen. Langs de kationenzijde 
neemt het belang van calcium toe (Figuur 16.4). 

Vegetatiezonering 

Op de droge zandige bodems komen van nature arme zuurminnende eiken-beukenbosen voor 
(habitattype 9120). Indien ontbost is er plaats voor schrale vegetatietypes zoals open 
duingraslanden (habitattype 2330), droge heischrale graslanden (habitattype 6230) of heide 
vegetaties (habitatypes 2310 en 4030). Aan de voet op de overgang naar het alluvium was er 
plaats voor vegetaties van natte schrale standplaatsen. Kleine zeggenvegetaties (habitattype 
7140), blauwgraslanden (habitattype 6410) en natte heischrale graslanden (habitattype 

Figuur 15.3 Bodemkaart van het rivierduin bij Paardeweide 
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6230_hmo), waarvoor indicaties bestaan dat ze historisch gezien in de Scheldevallei 
voorkwamen (Degezelle et al., 2004), vonden hier waarschijnlijk een geschikte groeiplaats. 

Niettegenstaande de sterke menselijke beïnvloeding zijn de droge habitattypes nog in de 
deelzone aanwezig, zij het niet steeds in gunstige staat van instandhouding.  

15.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

De historische landschapsontwikkeling in de Scheldepolders wordt beschreven in de 
“Samenvattende landschapsecologische systeembeschrijving”. Tijdens het pleistoceen volgden 
koude en warmere periodes elkaar op. Tijdens koude periodes schuurden de riviervalleien 
enerzijds uit waarna ze opnieuw werd alluviale en eolische zandige afzettingen. Tijdens de 
warmere periode trad voornamelijk opvulling van de valleien op met alluviale zandige en 
kleiige sedimenten en veen. De donken zijn relicten van deze pleistocene rivierterassen die 
tijdens de laatste ijstijd als niet geërodeerde heuvels in de riviervallei achterbleven. Op het 
einde van de laatste ijstijd, tijdens het vroeg holoceen traden aanzienlijke zandverstuivingen 
op vanuit de riviervallei. Dit zand werd afgezet op de hoger gelegen donken in de vallei en op 
de aanpalende hogere gronden. Zo ontstonden stuifduinen. Het onderscheid tussen de eolisch 
holocene afzettingen en de eolische of fluviatiele pleistocene afzettingen is op de donken niet 
altijd duidelijk. (De Moor & van de Velde, 1995; Haecon & De Moor, 2000; van Strydonck & de 
Mulder, 2000) 

 
 
 
 
 

Figuur 15.4 Quartairgeologische kaart met aanduiding het holoceen fluviatiel complex (3a) en de 
holoceen eolische afzettingen (1b en 3b) 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (46) Pagina 185 van 320 

15.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 15.1  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
2330,gh Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-

soorten op landduinen of geen habitattype uit de 
Habitatrichtlijn  

10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

2330_bu Buntgras-verbond 10 1,44 1,44 1,44 1,44 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het 
type Magnopotamion of Hydrocharition 

30 0,08 0,00 0,00 0,00 

6230_ha Soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond 12 1,18 1,18 1,18 1,18 

6230_hn Droog heischraal grasland 12 0,06 0,06 0,06 0,06 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 0,16 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 0,37 0,37 0,04 0,04 

6510_hu Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 
(sensu stricto) 

20 0,17 0,17 0,00 0,00 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 
soms ook Taxus in de ondergroei 

20 12,97 12,97 2,36 2,36 

9120,gh Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 
soms ook Taxus in de ondergroei of geen habitattype 
uit de Habitatrichtlijn 

20 0,82 0,82 0,00 0,00 

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese 
wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen 

20 0,62 0,62 0,00 0,00 

91E0_vm Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 26 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   17,89 17,65 5,09 5,09 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 
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15.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

In de Warandeduinen komen zowel duingraslanden (2330_bu) als zure eiken-beukenbossen 
(9120) voor. Naast de duingraslanden komen volgens de BWK ook goed ontwikkelde 
soortenarme struisgrasvegetaties (ha+) voor. Deze zouden onder goede omstandigheden 
kunnen ontwikkelen tot habitattype 6230_ha. De duingraslanden vormen kleine geïsoleerde 
fragmenten en hebben naast de stikstofdepositie op één plek te leiden onder overrecreatie 
enerzijds (te veel dynamiek) en op de andere aan een tekort aan dynamiek. Onder de huidige 
klimatologische omstandigheden en als gevolg van de huidige landschappelijke constellatie (de 
rivierduin zijn grotendeels begroeid en/of omgeven met bos) treedt geen winddynamiek meer 
op. De beheerder tracht door periodiek eggen te voorzien in de dynamiek die nodig is om open 
duingraslanden in stand houden. Begrazing is gezien de recreatie en de kleine oppervlakte 
technisch niet haalbaar. Ook beschaduwing door de omliggende bossen vormt een probleem 
op de kleine duinfragmenten. In de zure bossen domineren lokaal uitheemse soorten (tamme 
kastanje en Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers). De struisgrasvegetaties hebben naast 
een teveel aan stikstof te leiden onder overrecreatie (bodemverdichting) en verbossing (mond. 
Mededeling T. Maes). Ze worden begraasd met schapen, maaien is niet mogelijk doordat de 
vegetatie tengevolge van de recreatie laag blijft. 

Figuur 15.5  Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op 
basis van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik 
maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, 
uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016) 
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De duinen aan de Paardeweide en in Hof ten Reijen zijn begroeid met zure eiken-
beukenbossen (9120). Lokaal domineren uitheemse soorten de boomlaag  (tamme kastanje, 
robinia, populier…). Op de lager gelegen delen aan de zuidzijde van Hof Ten Reijen behoort de 
populierenaanplanting tot habitattype 9160 (Eiken-haagbeukenbossen). 

De Molsbergen worden gekenmerkt door open vegetaties. In de open zandvlaktes groeien vnl. 
korstmossen (Cladonia-soorten). De heischrale graslanden (6230_ha en 6230_hn) vertonen 
een afwijkende soortensamenstelling die waarschijnlijk te verklaren is door de geïsoleerde 
ligging en verstoring door vroegere ontginning. De zeldzame kensoort hondsviooltje is echter 
algemeen. Begrazing door konijnen zorgt hier voor de nodige dynamiek. Houtopslag (berk) 
vormt een bedreiging voor het habitattype.  

Aan de voet van de Warandeduinen en het duin bij Paardeweide komen enkele percelen 
glanshavergrasland voor (habitattype 6510 en 6510_hu) evenals op de Sigmadijk die aansluit 
aan de zandduin bij Paardeweide. Dit habitattype duidt op vochtigere maar vooral op 
voedselrijker omstandigheden. Ze zijn waarschijnlijk het gevolg van eutrofiëring door 
bemesting of depositie van de vroegere voedselarme standplaats. 

15.4 HERSTELMAATREGELEN 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

De effecten van eutrofiëring op habitattype 2330 (en 2330_bu) worden versterkt door een 
tekort aan dynamiek. Door de te hoge voedselrijkdom en het gebrek aan verstoring groeien de 
typerende open zandplekken volledig dicht vnl. met grassen. Door te plaggen of te chopperen 
worden nutriënten afgevoerd en opnieuw open plekken gecreëerd. Met eggen, zoals nu 
toegepast in de Warandeduinen, wordt de vegetatiemat verstoord en lokaal de niet 
aangerijkte diepere bodem naar bovengebracht, zonder directe afvoer van nutriënten. Daar 
begrazing technisch moeilijk haalbaar is op de meeste habitatvlekken in deze deelzone en 
winddynamiek niet hersteld kan worden is een mechanische bodemverstoring essentieel en de 
enige mogelijkheid om de effecten van vermestende depositie te milderen. 

Herstel van heischrale graslanden en struisgrasvegetatie (6230_hn en 6230_ha) zal in de eerste 
plaats moeten gebeuren door afvoeren van nutriënten via een maaibeheer. Begrazing op dit 
habitattype is in deze deelzone meestal niet evident door de kleine versnipperde percelen en 
de aanwezigheid van recreanten.  

Glanshavergraslanden (habitattype 6510 en 6510_hu) komen voor aan de voet van enkele 
duinen en op aansluitende dijken. Op de duinen moet maaien leiden tot noodzakelijke 
verschraling en omvorming naar schralere vegetateitypes (6230_ha, 6230_hn en 6230_hmo). 
Ook op dijken is verschraling noodzakelijk en is maaien de enige echte optie (zie andere 
deelzones). 

Door in bossen van habitattype 9120 en 9160 (zeer kleine oppervlakte) te kappen, komt extra 
licht op de bodem, waardoor strooisel afbreekt en de bodem opwarmt. Hierdoor ontstaan 
geschikte groeiplaatsen voor lichtminnende plantensoorten en kan een gevarieerde 
bosstructuur ontstaan die belangrijk is voor gespecialiseerde fauna en flora. In bossen waar 
zich door verzuring een dikke strooisellaag heeft gevormd, kunnen de nutriënten die na 
mineralisatie van strooisel vrijkomen, dominantie van bramen in de hand werken. In functie 
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van lichtminnende soorten, bij voorbeeld blauwe bosbes, worden dus best locaties gekozen 
waar deze soorten nog aanwezig zijn. Ingrijpen in de bosstructuur en het terugdringen van het 
aandeel exoten (ingrijpen op de samenstelling van bomen en struiken) kunnen hand in hand 
gaan. De aanleg van een oplopende bosrand/scherm om verzurende en vermestende depositie 
op te vangen voor ze het bos bereiken kan herstel bewerkstellingen in kleine bosgebieden die 
grenzen aan landbouwgebied en stedelijke omgeving (Hof ten Reijen, Paardeweide, 
Warandeduinen). Verminderde houtoogst kan verzuring afremmen, omdat essentiële 
mineralen die door atmosferische stikstofdepositie uitspoelen, in het bosecosysteem 
achterblijven. Deze maatregel is een blijvend aandachtspunt zowel in bossen van de 
Warandeduinen en Paardeweide die al grotendeels ecologische beheerd worden, als in de 
privébossen waar dit mogelijk nog niet het geval is. 

15.5 KENNISLACUNE 

Beheer van privébossen is niet gekend. 
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16 DEELZONE Q - RIVIERDUIN OF DONK SIGMAPLAN-
GOG SIGMAPLAN EN DEELZONE R - WETLAND 
(2300006_R). 

16.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

16.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

De donken en stuifduinen van deze deelzone komen voor in de alluviale Schelde- en 
Durmevallei: de donk in de Wijmeers (Uitbergen, Berlare) en de donk in Bazelse Polder 
(Kruibeke). De Polders van Kruibeke waarvan de Bazelse polder deel uitmaakt zijn sinds 2017 
als gecontroleerd overstromingsgebied van het Sigmaplan. De theoretische terugkeerperiode 
van overstroming in dit GOG is 1 à 2 jaar. Maar de terugkeerperiode van voldoende grote 
stormen om de hoger gelegen donk te overstromen is niet gekend, maar alleszins veel groter. 
De donk/rivierduin bij Wijmeers ligt ook in een gerealiseerd overstromingsgebied van het 
Sigamaplan (2016), maar één met een veel hogere terugkeerperiode van overstroming, nl. 50 
jaar. Dit betekent dat omstandigheden die ook de hogere zandgronden zullen inunderen 
uiterst zelden zullen voorkomen. De compartimenteringsdijk die lager gelegen is dan de 
toppen van de duinen zou met een theoretische terugkeer van 100 jaar overstromen. 

 
 
 
  

Figuur 16.1  Situering van deelzones Q – Rivierduin of donk Sigmaplan - GOG en R – Rivierduin of donk 
Sigmaplan - wetland 
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Topografie en hydrografie 

De donken en stuifduinen vormen verhogingen in of aan de rand van de alluviale vallei die 
twee tot tien meter boven het omliggende landschap uitsteken. Abrupte reliëfovergangenin 
Wijmeers zijn de getuigen van vroegere ontginningen. Op de Bazelse donk zijn geen sporen 
van zandwinning. Dit is te verklaren door de afwezigheid van een Holoceen stuifzandpakket 
(nooit afgezet of geërodeerd?). Waterlopen komen in deze deelzone niet voor. In Wijmeers 
zijn in de vergraven delen ook plassen ontstaan als gevolg van zand- en veenwinning. 

 

 
 
 
Geohydrologie 

De bodem op de donken bestaat uit droge tot vochtige zandige veelal eolische afzettingen. Het 
zijn zandige pleistocene opduikingen al dan niet bedekt met holocene eolische afzettingen die 
tijdens de Holocene vorming van de Scheldevallei boven de erosieve rivierinvloed bleven 
uitsteken. Geohydrologish gezien zijn het infiltratiegebieden. Aan de voet van de duinen 
kunnen lokale kwelgebieden optreden met veen in de ondergrond. 

Figuur 16.2 Digitaal hoogtemodel deelzones Q en R 
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Grondwaterdynamiek 

Deze hoger gelegen zandige gebieden functioneren als infiltratiegebied. Het grondwaterpeil 
vertoont sterke schommelingen doorheen het jaar (Figuur 16.3) en beroert enkel aan de voet 
het maaiveld.  

Grondwaterchemie 

Het grondwater onder de duinen is recent geïnfiltreerd en daardoor mineraalarm (EC25  < 400 
µS/cm). Sulfaat is steeds het belangrijkste anion, maar ook bicarbonaat en chloride zijn 
aanwezig. Bij de kationen domineert calcium (Figuur 16.4). Aan de voet van de donken/duinen 
is het grondwater al een beetje aangerijkt met mineralen (EC25: 300 – 750 µS/cm). Sulfaat 
blijft het belangrijkste anion, maar bicarbonaat heeft aan belang gewonnen. Langs de 
kationenzijde neemt het belang van calcium toe (Figuur 16.4).  

Figuur 16.3  Tijdreeks van grondwaterpeilen in twee piëzometers op de donk in de Polders van 
Kruibeke 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pagina 192 van 320 Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (46) www.inbo.be 

 

 
 
 
 
Oppervlaktewater 

Niettegenstaande de donken in deze deelzones in overstromingsgebieden gelegen zijn wordt 
er van uit gegaan dat de hoger gelegen delen die deze deelzone vormen dermate weinig zullen 
overstromen dat het effect op de vegetatie verwaarloosbaar is. De voeten van de donken in de 
Polder van Bazel vormen eventueel een overgangszone waar overstromingen toch frequenter 
zouden kunnen optreden (bv elke 5 of 10 jaar). De waterkwaliteit van het Scheldewater 
(beschreven voor deelzone C) en sedimentafzetting zouden de vegetatie hier eventueel 
kunnen beïnvloeden. 

Vegetatiezonering 

Zie deelzone P. 

16.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

De historische landschapsontwikkeling in de Scheldepolders wordt beschreven in de 
“Samenvattende landschapsecologische systeembeschrijving”. Tijdens het pleistoceen volgden 
koude en warmere periodes elkaar op. Tijdens koude periodes schuurden de riviervalleien 
enerzijds uit waarna ze opnieuw werd alluviale en eolische zandige afzettingen. Tijdens de 
warmere periode trad voornamelijk opvulling van de valleien op met alluviale zandige en 
kleiige sedimenten en veen. De donken zijn relicten van deze pleistocene rivierterassen die 
tijdens de laatste ijstijd als niet geërodeerde heuvels in de riviervallei achterbleven. Op het 
einde van de laatste ijstijd, tijdens het vroeg holoceen traden aanzienlijke zandverstuivingen 
op vanuit de riviervallei. Dit zand werd afgezet op de hoger gelegen donken in de vallei en op 
de aanpalende hogere gronden. Zo ontstonden stuifduinen. Het onderscheid tussen de eolisch 
holocene afzettingen en de eolische of fluviatiele pleistocene afzettingen is op de donken niet 
altijd duidelijk. (De Moor & van de Velde, 1995; Haecon & De Moor, 2000; van Strydonck & de 
Mulder, 2000) 

Figuur 16.4  Mauchadiagrammen van ionensamenstellingen op twee meetpunten op de donk in 
de Polders van Kruibeke 
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Tussen de Kalkense Meersen (Zijmeers) en de Wijmeers gaat het reliëf bruusk over naar het 
rivierduin van Uitbergen. Dit duin is deels vergraven en vertoont veel reliëfverschillen op 
perceelsniveau. Toch bleef het rivierduinkarakter van het gebied vrij goed bewaard. De grote 
centrale venige depressie is voor een groot deel uitgegraven en nu een waterplas. In het kader 
van het Sigmaplan werd het rivierduin geïnegreerd in het overstromingsgebied van Wijmeers. 
Het zuidelijk deel van Wijmeers werd ontpolder. Rond dit deel werd een overstroombare dijk 
aangelegd (overstromingsfrequentie 1/50 jaar). Het reliëf van het duin werd gebruikt om de 
compartimenteringsdijk (overstromingsfrequentie 1/100 jaar) aan te leggen die de depressie in 
het duin scheidt van de eigenlijke Wijmeers. Op de hoge zandige delen van de duin werden de 
recreatieve bebouwing, verwijderd, de visvijvers heringericht (gedempt of oevers afgeschuind) 
en de populieren en naaldhoutaanplantingen verwijderd. Akkers op de droge en vochtige 
gronden werden omgezet tot grasland. Een groot deel van het duin wordt nu extensief 
begraasd met runderen. 

16.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 16.1  Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

 
Deelzone Q     
code naam KDW 

(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 3,54 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   3,54 0,00 0,00 0,00 

Deelzone R     
code naam KDW 

(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
2330_dw Dwerghaver-verbond 10 2,15 2,15 2,15 2,15 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 0,56 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 0,08 0,01 0,00 0,00 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 
soms ook Taxus in de ondergroei 

20 0,15 0,15 0,00 0,00 

91E0_vm Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 26 3,57 0,00 0,00 0,00 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 0,56 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   7,07 2,31 2,15 2,15 
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1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 

 
 
 
 
 

16.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

De donk in Bazel is volledig bebost. De dominante soorten zijn uitsluitend uitheems 
(Amerikaans eik, tamme kastanje, Canadese populier) en er komen bijna geen bosplanten voor 
in de ondergroei. De potentieel natuurlijke vegetatie zouden droge en vochtige zure eiken – 
beukenbossen zijn (9120). 

Tot voor de inrichting kwam op het rivierduin bij Wijmeers één habitatvlek 2330_dw (vegetatie 
van dwerghaververbond) voor op een hoog schraal en zandig perceel. Kensoorten van het 
habitattype waren eerder zeldzaam, op de open zandvlakte wezen de abundant aanwezige 
grote brandnetel en gewone vlier duidelijk op een te veel aan nutriënten (stikstof). Begrazing 
met runderen leek het habitat niet vooruit te helpen en maaien was gezien de beperkte 
begroeide oppervlakte weinig zinvol. Bij de inrichting werden op grote oppervlakte geschikte 
omstandigheden (open zandvlaktes) gecreëerd voor habitattype 2330(_dw). Typische soorten 
(klein tasjeskruid, vroege haver, klein vogelpootje…) werden het eerste jaar na inrichting al her 
en der aangetroffen. Het valt af te wachten of de verstoorde bodems van de voormalige 
buitenverblijven annex aanplantingen voldoende schraal zullen zijn voor de ontwikkeling en 
het herstel van de schrale duin- en graslandvegetaties. 

Op laag gelegen ontveende delen in de depressie van het duin staat een kleine oppervlakte 
natte ruigte (6430) en een grotere oppervlakte mesotroof elzenbroekbos (91E0). 

Figuur 16.5  Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op 
basis van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik 
maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, 
uitgave 2016 (De Saeger et al. 2016) 
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Op het hoogste punt staat een Amerikaanse eikenplantage nagenoeg zonder ondergroei die 
gekarteerd is als habitattype 9120. De boomlaag bestaat uitsluitend uit relatief jonge 
Amerikaanse eiken die zeer weinig zonlicht doorlaten. 

16.4 HERSTELMAATREGELEN 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Voor herstel en ontwikkeling van habitattype 2330_dw zijn voedselarme en droge 
omstandigheden en een minimum aan bodemverstoring noodzakelijk. Om dit laatste te 
realiseren via windwerking is het gebied veel te klein. Daarom is begrazing noodzakelijk, maar 
mogelijk onvoldoende. Op de aanwezige habitatvlek leidde extensieve begrazing niet tot een 
gunstige toestand van het habitat. Mogelijk zijn plaggen, chopperen of eggen noodzakelijk om 
bijkomende bodemverstoring te creëren en een overschot aan nutriënten af te voeren. 

Door in de zure eiken-beukenbossen 9120 (zeer kleine oppervlakte) te kappen, komt extra licht 
op de bodem, waardoor strooisel afbreekt en de bodem opwarmt. Hierdoor zouden geschikte 
groeiplaatsen voor lichtminnende plantensoorten en een gevarieerde bosstructuur kunnen 
ontstaan. In bossen waar zich door verzuring een dikke strooisellaag heeft gevormd, kunnen 
de nutriënten die na mineralisatie van strooisel vrijkomen, dominantie van bramen in de hand 
werken. In functie van lichtminnende soorten, bij voorbeeld blauwe bosbes, worden dus best 
locaties gekozen waar deze soorten nog aanwezig zijn (in deze deelzone helaas nergens het 
geval). Ingrijpen in de bosstructuur en het terugdringen van het aandeel exoten (ingrijpen op 
de samenstelling van bomen en struiken) kunnen hand in hand gaan. De aanleg van een 
oplopende bosrand/scherm om verzurende en vermestende depositie op te vangen voor ze 
het bos bereiken kan herstel bewerkstellingen in kleine bosgebieden in de buurt van 
landbouwgebied en stedelijke. Verminderde houtoogst kan verzuring afremmen, omdat 
essentiële mineralen die door atmosferische stikstofdepositie uitspoelen, in het 
bosecosysteem achterblijven. Deze maatregel is een blijvend aandachtspunt. 

Graslanden van habitattype 6510 komen amper voor en alleen op dijken. We verwijzen 
hiervoor naar de andere deelgebieden. 
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17 DEELZONE S BERLARE BROEK 

17.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

17.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

De Deelzone Berlare Broek bestaat uit één deelgebied in de gemeente Berlare tegen de 
gemeentegrens met Zele. Het is een uitgeveende fossiele Scheldemeander met op de laagste 
plekken open water omgeven door elzenbroekbossen en populierenaanplantingen. In het 
zuidwestelijk deel ligt een landbouwgebied met voornamelijk akkers. 

Figuur 17.1  Situering Deelzone S - Berlare Broek. 

Topografie en hydrografie 

Berlare Broek is een zeer laag gelegen gebied gevormd door een laatglaciale Scheldemeander. 
De laagste delen van de uitgeveende meander liggen onder 1 mTAW. De hoogste delen op de 
zandige kronkelwaarden (zandafzettingen in laatglaciale binnenbochten) liggen rond 3.5 
mTAW. In de buitenste meander ligt de belangrijkste waterloop, de Broekse Vaart, een 
waterloop van 3e categorie. Daarnaast liggen er talrijke vijvers die via de Broekse vaart met 
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elkaar verbonden zijn. In de tweede meander (van buiten naar binnen geteld) liggen 
afwateringsgrachten die het water afvoeren naar de Broekse vaart.  

Figuur 17.2 Digitaal hoogtemodel van de deelzone S: Berlare Broek 

Geohydrologie 

Het gebied vormt op bodemkundig vlak een unicum: de afwisseling van min of meer 
concentrische stroken klei, veen (en natte zandleem) met stroken vochtig zandleem of zand 
markeert het patroon van oeverwallen en beddingen, gevormd tijdens de schoksgewijze 
meanderverplaatsingen in het laatglaciaal. In Berlare Broek is het meeste veen verdwenen, 
vooral door ontginning maar nadien mogelijk ook door oxidatie. Tussen 0.5 en 2 m onder 
maaiveld komen her en der nog dunne venige lagen voor (Royal Haskoning, 2013).  

Het freatische grondwater bevindt zich in een dik watervoerend pakket bestaande uit een 
quartaire laag van 15 tot 20 m dikte en de onderliggende tertiaire lagen.  

Het Quartaire Aquifersysteem (HCOV-code 0100) kan onderverdeeld worden in verschillende 
lagen. Ter hoogte van het projectgebied is bovenaan een laag met een afwisseling van klei en 
veen aanwezig (holoceen). Daaronder situeren zich de eolische en fluviatiele pleistocene 
afzettingen van de Vlaamse vallei (HCOV_160) bestaande uit een dikke zandige laag die naar 
onder toe lemiger wordt en onderaan wordt begrensd door een laag grind. De meander wordt 
omgeven door iets hoger gelegen, niet door de holocene Schelde geërodeerde pleistocene 
afzettingen.  
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Onder het Quartair bevindt zich in het noorden van de deelzone de kalkhoudende zandige 
Formatie van Lede met daaronder het zandige Lid van Vlierzele (Formatie van Gentbrugge). In 
de zuidelijke helft van de deelzone ontbreekt de formatie van Lede en liggen de quartaire 
lagen rechtstreeks op het Lid van Vlierzele (zie Figuur 12.3 en Figuur 12.4). Deze zandige 
formaties maken hydrogeologisch gezien deel uit van het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan 
Aquifersysteem (HCOV_0600) en hebben in de deelzone een dikte van ca. 10 tot 20 m. De 
eerste waterondoorlatende laag ligt hieronder en wordt gevormd door de kleien van het Lid 
van Pittem en het Lid van Merelbeke (Formatie van Gentbrugge), de zgn. Panesiliaan aquitard 
(HCOV_0700) met een dikte van ca. 2 tot 4 m. (https://dov.vlaanderen.be geraadpleegd op 
7/02/2018)(Royal Haskoning, 2013) 

Figuur 17.3 Bodemkaart Berlare Broek 

Grondwaterdynamiek 

De grondwaterpeilen worden grotendeels bepaald door de oppervlaktewaterpeilen en 
vertonen bijgevolg slechts beperkte peilschommelingen. Gezien de lagere ligging van Berlare 
Broek ten opzichte van is grondwatertoevoer de uit omgevende pleistocene bodems te 
verwachten. Grondwatermodelleringen indiceren inderdaad het voorkomen van kwel 
(Degezelle et al., 2004). 

In en rond Berlare Broek  bevindt zich een belangrijke grondwaterwinning van de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening CVBA (VMW, 2004). De winning te Berlare-Zele bestaat 
uit 4 deelbatterijen: B1, B2 en S1 te Berlare en S2 te Zele. Het vergund debiet voor Berlare 
bedraagt 4.320 m³/dag en 1.300.000m³/jaar voor B1 en B2. Het vergund debiet te Zele 
bedraagt 3.900 m³/dag en 1.225.000m³/jaar voor S1 en S2 (VMW). De reële maandelijkse 

https://dov.vlaanderen.be/
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debiet liggen in de 2011 en 2012 rond 12.000 m³ wat neerkomt op een jaarlijkse onttrekking 
van 1.5 miljoen kubieke meter De impact van de grondwaterwinning op de 
grondwaterdynamiek en –chemie is nog niet grondig bestudeerd. 

Figuur 17.4 Grond- (groen) en oppervlaktewaterpeil (blauw) nabij Turfput in noorden van deelzone 
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Figuur 17.5 Grond- (groen) en oppervlaktewaterpeil (blauw) nabij Schuitje 

Grondwaterchemie 

De samenstelling van het grondwater in Berlare Broek wijst vooral op een lithoclien karakter 
met dominantie van calcium- en bicarbonaationen (gelijkaardig aan type 2, gerijpt grondwater 
beschreven voor deelzone M), maar op korte afstand van elkaar kunnen grote verschillen in 
grondwatersamenstelling optreden. Er komt in enkele piëzometers ook sulfaatrijk grondwater 
(type 3, recent geïnfiltreerd water). Dit is waarschijnlijk te verklaren door de fijnmazige variatie 
in bodemtypes en reliëf van de kronkelwaarden. Helemaal in het zuiden, naast het 
waterzuiveringsstation, en helemaal in het noorden komt telkens één piëzometer voor met 
zeer mineraalrijk grondwater dat aanleunt bij type 1 (zeer mineraalrijk en dominantie van Ca2+ 
en HCO3- en verhoogd Na+ en Cl-) beschreven voor deelzone M (dat zou kunnen ontstaan door 
infiltratie van Schelde- of (vervuild) oppervlaktewater) of een overgangsvorm tussen type 1 en 
type 3 (met bijkomend hoge SO4

2+-gehaltes).  
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Figuur 17.6 Stiffdiagrammen van ionensamenstelling van grondwater in enkele piëzometers in Berlare 
Broek. BARP008, BARP009 en BARP010 bevinden zich dicht bij elkaar in het noorden van het 
gebied, bb2 bevindt zich in het uiterste zuiden. Kleurcodes op de kaart worden verklaard in 
legende bij Figuur 12.19 

Oppervlaktewater 

Berlare Broek ligt lager dan alle omliggend gebieden en kan niet gravitair afwateren. Sinds 
1985 verloopt de afwatering via één pompgemaal, pompgemaal ‘Turfput’, uitsluitend naar het 
Donkmeer (Figuur 17.7). Er wordt een oppervlaktewaterpeil nagestreefd van 0.27 mTAW in de 
winter en 0.17 mTAW in de zomer. In de Turfput in het noorden van de deelzone wordt in 
functie van natuur jaarrond een hoger peil (ca. 0.5 mTAW) aangehouden geregeld door de 
stuw ‘Turfput’. In het hoger liggende gebied tussen Donkmeer en Berlare Broek wordt een peil 
nagestreefd van 1.4 mTAW (IMDC, 2013). 

In droge periodes tracht de waterbeheerder het Donkmeer op peil te houden door water te 
pompen uit Berlare Broek. De kritisch minimumpeilen op Berlare Broek worden met het 
huidige waterbeheer in droge periodes frequent onderschreden. Dit zou enigszins 
tegengegaan kunnen worden door het waterdicht maken van de stuwen en/of het stilleggen 
van het pompgemaal Turfput wanneer het kritisch minimumpeil (+0.07m) wordt 
onderschreden. De peilen in het Berlare Broek kunnen ook dan nog steeds onder het kritisch 
minimum peil door extra verliezen t.g.v. evaporatie of de grondwaterwinning te Berlare-Zele. 
(IMDC, 2013) 
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Figuur 17.7 Schematisch overzicht van het oppervlaktewaterbeheer in Berlare Broek en Donkmeer 
(IMDC, 2013) 

Tabel 17.1 Peilafspraken in Berlare Broek en Donkmeer (IMDC, 2013) 
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Figuur 17.8 Waterhuishoudinginfrastructuur in Berlare Broek en Donkmeer. (stuw  (IMDC, 2013) 

In het begin van de twintigste eeuw tot zeker in 1930 kwamen in de veenputten van Berlare 
Broek weelderige watervegetaties voor met o.a. krabbenscheer en fonteinkruidsoorten. 
Momenteel zijn de meeste vijvers vegetatieloos of komen enkel drijvende en/of weinig 
gevoelige soorten voor. 

In 2013 werden de waterbodem- en oppervlaktewaterkwaliteit onderzocht (Royal Haskoning, 
2013).De waterbodems van de vijvers zijn venig met over het algemeen lage beschikbare 
fosfor- en totale fosforconcentraties (Olsen-P tussen 56 en 653 µmol/l en P-totaal onder de 4.5 
mmol/l bodem). Lokaal worden wel hoge fosforgehaltes vastgesteld. Op veel locaties is de 
totaal Fe/S ratio lager dan 1, waardoor er een reële kans bestaat op nalevering van fosfaat 
naar het oppervlaktewater37. In het bodemvocht worden op een groot aantal locaties hoge 
ammoniumgehalten gemeten, die belemmerend kunnen zijn voor de groei van waterplanten 
(Royal Haskoning, 2013). 

                                                           
37 Onder anaërobe omstandigheden worden Fe3+ en sulfaat (SO4

2-) gereduceerd tot Fe2+ en sulfide (S2-). Deze laatste vormen of onoplosbare 
ijzersulfide (FeS) of pyriet (FeS2). Hierdoor blijft er minder ijzer beschikbaar voor de binding (immobilisatie) van fosfor. Als de zwavelconcentratie in 
de bodem hoger is dan de ijzerconcentratie (Fe/S-ratio < 1) bestaat er bijgevolg kans op vrijstelling van gebonden fosfaat en wordt extern 
aangevoerd fosfaat niet geïmobileseerd waardoor het in de waterkolom beschikbaar blijft voor hoger planten en algen. 
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De vijvers kunnen beschouwd worden als stilstaande wateren van het type ‘matig ionenrijk 
alkalisch meer’ (Belgisch Staatsblad, 1995).  

Het oppervlaktewater heeft een vrij hoge pH (7.6 – 8.5), is sterk gebufferd met bicarbonaat-
concentraties tussen 150 en 275 mg/l en vertoont hoge calciumconcentraties (40-100 mg/l). In 
het winterhalfjaar lagen de fosforconcentraties overal onder 0.1 mg P/l. Enkel ter hoogte van 
Turfput, het meest noordelijke en stroomopwaartse deel van Berlare broek, werden in het 
zomerhalfjaar fosfaatconcentraties gevonden lager dan 0.07 mg P/l38 . Elders lagen ze boven 
0.1 mg P/l, wat te hoog is voor (soortenrijke) watervegetaties. De nitraatgehaltes waren overal 
lager dan 1 mg N/l en ook de ammoniumgehaltes zijn over het algemeen laag. Ze zijn hoger in 
de winter (0.5 – 1 mg N/l) dan in de zomer (< 0.4 mg N/l), wat te verklaren is door het 
vertraagd verlopen van het microbiële denitrificatie. De sulfaatgehaltes waren licht verhoogd 
(> 28.8 mg/l) met hogere waardes in de winter. Ten opzicht van de achtergrondwaarde (250 
mg/l) in grondwaterlichaam van de pleistocene sedimenten van de Vlaamse vallei 
(CVS_CVS_0160_GWL1) zijn deze waarden echter zeer laag. De ijzergehaltes zijn aan de lage 
kant (< 1 mg/l). 

Vegetatiezonering 

Deze verschilt niet wezenlijk van andere laag gelegen alluviale gebieden, voor een beschrijving 
van de potentiële vegetatiezonering wijzen we naar de beschrijvingen voor deelzones M en U. 

Momenteel bestaat het gebied uit een laagveenecosysteem met eutrofe plassen, een 
(verboste) drijftil, vochtige, matig voedselrijke graslanden op venige bodems, matig 
voedselrijke verlandingsgemeenschappen op veen, eutrofe struwelen, elzenbroekbossen, 
elzenvogelkersbossen en populierenaanplanten. Er zijn verschillende waterpartijen aanwezig, 
de meesten hiervan zijn rondom sterk verbost. In de plassen zelf ontbreken meestal 
waterplantvegetaties en ook de aanwezige oevervegetaties zijn beperkt. Er zijn verspreid over 
het gebied nog relicten van verschillende verlandingsvegetaties met riet of wilgen aanwezig en 
uniek, vrijwel ontoegankelijk trilveen. Een groot deel van Berlare Broek bestaat uit 
populierenaanplanten. Tussenliggend komen weiland- of akkerpercelen voor (op de hogere, 
drogere zandbodems). 

In het Natuurinrichtingsplan voor Berlarebroek en Donkmeer worden voor Berlaerebroek 
habitattypes 3150 (van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of 
Hydrocharition), 6430 (voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de 
montane en alpiene zones), 7140 (drijftil) en 91E0 (bossen op alluviale grond met Alnus 
glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,Alnion incanae, Salicion albae) tot doel gesteld 
naast de ontwikkeling van leefgebied voor een resem moerasvogels (blauwborst, woudaap, 
roerdomp, porseleinhoen, bruine kiekendief, kwak, purperreiger, dodaars, snor en grote 
karekiet). 

17.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

Tijdens het Laatglaciaal (ca. 15.000 – 12.000 jaar hoor heden), de overgangsperiode tussen de 
laatste ijstijd en het huidige interglaciaal, volgden een aantal koele en warmere fasen elkaar 
snel op. Door de toegenomen plantengroei vond bij het begin van het Laatglaciaal de overgang 
van een verwilderd naar een meanderend rivierpatroon plaats. De enkelvoudige bedding van 

                                                           
38 Milieukwaliteitsnorm ‘matig ionenrijk alkalisch meer’ voor P-totaal: zomerhalfjaargemiddelde ≤ 0.07 mg P/l. 
 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (46) Pagina 205 van 320 

dergelijke rivieren wordt in buitenbochten uitgeschuurd terwijl in binnenbochten sedimentatie 
optreedt. Hierdoor verlegt de rivier geleidelijk haar loop. Sikkelbanken (de zandige afzettingen 
aan de binnenbocht) zijn als lage, langgerekte gebogen ruggen (kronkelwaarden) zichtbaar in 
het landschap evenals grote fossiele meanders. De geul hadden een breedte van 200 m en een 
diepte van zes tot zeven meter. De meander van Overmere is ca. 10.000 jaar geleden 
afgesneden en nadien helemaal opgevuld met veen. Ca. 7000 jaar geleden was de zeespiegel 
dermate gestegen dat het verval van de Schelde afnam en de grondwatertafel steeg. Toen de 
laatglaciale geulen volledig waren opgevuld overgroeide het veen ook de hogere zandige delen 
van de alluviale vlakte. Waarschijnlijk stroomde de rivier toen langzaam door één of enkele 
ondiepe geulen met langs haar oevers een dicht. Ontbossing en omzetting naar grasland vond 
waarschijnlijk plaats na de ‘Dark Ages’ (periode tussen 500 en 1000) elzenbroek (van Strydonck 
& de Mulder, 2000).  

In de 17de eeuw bestond Berlare Broek helemaal uit drassige weiden met een aantal 
ontwaterings-sloten. De waterlopen ontwaterden via een sluis (gehucht Sluis) naar een vaart 
die het water uiteindelijke naar de Schelde leidde. Van open water is op dat moment nog geen 
sprake. Pas vanaf 1696 wordt in Berlare Broek op georganiseerde wijze veen ontgonnen 
waarbij turflagen tot 2 à 3 meter diep worden uitgeveend. Zo ontstaan gaandeweg grote 
plassen. Op de Ferrariskaart bestaat Berlare Broek reeds uit grote wateroppervlakten met 
grillige vorm. Aangezien de turfwinning rond 1850 eindigt, geeft de Vandermaelenkaart een 
goed beeld van de situatie net voor het einde van de ontginning. Op deze kaart is te zien dat 
het huidige Donkmeer en Berlare Broek één grote aaneengesloten plas waren. De afwatering 
gebeurt nog steeds via een sluis aan de Beirleir. Na het stopzetten van de turfwinning wou 
men een deel van de ontgonnen gronden opnieuw gebruiken voor landbouw. De gemeente 
verkocht in 1854 de gronden in het Berlare Broek met verplichting tot drooglegging. 
Vermoedelijk is in deze periode een scheiding tussen Donkmeer en Berlare Broek aangelegd. 
Door drooglegging van Berlare Broek niet eenvoudig. Het duurde tot 1862 alvorens men 
slaagde. Eerst probeerde men door het aanleggen van een moervaart (een voorloper van de 
Broekse vaart) tot 6 m diep en een nieuwe pomp aan de sluis van de Beirleir het water weg te 
pompen, maar dit lukte niet. Door de aanleg van een pompgemaal aan het Schuitje, met 
afwatering op de Bovenvaart die ter hoogte van Zele in de Schelde loost, lukte het wel. Het 
resultaat was een laaggelegen gebied met in de zones die het diepst ontgonnen waren nog 
vijvers. Waarschijnlijk heeft men achteraf nog wat bij ontgonnen, wat resulteerde in de huidige 
vijvers. Alle vijvers staan met elkaar in contact via de Broekse vaart. Vanaf 1881 werd in en 
rond Berlare Broek rijshout (voor mandenvlechtwerk) aangeplant, die dertig jaar later 
uitgebreid werd met populieren. Tijdens W.O. I waren er geen middelen om de pompen aan 
het Schuitje draaiende te houden, zodat gedurende een tiental jaar (1914-1926) opnieuw een 
grote plas ontstaat. Pas in 1926 startte men de pomp opnieuw en werd het Broek een tweede 
maal drooggelegd. In 1939 werd door de Union Alumettière een eerste reeks 
populierenbestanden aangeplant voor luciferfabricage. In 1962 wordt de sluis op de Voorste 
sloot vervangen door een pompgemaal waarlangs de afwatering van het Donkmeer verloopt. 
De overige waterlopen zijn met de Schelde verbonden met klepsluizen zodat enkel bij laagtij 
geloosd kan worden. 

In 1949 startte de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (nu de Watergroep) een 
grondwaterwinning met een eerste reeks putten aan de oostzijde van Berlare Broek ten zuiden 
van Kammershoek (batterijen S1 en S2). In 1962 werd vergunning verleend voor de aanleg en 
exploitatie van de puttenbatterijen B1 en B2.  
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17.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 17.2 Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 

belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 1,23 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 0,66 0,66 0,66 0,23 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

26 3,76 0,37 0,00 0,00 

91E0_vm Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 26 8,49 3,74 0,52 0,11 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 35,56 1,39 0,00 0,00 

91E0_vo Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 26 0,71 0,71 0,17 0,04 

Eindtotaal   50,42 6,87 1,36 0,38 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 

Figuur 17.9 Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op basis 
van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik maakt 
van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, uitgave 
2016 (De Saeger et al. 2016) 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (46) Pagina 207 van 320 

17.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

Voor bijna alle habitattypes zijn de onnaturulijke stabiele waterpeilen in Turfput nadelig, dit 
geldt zowel voor het watersysteem, de verboste drijftil (gekarteerd als 91E0_vm) als de 
omliggende broekbossen. 

Niettegenstaande er een grote oppervlakte open water is komt habitattype 3150 niet voor. In 
het verleden was dit zeker anders en kenden de meeste zo niet alle plassen een uitbundige 
watervegetatie met o.m. krabbescheer (Stratiotes aloides) en fonteinkruiden (Potamogeton 
sp.) (Degezelle et al., 2004; Royal Haskoning, 2013). Redenen voor het verdwijnen van de 
watervegetaties zijn  

 - Een slechte waterkwaliteit. Op de meeste plekken worden tijdens het 
zomerhalfjaar te hoge totale fosfaatgehaltes gemeten. 

 - Een slechte waterbodemkwaliteit. In het bodemvocht van de 
onderwaterbodems worden ammoniumgehaltes gemeten die groei van 
waterplanten verhinderen .   

 - De verbossing van de oevers is een probleem. Hierdoor is er veel bladval in de 
stilstaande wateren waardoor een dikke sliblaag ontstaat en komt 
onvoldoende licht in de waterkolom voor waterplanten (beschaduwing). 

Voor herstel van de watervegetatie (3150), de drijftil (7140) en oevrevegetaties die 
broedgelegenheid kunnen bieden voor de vogeldoelsoorten wordt dus voorgesteld om  

 - een natuurlijke peilfluctuatie toe te laten met hoge peilen in de winter die 
tijdens het groeiseizoen iets wegzakken.  

 - de oevers vrij te stellen door struweel te verwijderen en nadien een cyclisch 
beheer toe te passen in functie van riet- en zeggenmoerassen. 

 - Op potentierijke plekken de voedselrijke slibbodem verwijderen (baggeren). 

Er komt één klein geïsoleerd perceel voor met een hooilandvegetatie van habitattype 6510. 

17.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen waarvoor geen gebiedsgerichte prioriteitstelling is opgemaakt 

 • 3150: dit habitattype komt ondanks de grote oppervlakte open water actueel 
niet voor in deze deelzone, maar er zijn wel zoekzones en concrete plannen 
voor herstel. Of de KDW van dit type overschreden is, is niet geweten. Pas bij 
realisatie van de doelen is de locatie gekend en kan een gebiedsgerichte 
invulling gebeuren. Mogelijke herstelmaatregelen worden in voorgaande 
paragraaf beschreven. 

Voor deze habitattypen geldt de globaal gestelde prioritering van PAS-herstelmaatregelen, 
zoals bepaald en beargumenteerd in de Algemene herstelstrategie. 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 
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De kritische depositiewaarde wordt in deze deelzone enkel overschreden voor habitattype 
6510. Voor herstel van habitattype 6150 is maaien met afvoer de beste optie. Bij 
herstelbeheer kan een extra maaibeurt overwogen worden om nutriënten af te voeen. 

Herstel en goed beheer van de lokale waterhuishouding is essentieel voor een geschikte 
nutriënten- en ionenvoorziening in de bodem van de verschillende subtypes van de alluviale 
bossen (91E0). Voorkomen van langdurig stagnerend water, voorzien van voldoende 
doorstroming en afvoer kan interne eutrofiëring voorkomen en  effecten van N-depositie 
milderen. Voldoende hoge grondwaterpeilen voorkomen verzuring en eutrofiëring als gevolg 
van de afbraak van organisch materiaal (humus, veen) en verzekeren een voldoende toevoer 
van bufferende macro-ionen. Aandacht moet besteed worden aan het instellen van een 
stuwpeilen die natuurlijke peilschommelingen reflecteren een aangepast lokaal om stagnatie 
te voorkomen. 

17.5 KENNISLACUNE 

Impact van grondwaterwinning op grond- en oppervlaktewaterdynamiek.  

Wordt KDW voor 3150 overschreden? 
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18 DEELZONE T DAMVALLEI 

18.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

18.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

Deelzone T – Damvallei bestaat uit vier deelgebieden die voor het grootste deel in de 
gemeente Destelbergen gelegen zijn en voor een klein deeltje in de gemeente Laarne 
(zuidoosten). Dit gebied is net als Berlare Broek en Donkemeer gevormd door een Laatglaciale 
Scheldemeander die door de aanleg van autosnelwegen in vier is gedeeld. 

Figuur 18.1: Situering van deelzone T 

Topografie en hydrografie 

De Damvallei is een laag gelegen vlak gebied dat deel uitmaakt van de alluviale Scheldevallei. 
De laagst gelegen delen liggen op uitgeveende plekken  in de oude meander op een hoogte 
van ca. 4 mTAW. De hoogste delen op de zandlemige kronkelwaarden (afzettingen op 
laatglaciale binnenbochten en oeverwallen) liggen rond 5 mTAW. De Damsloot ontwatert de 
zuidelijke delen, de Loopsloot de noordelijke.  
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Figuur 18.2 Digitaal hoogtemodel van de deelzone T: Damvallei 

Geohydrologie 

De bodem bestaat vnl. uit klei en zware klei op venig of zandig substraat in de meanders en 
zandleem op zandig substraat op de kronkelwaarden.  

Het freatische grondwater bevindt zich in een dik watervoerend pakket bestaande uit een 
watervoerende quartaire laag van 15 tot 25 m dikte (HCOV_100) en de onderliggende 
watervoerende tertiaire lagen. De Holocene lagen bereiken een dikte van 6 meter. De 
bovenste laag is een fluviatiele klei. Daaronder komen zandige en kleiige fluviatiele afzettingen 
en veen (fossiele geul) voor. In de tot  5 meter dikke veenpakketten bestaat de bovenste laag 
vooral uit elzenveen gevolgd door zeggenveen, rietveen en kleiglyttja (Jacobs, 1968). De 
Holocene sedimenten zijn afgezet op pleistocene eolischeen fluviatiele opvullingssedimenten 
die ter hoogte van het projectgebied bestaan uit een dikke zandige laag die onderaan wordt 
begrensd door een valleibodemlaag grind.Hieronder bevinden zich nog mariene 
Eemsiaanafzettingen. 

De bovenste watervoerende tertiaire lagen zijn de zandige sedimenten van het lid van Vlierzele 
en het lid van Pittem die deel uitmaken van het Ledo-Panesiliaan-Bruseliaan aquifersysteem  
(HCOV_600) dat hier 5-15 m dik is. Daaronder komt de eerst waterondoorlatende laag (Ledo-
Panesiliaan aquitard, HCOV_700) voor, een ca. 10 m dikke kleilaag van het lid van Merelbeke. 
(Databank Ondergrond Vlaanderen, www.dov.vlaanderen.be geraadpleegd op 9/2/2018). 
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Figuur 18.3 xxxxxxxxxxxxx 

Grondwaterdynamiek 

In de watina-databank zijn slechts zeer korte tijdreeksen (≤ 0.5 jaar) gevonden van niet of 
foutief ingemeten piëzometers (nulpunt 5 à 6 m boven maaiveld), deze gegevens zijn niet 
bruikbaar voor een beschrijving van de grondwaterdynamiek (kennislacune). Waarschijnlijk 
volgen de grondwaterpeilen het oppervlaktewaterpeil zoals in deelzone S. 

Grondwaterchemie 

Er bestaan grote verschillen in grondwaterkwaliteit tussen de verschillende locaties.  

Op een aantal locaties wordt mineraalarm grondwater gevonden dat elders in de laaggelegen 
alluviale gebieden enkel onder donken en duinen wordt aangetroffen. Het is recent 
geïnfiltreerd grondwater dat nog sterk beïnvloed is door regenwater. Het betreft mogelijk 
slecht gedraineerde locaties waar regenwater stagneert. 

Het overige grondwater is mineraalrijker en beter gebufferd (hogere alkaliniteit). In enkele 
peilbuizen wordt de samenstelling gedomineerd door bicarbonaat en sulfaat (lithoclien of 
gerijpt grondewater, type 2 zoals beschreven voor deelzone M), maar meestal is ook sulfaat in 
aanzienlijke hoeveelheden aanwezig (type 3 zoals beschreven voor deelzone M en 
overgangsvorm tussen 2 en 3). 

De ijzerconcentraties van het grondwater zijn lokaal (erg) hoog. Ze variëren echter sterk tussen 
de verschillende locaties en ook in de tijd. De oplosbaarheid van ijzer wordt sterk bepaald door 
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de redoxpotentiaal (Fe2+ is zeer goed oplosbaar, Fe3+ is zeer slecht oplosbaar)  die kan 
schommelen met de grondwaterstand.  

In het noorden wordt op de steilrand en net tegen de rand ervan grondwater aangetroffen 
met zeer hoge nitraatgehaltes, afkomstig van de nabij gelegen (maïs)akker. Ortho-
fosfaatconcentraties liggen bijna overal hoger dan 0.1 mg P/l, slechts op één plek wordt de 
norm van 0.44 mg P/l overschreden. (interpretatie van gegevens in Smolders & Brouwer 
(2006)  

Figuur 18.4 Stiffdiagrammen van ionensamenstelling van grondwater in enkele piëzometers in de 
Damvallei 

Oppervlaktewater 

De oppervlaktewaterkwaliteit werd grondig onderzocht door Smolders & Brouwer (2006). Va. 
vijftig locaties werden onderzocht. In de meeste oppervlaktewaters werden in de zomer hoge 
tot extreem hoge fosfaatgehaltes gevonden (gemiddeld > 0.3 mg P/l en waarden tot > 2 mg 
P/l), wat een gevolg is van nalevering uit de slibbodem (voor een beschrijving van het proces 
van interne eutrofiëring zie Deelzone M - Analyse van de habitattypes met knelpunten en 
oorzaken), externe aanvoer via oppervlakte- en grondwater en de aanwezigheid van 
bodemwoelende vissen. Bovendien zijn in de winter ook de nitraatgehaltes verhoog als gevolg 
van uitspoeling uit landbouwgronden en in de zomer worden hogere ammoniumgehaltes 
aangetroffen als gevolg van microbiële afbraak van organisch materiaal en reductie van 
nitraat. De waterkwaliteit laat in de meeste van deze plassen geen groei van waterplanten toe 
(De Beelde et al., 2007; Smolders & Brouwer, 2006). 

Vervolgens werden zes plassen nader onderzocht. De selectie gebeurde vanwege hun 
veronderstelde kansrijkdom voor ecologisch herstel gebaseerd op aanwezigheid van 
waterplanten tijdens de laatste decennia en op hun hydrologische isolatie. Net zoals het 
grondwater bleken de onderwaterbodems in de turfputten rijk aan zwavel, fosfor en ijzer. In 
het bodemvocht zijn de fosfaatconcentraties eerder laag en negatief gecorreleerd aan de 
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(ijzer-zwavel)-gehalte39 in de bodem. IJzer is doorgaans in hogere concentratie aanwezig dan 
zwavel waardoor het steeds beschikbaar is om fosfaat te binden en te immobiliseren. Het 
oppervlaktewater in de turfputten is hard, gebufferd en aan de alkalische kant (pH > 7). De 
fosfaatconcentraties zijn op de onderzochte potentievolle plassen relatief laag (0.01 – 0.16 
mg/l). De nitraat- en ammoniumgehaltes zijn allebei laag (< 1 mg N/l). Het water in de 
potentierijke plassen kan worden beschouwd als matig voedselrijk, de 
oppervlaktewaterkwaliteit zou een goede watervegetatie moeten toelaten. Dat dat in vijf van 
de zes onderzochte plassen niet zo was, kan verklaard worden door het voormalig gebruik als 
visvijver. De turfputten in de Damvallei werden in het verleden behandeld met herbiciden en 
bepoot met bodemwoelende (benthivore) vissen (brasem, karper). Hierdoor verdwijnt de 
watervegetatie en ontstaat een troebele plas waarin  nutriënten extra worden gemobiliseerd 
en waarin planten zich niet opnieuw kunnen vestigen (De Beelde et al., 2007; Smolders & 
Brouwer, 2006). 

Vegetatiezonering (Natuurpunt, 2003) 

De 50-tal turfputten, bezitten ongetwijfeld de hoogste intrinsieke ecologische waarde. Tot een 
dertigtal jaar geleden was het merendeel van de turfputten gekenmerkt door uitgebreide 
velden van Stratiotes aloides  (krabbenscheer) (Magnopotamium en Hydrocharition (3150)) die 
zo prominent waren dat de eerste officiële beschrijving van het Stratiotetum uit dit gebied 
afkomstig is. Ook o.m. een tiental soorten Potamogeton (Fonteinkruiden), alle inheemse 
kroossoorten en tal van andere waterplanten waren ervoor verantwoordelijk dat deze poelen 
in het verleden als een type voorbeeld van vegetatierijke ondiepe plassen beschouwd werden. 
Gedurende de laatste 20-30 jaar ging de ecologische kwaliteit van de turfputten echter snel 
achteruit door eutrofiëring (o.m. door sportvisserij), waardoor o.a. krabbescheer volledig is 
verdwenen. Desondanks zijn enkele putten nog steeds rijk te noemen met o.m. kikkerbeet 
(Hydrocharis morsus-ranae), glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens), kranswieren 
(Characeae), en waterviolier (Hottonia palustris).  

Langsheen de oevers van de plassen en sloten vinden we oever- en verlandingsvegetaties 
terug bestaande uit grote zeggengemeenschappen en rietvelden. waarin op sommige plaatsen 
nog o.a. Op één enkele plaats plaatsen vinden we nog mesotrofe trilvenen en overgangsvenen 
(7140) terug met Ranunculus lingula (grote boterbloem), Menyanthes trifoliata 
(waterdrieblad) en veenmossen.  

Op iets hoger gelegen delen die door kwelwater beïnvloed worden vinden we 
dottergraslanden met terwijl op de schralere plaatsen overgangen naar Blauwgraslanden (Eu-
Molinion (6410)) aanwezig zijn. Door het achterwege blijven van het maaibeheer, verschuiven 
vrijwel al deze graslanden steeds meer in de richting van voedselrijke ruigten (6430).  

De hoogst gelegen delen van het reservaat herbergen vochtige tot matig droge, schrale maar 
basenrijke hooiweiden (6510). Op de schraalste plaatsen vinden we overgangen naar vochtige 
heischrale graslanden (Nardetalia, 6230).  

Over vrijwel de gehele gradiënt kunnen we tenslotte allerlei bostypen terugvinden waaronder 
enkele zeer waardevolle elzenbroekbossen (91E0_vm) (Alnion glutinosa-incanae) en 
essenhakhoutbossen. Vooral op de zeer natte, venige door kwelwater beïnvloedde plaatsen 

                                                           
39 De hoeveelheid ijzer verminderd met de hoeveelheid zwavel. 
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komen mooi ontwikkelde varianten van dit bostype voor met o.m. Carex elongata en Valeriana 
dioica.  

18.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

De onstaansgeschiedenis van de Damvallei is gelijkaardig aan deze van Berlare Broek en 
Donkmeer (deelzones S en U). Ook de Damvallei is gevormd door laatglaciale 
Scheldemeanders met kronkelwaarden en veen. De opgevulde fossiele meander is in het 
landschap te herkennen als een oost-west georiënteerde lus met een totale lengte van 6 km 
waarin zich een tot 5 m dik veenpakket gevormd heeft. Alhoewel het veen op een aantal 
plaatsen dagzoomt, wordt het op de meeste plaatsen afgedekt door een tot 1 m dikke laag 
holocene alluviale zware klei (Aanvraagdossier Life 2003). Het hoogtepunt van de turfwinning 
in de Damvallei lag tussen 1775 en 1834 (Van de Woestyn, 2009)40. 

Het landschap is sterk door de mens beïnvloed en een typische doorsnede van deze meander 
bestaat uit turfputten en de Damsloot en Mostbeek op de laagste delen van het gebied, 
gevolgd door verlandingsvegetaties en uiterst natte zeggevelden die op de iets hoger gelegen 
delen afgewisseld worden door Dottergraslanden. Op de hoogste delen van de vallei vinden 
we tenslotte vochtige tot matig droge, voedselrijke tot schrale graslanden. 

18.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 18.1 Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type 

Magnopotamion of Hydrocharition 
30 1,36 <0,01 0,00 0,00 

6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 12 2,23 2,23 2,23 2,23 

6410_ve Basenarme Molinion-graslanden, inclusief het 
Veldrustype 

15 2,75 2,75 2,75 2,75 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten >34 0,35 0,00 0,00 0,00 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 17,55 0,00 0,00 0,00 

6510,gh Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  
geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 

20 1,83 1,83 0,15 0,15 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

26 0,75 0,75 0,00 0,00 

91E0_vm Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 26 2,33 1,21 0,00 0,00 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 7,15 4,38 0,00 0,00 

Eindtotaal   36,30 13,15 5,13 5,13 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 

                                                           
40 In diverse geschriften is sprake van veenwinning, waarbij de huidige veenputten zouden zijn gevraven, in de Middeleeuwen (zie website 
gemeente…). Elders in de Scheldevallei wordt grootschalige veenwinning veelal later gedateerd. 
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Figuur 18.5 Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op basis 
van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik maakt 
van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, uitgave 
2016 (De Saeger et al. 2016) 

18.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

Ondanks de grote oppervlakte open water en het historisch voorkomen van bijzonder rijke 
watervegetaties is de oppervlakte die het habitattype 3150 momenteel bedekt maar 1.35 ha. 
De grootste problemen zijn (Smolders & Brouwer, 2006): 

 - Externe aanvoer van nutriënt uit het omliggende landbouwgebied via grond- 
en oppervlaktewater. Doordat de meeste turfputten met elkaar via de 
waterlopen in contact staan kunnen de hoge concentraties aan voedselstoffen 
zich makkelijk verspreiden. 

 - Onnatuurlijk visbestand met benthivore soorten.  
 - Verbossing van de oevers zorgt voor beschaduwing van de (kleine) vijvers en 

bladinval kan eutrofiëring veroorzaken. 
 - De aanwezige Canadese ganzen veroorzaken eutrofiëring (uitwerpselen) en 

vertrappelen de oevervegetatie. 

De verlandingsvegetaties (rbb_mr, rbb_mc) en het trilveen (7140) worden bedreigd door 
opslag van elzen en wilgen. Ook zij zouden gebaat zijn bij een betere 
oppervlaktewaterkwaliteit. 
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Vrijwel alle graslandtypes (6230, 6420 en 6510) zijn door populierenaanplanten en het 
achterwege blijven van een geschikt graslandbeheer (te intensief of verlaten, gebruik van 
herbiciden) bijzonder sterk in kwantiteit en kwaliteit achteruitgegaan en actueel beperkt tot 
enkele relicten. De natste percelen werden verlaten waardoor verruiging en verbossing 
optreedt. De wat drogere percelen kennen dan weer een te intensief gebruik met 
overbegrazing (paarden) en gebruik van pesticiden. Sloten en laantjes zijn door achterweg 
blijven van beheer erg onderhevig aan verlanding. Hierdoor vermindert de drainerende 
capaciteit en neemt de invloed van regenwater toe en die van mineraalrijk (bufferend) 
grondwater af. 

18.4 HERSTELMAATREGELEN 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Uit de analyse van de knelpunten voor de watervegetaties (3150) blijkt dat de manipulatie van 
de voedselketen een belangrijke herstelmaatregel is. Zowel ingrijpen op het visbestand 
(minder benthivore en meer piscivore soorten) als bestrijding van de Canadese gans zal 
bijdragen aan een verminderde beschikbaarheid van nutriënten en kan een omslag van troebel 
naar helder water bewerkstelligen. Vrijstellen van de oevers door het kappen van struiken en 
bomen vermindert de bladinval en verhoogt de zonbelichting van de plassen. De 
oppervlaktewaterkwaliteit is in vele plassen onvoldoende voor watervegetaties (te hoge 
nutriëntengehaltes). Gezien vele turfputten met de waterlopen in contact staan is een 
verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit uiterst belangrijk voor het herstel van dit 
habitattype. Hydrologische isolatie van de plassen kan ze beschermen tegen externe belasting. 
Verbeteren van de kwaliteit van het toestromend grondwater kan eveneens bijdragen aan het 
herstel. Zware bemesting op aanpalende percelen moet vermeden worden. 

Voor alle graslandhabitats (6230, 6410, 6510) vormt maaien een belangrijk herstelbeheer. 
Deze hooilandtypen zijn voor een voortbestaan afhankelijk van een maaibeheer waardoor 
bovendien een teveel aan nutriënten (voormalige bemesting, aangevoerd via grond- en 
oppervlaktewater of via depostie)  kan worden afgevoerd. Vele graslanden in deze deelzone 
zijn verruigd en/of verbost of beplant met populieren. Verwijderen van boomopslag en rooien 
van aanplanten kan graslandherstel bewerkstelligen. 

6410: Blauwgraslanden (6410) zijn afhankelijk van seizoenaal hoge grondwaterstanden voor de 
aanvoer van zuurbufferend vermogen. Hoge nutriëntengehaltes in het grondwater vormen 
een bedreiging, een verbetering van de grondwaterkwaliteit (vermijden van externe inout van 
aanpalende landbouwgronden) is dus een belangrijke herstelmaatregel. Ook optimalisatie van 
lokale drainage kan bijdragen aan herstel. Door regenwater af te voeren via laantjes en sloten 
kan opkwellend grondwater de wortelzone bereiken.  

Voor de alluviale bossen (91EO, 91E0_vm en 91E0_vn) zijn weinig of geen knelpunten 
beschreven. Een goed lokaal peilbeheer is belangrijk voor dit habitattype. Het is afhankelijk 
van hoge waterpeilen in winter en vroege voorjaar (rond maaiveld). Tijdens het 
vegetatieseizoen zakt het waterpeil best iets dieper weg om de bodem te aëreren en 
fosforimmobilisatie te verzekeren. Langdurige stagnatie van stilstaand water kan leiden tot 
interne eutrofiëring. Het spreekt voor zich dat ook dit habitattype gebaat is bij een verbetering 
van de grondwaterkwaliteit. 
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19 DEELZONE S DONKMEER 

19.1 UITVOERIGER LANDSCHAPSECOLOGISCHE 
SYSTEEMBESCHRIJVING 

19.1.1 Geologie – geomorfologie- topografie – hydrografie - bodem 

Algemene situering 

De deelzone Donkmeer bestaat uit één deelgebied in de gemeente Berlare. Het bestaat voor 
een groot deel uit open water (waaronder het Donkmeer en de Nieuwdonk) 

Figuur 19.1 Situering van deelzone U 

Topografie en hydrografie 

Donkmeer is een zeer vlak gebied met een grote oppervlakte aan stilstaande wateren. Er 
stromen enkele beken in het Donkmeer toe (Galgenbeek en Kempenbeek) en het water van de 
Broekse Vaart (uit Berlare Broek) wordt in het meer gepompt. De Voorste sloot verbindt het 
Donkmeer met het pompgemaal ‘Leeggoed’ dat het water uiteindelijk naar de Schelde 
verpompt. 
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Figuur 19.2 Digitaal hoogtemodel deelzone U 

Geohydrologie 

Zie deelzone S 

Grondwaterdynamiek 

De grondwaterpeilen in de nabijheid van het Donkmeer (DONP001) vertonen een zeer 
beperkte schommeling (0.2 – 0.3 m) en worden zeer sterk bepaald door het 
oppervlaktewaterpeil dat jaar rond op 2.4 mTAW wordt gehouden. Iets verder van het 
Donkmeer verwijderd, centraal in de oude meander (DONP006) vertoont de grondwatertafel 
iets grotere schommelingen (0.4 m). De laagste waterpeilen zakken niet of nauwelijks onder 
het oppervlaktewaterpeil. De hoogste peilen worden bepaald door het maaiveld. Verder van 
het meer verwijderd in het zuidelijk deel van de deelzone (DONP011) zijn de schommelingen 
nog groter (0.8-1m). In de droge periode zakt het grondwaterpeil onder invloed van 
evapotranspiratie diep onder het peil in het Donkmeer. 
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Figuur 19.3 Tijdreeksen van drie peilbuizen in Donkmeer 

Grondwaterchemie 

Figuur 19.4 Mauchadiagrammen van ionensamenstellingen op enkele meetpunten in Donkmeer 

Aande rand van de vallei wordt grondwater gevonden met hoge sulfaatgehaltes (type 3 zoals 
beschreven voor deelzone M), centraal gerijpt of lithoclien water gevonden. De 
nutriëntengehaltes in het grondwater zijn laag. 

Oppervlaktewater 

In Donkmeer zijn er enkele grote wateroppervlakken gelegen. Het Donkmeer en de Nieuwdonk 
zijn de grootste plassen. Beide bepalen in grote mate het waterpeil in een ruim gebied zowel 
rechtstreeks door het grondwater te draineren als onrechtstreeks doordat ze op peil gehouden  
worden door water uit andere gebieden toe te voeren. Verder zijn er nog enkele kleinere 
plassen, waaronder de Eendenkom, Heykens en de waterpartij in Broekmeers.  

Het Donkmeer, dat is ingericht als recreatiedomein, wordt gevoed vanuit de Galgenbeek, de 
Kempenbeek en Broekse Vaart (allen 3de categorie). Het Donkmeer ontwatert naar de Schelde 
via de Voorste Sloot en het pompgemaal ‘Leeggoed’ (Figuur 17.7). Jaar rond wordt jaar 
hetzelfde waterpeil van 2.4 mTAW nagestreefd (IMDC, 2013) door middel van een stuw ter 
hoogte van het pompgemaal. Gravitaire afwatering is niet mogelijk. 

Deze plas Nieuwdonk vindt zijn oorsprong in een grote zandwinning die nadien werd ingericht 
tot recreatiedomein. De plas ligt hydrologsich geïsoleerd en wordt uitsluitend door neerslag en 
grondwater gevoed. Daardoor bezit de plas een tamelijk natuurlijk peilverloop. Er is een 
overloop aanwezig vanuit deze plas naar de Voorste sloot, aan de zuidwestzijde.  
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De waterkwaliteit van het Donkmeer vertoont te hoge totale stikstof- en totale fosforgehaltes 
en een te hoog chemisch zuurstofverbruik (oragnische belasting). De te lage 
zuurstofconcentraties zijn hier een logisch gevolg van. Ook in andere vijvers en grachten 
worden zeker in de zomer te hoge fosfaatgehaltes gemeten. Er zijn aanwijzingen dat 
fosfornalevering uit de slibbodems optreedt. Her en der zijn de nitraatgehaltes verhoogd, wat 
waarschijnlijk te wijten is aan aanvoer vanuit de omliggende landbouwpercelen (hoge 
concentraties in de Galgenbeek)(Royal Haskoning, 2013). 

Vegetatiezonering 

Deze verschilt niet wezenlijk van andere laag gelegen alluviale gebieden, voor een beschrijving 
van de potentiële vegetatiezonering wijzen we naar de beschrijvingen voor deelzones M en U. 

Momenteel bestaat het gebied uit een laagveenecosysteem met eutrofe plassen, een 
(verboste) drijftil, vochtige, matig voedselrijke graslanden op venige bodems, matig 
voedselrijke verlandingsgemeenschappen op veen, eutrofe struwelen, elzenbroekbossen, 
elzenvogelkersbossen en populierenaanplanten. Er zijn verschillende waterpartijen aanwezig, 
de meesten hiervan zijn rondom sterk verbost. In de plassen zelf ontbreken meestal 
waterplantvegetaties en ook de aanwezige oevervegetaties zijn beperkt. Er zijn verspreid over 
het gebied nog relicten van verschillende verlandingsvegetaties met riet of wilgen aanwezig en 
uniek, vrijwel ontoegankelijk trilveen.  

In het Natuurinrichtingsplan voor Berlarebroek en Donkmeer worden voor Donkmeer 
habitattypes 3150 (van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of 
Hydrocharition), 6140 (veldrusschraallanden en blauwgraslanden), 6430 (voedselrijke 
zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones), 7140 (drijftil) 
en 91E0 (bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-
Padion,Alnion incanae, Salicion albae) tot doel gesteld naast de ontwikkeling van leefgebied 
voor een resem moerasvogels (blauwborst, woudaap, roerdomp, porseleinhoen, bruine 
kiekendief, kwak, purperreiger, dodaars, snor en grote karekiet)(Royal Haskoning, 2013). 

19.1.2 Historische landschapsontwikkeling  

Zie beschrijving deelzone S Berlare Broek.  

Daar waar in Berlare Broek zowel de bodemkaart als het hoogtemodel duidelijk de relicten 
toont van laatglaciale geulen en oeverwallen, zgn. kronkelwaarden, is het Donkmeer en 
omgeving op te vatten als een relict van een brede overstromingsvlakte. In het zuiden zijn ook 
relicten van oude geulen en oeverwallen zichtbaar in de bodemopbouw en de hoogteligging 
(Figuur 17.3 en Figuur 19.2) 

In het Donkmeer startte de veenwinning later dan in Berlare Broek. Op de Ferrariskaart (ca. 
1775) staan centraal onbegaanbare moerassen om geven met door grachten doorkruiste 
hooilanden. In  1850 (Vandermaelenkaart) is de veenwinning bijna afgelopen en zijn nagenoeg 
alle huidige plassen aanwezig en vormt het huidige Donkmeer en Berlare Broek één grote 
aaneengesloten plas. Bij de drooglegging van Berlare Broek is waarschijnlijk de scheiding 
tussen beide gebieden aangelegd, waardoor het Donkmeer apart diende af te wateren naar de 
Schelde. Dit gebeurde via de Voorste sloot. Het Donkmeer werd nooit drooggelegd en vanaf 
1920 begon het toerisme zich te ontwikkelen. In 1962 wordt de sluis op de Voorste sloot 
vervangen door een pompgemaal. 
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Ten zuiden van het Donkmeer werd vanaf 1976 zand gewonnen waardoor de Nieuwdonk , een 
20 m diepe plas ontstond. Deze werd later ingericht als recreatievijver. 

19.2 STIKSTOFDEPOSITIE 

Tabel 19.1 Kritische depositiewaarde (KDW), totale oppervlakte en oppervlakte in overschrijding 
(actueel en prognose voor 2025 en 2030) voor de actueel binnen de deelzone aanwezige 
habitattypen 

code naam KDW 
(kg N/ 
ha/ jaar) 

totale 
oppervlakte 
(ha) 

oppervlakte in 
overschrijding (ha) 1 

2012 2025 2030 
3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren 

met benthische Chara spp. vegetaties 
8 26,53 26,53 26,53 26,53 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten >34 0,16 0,00 0,00 0,00 

6430,rbbhf Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

>34 10,53 0,00 0,00 0,00 

7140 Overgangs- en trilveen 17 0,30 0,30 0,30 0,30 

7140_mrd Moerasvaren- en/of (veen)mosrijke rietlanden op 
drijftillen 

17 0,13 0,13 0,13 0,00 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 
soms ook Taxus in de ondergroei 

20 4,04 4,04 0,00 0,00 

9120,gh Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 
soms ook Taxus in de ondergroei of geen habitattype 
uit de Habitatrichtlijn 

20 0,16 0,16 0,00 0,00 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

26 0,66 0,00 0,00 0,00 

91E0_va Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos 

28 6,18 0,00 0,00 0,00 

91E0_vm Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 26 4,94 0,00 0,00 0,00 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 26 47,01 0,00 0,00 0,00 

91E0_vnva Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels 
beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-
iepenbos 

26 5,18 0,00 0,00 0,00 

Eindtotaal   105,82 31,15 26,95 26,82 
1
 gemodelleerde stikstofdeposities op basis van het VLOPS17-model, dat gebruik maakt van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. De 

prognoses 2025 en 2030 zijn gebaseerd op de modelleringen via het BAU-scenario (zie leeswijzer). 
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Figuur 19.5 Overschrijding van de kritische depositiewaarde  van de actueel aanwezige habitats, op basis 
van de gemodelleerde stikstofdeposities volgens het VLOPS17-model, dat gebruik maakt 
van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012, en de vectoriële habitatkaart, uitgave 
2016 (De Saeger et al. 2016) 

19.3 ANALYSE VAN DE HABITATTYPES MET KNELPUNTEN EN 
OORZAKEN 

In deze deelzone komt een grote oppervlakte alluviaal bos voor (> 60 ha), waarvan het subtype 
ruigtelzenbos het leeuwendeel inneemt. Maar ook mesotroof elzenbroek (91E0_vm) en elzen-
vogelkersbos (91E0_va) komen voor. Natte ruigtes komen ook frequent voor (ca. 10 ha). Voor 
deze habitattypes wordt de kritische depositiewaarde niet overschreden. Het constante peil 
van het Donkmeer en de belabberde oppervlaktewaterkwaliteit hebben een negatieve impact 
op de kwaliteit van deze habitats. 

De KDW wordt wel overschreden voor de twee trilveentjes (7140) waarvan één met 
moerasvaren (7140_mrd). Het eerste ligt langs een geïsoleerde plas aan de westzijde van de 
deelzone en in een westelijke arm van het Donkmeer. De kwaliteit van dit habitattype wordt 
negatief beïnvloed door de constante waterpeilen van het Donkmeer, de hoge 
nutriëntengehaltes in het oppervlaktewater en de hoge beschikbare fosforgehaltes in de 
bodem. Bovendien zijn ze onderhevig aan verbossing (Royal Haskoning, 2013). 

Ook voor habitattype 3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara-
vegetaties dat voorkomt op de plas Nieuwdonk wordt de KDW overschreden. Dit is een relatief 
recent gegraven en zeer diepe en geïsoleerde zandwinningsput. De plas is in gebruik als 
recreatievijver. Door thermische stratificatie fungeren de diepe delen van dergelijke plassen 
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als sink voor fosfor. De hoger waterkolom en eventueel ondiepere delen blijven daardoor 
relatief voedselarm.  

Een klein perceel (4 ha) met habitattype 9120 Zuur eiken – beukenbos komt voor in het zuiden 
van de deelzone op een laatglaciale oeverwal. Het is slecht ontwikkelt met nagenoeg geen 
ondergroei (Royal Haskoning, 2013). De KDW is overschreden. 

19.4 HERSTELMAATREGELEN 

Aangewezen habitattypen waarvoor geen gebiedsgerichte prioriteitstelling is opgemaakt 

 • 3150: dit habitattype komt ondanks de grote oppervlakte open water actueel 
niet voor in deze deelzone, maar er zijn wel zoekzones en concrete plannen 
voor herstel. Of de KDW van dit type overschreden is, is niet geweten. Pas bij 
realisatie van de doelen is de locatie gekend en kan een gebiedsgerichte 
invulling gebeuren. Herstelmaatregelen beschreven voor habitattype 7140 
zullen ook ten goede komen aan 3150. 

Voor deze habitattypen geldt de globaal gestelde prioritering van PAS-herstelmaatregelen, 
zoals bepaald en beargumenteerd in de Algemene herstelstrategie. 

De herstelmaatregelen en hun prioriteit voor deze deelzone zijn opgenomen in bijlage 1, die 
integraal deel uitmaakt van dit rapport. 

Een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit zal de kwaliteit van de trilvenen (7140, 
7140) ten goede komen omdat bijna de hele zone door oppervlaktewater van bedenkelijke 
kwaliteit beïnvloed wordt. Herstel van de oppervlaktewaterkwaliteit hangt in de eerste plaats 
af van het isoleren van kansrijke wateren en in tweede instantie kan overwogen worden de 
slobbodem te verwijderen, maar in deze veenplassen bestaat de kans dat onder invloed van 
het gebufferde water de nieuwe bodem snel zal afbreken waardoor opnieuw een voedselrijke 
sliblaag  zal ontstaan. 

Herstellen van de waterhuishouding op landschapsschaal door hydrologische isolatie van de 
stilstaande wateren en omlegging van de toestromende waterlopen met slechte kwaliteit 
draagt bij tot het herstel van 7140 en 7140_mrd. Dit is zowel belangrijk voor de waterkwaliteit 
als voor het instellen van een natuurlijk peilverloop. Het waterbeheer op de Donkmeer gericht 
op recreatie en streeft jaar rond een vaste peil na. Dit is ongunstig voor dit habitattype. Bij 
dalende waterpeilen in de droge periode wordt de bodem geaëreerd waardoor ijzer wordt 
geoxidderd en terug fosfor kan binden. 

Aangezien de bodem van de trilveentjes (7140) in deze deelzone gekenmerkt worden door 
hoge beschikbare en totale P-gehalte is  plaggen mogelijk een belangrijke herstelmaatregel 
want bij verschraling door maaibeheer verloopt de verwijdering van P bijzonder traag. Gezien 
de geringe omvang van dit habitattype moet dichtgroeien met struiken en bomen ten alle 
tijden tegengegaan worden. 

Gezien de plas Nieuwdonk  hydrologisch volledig geïsoleerd is en de grondwaterkwaliteit goed 
is zijn geen prioritaire herstelmaatregelen voor handen.  

Het perceel met habitattype 9120 is onder natuurbeheer. Ingrijpen in de structuur  van boom- 
en struiklaag is de enige weerhouden prioritaire maatregel. Door in bossen en struwelen te 
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kappen, komt extra licht op de bodem, waardoor strooisel afbreekt en de bodem opwarmt. 
Hierdoor ontstaan geschikte groeiplaatsen voor lichtminnende plantensoorten en kan een 
gevarieerde bosstructuur ontstaan die belangrijk is voor gespecialiseerde fauna en flora. In 
bossen waar zich door verzuring een dikke strooisellaag heeft gevormd, kunnen de nutriënten 
die na mineralisatie van strooisel vrijkomen, dominantie van bramen in de hand werken. In 
functie van lichtminnende soorten, bij voorbeeld blauwe bosbes, worden dus best locaties 
gekozen waar deze soorten nog aanwezig zijn. Ingrijpen in de bosstructuur en het terugdringen 
van het aandeel exoten (ingrijpen op de samenstelling van bomen en struiken) kunnen hand in 
hand gaan. De aanleg van een oplopende bosrand/scherm om verzurende en vermestende 
depositie op te vangen voor ze het bos bereiken kan herstel bewerkstellingen in kleine 
bosgebieden die grenzen aan landbouwgebied en stedelijke omgeving (Hof ten Reijen, 
Paardeweide, Warandeduinen). Verminderde houtoogst kan verzuring afremmen, omdat 
essentiële mineralen die door atmosferische stikstofdepositie uitspoelen, in het 
bosecosysteem achterblijven. Deze maatregel is een blijvend aandachtspunt zowel in bossen 
van de Warandeduinen en Paardeweide die al grotendeels ecologische beheerd worden, als in 
de privébossen waar dit mogelijk nog niet het geval is. 
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Bijlage 1: BE2300006 Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse 
grens tot Gent 



 

Pagina 232 van 320 

Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-A 

6410_ve veldrusgrasland (veldrusassociatie) 
KDW (kgN/ha/jr) 15 Expertise: Data 
SBZ is Zeer belangrijk gebied voor habitattype 6410 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Maaien Begrazen Opslag verwijderen Toevoegen basische stoffen 
Prioriteit 
algemeen 

2 1   3   2   3   

Prioriteit in 
deelzone 

2 1   3   2   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel 
waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Prioriteit 
algemeen 

/ /   /   /   /   

Prioriteit in 
deelzone 

2 of 
3 

3   3   2   3   

Motivering: kennislacune: 
impact van regionale 
waterhouding op de 
gebieden is niet 
onderzocht 

Motivering: overstroming 
met oppervlaktewater komt 
momenteel bijna niet meer 
voor, incidentele 
overstromingen hebben een 

Motivering: kennislacune: er 
zijn geen aanwijzingen voor 
negatieve effecten van de 
grondwaterkwaliteit op het 
habitattype, maar ook heel 

Motivering: De waterhuishouding 
van Coolhembos is makkelijk te 
sturen (op één punt waar de 
depressie als het ware 
overloopt). Het habitattype is 

Motivering: kennislacune: 
niet geweten of toename 
verharding impact heeft op 
grondwatervoeding. 
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negatieve impact. weinig gegevens. gebaat bij hoge 
grondwaterpeilen en 
grondwaterdoorstroming. Bij een 
eventuele optimalisatie van de 
waterhuishouding kunnen de 
vereisten van dit habitat in 
rekening gebracht worden. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Aanleg van een scherm 
Prioriteit 
algemeen 

3 

Prioriteit in 
deelzone 

3 

Motivering: De aanwezige 
habitats zijn al volledig 
omgeven door bos 
Opmerking: 
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6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit 
algemeen 

1 3   3   1   /   

Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   1   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Onduidelijk waar 
doelen komen en/of deze 
locaties overstromen. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel 
waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit 
algemeen 

/ /   3   

Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   

Motivering: Onduidelijk 
waar doelen komen en/of 
demate dat deze locaties 
grondwaterbeïnvloed 
zullen zijn.. 

Motivering: Onduidelijk waar 
doelen komen en/of 
aanpassing lokale drainage 
nodig is 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data 
Belangrijk habitattype binnen SBZ A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Ingrijpen structuur boom- 
en struiklaag 

Ingrijpen soorten boom- en 
struiklaag 

Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit 
algemeen 

1 2   1   /   /   

Prioriteit in 
deelzone 

1 2   1   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: dit bostype is 
nagenoeg grond- en 
oppervlaktewateronafhankelijk 

Motivering: overstroming 
met oppervlaktewater komt 
momenteel bijna niet meer 
voor, incidentele 
overstromingen hebben een 
negatieve impact. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Aanleg van een scherm 
Prioriteit 
algemeen 

1 

Prioriteit in 
deelzone 

1 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 
Opmerking: 
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91E0_vm mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (Carici elongataeAlnetum)+ 
KDW (kgN/ha/jr) 26 Expertise: Data 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 91E0 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Verminderde oogst 
houtige biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Prioriteit 
algemeen 

2 /   /   /   /   

Prioriteit in 
deelzone 

2 1 of 2 of 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: kennislacune: 
impact van regionale 
waterhuishouding op de 
gebieden is niet onderzocht 

Motivering: overstroming 
met oppervlaktewater komt 
momenteel bijna niet meer 
voor, incidentele 
overstromingen hebben een 
negatieve impact. 

Motivering: kennislacune: er zijn 
geen aanwijzingen voor 
negatieve effecten van de 
grondwaterkwaliteit op het 
habitattype, maar ook heel 
weinig gegevens. 

Motivering: Er wordt nergens 
melding gemaakt van een 
impact van grote 
waterwinningen. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel 
waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit 
algemeen 

/ /   2   

Prioriteit in 
deelzone 

1 3   2   

Motivering: De lokale 
waterhuishouding is van 
essentieel belang voor 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 



 

Pagina 237 van 320 

behoud en ontwikkeling 
van dit habitattype. De 
waterhuishouding van 
Coolhembos is makkelijk 
te sturen (op één punt 
waar de depressie als het 
ware overloopt). 
Momenteel verloopt de 
afwatering via een duiker, 
welke makkelijk verstopt 
met te hoge en 
stagnerende waterpeilen 
als gevolg. De bouw van 
een regelbare constructie 
zou een optimalisatie van 
het waterbeheer mogelijk 
maken. 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-B 

7140_meso mineraalarm, circum-neutraal overgangsveen 
KDW (kgN/ha/jr) 17 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 7140 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Maaien Opslag verwijderen Vrijzetten oevers Uitvenen 
Prioriteit algemeen 3 2   2   2   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 2   2   1   1   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: enkel tijdens droge 
jaren. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: habitattype komt 
uitsluitend voor in de grachten 
en op de oevers er van. 

Motivering: Periodiek 
ruimen van de grachten 
waarin het habitattype 
aanwezig is, is noodzakelijk 
om de verlanding af en toe 
terug te zetten. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Prioriteit algemeen 1 1   1   1   1   
Prioriteit in 
deelzone 

3 1   1   3   3   

Motivering: is momenteel 
in orde. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: kennislacune, 
effect van omliggend 
landgebruik moet 
onderzocht worden 

Motivering: geen grote 
grondwaterontrekkingen 
aanwezig 

Motivering: is reeds 
geoptimaliseerd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen 1 3   
Prioriteit in 
deelzone 

2 of 3 3   

Motivering: er is geen 
probleem van verdroging. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-C 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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6510_hu glanshaverhooilanden (Arrhenaterion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 6510 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-D 

1330_mz buitendijkse schorren met dominantie van Heen 
KDW (kgN/ha/jr) 22 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 1330 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Begrazen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 3 3   1   /   /   
Prioriteit in deelzone 3 3   1   1   3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Gezien de frequente 
overspoeling met 
oppervlaktewater is een 
verbetering van de 
waterkwaliteit essentieel voor 
herstel van dit habitattype. 

Motivering: nvt 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Prioriteit algemeen / /   /   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   
Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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6510_hu glanshaverhooilanden (Arrhenaterion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 6510 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-E 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: enkel potenties op 
dijken 

Motivering: enkel potenties op 
dijken 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: enkel 
potenties op dijken 

Motivering: enkel potenties op 
dijken 

Motivering: enkel 
potenties op dijken 

Motivering: enkel potenties op 
dijken 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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6510_hu glanshaverhooilanden (Arrhenaterion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 6510 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data 
Belangrijk habitattype binnen SBZ A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Toevoegen basische 
stoffen 

Manipulatie voedselketen Ingrijpen structuur boom- 
en struiklaag 

Ingrijpen soorten boom- en 
struiklaag 

Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Prioriteit algemeen 3 3   2   1   1   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   2   1   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: kennislacune: 
habitat komt slechts in 1 lange 
smalle vlek voor (< 1 ha), 
soortensamenstelling is niet 
gekend. 

Opmerking: kennislacune: niet 
geweten of er biomassa 
geoogst wordt 

               
Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Prioriteit algemeen / /   /   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: Aanleg van een scherm 
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verhogen infiltratie 
neerslag 
Prioriteit algemeen / 1   
Prioriteit in 
deelzone 

3 1   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: 
               
               
               
  



 

Pagina 248 van 320 

Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-F 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-G 

1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) 
KDW (kgN/ha/jr) 23 Expertise: Data en terreinkennis 
Zeer belangrijk habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Begrazen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 2 2   1   /   /   
Prioriteit in deelzone 3 3   1   1   3   
Motivering: plaggen en 
chopperen zijn technisch 
moeilijk of niet uitvoerbaar 
op de standplaatsen waar dit 
vegetatietype in het 
estuarium voorkomt 

Motivering: Habitattype komt 
voor op een standplaats die 
nagenoeg niet begraasd 
wordt en die technisch 
moeilijk in begrazingsblokken 
is op te nemen (pionierszone, 
hoge 
overspoelingsfrequentie) en 
de Engels slijkgras, de 
dominante en bijna als enige 
voorkomende soort is niet 
geliefd bij vee. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Gezien de 
frequente overstroming van 
dit habitat met Scheldewater 
is een verbetering van 
oppervlaktewaterkwaliteit 
essentieel. 

Motivering: nvt 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Prioriteit algemeen / /   /   
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Prioriteit in deelzone 3 3   3   
Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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1330_da buitendijkse schorren 
KDW (kgN/ha/jr) 22 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 1330 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Maaien Begrazen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 2 2   2   1   /   
Prioriteit in deelzone 2 2   1   1   1   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: 
omvormingsbeheer ter 
voorbereiding 

Motivering: Om zilte 
graslanden te behouden is 
begrazen in het buitendijkse 
gebied de meest 
aangewezen beheervorm. 
Zonder beheer evolueren de 
intergetijdegebieden anders 
naar rietland. Door lokaal 
delen van het schor te 
begrazen kan een mozaïek 
ontstaan van zowel typische 
beweide vegetatietypes 
(zilte graslanden) als niet 
beheerde (ziebies-, zeeaster- 
en strandkweekvegetaties), 
die allen tot dit habitattype 
gerekend worden en 
rietvegetaties als regionaal 
belangrijk biotoop en 
belangrijk broedbiotoop 
voor vogels. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Gezien de 
frequente overstroming van 
dit habitat met Scheldewater 
is een verbetering van 
oppervlaktewaterkwaliteit 
essentieel. 
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Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Prioriteit algemeen / /   /   /   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   3   
Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: kan wenselijk 

zijn om lokale drainage te 
optimaliseren ifv mozaïek 

Motivering: nvt 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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1330_mz buitendijkse schorren met dominantie van Heen 
KDW (kgN/ha/jr) 22 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 1330 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Begrazen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 3 3   1   /   /   
Prioriteit in deelzone 3 3   1   1   3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Gezien de 
frequente overstroming van 
dit habitat met Scheldewater 
is een verbetering van 
oppervlaktewaterkwaliteit 
essentieel. 

Motivering: nvt 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Prioriteit algemeen / /   /   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   
Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in deelzone 1 3   3   3   3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   3   3   
Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Opmerking: nvt Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-H 

1330_mz buitendijkse schorren met dominantie van Heen 
KDW (kgN/ha/jr) 22 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 1330 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Begrazen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 3 3   1   /   /   
Prioriteit in deelzone 3 3   1   1   3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Gezien de dagelijkse 
overspoeling met 
oppervlaktewater is een 
verbetering van de 
oppervlaktewaterkwaliteit 
essentieel voor herstel. 

Motivering: nvt 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Prioriteit algemeen / /   /   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   
Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-I 

1310_zk buitendijks laag schor met zeekraalvegetaties 
KDW (kgN/ha/jr) 23 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Belangrijk gebied voor habitattype 1310 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Begrazen Herstel 

waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 2 2   1   /   /   
Prioriteit in deelzone 3 3   1   1   3   
Motivering: Buitendijks dienen 
de standplaatsen spontaan te 
ontstaan onder invloed van de 
hydrodynamiek. 

Motivering: Habitattype komt 
voor op een standplaats die 
nagenoeg niet begraasd wordt 
en die technisch moeilijk in 
begrazingsblokken is op te 
nemen (pionierszone, hoge 
overspoelingsfrequentie). 
Buitendijks dient voldoende 
dynamiek aanwezig te zijn 
voor instandhouding of 
nieuwe creatie van het 
habitattype. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Gezien de 
frequente overstroming van 
dit habitat met Scheldewater is 
een verbetering van 
oppervlaktewaterkwaliteit 
essentieel. 

Motivering: nvt 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel 
waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 



 

Pagina 257 van 320 

neerslag 
Prioriteit algemeen / /   /   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   
Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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1330_da buitendijkse schorren 
KDW (kgN/ha/jr) 22 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 1330 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Maaien Begrazen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 2 2   2   1   /   
Prioriteit in deelzone 2 2   2   1   1   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Noodzakelijk 
indien zilte graslanden 
worden nagestreefd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Gezien de 
frequente overstroming van 
dit habitat met Scheldewater is 
een verbetering van 
oppervlaktewaterkwaliteit 
essentieel. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel 
waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Prioriteit algemeen / /   /   /   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   3   
Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in deelzone 1 3   3   3   3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Dit habitatype 
komt in deze deelzone enkel 
voor op dijken. 

Motivering: Dit habitatype 
komt in deze deelzone enkel 
voor op dijken. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel 
waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   3   3   
Motivering: Dit habitatype 
komt in deze deelzone enkel 
voor op dijken. 

Motivering: Dit habitatype 
komt in deze deelzone enkel 
voor op dijken. 

Motivering: Dit 
habitatype komt in deze 
deelzone enkel voor op 
dijken. 

Motivering: Dit habitatype 
komt in deze deelzone enkel 
voor op dijken. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-J 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Habitattype 
komt enkel voor op dijken. 

Motivering: Habitattype komt 
enkel voor op dijken. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: Habitattype 
komt enkel voor op dijken. 

Motivering: Habitattype komt 
enkel voor op dijken. 

Motivering: Habitattype 
komt enkel voor op dijken. 

Motivering: Habitattype 
komt enkel voor op dijken. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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6510_hu glanshaverhooilanden (Arrhenaterion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 6510 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Habitattype 
komt enkel voor op dijken. 

Motivering: Habitattype komt 
enkel voor op dijken. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: Habitattype 
komt enkel voor op dijken. 

Motivering: Habitattype komt 
enkel voor op dijken. 

Motivering: Habitattype 
komt enkel voor op dijken. 

Motivering: Habitattype 
komt enkel voor op dijken. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-K 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: Slechte 
waterkwaliteit kan op 
overstroombare dijken negatief 
effect hebben. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-L 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype komt 
enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: habitattype 
komt enkel voor op dijken 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-M 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Habitattype 
komt uitsluitend voor op 
dijken. 

Motivering: Habitattype komt 
uitsluitend voor op dijken. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: Habitattype 
komt uitsluitend voor op 
dijken. 

Motivering: Habitattype komt 
uitsluitend voor op dijken. 

Motivering: Habitattype komt 
uitsluitend voor op dijken. 

Motivering: Habitattype 
komt uitsluitend voor op 
dijken. 

Motivering: Habitattype komt 
uitsluitend voor op dijken. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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6510_hu glanshaverhooilanden (Arrhenaterion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 6510 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Habitattype 
komt uitsluitend voor op 
dijken. 

Motivering: Habitattype komt 
uitsluitend voor op dijken. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: Habitattype 
komt uitsluitend voor op 
dijken. 

Motivering: Habitattype komt 
uitsluitend voor op dijken. 

Motivering: Habitattype komt 
uitsluitend voor op dijken. 

Motivering: Habitattype 
komt uitsluitend voor op 
dijken. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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91E0_vm mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (Carici elongataeAlnetum)+ 
KDW (kgN/ha/jr) 26 Expertise: Data 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 91E0 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Prioriteit algemeen 2 /   /   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

2 1 of 2 of 3   1 of 2 of 3   2 of 3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: kennislacune: 
impact van regionale 
waterhuishouding op de 
gebieden is niet onderzocht 

Motivering: kennislacune: 
invloed van oppervlaktewater, 
overstromingsfrequentie op 
habitatvlekken (Graafschap, 
Hingenepolder, Gebuispolder) 
is niet gekend. 

Motivering: kennishiaat: er 
zijn geen gegevens 
gevonden over de 
grondwaterkwaliteit in de 
habitatvlekken. 

Motivering: er liggen geen 
grote grondwaterwinningen in 
de nabijheid van de 
habitatvlekken 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   2   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   2   

Motivering: De lokale 
waterhuishouding is van 
essentieel belang voor 
behoud en ontwikkeling 
van dit habitattype 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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91E0_vn ruigt-elzenbos (Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum) 
KDW (kgN/ha/jr) 26 Expertise: Data 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 91E0 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Prioriteit algemeen 2 /   /   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

2 1 of 2 of 3   1 of 2 of 3   2 of 3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: kennislacune: 
impact van regionale 
waterhuishouding op de 
gebieden is niet onderzocht 

Motivering: kennislacune: 
invloed van oppervlaktewater, 
overstromingsfrequentie op 
habitatvlekken (Graafschap, 
Hingenepolder, Gebuispolder) 
is niet gekend. 

Motivering: kennishiaat: er 
zijn geen gegevens 
gevonden over de 
grondwaterkwaliteit in de 
habitatvlekken. 

Motivering: er liggen geen 
grote grondwaterwinningen in 
de omgeving van de 
habitatvlekken 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   2   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   2   

Motivering: De lokale 
waterhuishouding is van 
essentieel belang voor 
behoud en ontwikkeling 
van dit habitattype. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-N 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   1   1   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Het Sigmaplan 
voorziet herstel en 
ontwikkeling van grote 
hooilandcomplexen in deze 
deelzone. Structureel herstel 
van de waterhuishouding in 
de Sigmagebieden zal nieuwe 
kansen bieden voor de 
ontwikkeling van nattere 
vormen van het habitattype 
(grote 
vossenstaartgraslanden). 

Motivering: Het Sigmaplan 
voorziet herstel en 
ontwikkeling van grote 
hooilandcomplexen in deze 
deelzone waarvan de 
gebieden regelmatig zullen 
overstromen met 
oppervlaktewater uit de 
Schelde en toestromende 
beken. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 
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Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   2   3   3   

Motivering: Dit habitattype 
is minder 
gronwaterafhankelijk. 

Motivering: nvt Motivering: Optimalisatie van 
de lokale drainage is belangrijk 
voor het sturen van 
overstromingsduur. 

Motivering: nvt Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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6510_hu glanshaverhooilanden (Arrhenaterion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 6510 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   2   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Dit habitattype 
komt uitsluitend voor op 
dijken. 

Motivering: Dit habitattype 
komt uitsluitend voor op 
dijken. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   2   3   3   

Motivering: Dit habitattype 
komt uitsluitend voor op 
dijken. 

Motivering: nvt Motivering: Het Sigmaplan 
voorziet herstel en 
ontwikkeling van grote 
hooilandcomplexen in deze 
deelzone. Het optimaliseren 
van de lokale 
waterhuishouding kan 
bijdragen aan de toekomstige 
ontwikkeling van het 

Motivering: nvt Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 
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habitattype. 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Terreinkennis 
Belangrijk habitattype binnen SBZ A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Ingrijpen structuur boom- 
en struiklaag 

Ingrijpen soorten boom- en 
struiklaag 

Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 2   1   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: fout op 
habitatkaart 

Motivering: fout op 
habitatkaart 

Motivering: fout op 
habitatkaart 

Motivering: fout op 
habitatkaart 

Motivering: fout op 
habitatkaart 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   1   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: fout op 
habitatkaart 

Motivering: fout op 
habitatkaart 

Motivering: fout op 
habitatkaart 

Motivering: fout op 
habitatkaart 

Motivering: fout op 
habitatkaart 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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91E0_vn ruigt-elzenbos (Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum) 
KDW (kgN/ha/jr) 26 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 91E0 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Prioriteit algemeen 2 /   /   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

2 2   1   2   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Lokale 
waterhuishouding 
(peilbeheer) is belangrijker. 

Motivering: De 
overstromingsgebieden van 
het Sigmaplan overstromen 
frequent met Scheldewater. 
Een beter waterkwaliteit in de 
rivier is wenselijk. Ook 
kwaliteitsverbetering van 
gebiedseigen 
oppervlaktewater moet 
worden nagestreefd (bv. door 
ontslibben van grachten, 
doorstroming...) 

Motivering: Lokaal komen te 
hoge 
ammoniumconcentraties in 
het grondwater voor. 

Motivering: nvt 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   2   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   2   
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Motivering: De lokale 
waterhuishouding is van 
essentieel belang voor 
behoud en ontwikkeling 
van dit habitattype. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-O 

2330_dw dwerghaververbond 
KDW (kgN/ha/jr) 10 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Belangrijk gebied voor habitattype 2330 A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
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6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   1   2   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Geschikt 
overstromingsregime in 
functie van doelsoorten 
(vogels) zal leiden tot de 
ontwikkeling van grote 
vossenstaartgraslanden 

Motivering: Gezien de 
frequente overstromingen is 
een goede 
oppervlaktewaterkwaliteit 
belangrijk. Door de hoge 
grondwaterpeilen is dit relatief 
minder van belang. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

2 3   1   3   3   

Motivering: Lokaal zijn er 
aanwijzingen van 
aanrijking met ammonium. 
Gezien de geplande 
verhoging van de 

Motivering: nvt Motivering: Lokale drainage 
door onderhoud van laantjes 
is essentieel voor de 
ontwikkeling van deze 
graslanden en 

Motivering: nvt Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 
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grondwaterpeilen is een 
verbetering van de 
kwaliteit wenselijk. 

kwartelkoningleefgebied in de 
Kalkense Meersen, Wijmeers 
en Potpolder IV. Te hoge 
waterpeilen leiden tot de 
ontwikkeling van 
dottergraslandenen 
moerasvegetaties. Voldoende 
drainage met beluchte 
bodems in de loop van het 
vegetatieseizoen is 
noodzakelijk. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Belangrijk habitattype binnen SBZ A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
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9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Belangrijk habitattype binnen SBZ A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-P 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
KDW (kgN/ha/jr) 10 Expertise: Data en terreinkennis 
Belangrijk habitattype binnen SBZ A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Begrazen Branden Opslag verwijderen Herstel dynamiek wind 
Prioriteit algemeen 2 1   3   2   1   
Prioriteit in deelzone 1 2   3   2   3   
Motivering: door 
kleinschaligheid en recreatie 
zijn dynamiek door 
windwerking en/of begrazing 
onmogelijk. ondiepe 
grondbewerking (eggen, 
chopperen) is noodzakelijk om 
in de nodige dynamiek te 
voorzien. 

Motivering: is praktisch 
moeilijk haalbaar door 
recreatie en zeer kleine 
versnipperde percelen. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: adelaarsvaren Motivering: Voor herstel van 
winddynamiek is de 
oppervlakte van deze 
rivierduinen veel te klein. 
Bovendien zijn de duinen 
volledig omgeven is met bos 
(o.a. van habitattype 9120). 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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2330_bu buntgrasverbond 
KDW (kgN/ha/jr) 10 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Belangrijk gebied voor habitattype 2330 A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Begrazen Branden Opslag verwijderen Herstel dynamiek wind 
Prioriteit algemeen 2 1   3   2   1   
Prioriteit in deelzone 1 2   3   2   3   
Motivering: door 
kleinschaligheid en recreatie 
zijn dynamiek door 
windwerking en/of begrazing 
onmogelijk. ondiepe 
grondbewerking (eggen, 
chopperen) is noodzakelijk om 
in de nodige dynamiek te 
voorzien. 

Motivering: is praktisch 
moeilijk haalbaar door 
recreatie en zeer kleine 
versnipperde percelen. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Voor herstel van 
winddynamiek is de 
oppervlakte van deze 
rivierduinen veel te klein. 
Bovendien zijn de duinen 
volledig omgeven is met bos 
(o.a. van habitattype 9120). 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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6230_ha soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond 
KDW (kgN/ha/jr) 12 Expertise: Data en terreinkennis 
Habitattype is aanwezig maar het gebied is er niet voor aangewezen A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Maaien Begrazen Branden Opslag verwijderen 
Prioriteit algemeen 2 1   1   3   2   
Prioriteit in deelzone 2 1   1 of 2   3   2   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Daar waar 
mogelijk worden de 
vegetatietypes best gemaaid. 
Naast verwijdering van 
nutriënten verhindert dit de 
ontwikkeling/uitbreiding van 
ongewenste soorten 
(boomopslag, 
adelaarsvaren...). 

Motivering: Is praktisch 
moeilijk haalbaar door 
recreatie en/of zeer kleine 
versnipperde percelen. 
Lokaal (Molsbergen) is 
begrazing door konijnen 
dermate sterk dat 
bijkomende begrazing 
onmogelijk is. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Toevoegen basische stoffen Aanleg van een scherm 
Prioriteit algemeen 3 2   
Prioriteit in deelzone 3 2 of 3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Zijn doorgaans 
voldoende afgeschermd. 
Beschaduwing vormt nu lokaal 
een probleem als gevolg van 
kleine percelen omgeven door 
bos. 

Opmerking: Opmerking: 
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6230_hn droog, heischraal grasland 
KDW (kgN/ha/jr) 12 Expertise: Data en terreinkennis 
Habitattype is aanwezig maar het gebied is er niet voor aangewezen A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Maaien Begrazen Branden Opslag verwijderen 
Prioriteit algemeen 2 1   1   3   2   
Prioriteit in deelzone 2 1   2   3   2   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: In Molsbergen 
is begrazing door konijnen 
dermate sterk dat 
bijkomende begrazing 
onmogelijk is. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Toevoegen basische stoffen Aanleg van een scherm 
Prioriteit algemeen 3 2   
Prioriteit in deelzone 3 2 of 3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Is al voldoende 
afgeschermd. 

Opmerking: Opmerking: 
               
               
  



 

Pagina 284 van 320 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in deelzone 1 3   3   3   3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: niet 
waterbeïnvloed. 

Motivering: niet beïnvloed 
door oppervlaktewater 

Opmerking: Op duinen en aan 
de voet ervan staan van 
nature habitattypes van 
schralere omstandigheden. 
Verschraling van de 
graslanden op deze 
standplaats zal op (lange) 
termijn leiden tot de 
ontwikkeling van vegetaties 
van habitattype 6230. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 

               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   3   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   3   
Motivering: niet beïnvloed 
door grondwater 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 

Motivering: niet 
waterbeïnvloed. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
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wordt gevolgd. wordt gevolgd. 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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6510_hu glanshaverhooilanden (Arrhenaterion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 6510 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in deelzone 1 3   3   3   3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: niet 
waterbeïnvloed 

Motivering: niet beïnvloed 
door oppervlaktewater 

Opmerking: Op duinen en aan 
de voet ervan staan van 
nature habitattypes van 
schralere omstandigheden. 
Verschraling van de 
graslanden op deze 
standplaats zal op (lange) 
termijn leiden tot de 
ontwikkeling van vegetaties 
van habitattype 6230. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 

               
Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   3   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   3   
Motivering: niet 
waterbeïnvloed 

Motivering: niet 
waterbeïnvloed 

Motivering: niet 
waterbeïnvloed 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
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wordt gevolgd. 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Belangrijk habitattype binnen SBZ A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Ingrijpen structuur boom- en 
struiklaag 

Ingrijpen soorten boom- en 
struiklaag 

Verminderde oogst 
houtige biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 2   1   /   /   
Prioriteit in deelzone 1 2   2   3   3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De meeste 
bossen van het 
habitattype worden 
ecologisch beheerd met 
beperkte oogst van 
biomassa. 

Motivering: niet 
waterbeïnvloed 

Motivering: nvt 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   1   
Prioriteit in deelzone 3 3   2   3   1   
Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: De algemene 

herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data 
Belangrijk habitattype binnen SBZ A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Toevoegen basische stoffen Manipulatie voedselketen Ingrijpen structuur boom- 

en struiklaag 
Ingrijpen soorten boom- en 
struiklaag 

Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Prioriteit algemeen 3 3   2   1   1   
Prioriteit in deelzone 3 3   2   1   1 of 2 of 3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: kennishiaat 
               
Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Prioriteit algemeen / /   /   /   /   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   3   3   
Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / 1   
Prioriteit in deelzone 3 3   
Motivering: nvt Motivering: enige perceel is 

reeds afgeschermd van 
landbouwgebied. 

Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-Q 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-R 

2330_dw dwerghaververbond 
KDW (kgN/ha/jr) 10 Expertise: Data en terreinkennis 
SBZ is Belangrijk gebied voor habitattype 2330 A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Begrazen Branden Opslag verwijderen Herstel dynamiek wind 
Prioriteit algemeen 2 1   3   2   1   
Prioriteit in 
deelzone 

1 of 2 1   3   2   3   

Motivering: Indien begrazing 
op zich niet leidt tot 
voldoende dynamiek kan 
extra mechanische 
verstoring nodig zijn. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Voor herstel van 
winddynamiek is de oppervlakte 
van deze rivierduinen veel te 
klein. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: komt enkel 
voor op dijk 

Motivering: komt enkel voor op 
dijk 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: komt enkel voor 
op dijk 

Motivering: nvt Motivering: komt enkel 
voor op dijk 

Motivering: komt enkel 
voor op dijk 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data en terreinkennis 
Belangrijk habitattype binnen SBZ A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Ingrijpen structuur boom- en 
struiklaag 

Ingrijpen soorten boom- en 
struiklaag 

Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 2   1   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 2   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Er vindt geen 
oogst plaats. 

Motivering: nvt Motivering: nvt 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   1   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   2   

Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: wordt omgeven 
door natuurgebied en maakt 
deel uit van een extensieve 
begrazingsblok. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-S 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   3   3   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Habitattype 
komt voor op één klein 
perceel. 

Motivering: Graslanden 
worden weinig of niet 
beïnvloed door 
oppervlaktewater 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   3   3   

Motivering: De 
grondwaterkwaliteit is ok. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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91E0_vm mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (Carici elongataeAlnetum)+ 
KDW (kgN/ha/jr) 26 Expertise: Data 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 91E0 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Prioriteit algemeen 2 /   /   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

2 1   2   3   2 of 3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Instellen van een 
stuwpeilen die natuurlijke 
peilschommelingen 
reflecteren. 

Motivering: 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
vertoont geen grote 
problemen, de bossen staan er 
wel mee in contact. 

Motivering: 
Grondwterkwaliteit is ok. 

Motivering: Er is een grote 
grondwaterwinning aanwezig 
in de deelzone, de impact 
ervan is niet gekend, maar te 
lage waterpeilen vormen geen 
probleem. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: kennislacune: 
impact van de 
grondwaterwinning is nog niet 
ten gronde onderzocht. 

               
Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   2   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   2   

Motivering: Een goed 
peilregime in de bossen is 
essentieel voor een goede 

Motivering: nvt Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 
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ontwikkeling van het 
habitattype en is 
afhankelijk het lokaal 
drainagesysteem. 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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91E0_vn ruigt-elzenbos (Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum) 
KDW (kgN/ha/jr) 26 Expertise: Data 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 91E0 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Prioriteit algemeen 2 /   /   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

2 1   2   3   2 of 3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Instellen van een 
stuwpeilen die natuurlijke 
peilschommelingen 
reflecteren. 

Motivering: 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
vertoont geen grote 
problemen, de bossen staan er 
wel mee in contact. 

Motivering: 
Grondwterkwaliteit is ok. 

Motivering: Er is een grote 
grondwaterwinning aanwezig 
in de deelzone, de impact 
ervan is niet gekend, maar te 
lage waterpeilen vormen geen 
probleem. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: kennislacune: 
impact van de 
grondwaterwinning is nog niet 
ten gronde onderzocht. 

               
Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   2   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   2   

Motivering: Een goed 
peilregime in de bossen is 
essentieel voor een goede 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 
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ontwikkeling van het 
habitattype en is 
afhankelijk het lokaal 
drainagesysteem. 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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91E0_vo oligotroof broekbos, inclusief elzen-berkenbroekbos en berkenbroekbos (Carici laevigata-Alnetum) 
KDW (kgN/ha/jr) 26 Expertise: Data 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 91E0 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Prioriteit algemeen 2 /   /   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

2 1   2   3   2   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en 
prioriteit wordt gevolgd. 

Motivering: Instellen van een 
stuwpeilen die natuurlijke 
peilschommelingen 
reflecteren. 

Motivering: 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
vertoont geen grote 
problemen, de bossen staan er 
wel mee in contact. 

Motivering: 
Grondwterkwaliteit is ok. 

Motivering: Er is een grote 
grondwaterwinning aanwezig 
in de deelzone, maar de impact 
ervan is niet gekend. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: kennislacune: 
impact van de 
grondwaterwinning is nog niet 
ten gronde onderzocht. 

               
Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   2   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   2   

Motivering: Een goed 
peilregime in de bossen is 
afhankelijk het lokaal 
drainagesysteem.. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 
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Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-T 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition 
KDW (kgN/ha/jr) 30 Expertise: Data 
Zeer belangrijk habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Strooisel  verwijderen Opslag verwijderen Baggeren Vegetatie ruimen 
Prioriteit algemeen 2 2   2   2   3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 2   1   2   3   

Motivering: Te veel aan 
watervegetatie vormt geen 
probleem, eerder een 
teweinig. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Verbossing is één 
van de belangrijkste 
problemen voor de 
turfputten in de Damvallei. 
Het veroorzaakt 
beschaduwing en 
eutrofiëring. Is ook van 
belang voor de ontwikkeling 
van soortenrijke 
oevervegetaties (7140, 
rbb_mr, rbbb_mc). 

Motivering: Biogeochemisch 
onderzoek in de Damvallei 
geeft aan dat baggeren 
mogelijk niet noodzakelijk is 
voor herstel. De hoge 
ijzerconcentraties in de 
bodem en aangevoerd via het 
grondwater zijn voldoende 
hoog om het aanwezige 
fosfor en sulfide te bufferen. 
Bovendien kan in de 
veenbodems al snel een 
nieuwe sliblaag ontstaan. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Vrijzetten oevers Manipulatie voedselketen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 2 2   3   1   1   
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Prioriteit in 
deelzone 

1 1   3   1   1   

Motivering: zie Opslag 
verwijderen. 

Motivering: Verwijderen van 
de dominerende benthivore 
vissoorten en vervangen door 
een natuurlijke visbestand 
met piscivore soorten kan 
herstel van troebele naar 
heeldere toestand 
bewerkstelligen. Canadese 
ganzen worden best 
bestreden want zij 
veroorzaken eutrofiëring en 
verstoring van de gevoelige 
oevervegetatie door 
vertrappelen. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Tijdelijke drooglegging 

Prioriteit algemeen / 2   2   2   
Prioriteit in 
deelzone 

3 2   2   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Hyrdologische 
isolatie van turputten kan 
belangrijk zijn gezien de 
mindere waterkwaliteit van 
waterlopen. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Is niet mogelijk of 
technisch moeilijk en op 
veenbodems niet wenselijk. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) 
KDW (kgN/ha/jr) 12 Expertise: Data 
habitattype binnen SBZ A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Maaien Begrazen Branden Opslag verwijderen 
Prioriteit algemeen 2 1   1   3   2   
Prioriteit in 
deelzone 

2 1   2   3   1   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Het betreft kleine 
relicten van het vochtige 
subtype. Maaien, eventueel 
met nabegrazing is hiervoor 
een geschikter beheer. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Toevoegen basische stoffen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Prioriteit algemeen 3 /   /   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   3   2   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Niet of weinig 
door oppervlaktewater 
beïnvloed 

Motivering: op hoogste 
delen, niet sterk 
grondwaterbeïnvloed. 

Motivering: nvt 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 
Prioriteit algemeen / 
Prioriteit in 2 
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deelzone 
Motivering: kan van belang 
zijn voor afvoer van 
regenwater. 
Opmerking: 
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6410_ve veldrusgrasland (veldrusassociatie) 
KDW (kgN/ha/jr) 15 Expertise: Data 
SBZ is Zeer belangrijk gebied voor habitattype 6410 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Maaien Begrazen Opslag verwijderen Toevoegen basische stoffen 
Prioriteit algemeen 2 1   3   2   3   
Prioriteit in 
deelzone 

2 1   3   1   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Prioriteit algemeen / /   /   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

3 2   1   3   1   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: deze graslanden 
kunnen sporadisch 
overstromen 

Motivering: Deze graslanden 
zijn afhankelijk van seizoenaal 
hoge grondwaterstanden 
voor de aanvoer van 
zuurbufferend vermogen. 
Hoge nutriëntengehaltes in 
het grondwater vormen een 
bedreiging. 

Motivering: nvt Motivering: Afvoer van 
regenwater via lokale 
drainagestructuren is 
essentieel om de seizoenale 
grondwaterbeïnvloeding van 
de wortelzone te verzekeren. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: Aanleg van een scherm 
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verhogen infiltratie neerslag 
Prioriteit algemeen / 3   
Prioriteit in 
deelzone 

3 3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: 
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6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Begrazen Opslag verwijderen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 3   3   1   /   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   1   3   2   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Gezien de 
geïsoleerde ligging van de 
gebieden niet echt mogelijk. 

Motivering: Kan overstromen. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   3   
Prioriteit in 
deelzone 

2 3   3   3   3   

Motivering: Natste delen 
staan seizoenaal onder 
invloed van grodnwater 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
KDW (kgN/ha/jr) 26 Expertise: Data 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Ingrijpen structuur boom- en 
struiklaag 

Ingrijpen soorten boom- en 
struiklaag 

Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 3 2   2   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

3 2   2   3   2   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Habitatype kan 
regelmatig overstromen, 
maar door hoge 
grondwaterpeilen is impact 
van oppervlaktewaterpeilen 
waarschijnlijk kleiner. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   2   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   1   3   2   

Motivering: Dit habitattype 
staat langdurig in contact 
met grondwater. Aanvoer 
van nutriënten via 
grondwater is te vermijden. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Een goed 
peilbeheer is belangrijk voor 
dit habitattype. Het is 
afhankelijk van hoge 
waterpeilen in winter en 
vroege voorjaar (rond 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 
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maaiveld).  Tijdens het 
vegetatieseizoen zakt het 
waterpeil best iets dieper 
weg om de bodem te aëreren 
en fosforimmobilisatie te 
verzekeren. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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91E0_vm mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (Carici elongataeAlnetum)+ 
KDW (kgN/ha/jr) 26 Expertise: Data 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 91E0 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Prioriteit algemeen 2 /   /   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

2 3   2   1   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Habitattype kan 
regelmatig overstromen, 
maar door hoge 
grondwaterpeilen is impact 
van oppervlaktewaterpeilen 
waarschijnlijk kleiner. 

Motivering: Dit habitattype 
staat langdurig in contact met 
grondwater. Aanvoer van 
nutriënten via grondwater is 
te vermijden. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   2   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   2   

Motivering: Een goed 
peilbeheer is belangrijk voor 
dit habitattype. Het is 
afhankelijk van hoge 
waterpeilen in winter en 
vroege voorjaar (rond 
maaiveld).  Tijdens het 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 
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vegetatieseizoen zakt het 
waterpeil best iets dieper 
weg om de bodem te 
aëreren en 
fosforimmobilisatie te 
verzekeren. 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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91E0_vn ruigt-elzenbos (Filipendulo-Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum) 
KDW (kgN/ha/jr) 26 Expertise: Data 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 91E0 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Verminderde oogst houtige 
biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Prioriteit algemeen 2 /   /   /   /   
Prioriteit in 
deelzone 

2 3   1   1   3   

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Habitattype kan 
regelmatig overstromen, 
maar door hoge 
grondwaterpeilen is impact 
van oppervlaktewaterpeilen 
waarschijnlijk kleiner. 

Motivering: Dit habitattype 
staat langdurig in contact met 
grondwater. Aanvoer van 
nutriënten via grondwater is 
te vermijden. 

Motivering: nvt 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   2   
Prioriteit in 
deelzone 

1 3   2   

Motivering: Een goed 
peilbeheer is belangrijk voor 
dit habitattype. Het is 
afhankelijk van hoge 
waterpeilen in winter en 
vroege voorjaar (rond 
maaiveld).  Tijdens het 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 
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vegetatieseizoen zakt het 
waterpeil best iets dieper 
weg om de bodem te 
aëreren en 
fosforimmobilisatie te 
verzekeren. 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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Prioritering maatregelen PAS Herstelbeheer Deelzone BE2300006-U 

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties 
KDW (kgN/ha/jr) 8 Expertise: Data 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Maaien Strooisel  verwijderen Opslag verwijderen Baggeren Vegetatie ruimen 
Prioriteit algemeen 2 2   2   2   3   
Prioriteit in deelzone 2 3   3   3   3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De oevers worden 
intensief beheerd in functie 
van recreatie. Geen strooisel. 

Motivering: Komt geen 
opslag voor op de oever. 

Motivering: Zeer diepe plas, 
niet mogelijk. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Vrijzetten oevers Manipulatie voedselketen Herstel waterhuishouding: 

structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 2 2   3   1   1   
Prioriteit in deelzone 3 2   3   3   3   
Motivering: oevers zijn vrij 
van struiken en bomen. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: geïsoleerde 
plas 

Motivering: gaïsoleerde plas 
die niet in gevoed wordt door 
oppervlaktewatersysteem, 
enkel door grond- en 
neerslagwater. 

Motivering: 
grondwaterkwaliteit is ok 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie 
neerslag 

Herstel dynamiek wind Tijdelijke drooglegging 
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Prioriteit algemeen / 2   2   2   2   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   2   3   
Motivering: geen impact Motivering: geïsoleerde plas Motivering: geïsoleerde 

plas 
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Niet mogelijk. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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7140 Overgangs- en trilveen 
KDW (kgN/ha/jr) 17 Expertise: Data 
Essentieel habitattype binnen SBZ B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Maaien Opslag verwijderen Vrijzetten oevers Uitvenen 
Prioriteit algemeen 3 2   2   2   3   
Prioriteit in deelzone 1 of 2 2   1   2   3   
Motivering: De toplaag van 
het trilveen bezit zeer hoge 
beschikbare  en totale 
fosforgehaltes gemeten en 
nemen de P-concentraties af 
met de diepte. Verlagen van 
Bodem P-concentratie 
verloopt zeer langzaam dmv 
maaibeheer. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Gezien de 
geringe omvang moet 
wilgenopslag verwijderd 
worden om dichtgroeien 
te voorkomen. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Prioriteit algemeen 1 1   1   1   1   
Prioriteit in deelzone 1 1   3   2   1   
Motivering: Isolatie van de 
stilstaande wateren en 
omlegging van de 
toestromende waterlopen 
met slechte kwaliteit. Dit is 
zowel belangrijk voor de 
waterkwaliteit als het 

Motivering: De 
oppervlaktewaterkwaliteit 
vertoont te hoge 
nutriëntengehaltes. 
Kwaliteitsverbetering kan door 
isolatie en omleiding van 
vervuilende waterlopen. 

Motivering: 
Grondwaterkwaliteit 
vormt geen probleem. 

Motivering: impact van de 
grondwaterwinning is niet 
gekend (kennislacune) 

Motivering: inrichting van 
lokale watersysteem om een 
natuurlijk peilverloop in te 
kunnen stellen. 
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instellen van een natuurlijk 
peilverloop. Het waterbeheer 
op de Donkmeer is met haar 
vaste peil gericht op recreatie, 
maar is ongunstig voor dit 
habitattype. 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen 1 3   
Prioriteit in deelzone 3 3   
Motivering: Er is zeker geen 
tekort aan water. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: 
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7140_mrd varen- en/of (veen)mosrijke rietlanden op drijftillen 
KDW (kgN/ha/jr) 17 Expertise: Data 
SBZ is Essentieel gebied voor habitattype 7140 B Voldoende effectief maatregelenpakket 
               
Plaggen  en chopperen Maaien Opslag verwijderen Vrijzetten oevers Uitvenen 
Prioriteit algemeen 3 2   2   2   3   
Prioriteit in deelzone 1 of 2 2   1   2   3   
Motivering: De toplaag van 
het trilveen bezit zeer hoge 
beschikbare  en totale 
fosforgehaltes gemeten en 
nemen de P-concentraties af 
met de diepte. Verlagen van 
Bodem P-concentratie 
verloopt zeer langzaam dmv 
maaibeheer. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Gezien de 
geringe omvang moet 
wilgenopslag verwijderd 
worden om dichtgroeien 
te voorkomen. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale drainage 

Prioriteit algemeen 1 1   1   1   1   
Prioriteit in deelzone 1 1   3   2   1   
Motivering: Isolatie van de 
stilstaande wateren en 
omlegging van de 
toestromende waterlopen 
met slechte kwaliteit. Dit is 
zowel belangrijk voor de 
waterkwaliteit als het 

Motivering: De 
oppervlaktewaterkwaliteit 
vertoont te hoge 
nutriëntengehaltes. 
Kwaliteitsverbetering kan door 
isolatie en omleiding van 
vervuilende waterlopen. 

Motivering: 
Grondwaterkwaliteit is ok. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: inrichting van 
lokale watersysteem om een 
natuurlijk peilverloop in te 
kunnen stellen. 
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instellen van een natuurlijk 
peilverloop. Het waterbeheer 
op de Donkmeer is met haar 
vaste peil gericht op recreatie, 
maar is ongunstig voor dit 
habitattype. 
Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen 1 3   
Prioriteit in deelzone 3 3   
Motivering: Er is zeker geen 
tekort aan water. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Opmerking: Opmerking: 
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9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 
KDW (kgN/ha/jr) 20 Expertise: Data 
Belangrijk habitattype binnen SBZ A Onvoldoende effectief maatregelenpakket 
               
Ingrijpen structuur boom- en 
struiklaag 

Ingrijpen soorten boom- en 
struiklaag 

Verminderde oogst 
houtige biomassa 

Herstel waterhuishouding: 
structureel herstel op 
landschapsschaal 

Herstel waterhuishouding: 
herstel 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Prioriteit algemeen 1 2   1   /   /   
Prioriteit in deelzone 1 2   3   3   3   
Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: De algemene 
herstelmaatregel en prioriteit 
wordt gevolgd. 

Motivering: Onder 
natuurbeheer 

Motivering: niet 
waterafhankelijk 

Motivering: niet beïnvloed 
door oppervlaktewater 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
               
Herstel waterhuishouding: 
herstel grondwaterkwaliteit 

Herstel waterhuishouding: 
afbouw grote 
grondwateronttrekkingen 

Herstel waterhuishouding: 
optimaliseren lokale 
drainage 

Herstel waterhuishouding: 
verhogen infiltratie neerslag 

Aanleg van een scherm 

Prioriteit algemeen / /   /   /   1   
Prioriteit in deelzone 3 3   3   3   3   
Motivering: niet 
grondwaterafhankelijk 

Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: nvt Motivering: helemaal 
omgeven door natuurgebied 
en beboste percelen. 

Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: Opmerking: 
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