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p* Kaart 1. Afbakening studiegebied - Durnrie 

5 kilometer A 
Bron: Topografische kaart (1986-1990) - NGI (OC GIS-Vlaanderen) 
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^".'^-^ Kaart 2. Vogelrichtlijngebieden 

nnH vogelrichtlijngebieden 
afbakening studiegebied 
urbane zone 
Dumrie 
waterlopen 
wegen 

5 kilometer 

Bron: Vogelrichtlijngebieden (2001) - AMINAL, natuur (OC GIS- Vlaanderen) 
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'n^ Kaart 3. Habitatrichtlijngebieden 

habitatrichtlijngebieden 
afbakening studiegebied 
urbane zone 
Durme 
waterlopen 

/ V wegen 

q 1 ^ 2 3 4 5 kilometer 
Bron: Habitatrichtlijngebieden (2001) - AMINAL, natuur (OC GIS- Vlaanderen) 



[''"-KV* Kaart 4. Gewestplan 

agrarische gebieden 
agrarische gebieden met ecologische belang 
landschappelijk waardevol agrarische gebieden 

y'.-\ vailelgeblefden 
Bjgga natuurgebieden 
^ H natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuun êservaten 
m bosgebieden 

groengebieden 
parkgebleden 
bufferzones 
ontginningsgebieden 

B ambachtelijke bedrijven en kmo's 
industriegebieden 
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
woongebieden 

5 Mlonwtar 

^ ^ woongebieden met landelijk karakter 
I I gebieden voor dagrecreatie 

gebieden voor verblijfrecreatie 
bestaande waterwegen 
bestaande autosnelwegen 
urbane zone 

' waterlopen 
) \ / w e g e n 

Bron: Gewestplan (1999) - AROHIM, ruimtelijl<e planning (OC GIS- Vlaanderen) 
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h^ Kaart 5. Ruilverkaveling Hamme 

[mH] Ruilverkaveling Hamme 
afbakening studiegebied 
urbane zone 
Dunne 
waterlopen 

/ \ / wegen 

o 1 2 3 4 5 kilometer 

Bron: VLM (2000) 



ri^' 
Kaart 6. Verbodsbepalingen en natuurvergunning 

voor de wijziging van vegetaties en kleine landschapselementen 

Gehele oppervlakte onderhevig aan verbod op wijziging van vegetatie 
nnnr Natuurvergunning verplicht voor wijziging van vegetatie over de gehele oppervlakte 

Voor sommige delen van de oppervlakte geldt er een verbod op wijziging, 
voor andere delen is natuurvergunning erplicht en voor nog andere delen geldt noch vergunning noch verbod 

g g | Biologische waardering ecotypen: minder waardevol met waardevolle en zeer waardevolle elementen 
^ H Biologische waardering ecotypen: waardevol met zeer waardevolle elementen 
H U I Biologische waardering ecotypen: zeer waardevol 
B B I urbane zone 
r ~ | afbakening studiegebied 

' waterlopen 
/ \ / wegen 

5 kilometer 
Bron: Paelinckx & Wils (2002) 
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rt^r 
Kaart 7. Afbakening oi 

5 kilometer 

-1e fase 

grote eenheden natuur 
grote eenheden natuur in ontwikkeling 
afbakening studiegebied 
urbane zone 
Durme 
waterlopen 
wegen 

Bron: AIVIINAL afd. Natuur (2002) 



Kaart 8. Natuurreservaten in eigendom of beheer 
van natuurbeherende instanties 

A 

afbakening natuurgebieden 
afbakening studiegebied 
Bufferbebouwing.shp 
Durme 
waterlopen 
wegen 

5 kilometer 

Bron: AMINAL, Afd. Natuur; vzw Durme; vzw Natuurpunt 2003 



CÜiJ Kaart 9. Beschermde landschappen 

k 

AN DE DURME 

beschermde landschappen 
beschermde monumenten 
afbakening studiegebied 
urbane zone 
Durme 
waterlopen 
wegen 

S kilometer 

Bron: beschemnde landschappen (2001) - AROHM, Monumenten & Landschappen (OC GIS- Vlaanderen) 
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Kaart 10. Landschapsatlas 

aarts Gent 

traditionele landschappen 
ankerplaatsen 
lijnrelicten 
puntrelicten 
afbakening studiegebied 
urbane zone 
waterlopen 

5 kilometer 

/ V wegen 

Bron: Landschapsatlas (2001) - AROHM, Monumenten & Landschappen (OC GIS- Vlaanderen) 



Kaart 11. Polders van de Durme 

A 

OLDER 

POLDER DURME NOORD-OOST 
POLDER DURME NOORD-WEST 
POLDER DURME ZUID-OOST 
POLDER MOERVAART EN ZUIDLEDE 

^m POLDER TUSSEN SCHELDE EN DURME 
TIELRODEBROEKPOLDER 
afbakening studiegebied 

/ \ / D u m i e 
" ' waterlopen 

wegen 
urbane zone 

q 1 2 3 4 5 kilometer 
Bron: Vlaamse Hydrografische atlas. AMINAL, Afd. Water 2000 (OC GIS-Vlaanderen) 



Kaart 12. A.M.i.S. projecten 

mnn 
W2i 

/\j 

Dunne LO - Molsbroek 
Dunne LO - Waasmunster Ten Rijen 66 
Dunne LO - Waasmunster Ten Rijen 65 
Durme LO - Waasmunster, Durmeschorren nabij Meulendijk 
Dunne LO - Waasmunster/ Sombeke 
Dunne RO - Hamme 
Durme RO - Zele 
afbakening studiegebied 
urbane zone 
Dunne 
waterlopen 
wegen 

o 1 _ 2 3 4 5 kilometer 
Bron: Hoffmann & Meire (IN) 1994 



Kaart 13. Bodemassociatiekaart 

5 kilometer 

Bron: Bodemkaart (1963-1964) - IWT (OC GIS-Vlaanderen) 

I zeer droge zandgronden 
droge zandgronden 
mattg droge zandgronden 

{matig natte zandgronden 
I droog lemig-zandgronden 
I matig droge iemig-zandgronden 
I matig droge gronden op iemig zand 
I matig natte iemig-zandgronden 
I matig natte gronden op iemig zand 
j natte gronden op Iemig zand 
i zeer natte gronden op iemig zand 
I matig droge licht-zandieemgronden 
matig natte gronden op licht zandleem 
natte gronden op lictit zandleem 
zeer natte gronden op itelit zandleem 

t uiterst natte gronden op licht zandleem 
i matig gleyige gronden op zandleem 
sterk gleyige gronden op zandleem 
zeer sterk gleyige gronden op zandleem 
gereduceerde gronden op zandleem 
matig natte gronden op zware kiel 

I matig gleyige gronden op kiel 
sterk gleyige gronden op klei 

j zeer sterk gleyige gronden op kiel 
I gereduceerde gronden op kiel 
I sterk gleyige gronden op zware kiel 
zeer sterk gleyige gronden op zware klei 
gereduceerde gronden op zware kiel 
gronden op venlg materiaal 

I antopogeen beThvioede zone 
I opgehoogde ten-elnen 
I vergraven terreinen 
I urbane zone 

/ \ / watertopen 
/ s y wegen 



Kaart 14. Hydrografie 

/ \ / Durme 
hydrografie 
wegen 
urbane zone 
afbakening studiegebied 

5 kilometer 

Bron: Vlaamse Hydrologische atlas (2000) - AMINAL afd. Water (00 GIS- Vlaanderen) 



Kaart 15. Van nature overstroombare gebieden 

gebieden doorkruist door beken, met onbekende overstromingskans 
gebieden met geringe overstromingsfrequentie 
gebieden met waterloop als oorzaak van overstroming 
urbane zone 
Durme 
waterlopen 
wegen 

5 kilometer 
Bron: Aerts et al. (GfG KUL, AMINAL afd. Water) 2000 



Kaart 16. Baggergronden 

5 kilometer 

Baggergronden 
baggergrond 

I I bebouwde terreinen, nog niet gecontroleerd 
nog niet gecontroleerd 
materiaal nieuwe uitgravingen 

Kwaliteit van de baggergronden 
^ ^ niet verontreinigde baggergronden 

ophogingen met licht verontreinigd zand 
ophogingen met zand 
ophogingen met zand met dunne verontreinigde laag 
verontreinigde baggergronden 
Afbakening studiegebied 
urbane zone 
Dunne 

' / \ y waterlopen 
/ \ / w e g e n 

Bron: Vandecasteele et al. (IBW) 2001 



C^^i Kaart 17. Waterbodemkwaliteit 

Waterbodemindex 
m niet afwijkend t.o.v. de referentie 
I I B weinig afwijkend t.o.v. de referentie 
I I sterk afwijkend t.o.v. de referentie 
H l volledig afwijkend t.o.v. de referentie 
c: chemische beoordeling 
e: ecotoxicologische beoordeling 
b: biologische beoordeling 

urbane zone 
Durme 

/ \ y waterlopen 
/ \ / wegen 

5 kilometer 
Bron: De Coonnan et al. (AMINAL afd. Water) 1998 



Kaart 18. Brongebieden (Sombeekse Meersen) en gleyige bodems 
voor de Durmevallei 

5 kilometer 

gleyige bodems 
brongebieden in de Sombeekse Meersen 
afbakening studiegebied 
urbane zone 
Dunne 
waterlopen 
wegen 

Bron: Bodemkaart (1963-1964) - IWT (00 GIS- Vlaanderen); De Beleyr (1982) 



T, Kaart 19. Oeverstructuren 

^^natuurlijke oevers 
^fSJ steenbestorting 
A y schanskorven 
/Vkade 
/\^ metaalplaten 

"" ' waterlopen 
wegen 
urbane zone 

5 kilometer 

Bron: AWZ (1999) 



r. Kaart 20. Oevervegetatie 

5 kilometer 

Vegetatie op slik/ schorniveau 
^%J^ pioniersvegetatie 
/ ^ s l i k 
^ ^ ^ slik/riet 
jf%/^B\\VJ riet/ struwelen 
^ / s l i k / struwelen 

y w riet/ struwelen 
^ ^ struwelen 
^A/'slik/ ruigte 
/ ^ r u i g t e 
Taludvegetatie 
^A^ riet 
^ s t r u w e l e n 
/ w ruigte 
^̂ ^̂ W' ruigte/ struwelen 
/^^W grasland/ ruigte 
hCruinvegetatie 
/ ^ r i e t 

grasland 
>^\/grasland/ ruigte 
>%i^ ruigte 

^ ^ waterlopen 
wegen 
urbane zone 



Kaart 21. Biologische waardering oevers op slik/schorniveau 

5 kilometer 

minder waardevol 
^ A ^ waardevol 
/ \ / zeer waardevol 

^ ' waterlopen 
' wegen 
I urbane zone 



Kaart 22. Ecotopen voor de Durmevallei 

5 kilometer 

akker 
interwleve cultuurgraslanden 
cuttuuigraslanden met versprekto bkilogische waarde niet conform def. hist, permanent grasland 
cultuurgraslanden met verspreide bkilogische waarde oontbrm def. hist permanent grasland 
soortanrf k grasland met hallhatuurigke elementen 
hal1hatuurl)k grasland 
vemilgd grastand 
migte 
gedegradeerde helde 
kapvlakte 
k>olhoutaanplant 
popullerenaanpiant 
naaldhoutaanplant 
masofieiboe 
bomerwl) of houtkant 
struwelen 
vochtige wiigenstnjwelen 
elzenbos 
moeras 
sHk 
schor 
eutrofeplas 
ontginningsput 
waterfcxip 
park 
hoogstamboomgaard 
tuinbouw 
spoorwegbemn 

Hjdijk 
talud 
opgehoogd terrein 
stort 

f bebouwing 
urbane zone 
wateriopan 

/\/wea«n 

Bron: Demolder et al. (IN) In prep.; Vriens et al. (IN) in prep. 



Kaart 23. Biologische waardering ecotopen 

• • • . ' . ,-J2 

minder waardevol 
minder waardevol met waardevolle elementen 
minder waardevol met waardevolle en zeer waardevolle elementen 
minder waardevol met zeer waardevolle elementen 
waardevol 
waardevol met zeer waardevolle elementen 
zeer waardevol 
urbane zone 
waterlopen 

/ V wegen 

5 kilometer 

Bron: Demolder et al. (IN) in prep.; Vriens et al. (IN) in prep. 



Kaart 24. Scenario I: 
"Ruimte voor liet estuarium: slik en sclior" 

Perimeters voor: 
^ ^ halfnatuurlijk grasland 

^ cultuurgrasland met halfnatuurlijke elementen 
ooo Eiken-Beukenbos 
r \ J-K jT. 

•viïiï moerasl)os 

5 kilometer 

mozaïek halfnatuurlijk grasland/ moerasbos 
mozaïek moeras/ bronbos 
mozaïek van moerasgebieden en natte hooilanden 
park 
Durnne 
spontane ontwikkeling onder getijde-invloed 
gradiënt met heischraal grasland naar fossiel rivierduin 

B bebouwing 

^ vloedrichting 

urbane zone 
waterlopen 

/ \ / wegen 



Kaart 25. Scenario II: 
"Aandacht voor de alluviale vlakte: meersenlandschap" 

5 kilometer 

Perimeters voor: 
^ ^ halfnatuuriijk grasland 

^ cultuurgrasland met halfnatuurlijke elementen 
Eiken-Beukenbos 

iiiiii moerasbos 
^ ^ mozaïek halfnatuuriijk grasland/ moerasbos 
^ ^ mozaïek moeras/ bronbos 
^JAfAi niozaïek van moerasgebieden en natte hooilanden 
m> P r̂k 
m| | Durme 
•;.:•:.;•:.• spontane ontwikkeling onder getijde-invloed 
l U i gradiënt met heischraal grasland naar fossiel rivierduin 
^ 1 bebouwing 

^ H uriDane zone 
T v wateriopen 
/ A y wegen 



t3- Kaart 26. Scenario 
"Functionele en structurele basiskwaliteit" 

Perimeters voor: 
^M halfnatuurlijk grasland 

cultuurgraslanden met halfnatuurlijke elementen 
extensieve landbouw 

ooo Eiken-Beukenbos 
'ilijüi moerasbos 

mozaïek halfnatuurlijk grasland/ moerasbos 
mozaïek moeras/ bronbos 
mozaïek van moerasgebieden en natte hooilanden 
park 

B B Dunne 
• P ontginningsput 
iv̂ v̂ -- spontane ontwikkeling onder getijde-invloed 
'̂ gradiënt met heischraal grasland naar fossiel rivierduin 

bebouwing 

• %• • • •% 

5 kilometer 

urbane zone 
waterlopen 

'/\/wegen 



fi--".'^^"*' R Kaart 27. Voorstel afbakening natuurfunctie (oevers) 
Scenario I 

A/ 
•y/;^ï}-' 

5 kilometer 

natuur als: 
hoofdfunctie 
nevenfunctie 
basisfunctie 
urbane zone 
waterlopen 
wegen 



Kaart 28. Voorstel afbakening natuurfunctie (oevers) 
Scenario II 

S kilometer 

natuur als: 
/ \ / hoofdfunctie 
/\J nevenfunctie 
A y basisfunctie 

™" urbane zone 
waterlopen 
wegen 



Kaart 29. Voorstel afbakening natuurfunctie (oevers) 
Scenario 

5 kilometer 

natuur als: 
^%^ hoofdfunctie 

^ " nevenfunctie 
basisfunctie 
urbane zone 
waterlopen 
wegen 



Kaart 30. Voorstel afbakening natuurfunctie in de Durmevallei 
Scenario I 

5 kilometer 

natuur als: 
I B hoofdfunctie 

nevenfunctie 
•^^ basisfunctie 

urbane zone 
Durme 
waterlopen 
wegen 



Kaart 31. Voorstel afbakening natuurfunctie in de Durmevallei 
Scenario II 

5 kilometer 

natuur als: 
hoofdfunctie 
nevenfunctie 
basisfunctie 
urbane zone 
Durme 
waterlopen 
wegen 



Kaart 32. Voorstel afbakening natuurfunctie in de Durmevallei 
Scenario 

5 kilometer 

natuur als: 
hoofdfunctie 
nevenfunctie 
basisfunctie 
urbane zone 
Dunne 
waterlopen 
wegen 



Het Instituut voor Natuurbehoud 

Het Instituut voor Natuurbehoud (IN) is een wetenschappelijke instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap; het telt momenteel een 100-tal medewerkers. 

Het werd op 1 maart 1986 operationeel met als algemene taakstelling: "alle pas
sende wetenschappelijke studies, onderzoeken en werkzaamheden uit te voeren in 
verband met het natuurbehoud, inzonderheid met het oog op het uitwerken van actie-
middelen en wetenschappelijke criteria tot het voeren van een beleid inzake natuur
behoud; hiertoe verzamelt het alle nuttige documentatie, onderneemt het de nodige 
studies en onderzoekingen, richt enquêtes in en zorgt voor de overdracht van de ver
worven kennis aan de bevoegde overheden..." 

Het onderzoek heeft vooral betrekking op de diverse aspecten van de bio
diversiteit, meer bepaald de inventarisatie, monitoring en ecologie van planten- en 
diersoorten, populaties en levensgemeenschappen in relatie tot hun omgeving. In het 
landschapsecologisch onderzoek gaat de aandacht vooral naar ecohydrologie, habi-
tatfragmentatie en ecosysteemprocessen. De wetenschappelijke kennis ligt aan de 
basis van referentiekaders (zoals Rode Lijsten van diverse taxonomische groepen), 
karteringen van het natuurlijk milieu (zoals de Biologische waarderingskaart, BWK) en 
gebiedsgerichte acties inzake natuurontwikkeling, -herstel en -beheer. Dit beoogt het 
beleidsmatig inpassen van ruimtelijke en kwalitatieve noden van natuurbehoud in 
landinrichting, ruimtelijke planning, integraal waterbeheer en milieubeheer. 
Toepassingen liggen o.m. in de sfeer van het afbakenen van ecologische netwerken 
en gebieden van internationale betekenis en soortbeschermingsplannen. 

Het Instituut is betrokken bij verschillende regionale, nationale en inter
nationale onderzoeksprogramma's en netwerken. Daarnaast is er nauwe samen
werking met universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in binnen- en bui
tenland. 

Adviesverlening is een belangrijke taak van het Instituut. Deze gebeurt zowel ten 
behoeve van het Kabinet van de bevoegde Minister, de Vlaamse Hoge Raad voor 
Natuurbehoud , de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, AMINAL, AHROM en 
andere entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap. 

In opdracht van derden kunnen via het Eigen Vermogen specifieke studies, 
karteringen en expertises worden uitgevoerd, waarvoor tijdelijke contractuele mede
werkers kunnen worden aangetrokken. 

Het Instituut voor Natuurbehoud publiceert rapporten en mededelingen in een 
eigen reeks. De bibliotheek biedt een ruim aanbod van tijdschriften en referentie
werken inzake milieu en natuur. Daarnaast biedt het Instituut diverse informatie aan 
via internet. 

Algemeen Directeur: Prof. Dr. Eckhart Kuijken. 
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