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Achtergrond van de studie
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Het plan Seine-Schelde heeft tot doel het Schelde- en Seinebekken met elkaar te
verbinden. Het plan vloeit voort uit een beschikking getroffen door het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie op 23 juli 1996 over het Trans-Europees
net van waterwegen (93/630/CEE). Met deze beslissing wil men onder meer
ontbrekende schakels in het Europese waterwegennet realiseren en knelpunten
wegwerken.
Concreet werd op Franse bodem geopteerd voor de opwaardering van het Canal du
Nord. Aan Belgische zijde werd gekozen voor een opwaardering van de Leie (over
Kortrijk en Rijsel). Het beoogde traject loopt ter hoogte van Gent verder via de Gentse
Ringvaart naar het kanaal Gent-Terneuzen om zo de Scheldemonding te bereiken. Het
zogenaamde project Seine-Schelde, zoals uitgewerkt door Waterwegen en Zeekanaal
NV (Afdeling Bovenschelde), beslaat 4 luiken:
De Leie (vanaf de monding van de Deule te Deulemont tot aan de oorsprong
van het Afleidingskanaal van de Leie te Deinze);
Het Afleidingskanaal van de Leie;
Het Kanaal Gent-Oostende (tussen Schipdonk en de Ringvaart om Gent);
Het Noordervak van de Ringvaart tot aan het kanaal Gent-Terneuzen.
Het hoofddoel van het Seine-Schelde West-project is na te gaan of het via een
(beperkte) verruiming van het Afleidingskanaal van de Leie technisch, financieel en
maatschappelijk haalbaar is om de Vlaamse kusthavens op een vlotte wijze met het
binnenvaartnetwerk te verbinden. Deze betrachting draagt ook bij tot het realiseren van
de bepalingen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de verbinding van de
kusthavens van Oostende en Zeebrugge met het hoofdwaterwegennet als
hoofdwaterweg wordt beschouwd.
De directe aanleiding voor de huidige eco-hydrologische studie ligt in het plan-MER1
voor de binnenvaartverbinding Seine-Schelde West, dat werd opgemaakt in juli 2009,
om de milieueffecten van de verbinding van de Vlaamse kusthavens met het
hoofdwaterwegennet via een verruiming van dit Afleidingskanaal na te gaan.
Het plan-MER onderzoek werd uitgevoerd parallel aan een haalbaarheidsstudie, om
zodoende het aantal onderzoeksalternatieven te beperken. In het plan-MER werden
verder geen alternatieven voor het Afleidingskanaal onderzocht, maar werd er verder
toegewerkt naar een “meest wenselijk alternatief” vanuit de keuze voor een
opwaardering van het Afleidingskanaal tot 4500 ton. De drie technische alternatieven
werden in eerste instantie afgebakend op basis van
het gewenste of benodigde normaal peil (waterhoogte) in verschillende panden;
de ruimtelijke ligging van te wijzigen of te realiseren structuren;
De drie onderzochte alternatieven worden herhaald in Tabel 1. Voor de aansluiting met
de achterhaven van Zeebrugge werden twee aansluitingsvarianten beschouwd naast
de basisaansluiting. Ook deze varianten worden samengevat in dezelfde tabel.

1

Resource Analysis, Technum, Tritel, IMDC (2009). Plan-MER voor de binnenvaartverbinding SeineSchelde West. In opdracht van NV Waterwegen en Zeekanaal, Afdeling Bovenschelde.
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Tabel 1: Alternatieven en varianten onderzocht in het plan-MER.
Alternatief / variant

Karakteristieken

Alternatief 1

- waterpeil 1,50mTAW over de volledige lengte van de nieuwe verbinding
- twee sluizen noodzakelijk, aan beide uiteinden: Schipdonk en Zeebrugge
- verwijderen van de middendijk tussen Strobrugge en Damme
- verbreden van het Afleidingskanaal van de Leie tot 50 à 55 meter aan het
wateroppervlak (profiel onder talud) of 34,20 m bakprofiel
- waterdiepte 4,50 m

Alternatief 2

- waterpeil 3,50 mTAW over de volledige lengte van de nieuwe verbinding
- slechts 1 sluis noodzakelijk: Schipdonk
- verwijderen van middendijk tussen Strobrugge en Damme
- extra sluis te Zeebrugge om impact verzilting te beperken
- verbreden van het Afleidingskanaal van de Leie tot 50 à 55 meter aan het
wateroppervlak (profiel onder talud) of 34,20 m bakprofiel
- waterdiepte 4,50 m

Alternatief 3

- waterpeil 3,50 m TAW tussen de haven van Zeebrugge en Strobrugge
- waterpeil 5,60 m TAW tussen Strobrugge en Balgerhoeke (huidige peil van
het kanaal Gent Brugge)
- slechts 1 sluis noodzakelijk (Strobrugge)
- extra sluis te Zeebrugge om impact verzilting te beperken
- verbreding van het Afleidingskanaal tussen Strobrugge en Damme op de
linkeroever
- het Leopoldkanaal blijft in zijn huidige vorm bestaan.
- verbreden van het Afleidingskanaal van de Leie tot 50 à 55 meter aan het
wateroppervlak (profiel onder talud) of 34,20 m bakprofiel
- waterdiepte 4,50 m

Variant A (basis)

- verbinding tussen het Afleidingskanaal en het Boudewijnkanaal ter hoogte
van de zuidelijke begrenzing van het havengebied, zoals gereserveerd op
het gewestplan

Variant B

- aansluiting op de achterhaven via het geplande Zuidelijk Insteekdok

Variant C

- doortrekken van het kanaal langsheen het havengebied van Zeebrugge om
aan te sluiten bij de achterhaven ter hoogte van het Verbindingsdok

Het nulalternatief voor het realiseren van de Seine-Schelde West verbinding, zoals
beschouwd in het plan-MER, was het verder aanpassen van het kanaal Gent-Brugge.
Het Meest Wenselijke Alternatief (MWA), resulterend uit het plan-MER, is
samengesteld uit Alternatief 3 en aansluitingsvariant A. Door het dubbele
kanalenstelsel te behouden wordt de landschappelijke impact beperkt. Verder zou dit
alternatief volgens het plan-MER voornamelijk beperkte grondwaterstijgingen tot
gevolg hebben die noch door natuur, noch door landbouw als problematisch worden
ervaren. Er wordt echter wel opgemerkt dat er zonder gepaste maatregelen een reëel
risico bestaat op verzilting, zeker in drogere periodes. Niet enkel de verzilting van het
kanaalwater zelf is hierbij van belang, maar ook de potentiële invloed op grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit in de omgeving.
Om de mogelijke invloeden van het meest wenselijke alternatief op, onder meer,
speciale beschermingszones en landbouwgebieden in detail te onderzoeken en zo tot
onderbouwde conclusies te komen, wordt in het plan-MER aanbevolen een
ecohydrologische studie uit te voeren. De voorliggende studie wenst dus deze leemte
op te vullen en op die manier de besluitvorming rond de opwaardering van het
Afleidingskanaal van de Leie te ondersteunen.
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Uitgangspunt en doelstellingen
Het onderzoek dient antwoord te geven op de vraag welke ecologische effecten er
mogelijks optreden ten gevolge van een eventuele gewijzigde waterhuishouding,
veroorzaakt door de geplande ingrepen (Alternatief 3) in het kader van het SeineSchelde West project. De studie focust hierbij op ecologisch waardevolle zones in de
omgeving van het Afleidingskanaal van de Leie en op de omgeving van het nieuw te
graven kanaaltraject tussen dit Afleidingskanaal en het Boudewijnkanaal. Tevens
worden effecten op overstromingsfrequenties in het gebied van de Toeristische Leie,
ten gevolgen van een vlottere afvoer van piekdebieten van de Leie via het
Afleidingskanaal, onderzocht. De aandacht gaat hierbij meer specifiek uit naar Speciale
Beschermingszones in het studiegebied.
Bij deze studie wordt ervan uitgegaan dat het gewijzigde kanaal voor zijn
waterbehoefte niet op fundamentele wijze mag ingrijpen op de actuele
waterverdeling rond Gent. Er wordt tevens verondersteld dat het zoetwaterverbruik
in de Polders niet wijzigt. De waterverdeling op zich vormt dus geen onderwerp van
de studie. Deze randvoorwaarde houdt in dat bij watertekorten in het studiegebied
geen water wordt gebruikt ten koste van het gebruik op het Kanaal Gent-Oostende,
Kanaal Gent-Terneuzen en de Zeeschelde.
Een andere aanname van de voorliggende studie is dat het waterbeheer van de
waterlopen die uitmonden in het Afleidingskanaal van de Leie of in de directe omgeving
ervan niet wijzigt. Vooral in het traject tussen Schipdonk en Raverschoot, waar het
Seine-Schelde West project een peilstijging voorziet en waar de waterlopen momenteel
gravitair afwateren in het Afleidingskanaal van de Leie, zijn gevolgen voor de
afwatering van deze waterlopen niet uit te sluiten.
Tenslotte wordt geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen
die los staan van de wijzigingen aan het Afleidingskanaal, zoals: lokaal peilbeheer en
ruiming van grachten en waterlopen, veranderingen in drinkwater-consumptie en
productiepatronen, klimaatverandering, etc., hoewel deze een supplementair negatief
of milderend effect kunnen hebben op het onderwerp van deze studie.
De ecohydrologische studie vertrekt van bestaande basisgegevens en studies om via
een gefaseerde aanpak tot eventuele concrete bijkomende onderzoeksvoorstellen te
komen. De studie richt zich op die elementen die een significant effect kunnen
ondervinden van het meest wenselijke scenario en de aansluitingsvarianten,
resulterend uit het Plan MER onderzoek. Deze elementen zijn:
- Gedeelten van het Afleidingskanaal die rechtstreeks beïnvloed worden door de
voorziene verbreding en/of verdieping, en de zone in de omgeving van het nieuw te
graven tracé voor het verbindingskanaal met het Boudewijnkanaal of de Haven van
Zeebrugge.
- Het gebied van de Toeristische Leie, tussen Deinze en Gent, waar debieten
beïnvloed worden door de aangewende afvoercapaciteit van het Afleidingskanaal van
de Leie.
- Waterlopen (beken, drainage- en irrigatiegrachten) die in verbinding staan met het
Afleidingskanaal, en die kunnen beïnvloed worden door de voorziene peilwijzigingen.
- Het grondwater dat in contact staat of kan staan met het Afleidingskanaal, of met de
hoger genoemde waterlopen die hierdoor beïnvloed worden. Er wordt ingeschat in
welke zin infiltratie vanuit het kanaal naar het grondwater (of andersom) een invloed
kan hebben op het peil of de kwaliteit ervan. Het grondwatermodel moet toelaten
hieromtrent uitspraak te doen voor de verschillende aandachtsgebieden.
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- In verticale richting wordt in eerste instantie de Quartaire aquifer beschouwd. Als de
onderliggende Tertiaire (Ledo-Panisiliaan) aquifer met de bovenliggende aquifer in
verbinding staat vormt deze Tertiaire aquifer de ondergrens.
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SITUERING VAN HET PROJECTGEBIED

2.1

Huidige waterhuishouding in het projectgebied

Ecorem n.v.

2.1.1 Algemeen
Het projectgebied voor deze studie situeert zich in de omgeving van het
Afleidingskanaal van de Leie, en betreft dus een deel van Oost- en West-Vlaanderen,
tussen Deinze en Zeebrugge (Figuur 1).

Figuur 1: Binnenvaartverbindingen en belangrijkste waterbeheersinfrastructuur in het
projectgebied voor Seine-Schelde West.

Twee waterwegen zorgen op vandaag voor binnenvaartverbindingen tussen de
kusthavens en het hoofdvaarwegennet in het binnenland, namelijk:
het kanaal Gent-Oostende;
het Boudewijnkanaal (kanaal Zeebrugge-Brugge).
Zij zorgen voor een aansluiting op het Groot Pand. Dat bevindt zich in de ruime
omgeving van Gent, en bestaat uit de Ringvaart vanaf de sluis te Evergem tot het
complex te Merelbeke, de Leie afwaarts van de stuw te Sint-Baafs-Vijve, het
Afleidingskanaal van Deinze tot Schipdonk, de Toeristische Leie, de Bovenschelde
afwaarts van de stuw van Asper en het Kanaal Gent-Oostende tot de keersluis in
Beernem.
Het Afleidingskanaal wordt afwaarts van Schipdonk gevoed met water uit het Groot
Pand.
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De waterstand in het Groot Pand bedraagt 5.60 m TAW (normaalpeil). In de praktijk is
dit echter opgetrokken tot 5.70 m TAW om voldoende diepgang voor de scheepvaart te
garanderen. Waterstanden op het Afleidingskanaal (zie verder) worden in belangrijke
mate beïnvloed door de sturing van de stuwen en de sluizen op het Groot Pand, met
name: de stuwen te Merelbeke, Zwijnaarde, Schipdonk en Evergem, en de keersluis te
Beernem.
Het debiet van de Leie en Bovenschelde dient voor het op peil houden van de kanalen
en het terugdringen van verzilting in het Kanaal Gent-Terneuzen, en kan in de zomer
sterk dalen.

2.1.2 Het Afleidingskanaal van de Leie
Het Afleidingskanaal van de Leie werd – zoals de naam aangeeft - gegraven om het
hoofd te bieden aan de steeds terugkerende overstromingen in de Leiestreek. Het
graven startte in de eerste helft van de 19de eeuw. Een eerste deel tussen Nevele en
Schipdonk werd aangelegd tussen 1847 en 1848. Het jaar daarna werd er verder
gegraven tot in Deinze. Om het oppervlaktewater opwaarts Gent rechtstreeks naar de
zee te kunnen afleiden werd daarna het Afleidingskanaal richting Heist verder
doorgetrokken. Een deel van dit tracé volgde de bestaande bedding van de Lieve
(tussen Zomergem en Maldegem), waarna een parallel kanaal werd gegraven naast
het reeds bestaande Leopoldkanaal.
Het Afleidingskanaal kan op vandaag in 3 panden worden ingedeeld:
Deinze - Schipdonk (14 km). Dit pand verbindt de gekanaliseerde Leie met het
kanaal Gent-Brugge voor de 1350 ton scheepvaart en maakt deel uit van het
Groot Pand (normaalpeil 5.60 m TAW). Door deze verbinding blijft de
benedenloop van de Leie gevrijwaard van de beroepsscheepvaart.
Schipdonk - Balgerhoeke (13 km). Op dit gedeelte is beperkte pleziervaart
aanwezig. Het normaalpeil bedraagt hier 5.00 m TAW.
Balgerhoeke-Heist (27 km). Dit pand doet enkel dienst voor waterafvoer. Er
wordt gestreefd naar een gemiddeld waterpeil van 3.33 m TAW. In de praktijk is
het peil in dit pand echter enorm onderhevig aan schommelingen tengevolge
van de waterafvoer naar de zee.
Bij een normaal regime wordt te Deinze ongeveer 2/3 van het debiet van de Leie
afgevoerd via het Afleidingskanaal van de Leie; 1/3 van het debiet stroomt verder in de
zogenaamde Toeristische Leie naar de Ringvaart om Gent. Te Schipdonk kruist het
Afleidingskanaal van de Leie het kanaal Gent-Oostende, dat in verbinding staat met de
Ringvaart.
Versassingen en verdamping bepalen het grootste gedeelte van het verbruik van
kanaalwater van het Afleidingskanaal van Schipdonk tot Zeebrugge. De huidige
watervraag is relatief beperkt. De gemiddelde jaarlijkse watervraag in 2003 bedroeg
slechts 0.05 m³/s. Driekwart hiervan is voor rekening van verdamping. Er komen geen
industriële onttrekkingen voor. Versassingen aan de sluis van Schipdonk
vertegenwoordigen een waterverbruik van gemiddeld 21% van de waterbehoefte (0.01
m³/s). Landbouw vertegenwoordigt 3% van de waterbehoefte2. In de huidige situatie is
er geen sprake van watertekorten op het Afleidingskanaal.

2

Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West. Verkennend onderzoek over de waterbeschikbaarheid en
verziltingsaspecten. (IMDC, i.o.v. W&Z, Maart 2009)
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2.1.3 Leopoldkanaal
Ook het Leopoldkanaal doet enkel dienst als afvoerkanaal van oppervlakte- en
drainagewater uit de polders. Bij het vastleggen van de Belgische grenzen (1830) was
de afvoer van dit water via de Braakman immers niet langer gegarandeerd. Om
wateroverlast te vermijden werd daarom halfweg de 19de eeuw een kanaal gegraven
tussen Zelzate, over St.-Laureins, Maldegem en Damme. Het laatste gedeelte (tot
Zelzate) kwam er echter nooit omdat het peil in het Leopoldkanaal bij hevige regenval
zo sterk steeg dat afvoer van water uit de meer oostelijk gelegen gebieden niet
mogelijk bleek.

2.1.4 Damse Vaart (Kanaal van Brugge naar Sluis)
De Damse Vaart (het kanaal Damme-Sluis) werd in het begin van de 19de eeuw
gegraven in opdracht van Napoleon Bonaparte, met als bedoeling Brugge te verbinden
met Breskens. Dit kanaal was dus initieel wel bedoeld voor scheepvaartverkeer. Het
eerste stuk van de Damse Vaart volgt de oude Brugse Reie. Verderop wordt een oude
Zwinarm gevolgd. In 1818 werd de vaart van Brugge naar Sluis (onder Nederlands
bewind) voor de schepen opengesteld.
Op vandaag is het Kanaal Brugge-Sluis bevaarbaar voor schepen van klasse I van de
Dammepoortsluis in Brugge tot aan de kruising met het Afleidingskanaal van de Leie
en het Leopoldkanaal. Aan deze kruising wordt het water door een sifon onder het
Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal geleid.
Het bevaarbaar gedeelte is verdeeld in twee aparte segmenten. Het eerste heeft een
lengte van slechts 500m, vertrekkende van de Dammepoortsluis.
Het tweede gedeelte heeft een lengte van 6 km. Het bevindt zich achter een gronddam
en is dus niet bereikbaar vanuit Brugge. Vermits het kanaal doodloopt op een tweede
dam ter hoogte van de vernielde sifons, die oorspronkelijk het Afleidingskanaal van de
Leie en het Leopoldkanaal onder het bevaarbare kanaal naar Sluis leidden, is het
helemaal van het scheepvaartwegennet afgesloten.
Het kanaal voert geen water door en wordt gevoed vanuit het kanaal Gent-Brugge ter
hoogte van de Dammepoortsluis te Brugge.

2.1.5 Boudewijnkanaal (Kanaal Zeebrugge-Brugge)
Het 12 km lange Boudewijnkanaal werd rond 1900 gegraven tussen de voorhaven van
Zeebrugge en de binnenhaven van Brugge. Het kanaal wordt gevoed met zeewater
aan de Visartsluis en de Vandammesluis en met zoet water aan de Verbindingssluis in
Brugge. Het kanaalwater is bijgevolg brak, met problemen van verzilting in een strook
langs het kanaal als gevolg.
Via de Verbindingssluis te Brugge is het Boudewijnkanaal met het kanaal BruggeOostende verbonden voor de binnenscheepvaart.

2.1.6 Kanaal Gent-Brugge
De geschiedenis van het kanaal Brugge-Gent gaat terug tot de 13de eeuw, toen het
idee ontstond om de verzanding van de Zwingeul te spuien met water van de Leie.
Tevens bleek de verbinding tussen Gent, Brugge en Oostende een goede manier om
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minder afhankelijk te worden van de toegang tot de zee via de Westerschelde (en dus
over Hollands territorium). In 1625 werd het kanaal Gent-Brugge opengesteld.
Het kanaal Gent-Brugge kan sinds de realisatie van de keersluis van Beernem in 1998
tijdens grote wassen in twee panden opgedeeld worden om de stad Brugge van
wateroverlast te vrijwaren.

2.1.7 Kanaal Brugge-Oostende
Dit kanaal kent dezelfde ontstaansgeschiedenis als het kanaal Gent-Brugge. De
afwatering naar zee toe gebeurt via sas Slijkens te Oostende. De Doksluis verbindt het
kanaal Gent-Oostende met de haven van Oostende en de Demeysluis zorgt voor de
verbinding met de zee. In Brugge vormt de Dammepoortsluis de meest directe
verbinding met het kanaal Brugge-Oostende.

2.1.8 Polders en Wateringen
Waterbeheersing in de polders wordt georganiseerd door de Polderbesturen. Polders,
relevant voor het studiegebied zijn weergegeven in Figuur 2. Het betreft:
De Nieuwe Hazegraspolder, in de noordoostelijke hoek van West-Vlaanderen;
De Zwin-Polder;
De Damse Polder;
Polder Sint-Trudoledeken;
De Polder van Maldegem.

Figuur 2: Polders en wateringen in de Provincie West-Vlaanderen. (Bron: http://www.vvpw.be)
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De eerste vier polders werden door het Besluit van de Vlaamse Regering van
03/12/2010 gefusioneerd tot de Oostkustpolder. De Oostkustpolder beslaat ongeveer
20.780 hectaren en zal het beheer voeren over een netwerk van onbevaarbare
waterlopen van ruim 550 km.
Het waterbeheer omvat zowel de sturing van de afwatering via de polderwaterlopen om
wateroverlast tijdens natte (winter)periodes te vermijden, als de eventuele bevloeiing
van akkers ter voorkoming van droogteschade via diezelfde polderwaterlopen (tijdens
droge zomerperiodes). De regeling van waterstanden gebeurt grotendeels manueel, op
basis van de jarenlange ervaring van lokale verantwoordelijken, en via een complex
systeem van stuwen, gemalen en inlaatpunten, verspreid over de polders.

2.1.9 De Toeristische Leie
Doordat het winterbed van de Leie vrij smal is stroomopwaarts Deinze, stijgt het
wassende water na hevige regens sneller dan in de Bovenschelde. Het debiet varieert
dan ook zeer sterk: het kan in drogere zomerperioden zeer sterk dalen (tot 1 m³/s) en
na langere regenperioden meer dan 200 m³ per seconde bereiken (De Leenheer
1966). Ter hoogte van de Toeristische Leie is de vallei zeer breed met lage weiden,
zodat deze een tijdelijk buffergebied vormen ten tijde van overstromingsgevaar. Sinds
de aanleg van het Afleidingskanaal van de Leie (in 1863) werd het waterpeil van de
Toeristische Leie over het algemeen lager dan voorheen gehouden. De afvoer werd
immers verdeeld over 2 waterlopen. Omliggende lage gebieden werden sterker
gedraineerd (Verboven et al., 2003).
Door het afsnijden van de vele meanders en het bredere Leiekanaal stroomopwaarts
van Deinze versnelde de waterafvoer aanzienlijk. Stroomopwaarts Deinze kwamen de
maximale waspeilen hierdoor heel wat lager te liggen. De overstromingsdruk op de
Toeristische Leie werd daarentegen groter. Bij de in gebruikname van de Ringvaart
vormde de Leie stroomafwaarts Astene sas samen met de Ringvaart, een deel van de
Bovenschelde en het kanaal Gent-Brugge één groot pand ten zuidwesten van Gent
met peil van 5,61 m TAW.
In een volgende stap werd de Leie tussen de Franse grens en Deinze rechtgetrokken.
Na de ontmanteling van de stuw te Deinze (rond 1970) maakt ook de Leie tussen
Astene en de stuw van Sint-Baafs-Vijve (stroomopwaarts het studiegebied) deel uit van
dit pand. Het peil van de Leie verlaagde over deze lengte met 80 cm. Hierop werd ook
de stuw van Astene ontmanteld; aan beide zijden was het peil immers gelijk.
Ondanks het feit dat de Leie in het studiegebied nog haar meanderend verloop
behouden heeft, is de overstromingsdynamiek wel sterk gewijzigd: ze is versneld en
verhevigd. Vroeger zetten periodieke winteroverstromingen de alluviale vlakte tussen
Deinze en Gent langdurig blank.Zo strekte zich van de Keuzemeersen tot aan
Mariakerke één aaneengesloten watervlakte uit (De Leenheer 1966).
Het graven van de Ringvaart (1969) heeft er toe geleid dat het water vlugger werd
afgeleid naar zee, zodat overstromingen van het alluviaal gebied minder frequent
voorkomen, en van zeer korte duur zijn. Ook verkleinde hierdoor de overstroombare
oppervlakte, doordat enkel nog de meersen buiten de Ringvaart overstroomden.
Anderzijds zijn de debieten die de Toeristische Leie te verwerken krijgt bij hevige
neerslagperiodes kortstondig zeer groot. Dit heeft kortstondige hevige overstromingen
tot gevolg.
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Aanpassingen aan het Afleidingskanaal, voorzien in het kader van het Seine-Schelde
West project

2.2.1 Wijzigingen aan het Afleidingskanaal zelf
In deze ecohydrologische studie wordt enkel Alternatief 3, zoals gedefinieerd in het
Plan-MER, beschouwd. Dit alternatief voorziet in een aantal ingrepen die zich situeren
tussen Schipdonk en Zeebrugge, meer bepaald op het grondgebied van de steden
Brugge, Damme en Eeklo en de gemeenten Knokke, Maldegem, Nevele, St.-Laureins
en Zomergem.
Het aangepaste kanaal zou volgens dit scenario volgende eigenschappen hebben:
De waterdiepte wordt 4,50 m;
Het Afleidingskanaal van de Leie wordt breder: 52 meter aan het
wateroppervlak (profiel onder talud), met een bodembreedte van 25 m, of 34,20
m bakprofiel (ter hoogte van woonkernen). Tussen Strobrugge en Damme
wordt het Afleidingskanaal verbreed op de linkeroever. Het Leopoldkanaal
wordt behouden onder de huidige vorm. De parallelstructuur van de 2 kanalen
vanaf Strobrugge wordt dus behouden.
Er komt een extra sluis te Zeebrugge om de impact van verzilting te beperken
en een nieuwe sluis stroomopwaarts van Balgerhoeke (ter hoogte van de
bocht van Raverschoot).
Volgende waterstanden zouden worden ingesteld:
o

Tussen de haven van Zeebrugge en Strobrugge: 3,50 m TAW. Dit is het
waterpeil van de achterhaven van Zeebrugge, en 0,17 m hoger dan het
huidige streefpeil in het Afleidingskanaal van de Leie in het pand
Balgerhoeke-Heist;

o

Tussen Strobrugge en de nieuwe sluis stroomopwaarts van
Balgerhoeke (Raverschoot): 3,50 m TAW. Dit is ongeveer 0,17 m hoger
dan het huidige streefpeil in het Afleidingskanaal van de Leie tussen
Strobrugge en Balgerhoeke, maar houdt een daling in van 1,5 m voor
het stuk tussen de oude sluis in Balgerhoeke en de nieuwe sluis in
Raverschoot;

o

Tussen Raverschoot en Schipdonk: 5,60 m TAW. Dit is het huidige
streefpeil in het Groot Pand, en ongeveer 0,60 m hoger dan het huidige
streefpeil.

In Tabel 2. wordt een overzicht gegeven van de voorziene wijzigingen. In Figuur 3
wordt schematisch gesitueerd waar de wijzigingen op het kanaalpeil zich zullen
voordoen.
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Tabel 2: Voorziene peilwijzigingen in de verschillende panden van het Afleidingskanaal (AKL)
en Leopoldkanaal (LK).
Invloedsgebied
Aansluiting Groot Pand op stuw
te Schipdonk
Schipdonk tot bocht van
Raverschoot (nieuw sluis)
Bocht van Raverschoot (nieuw
sluis) tot huidig stuw van
Balgerhoeke
Huidig stuw van Balgerhoeke tot
parallelle loop met
Leopoldkanaal (Strobrugge)
Strobrugge tot aansluiting
Zeebrugge

Huidig gemiddeld
reëel peil (m TAW)
(AKL/LK)*

Toekomstig
streefpeil
AKL
(m TAW)
5,6

Peilwijziging
Alternatief 3
(m)

Ca. 5,68 (*)

Huidige
streefpeil
(m TAW)
(AKL / LK)
5,6

Ca.5,08 (**)

5,0

5,6

+0,6

Ca. 5,08 (**))

5,0

3,5

-1,5

Ca. 2,90 (***)

3,33

3,5

+0,17

Ca. 2,90 / 1,41 (***)

3,33 / 1,5

3,5

+0,17 / +0,0

0,0

(*) Jaargemiddelde 2010 peil AKL, t.h.v. Schipdonk, opwaarts sluis/stuw. (HIC, 2011)
(**) Jaargemiddelde 2010 peil AKL t.h.v. Balgerhoeke, opwaarts sluis/stuw (HIC, 2011)
(***) Jaargemiddelde 2010 peil AKL te Oostkerke / peil Leopoldkanaal te Damme (HIC, 2011)

Figuur 3: Schematische weergave van voorziene wijzigingen aan het Afleidingskanaal van de
Leie in het projectgebied.

De voorziene wijzigingen die zullen worden aangebracht aan de morfologie van het
kanaal worden verder geïllustreerd in de typeprofielen op de volgende paginas (Figuur
5, Figuur 6 en Figuur 7). Vooral de verbreding van het Afleidingskanaal valt op. De
ruimte-inname van het nieuwe kanaal wordt ter hoogte van woonkernen beperkt door
het gebruik van een bakprofiel in plaats van schuine taluds.
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Figuur 4: Doorsnedes doorheen verschillende segmenten van het Afleidingskanaal onder zijn huidige vorm. (Eigen verwerking: Plan-MER voor de
binnenvaartverbinding Seine-Schelde West, 2009)
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Figuur 5: Typeprofiel voor het gewijzigde kanaal op het segment Schipdonk-Raverschoot.
(Bron: Plan-MER voor de binnenvaartverbinding Seine-Schelde West, 2009).

Figuur 6: Typeprofiel voor het gewijzigde kanaal op het segment Balgerhoeke-Strobrugge.
(Bron: Plan-MER voor de binnenvaartverbinding Seine-Schelde West, 2009).
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Figuur 7: Typeprofiel voor het gewijzigde kanaal op het segment Strobrugge-Zeebrugge. (Bron:
Plan-MER voor de binnenvaartverbinding Seine-Schelde West, 2009).

2.2.2 Aansluitingsvarianten voor de verbinding met de haven van Zeebrugge
Naast de ecohydrologische impact van de wijzigingen aan het kanaal zelf, wordt ook
de impact van de drie verschillende aansluitingsvarianten bij de haven van Zeebrugge
via detailmodellering ingeschat en vergeleken. Omwille van een hogere waterinfiltratie
naar het grondwater vanuit deze verbindingen wordt in het hinterland immers een
vernatting en/of toename van zoute kwel verwacht.
De drie varianten worden in onderstaande figuren geïllustreerd. Samengevat betreft
het volgende tracés:
Variant A: via een verbindingskanaal van het Afleidingskanaal naar het
Boudewijnkanaal (Figuur 8);
Variant B: via Zuidelijk insteekdok (Figuur 9);
Variant C: aansluiting via de Voorhaven (Figuur 10).
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Figuur 8: Aansluitingsvariant A: verbindingskanaal naar Boudewijnkanaal. (Bron: Plan-MER
voor de binnenvaartverbinding Seine-Schelde West, 2009).

Figuur 9: Aansluitingsvariant B: verbinding via het Zuidelijk Insteekdok. (Bron: Plan-MER voor
de binnenvaartverbinding Seine-Schelde West, 2009).
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Figuur 10: Aansluitingsvariant C: aansluiting via de Voorhaven. (Bron: Plan-MER voor de
binnenvaartverbinding Seine-Schelde West, 2009).
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Achtergrondinformatie verziltingsproblematiek

2.3.1 Definities: zoet, brak en zout water
De massadichtheid van zoet water is 1000 kg/m³. Deze van zeewater bedraagt
ongeveer 1025 kg/m³. De hogere waarde is te wijten aan de aanwezigheid van
opgeloste zouten. De samenstelling van water uit oceanen is min of meer constant, in
tegenstelling tot water uit estuariene systemen, waarin de zoutconcentraties variëren.
Het zoutgehalte in water wordt ingeschat door het meten van de saliniteit of
chlorositeit. De saliniteit is de massa zouten per kilogram water (uitgedrukt in g/kg).
Onverdund zeewater heeft een saliniteit van ongeveer 35 g/kg. Vanwege onder andere
de eenvoudiger bepaling wordt vaker de chlorositeit, dat is het aantal grammen Clionen (inclusief een hele kleine hoeveelheid broom en jodium) in 1 liter zeewater van
20 ° C, als “zoutgehalte” gehanteerd. De chlorositeit van weinig verdund zeewater
bedraagt rond 19.5 gram per liter, of wel 19.5 promille.
Vanwege de vaste gewichtsverhoudingen van zouten in zeewater bestaat er een vaste
relatie tussen saliniteit (S) en chlorositeit (Cl), met name: S = 1.80655∗Cl (beide
uitgedrukt in ‰) (Pieters, 1998).
Zeewater aan de Vlaamse kust bevat tussen 31 en 34 g zout per kg water. Tijdens
recente metingen zijn saliniteiten van 31 à 32 promille vastgesteld in de voorhaven van
Zeebrugge (IMDC 2006-2008). Voor classificatie van brak water wordt het Venetiaans
systeem (1959)3 gebruikt (Tabel 3).
Tabel 3: Grenswaarden voor indeling van zoet, brak en zout water, op basis van meting van
chlorositeit en saliniteit.
Omschrijving

Type

Chlorositeit (g/l)

Saliniteit (‰)

Zoet

Limnetisch

<0.3

<0.5

Zwak brak

Oligohalien

0.3 - 3.0

0.5-5.0

Brak

Mesohalien

3.0 - 10.0

5.0-18.0

Sterk brak

Polyhalien

10.0 - 17.0

18.0-30.0

Zout

Euhalien

>17.0

>30.0

Het zoutgehalte kan ook ingeschat worden aan de hand van metingen van de
elektrische geleidbaarheid (conductiviteit) van het water (EC). Een classificatie op
basis van de elektrische geleidbaarheid wordt gegeven door De Breuck en De Moor
(1969) (Tabel 4).

3

ANONYMOUS, 1959. Symposium on the Classification of Brackish Waters. Final resolution. Archo
Oceanogr. Limnol., II (Suppl), 243 - 5
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Tabel 4: Grenswaarden voor indeling van zoet, brak en zout water. Op basis van meting van de
elektrische geleidbaarheid (EC). (De Breuck en De Moor (1969))
Omschrijving

Geleidbaarheid (μS/cm bij 20°C)

Zeer zoet

<200

Zoet

200 – 400

Matig zoet

400 – 800

Zwak zoet

800 – 1600

Matig brak

1600 – 3200

Brak

3200 – 6400

Zeer brak

6400 – 12800

Matig zout

12800 – 25600

Zout

25600 – 38400

2.3.2 Verzilting in het oppervlaktewater
Het zoutgehalte in het kanalenstelsel werd in het kader van het Plan-MER ingeschat op
basis van de waterkwaliteitsmetingen van het immissiemeetnet van de VMM (periode
1996-2006), en aangevuld met bijkomende staalnames. Dit leidde tot volgende
conclusies:
Zoutgehalten in het Boudewijnkanaal zijn relatief hoog. Dit is een gevolg van
de aansluiting zonder zoutwerende maatregelen op de achterhaven van
Zeebrugge. De verzilting neemt af vanaf de haven in de richting van de
Verbindingssluis.
Het Afleidingskanaal is in de huidige situatie zoet over nagenoeg heel zijn
lengte. Enkel ter hoogte van de haven, bij de uitwateringssluis te Heist worden
verhoogde waarden voor saliniteit gemeten.
Het water van het Leopoldkanaal is onmiddellijk opwaarts van de
uitwateringssluis over de hele waterkolom brak. Verhoogde saliniteit op het
Leopoldkanaal (licht brak water) komt verder voor over een traject tot minstens
8 km opwaarts van de uitwateringsconstructie. Dit is een gevolg van het feit dat
de polderwaterlopen, die eveneens licht brak tot brak zijn, afwateren in het
Leopoldkanaal.
Het water in de polderwaterlopen is licht brak tot brak. De oorzaak hiervan is
het feit dat deze waterlopen van nature worden gevoed door verzilt grondwater.
In de voorkeursvariant voor de ontwikkeling van het Afleidingskanaal, die wordt
onderzocht in de voorliggende studie, is een extra sluis te Zeebrugge voorzien om de
impact van verzilting te beperken. Simulaties uit voorgaande studies tonen immers aan
dat zonder maatregelen, en met het huidige waterbeheer, het kanaalwater zou
verzilten tot aan de opwaartse sluis4. Met een sluis van het Duinkerke-type aan de
verbinding met de haven van Zeebrugge wordt de toename van de saliniteit in het
verbindingskanaal en Afleidingskanaal drastisch beperkt, zowel in plaats als in

4

Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West. Verkennend onderzoek over de waterbeschikbaarheid en
verziltingsaspecten. (IMDC, i.o.v. W&Z, Maart 2009)
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zoutgehalte. Op het Afleidingskanaal blijft het kanaalwater buiten de grenzen van het
Kust- en Poldersysteem zoet.
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Het grondwater-systeem op macro-schaal

2.4.1 Vlaams Grondwater Model (VGM)
In het studiegebied komen 3 grondwatersystemen voor, zoals gedefinieerd in het
Vlaams Grondwater Model (VMM, 2008). Van onder naar boven gaat het om:
Het Sokkelsysteem (SS), bestaande uit de oudste afzetting, daterend uit het
Paleozoïcum, het Mesozoïcum en het Paleoceen. Gezien de diepe ligging van
de sokkel, onder een tientallen meters dikke Ieperiaan Aquitard, zijn deze
afzettingen niet relevant voor de huidige studie.
Het Centraal Vlaams Systeem (CVS), bestaande uit Tertiaire en Kwartaire
afzettingen, die bovenop het SS liggen. Van oud naar jong komen volgende
eenheden voor:
o

Ieperiaan Aquitard Systeem: klei-afzettingen van de Formatie van
Kortrijk en silt afzettingen van de Formatie van Tielt, Lid van Kortemark;

o

Ieperiaan Aquifer: zanden van de Formatie van Tielt;

o

Panisiliaan Aquitard: kleilagen, behorende tot de Formatie van Gent;

o

Ledo-Panisiliaan-Brusseliaan Aquifersysteem: overwegend zandige
afzettingen die behoren tot de Formaties van Maldegem (lid van
Wemmel); Lede, Brussel, Aalter en Gent;

o

Bartoon Aquitardsysteem: kleilagen en enkele zandlagen van beperkte
omvang, allen behorend tot de Formatie van Maldegem;

o

Oligoceen Aquifersysteem: zandige afzettingen die behoren tot de
Formatie van Zelzate;

o

Boom Aquitard: kleilagen van de Formatie van Boom.

Bovenop het CVS vindt men het Kust- en Poldersysteem (KPS). Het bestaat
uit Quartaire duinen en polderafzettingen, Pleistocene afzettingen van de
Kustvlakte en de verzilte freatische delen van de Tertiaire aquifers. In de
Quartaire Aquifersystemen komen volgende subeenheden voor, die relevant
zijn voor deze studie:
o

Ophogingen: niet-natuurlijke, door de mens aangebrachte ophogingen;

o

Duinen: duinafzettingen;

o

Polderafzettingen: alle recente kleiige polderafzettingen, met name:
kleiige polderafzettingen van de Kustvlakte, kleiige polderafzettingen
van het Meetjesland, zandige kreekruggen, veen-kleiige poelgronden;

o

Alluviale deklagen: slecht doorlatende, venige, lemige en kleiige
alluviale sedimenten die tijdens het Holoceen in beek- en riviervalleien
werden afgezet;

o

Deklagen: niet-alluviale deklagen, meestal van eolische oorsprong;

o

Pleistocene afzettingen: het Pleistoceen van de kustvlakte, Pleistoceen
van de Vlaamse Vallei en Pleistoceen van de riviervalleien
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2.4.2 Verzilting van het grondwater
Onder de polders komt bijna overal brak grondwater voor. Dit is voornamelijk een
restant van marien water dat na de terugtrekking van de zee in de ondergrond is
achtergebleven. Daarenboven kan extra zout water in het systeem terecht komen via
antropogene invloeden. Een voorbeeld hiervan is het Boudewijnkanaal, dat een
verzilting in het gebied tussen Zeebrugge en Brugge veroorzaakte.
Bovenop de zoute waterlagen komt meestal een laag zoet water voor met een
variabele dikte, gevormd en gevoed door neerslag en aanvoer van buiten het gebied.
In Nederland gaat men ervan uit dat een zoete grondwaterlaag met een dikte van 15
meter of meer, winbaar is (Pieters, 1998). In de praktijk wordt in de polders echter ook
water gewonnen uit ondiepe putten op plaatsen waar de dikte van de zoet water laag
slechts 5 m bedraagt. Het gaat dan wel om putten met een zeer beperkt debiet,
waarvan het water bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het drenken van vee.
Verzilting in de polders uit zich vaak onder de vorm van zoute kwel. Deze kwel ontstaat
doordat in de hoger gelegen gebieden infiltrerend regenwater het zoute water zijdelings
verdrijft. In lager gelegen polders geeft dit aanleiding tot een opwaartse beweging van
verzilt water. Ook langs kanalen met een hoog waterpeil, van waaruit water infiltreert
naar het grondwater, kan dit fenomeen zich voordoen. Aanvoer van voldoende zoet
water kan dit tegengaan. In de winter gebeurt dit meestal automatisch omwille van het
neerslagoverschot. In de zomer is de normale hydrologische balans echter niet gericht
op aanvulling van het grondwater, en is aanvoer van extra water van buiten het gebied
meestal nodig om de zoute kwel onder controle te houden. Dit is dan ook de
voornaamste functie van het inlaten van zoet water in de polders tijdens de zomer
Zoute kwel kan ook gericht worden opgevangen en afgevoerd van de plaatsen waar hij
het sterkst is. Aangezien de kweldruk van nature grotendeels gericht is op de grachten,
zijn deze vaak verzilt.
Zoetwaterbeheer in de polders in de zomer moet dus gericht zijn enerzijds op het
behouden van een voldoende hoog zoetwaterpeil in grachten van waaruit het
grondwater kan gevoed worden, anderzijds op het vlot afvoeren van de in de lager
gelegen grachten gecapteerde zoute kwel.
De verspreiding van verzilt grondwater werd in kaart gebracht door De Breuck et al.
(1974). Uit deze kaart blijkt dat in het studiegebied verzilt grondwater voorkomt ten
noorden van de as Brugge – Hoorn (Figuur 11).
Opvallend zijn de zoute kwelgebieden die zich op deze kaart uiten als bleke vlekken,
bijvoorbeeld langs het Boudewijnkanaal, rond het zuidelijk insteekdok (Zeebrugge), en
ten zuiden van Ramskapelle. Verder is er een langgerekte zone met oppervlakkig
verzilt grondwater die zich uitstrekt vanaf het Zwin, en langs de Zwinnevaart, tot vlak bij
Dudzele.
In het gebied rond de Damse Vaart bevindt het verzilte grondwater zich op grotere
diepte, behalve in de zone rond het Fort Sint-Donaas (Lapscheure). Lokaal komen
bijvoorbeeld ook nog verzilte grondwaterlenzen voor ten zuiden van Damme en
Moerkerke en ten zuidoosten van Hoeke.
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Figuur 11: Verspreiding van verzilt grondwater (>1.5 ppt) in de polders volgens de verziltingskaart van De Breuck et al., 1974.
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Ook de Grondwaterkwetsbaarheidskaart (Figuur 12) geeft aan waar de bovenste
watervoerende laag verzilt is. Hierbij spreekt men van zout grondwater vanaf een
zoutgehalte van 1,5 ppt. Dit is de drempelwaarde waarbij in de wortelzone van
gevoelige landbouwgewassen opbrengstvermindering te verwachten is. Patronen
komen overeen met deze op hoger genoemde verziltingskaart.

Figuur 12: Verspreiding van verzilt grondwater (>1.5 ppt) volgens de Grondwaterkwetsbaarheidskaart. (Bron: DOV)
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2.4.3 Voedend en drainerend karaker van kanalen en relatie met verzilting
Volgens modelleringen die werden uitgevoerd in het kader van het Plan-MER zou het
gecombineerd systeem van het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal globaal
gezien drainerend werken. Afwaarts van Strobrugge is het Afleidingskanaal
weliswaar infiltrerend, maar de drainerende werking van het Leopoldkanaal
overweegt.
In het kader van het Plan-MER werd verder het effect van het Seine-Schelde West
project op deze werking modelmatig onderzocht. Hieruit bleek dat volgens Alternatief 1
het Afleidingskanaal afwaarts van Strobrugge ook drainerend zou worden. In
Alternatief 2 en 3 wordt de infiltrerende werking versterkt, door de grotere afmetingen
van het kanaal. De nieuwe verbinding met het Boudewijnkanaal via Dudzele werkt
eveneens infiltrerend, met een peilstijging als gevolg.
Zonder zoutwerende maatregelen zou het Afleidingskanaal brak worden. Indien dit
gepaard gaat met wijzigingen in grondwaterstromingen omwille van hogere
kanaalpeilen, zou ook een verzilting van het grondwater in de omgeving van het kanaal
optreden. Uit simulaties is gebleken dat deze verzilting vooral significant zou zijn in een
zone van ongeveer 500 m aan weerszijden van het Afleidingskanaal. Bij toepassing
van zoutwerende maatregelen onder de vorm van een bijkomende sluis, is de te
verwachten saliniteit op de kanaalbodem significant lager. Het extra water dat
potentieel in het grondwatersysteem binnendringt heeft een veel lagere saliniteit dan
deze van het diepere zoutwater.
Een toename van waterinfiltratie uit een nieuw te graven verbindingskanaal in het
grondwater van de omliggende gebieden zou kunnen leiden tot een verdringing van
zout grondwater in de diepere lagen. Het gemobiliseerde zout water kan dan het
systeem verlaten via de drainagegrachten in de invloedszone rond het kanaal. Dit zou
dan leiden tot een toename van het zoutgehalte in het -van nature al- brakke water van
deze grachten. Het water van deze grachten wordt afgevoerd naar het Leopoldkanaal,
dat ook vandaag al brak water van de omliggende polders ontvangt. In die zin zou er
dus een versnelde ontzilting kunnen plaatsvinden van het grondwater in de polders.
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Aandachtsgebieden voor de ecohydrologische studie
Een aantal aandachtsgebieden met bijzondere ecologische waarde werden
geselecteerd. Het betreft zowel zones in de directe omgeving van het Afleidingskanaal,
alsook verderaf gelegen locaties, in het gebied dat via polderwaterlopen afwatert in het
Leopoldkanaal. De aandachtsgebieden moeten worden beschouwd als eerste
“zoekzones” voor de evaluatie van eventuele effecten veroorzaakt door wijzigingen aan
het Afleidingskanaal. In de loop van de studie zal duidelijk worden in welke mate
bepaalde delen van deze aandachtsgebieden nader onderzoek vergen.
Volgende gebieden worden in eerste instantie bestudeerd:
De Polders van Damme – Brugge – Knokke-Heist, en meer bepaald:
o

Het gebied dat wordt gedraineerd door de Ronsaardbeek;

o

De Braambeierhoek te Dudzele;

o

De Kleiputten in Knokke Heist.

o

Het gebied rond de Zuid-over-Lieve in Damme;

o

Romboutswerve (op te delen in een westelijk en oostelijk deel) in
Damme;

o

Het gebied dat wordt gedraineerd door de Vuile Vaart (Damme), op de
rechteroever van het Leopoldkanaal;

o

Het gebied rond het Geleed in Lapscheure;

o

Het natuurgebied rond Fort Sint-Donaas in Oostkerke;

Al deze aandachtsgebieden bevinden zich in de geografische streek van de
Kustpolders, en worden gedraineerd - en/of, in droge periodes, gevoed - door
polderwaterlopen die in verbinding staan met het Leopoldkanaal en, in geval van
irrigatie, de Damse Vaart. Zoals al bleek uit de verziltingskaart liggen een aantal van
deze gebieden in zones, waarvan bekend is dat er op geringe diepte verzilt grondwater
voorkomt.
De Ronsaardbeek staat in verbinding met de Braambeierhoek waar ze uitmondt in het
Leopoldkanaal en ook via een noodgemaal in het Afleidingskanaal kan worden
gepompt. Beide aandachtsgebieden bevinden zich op de linkeroever van het
Afleidingskanaal, vlak bij de Zeebrugse achterhaven. Het ligt voor de hand dat bij
toekomstige aanpassingen in het kader van de aansluiting van het Afleidingskanaal op
de haven, in deze zone wijzigingen in de waterhuishouding kunnen worden verwacht.
Deze zouden dan eveneens kunnen resulteren in een gewijzigde verziltingsgraad van
grond- en oppervlaktewater. Hetzelfde geldt voor de Kleiputten in Knokke-Heist, die
zich op de rechteroever van het Leopoldkanaal bevinden, vlak bij de monding van de
Isabellavaart.
Vlak bij Damme is er, ten noorden van de Damse Vaart, het natuurgebied
Romboutswerve, dat afwatert naar het noorden toe. Ter hoogte van de monding van de
Romboutswerve-ader, staat deze via de Reygaertsbeek in verbinding met het gebied
van de Ronsaardbeek. Het afwateringsgebied van de Zuid-over-de-Lieve in Damme,
daarentegen, bevindt zich ten zuiden van de Damse Vaart, en staat dus hydrologisch
niet in directe verbinding met de hoger vermelde gebieden. Rond Damme bevindt het
verzilte grondwater zich op vandaag op matige diepte (15 m of meer). De vraag is of
hier onder invloed van de geplande wijzigingen aan het Afleidingskanaal van de Leie
veranderingen zullen in optreden.
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De aandachtsgebieden Vuile Vaart, Fort Sint-Donaas en het Geleed in Lapscheure
bevinden zich op de rechteroever van het Leopoldkanaal, dat het drainagewater van
deze gebieden afvoert. Ook voor deze gebieden is de grondwaterdynamiek belangrijk,
niet alleen voor de bodemvochtigheid, maar ook voor mogelijke verzilting.
Verder stroomopwaarts, in de Zandstreek (Vlaamse Vallei) werden volgende
aandachtszones nog geselecteerd, omwille van hun ligging in de nabijheid van het
Afleidingskanaal:
het Paddepoelebos en omgeving in Maldegem
de omgeving van Provinciaal Domein “Het Leen” in Eeklo
Tenslotte werden ook een aantal waardevolle meersen langs de Leie ten zuiden van
Gent geselecteerd, met als bedoeling na te gaan in hoeverre de waterhuishouding voor
deze gebieden zou kunnen beïnvloed worden door het Seine Schelde West-project, via
veranderingen in de te verwachten overstromingsfrequentie. Vier natuurgebieden
kwamen hierbij in aanmerking:
Vallei van de Toeristische Leie
o

de Leiemeersen in Ooidonk (Deinze)

o

de Latemse Meersen in St. Martens Latem

o

de Keuzemeersen in Gent

o

de Assels in Gent

Elk van deze aandachtszones wordt gesitueerd op de kaartjes op de volgende pagina‟s
(Figuur 13 tot Figuur 16).

Figuur 13: Aandachtsgebieden voor de ecohydrologische studie in de Zwinpolder en Damse
Polder. De rode bolletjes geven de locatie weer van peilbuizen, die door W&Z werden geplaatst
voor grondwatermonitoring.
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Figuur 14: Aandachtsgebieden voor de ecohydrologische studie in de Maldegemse Polder. De
rode bolletjes geven de locatie weer van peilbuizen, die door W&Z werden geplaatst voor
grondwatermonitoring.

Figuur 15: Aandachtsgebied “Het Leen” in Eeklo. De rode bolletjes geven de locatie weer van
peilbuizen, die door W&Z werden geplaatst voor grondwatermonitoring.
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Figuur 16: Aandachtsgebieden langs de Toeristische Leie, ten zuiden van Gent. De rode
bolletjes geven de locatie weer van peilbuizen, die door W&Z werden geplaatst voor
grondwatermonitoring.
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3.1.1 Modelbeschrijving
In het kader van het Plan-MER werd een regionaal grondwatermodel opgebouwd in
GMS Modflow. Het grid heeft 496 x 406 cellen met afmetingen van 100x100 m, in drie
modellagen. Het modelgebied wordt begrensd door een lijn ten zuiden van het kanaal
Gent-Oostende, de kustlijn en de landsgrenzen, en een oostelijke grens volgens de
regionale grondwaterstroming (grofweg langs de lijn Assenede – Evergem).
De verticale gelaagdheid in het model komt overeen met de hydrogeologische
hoofdeenheden boven de Panisel Aquitard: met name het Lediaan-Paniseliaan
Aquifersysteem (HCOV0600), de Bartoon aquitard (HCOV0500) en het Quartair
Aquifersysteem (HCOV0100). Gegevens omtrent de karakteristieken van geologische
lagen werden eveneens grotendeels uit het VGM gehaald.
Het model werd origineel geijkt op basis van gegevens afkomstig van de meetnetten
van, en ter beschikking gesteld door VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer. Voor
de weerstand van de bedding van bevaarbare waterlopen werd een aangepaste
waarde gebruikt, afwijkend van de standaardwaarde (0,01 m/d, de waarde uit het
VGM), om het effect van de Afleidingskanaal-alternatieven beter in te schatten.
Ten behoeve van de huidige studie werd het raster waarmee het model werkt lokaal, in
de zones rond de gemonitorde peilbuizen (aandachtsgebieden) verfijnd tot een 50x50
m raster (Figuur 17).

Figuur 17: Voorbeeld van verfijning van het modelraster, ter hoogte van Braambeierhoek.
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3.1.2 Modelvalidatie
Het regionaal grondwatermodel werd gevalideerd met behulp van de
grondwatermonitoringsdata uit de aandachtsgebieden Het Leen (Eeklo),
Padddepoelebos (Maldegem), Damme (Romboutswerve Oost en West),
Braambeierhoek (Dudzele), Ronsaardbeek (Dudzele) en het Geleed (Lapscheure).
In onderstaande grafiek wordt de door het model berekende grondwaterstand
vergeleken met de gemeten grondwaterstand (i.e. de gemiddelde waarde voor een
periode van 2 jaar, namelijk 2008-2009). De peilbuizen bevinden zich allemaal in de
Quartaire laag. Globaal genomen bedraagt de gemiddelde fout - 15 cm. De absolute
afwijking is 40 cm. Deze foutenmarges liggen in dezelfde orde van grootte als deze die
werden bekomen bij de calibratie van het model in het kader van de
Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West 5 . Hierbij werd immers een gemiddelde
afwijking van 8 cm en een absolute afwijking van 45 cm vermeld.

Figuur 18: Voorspelde versus geobserveerde gemiddelde grondwaterstanden (m TAW) voor
verschillende aandachtszones in het projectgebied.

Uit deze validatie blijkt dat het model globaal de te verwachten grondwaterstromingen
met een aanvaardbare nauwkeurigheid zal voorspellen. Het model is ook bruikbaar
voor het simuleren van veranderingen in de grondwaterdynamiek die kunnen optreden
bij wijziging van oppervlaktewaterstanden in bepaalde waterlopen (zoals het
Afleidingskanaal). Voorspelde waarden voor specifieke locaties kunnen echter
significant afwijken van de reële gemiddelde waarden, die op het terrein worden
gemeten. Voor een aantal aandachtszones uit deze ecohydrologische studie wordt
hierop verder ingegaan in de volgende hoofdstukken.
5

Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West. Deel III: Waterhuishouding. (2008) Resource Analysis,
IMDC, Tritel, Technum, i.o.v. NV Waterwegen en Zeekanaal, Afdeling Bovenschelde.
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3.1.3 Gebruik van het regionaal grondwatermodel ten behoeve van de ecohydrologische
studie
Het regionaal grondwatermodel voor de huidige situatie in het studiegebied berekent
een gemiddelde grondwaterstand, uitgedrukt in m TAW, op basis van een 100x100 m
grid. Wanneer deze grondwaterstand wordt afgetrokken van het digitaal hoogtemodel
voor Vlaanderen (dat eveneens een resolutie van 100 m hanteert), bekomt men een
voorspelling voor de grondwaterstand in m ten opzichte van het maaiveld. Het resultaat
is weergegeven in onderstaande figuur. Natte zones, waar het grondwater gemiddeld
dicht bij het bodemoppervlak staat, zijn op deze kaart eenvoudig te identificeren.
Vooral ter hoogte van de haven van Zeebrugge, en langs het noordoostelijk deel van
de Damse vaart, worden dergelijke natte zones gesimuleerd. Ten noorden van de
Isabellavaart en ten zuiden van de kruising Damse Vaart – Leopoldkanaal bevindt het
grondwater zich daarentegen veel dieper.

Figuur 19: Grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld in de polderstreek, op basis van het
regionaal grondwatermodel en digitaal hoogtemodel.

Het regionaal grondwatermodel werd ter hoogte van de aandachtsgebieden
doorgerekend uitgaande van de reële kanaalpeilen en voor de mogelijks toekomstige
peilen. Kaarten werden geproduceerd waarop de grondwaterstanden zowel in m TAW
als in m-mv werden uitgedrukt. Wijzigingen werden begroot door de toekomstige
waarden van de huidige waarden af te trekken. Grondwaterstijgingen of dalingen
kunnen uiteindelijk worden weergegeven als verschilcontouren, en vergeleken met de
ligging van ecolgisch waardevolle zones.
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Densiteits-afhankelijk grondwaterstromingsmodel
Reeds in de fase van het Plan-MER voor de binnenvaartverbinding Seine-Schelde
West werd gebruik gemaakt van een door de Universiteit Gent ontwikkeld densiteitsafhankelijk grondwatermodel om de impact van aansluitingsvariant A op de haven van
Zeebrugge in te schatten. In het kader van de huidige ecohydrologische studie zal ook
het effect van aansluitingsvarianten B en C op de grondwaterdynamiek en, meer
specifiek, op de mogelijke verzilting van de omgeving, worden onderzocht.
Voor de simulaties wordt de software MOCDENS3D gebruikt. Eerst wordt voor het
modelgebied de grondwaterdynamiek op “grote schaal” gesimuleerd. Voor de evaluatie
van aansluitingsvariant B betreft het een gebied van 6,25 x 3,1 km rond Dudzele
(Figuur 20). Zowel het Boudewijnkanaal als het dubbelkanaal (Afleidingskanaal en
Leopoldkanaal) zijn in het modelgebied opgenomen. Hetzelfde modelgebied werd voor
aansluitingsvariant A gebruikt.

Figuur 20: Modelgebied voor het densiteits-afhankelijk grondwaterstromingsmodel rond
aansluitingsvariant B.
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Voor de evaluatie van aansluitingsvariant C wordt een gebied van 3,45 km bij 5,95 km
beschouwd (Figuur 21).

Figuur 21: Modelgebied voor het densiteits-afhankelijk grondwaterstromingsmodel rond
aansluitingsvariant C.

Het gebruikte grid heeft een resolutie van 50 m. Grondwaterstromingen in 12 lagen met
een dikte van 1,5 m worden gemodelleerd. In totaal wordt het gemodelleerde volume
dus verdeeld in cellen met afmetingen 50m x 50m x 1,5 m.
De verspreiding van zout grondwater wordt gemodelleerd op basis van de hoger
vermelde kaart van De Breuck (1974), waarbij men de huidige situatie berekent door
het model over een periode van 40 jaar te laten lopen (1970-2010)6. De impact van een
aansluitingsvariant wordt dan gesimuleerd voor een periode van 64 jaar (2010-2074).
Verder gebruikt het model de input data die ter beschikking werden gesteld door de
VMM.

6

Uit electromagnetische inductiemetingen die recent werden uitgevoerd in boorputten op het tracé
van de AX-autoweg is gebleken dat de door het model gesimuleerde huidige patronen goed
overeenkomen met de gemeten verziltingspatronen.
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Andere randvoorwaarden zijn:
Boudewijnkanaal: waterniveau 3,55 m TAW, bodem op -4,50 m TAW, en
gevuld met zout water;
Leopoldkanaal: waterniveau 1,50 m TAW, bodem op -1,50 m TAW en gevuld
met water waarvan het zoutgehalte 0,8 g/l bedraagt (zoet tot zwak brak). Dit
zoutgehalte komt overeen met het gemiddelde zoutgehalte van de
polderwaterlopen in het gebied;
Afleidingskanaal van de Leie: waterniveau 3,40 m TAW, bodem op 0,1 m TAW,
wordt gewijzigd in een waterniveau van 3,55 m TAW en een diepte van 4,50 m.
Het water wordt brak verondersteld (Figuur 22), aangezien een minimale
stijging van het zoutgehalte in het laatste stuk van het kanaal, ondanks het
bijkomende sluis bij de aansluiting op de haven, niet kan worden vermeden.

Figuur 22: Doorsnede doorheen het modelgebied: huidige situatie (boven) en situatie na
wijzigingen (onder).

Modelresultaten worden verder in detail besproken in paragrafen 4.1.4, 4.1.5 en 4.1.6.
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Overstromingsfrequenties in de aandachtsgebieden van de Toeristische Leie: GISanalyse van overstromingskaarten
Uit de oppervlaktewatermodellen die werden opgesteld in het kader van het Plan-MER
bleek dat de verschillende alternatieven een verschillende invloed hebben op de
afwatering van de waterlopen in het toestroomgebied van het Afleidingskanaal en het
Leopoldkanaal. Voor Alternatief 3 zouden de licht hogere peilen (zo‟n 50 cm) tussen
Schipdonk en de nieuwe sluis in Balgerhoeke potentieel kunnen leiden tot problemen
op 13 van de 21 zijwaterlopen die beïnvloed kunnen worden door de hogere peilen op
het Afleidingskanaal. Het plaatsen van 6 permanente pompgemalen en 2 tijdelijke
pompinstallaties, en 13 terugslagkleppen zou de afwatering van zo‟n 12.700 ha ook na
realisatie van Alternatief 3 kunnen garanderen.
Er werd in voorgaande studies ook kort ingegaan op het effect van wijzigingen aan het
Afleidingskanaal op de afvoer van extreme wassen. Voor Alternatief 3 kwam men
bijvoorbeeld tot de conclusie dat er bovenop de huidige maximum afvoer vanuit het
Groot Pand (ca. 100 m³/s, of een storm van het type december 2002) een afvoerbonus
van ca. 70 m³/s werd gecreëerd (met een peildaling op het Groot Pand van ca. 40 cm
als gevolg). Voor een honderdjarige storm is er extra pompcapaciteit nodig van ca. 40
m³/s te Zeebrugge om voldoende water te kunnen afvoeren via het Afleidingskanaal
zonder een peilstijging te hebben op het Groot Pand.
In het kader van de Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West werden
overstromingsrisico‟s ten gevolge van het project in de omgeving van Gent ingeschat
door het Waterbouwkundig Laboratorium 7 . Hiervoor werden aan de hand van een
hydrodynamisch model en digitaal hoogtemodel overstromingskaarten gemaakt in
MIKE-GIS. Deze overstromingskaarten geven voor 8 terugkeerperiodes de maximaal
bereikte waterdieptes in de vallei langs de waterlopen weer. De beschouwde
terugkeerperiodes zijn: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 jaar. De resolutie van het grid
waarmee werd gewerkt was 20x20 m. Potentiële schade veroorzaakt door
overstromingen werd uitgedrukt in euros. Achterliggende overstromingskaarten werden
niet als dusdanig in het rapport opgenomen, maar voor de voorliggende studie door het
Waterbouwkundig Laboratorium ter beschikking gesteld.
De risico‟s werden berekend voor verschillende alternatieven, en vergeleken met een
nulalternatief.
Dit nulalternatief veronderstelt dat de dwarsprofielen van de Leie tussen Wervik en
Deinze en het Afleidingskanaal opwaarts van Schipdonk aangepast zijn voor het varen
van schepen Klasse Vb. Het Afleidingskanaal tussen Schipdonk en Heist is
ongewijzigd. Bestaande structuren op dit kanaal en op het Leopoldkanaal worden mee
in beschouwing genomen, met uitzondering van de bruggen.
Alternatief 3, zoals beschouwd in de risicostudie, gaat uit van een waterpeil van 3,50 m
TAW tussen Zeebrugge en Balgerhoeke, 5,68 m TAW opwaarts van Balgerhoeke. De
structuren ter hoogte van Schipdonk worden verwijderd. Ter hoogte van Balgerhoeke
wordt een nieuwe sluis gebouwd. Er kan een maximaal debiet afwaarts worden
afgevoerd met de beperking van het peil tot 5,25 m TAW in het Afleidingskanaal
afwaarts Balgerhoeke (tot Strobrugge).
In het kader van de klimaatswijziging werd er rekening gehouden met een
zeespiegelstijging volgens de richtcijfers die in lopende studies van de Vlaamse
Overheid worden gehanteerd.

7

F. Pereira, P. Deckers, H. Vereecken, F. Mostaert (2008). Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West:
Risicoberekeningen. WL Rapporten, 711-7. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhoud, België.
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Het volstaat de overstromingskaarten van verschillende alternatieven voor de
verschillende terugkeerperiodes met elkaar te vergelijken om een inschatting te kunnen
maken van de invloed van de aanpassingen aan het Afleidingskanaal op de
overstromingsfrequenties in het gebied van de Toeristische Leie. Hierop wordt verder
ingegaan in hoofdstuk 6.
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4.1.1 Waterpeilbeheersing in de Zwinpolder en Damse Polder: overzicht
Het waterpeilbeheer in de poldergebieden vergt een subtiele regeling, waarbij het
ontvangen (onder de vorm van neerslag), het (tijdelijk) bergen en het afvoeren (lozing
op zee) in onderling en samenhangend verband staan en ten opzichte van elkaar
dienen te worden afgewogen. Die afweging gebeurt van oudsher in functie van de
veiligheid en de leefbaarheid. In gebieden die voor hun waterhuishouding van het getij
afhankelijk zijn, zoals de polders, is er immers steeds een risico op wateroverlast.
Zeker in de winterperiode (oktober tot maart) moet er rekening mee gehouden worden
dat de verzadiging van de bodem een natuurlijke versnelde afvoer van het
neerslagwater naar de waterlopen teweeg brengt. Het bufferend vermogen van het
gebied vermindert en de neerslag moet sneller worden afgevoerd, wil men
wateroverlast of overstroming vermijden.
Het vlakke reliëf van de polders en hun ligging onder het vloedpeil van de zee laat
weinig speelruimte. Onder extreme omstandigheden (hoge grondwaterpeilen
gekoppeld aan langdurige of intense neerslag) werkt het poldersysteem als een
immense verzadigde ruimte waar elke druppel neerslag als het ware onmiddellijk moet
worden afgevoerd.
De afhankelijkheid van het getij en van de gravitaire lozing op zee is een bijkomende
beperkende factor die de speciale aandacht voor het waterpeilbeheer in het gebied
verklaart. Vooral bij “doodtij” treden vaak problemen op met de afwatering. Het ebpeil
bereikt dan immers niet zijn laagste stand, waardoor er slechts een gering verschil is
tussen het polderpeil en het zeepeil. Hoewel dit misschien vreemd lijkt, is het
daarentegen meestal bij springtij dat de beste voorwaarden aanwezig zijn voor een
goede afwatering van de polders. Bij springtij is er immers een grote peilfluctuatie op
de Noordzee, zodat niet alleen het vloedpeil extreem hoog kan zijn (wat van minder
belang is voor de afwatering van de polders), maar ook het ebpeil vaak zeer laag is.
De aandachtsgebieden die in de hiernavolgende paragrafen worden besproken
bevinden zich deels in de Zwinpolder, en deels in de Damse Polder. Via allerhande
regelsystemen streven de polderbesturen in deze regio naar de volgende waterpeilen:
Voor de Zwinpolder:
de Ronsaardbeek en de Reygaertsbeek: 1,95 m TAW in de zomer, en 1,75 m
TAW in de winter;
de Romboutswerve-ader: 1,85 m TAW in de zomer, en 1,75 m TAW in de
winter;
voor het overige deel van de polder: 1,80 m TAW in de zomer, en 1,30 m TAW
in de winter;
Voor de Damse Polder:
een zomerstreefpeil van 1,70 m TAW en en een winterstreefpeil van 1,30 m
TAW in de winter.
Volgende pompgemalen komen voor:
Het pompgemaal aan het Zuidervaartje heeft twee pompen met een capaciteit
van elk 1,2 m³/s. Dit pompgemaal wordt momenteel slechts gebruikt bij
noodsituaties.
B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

56

Ecohydrologische studie Seine-Schelde West

Ecorem n.v.

Het Isabellagemaal, op het bovenstrooms gebied van het Leopoldkanaal (in
Boekhoute, Assenede) bestaat uit 5 vijzels met een totale capaciteit van 13,2
m³/s. In de zomer is het aanslagpeil afgesteld op 1,50 m TAW en het afslagpeil
op 1,30 m TAW, in de winter wordt het water gravitair afgevoerd tot het
aanslagpeil (1,50 m TAW) is bereikt. Het Isabellagemaal wordt beheerd door
VMM;
Het gemaal aan de Ronsaardbeek zorgt voor het afvoeren van overtollig water
naar het Afleidingskanaal van de Leie;
De Zwinpolder beschikt over twee mobiele pompen van elk 1 m³/s.
Pompplaatsen werden ingericht aan de uitmonding van de Noord- en
Zuidwatergang (Waterschap Zwinstreek, 2009).

Figuur 23: Afwatering in het westelijk deel van de Zwinpolder en Damse Polder, met situering
van de aandachtszones voor de ecohydrologische studie.

Vooral in het westelijk deel van de Zwinpolder, dat is ingesloten tussen het
Leopoldkanaal, de Damse vaart, het Boudewijnkanaal en de kustlijn, is de afwatering
onder invloed van de uitbreiding van de haven in de afgelopen decennia sterk
gewijzigd. In het poldergebied stroomt de Ronsaardbeek, en de Romboutswerveader
(Figuur 23). Het havengebied is grotendeels opgespoten en wordt doorsneden door de
dokken, waardoor de vroegere afwatering naar het Leopoldkanaal niet meer mogelijk
is. De Heistse Ader, die vroeger instond voor de afwatering van het havengebied, is
sinds 2005 definitief afgesloten. Om toch nog de afwatering van het niet-opgespoten
havengebied te garanderen, watert dit gebied nu via de Eivoordebeek en de Grote Vliet
af naar de Ronsaardbeek. Het havengebied zelf watert rechtstreeks af in de dokken. Er
komt nu dus meer water in de Ronsaardbeek terecht dan voorheen. Daarom werd de
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Ronsaardbeek heringericht, en werd een wachtbekken en pompgemaal gebouwd. Dit
heeft een impact op het stroomgebied van de Ronsaardeek zelf, maar onrechtstreeks
ook op het stroomgebied van de Romboutswerveader, gezien beiden met elkaar in
contact staan ter hoogte van de monding van de Reygaertsbeek .

Figuur 24: Afwatering in het oostelijk deel van de Zwinpolder en Damse Polder, met situering
van de aandachtszones voor de ecohydrologische studie.

Het oostelijk deel van de Zwinpolder watert volledig af naar het Leopoldkanaal via
tijgebonden lozingen (Figuur 24). In dit gebied zijn, van noord naar zuid, volgende
waterlopen van belang voor de afwatering : Isabellavaart, Noordwatergang,
Zuidwatergang, Zwinnevaart en Moerader. De uitwateringsconstructies bestaan
eveneens uit klepstuwen met daarachter een uitwateringskoker die rechtstreeks op het
Leopoldkanaal uitmondt. Terugslagkleppen verhinderen terugvloei naar de polder.
Onder normale omstandigheden kan de Polder de peilen meestal goed beheersen en
wijken de effectieve polderpeilen slechts weinig af van de theoretische peilen of
streefpeilen. Door een gepast gebruik van sluizen en stuwen kan er dan ook meestal
goed ingespeeld worden op lichte wijzigingen, bvb. ingevolge neerslag of droogte.
Wanneer het “waarschuwingspeil” wordt bereikt, worden de peilen op een aantal
referentiepunten en de weersvoorspellingen nauwgezet opgevolgd. Bij aanhoudend
ongunstige voorspellingen en daadwerkelijk ongunstige weersomstandigheden kan het
“alarmpeil” worden bereikt en worden de nodige bijkomende maatregelen genomen.
Het bereiken van het alarmpeil houdt in dat het Bestuur, steeds in overleg met de
gemeenten, de beschikbare pompcapaciteit inzet, bovenop de bestaande gravitaire
lozingsmogelijkheden. Voor het westelijke gebied beschikt de Polder over het vaste
pompgemaal op de Ronsaardbeek, met een capaciteit van maximum 5,4 m³/s. Het
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oostelijke gebied wordt voorlopig nog bemalen via mobiele pompen die de Zwin-Polder
en de gemeente Knokke-Heist kunnen inzetten op de diverse uitwateringspunten op
het Leopoldkanaal. Om deze mobiele pompen, waarvan de Polder er 3 van elk 1m³/s in
eigendom heeft, maximaal te laten renderen, zijn op de mondingen van Noord- en
Zuidwatergang te Ramskapelle (Knokke-Heist) twee pompplaatsen ingericht. Er is ook
een verplaatsbare constructie aangebracht aan de monding van de Zwinnevaart.
In de loop van 2008 en 2009 werd in de Zwinpolder overgegaan tot de automatisatie
van de klepstuwen en terugslagkleppen op de belangrijkste uitwateringspunten, met
name de Ronsaardbeek, Reygaertsbeek, Romboutswerveader, Zwinnevaart en
Isabellavaart (Figuur 24). Vanuit een centrale besturingspost kunnen – naast de
automatisch ingestelde functies, alarmfuncties en automatische bedieningen van
stuwen en pompen – tevens corrigerende acties en afstandbedieningen worden
uitgevoerd. Vanaf peil 2,10 m TAW is het “buitengewone regime” van kracht. Op
respectievelijk
het
meetpunt
Ronsaardbeek/Amelinsbrugstraat
en
Vuile
Vaart/Greveningedijk wordt dan via een vlotter, ter hoogte van deze meetpunten, het
fijnregelingsmechanisme buiten werking gesteld, waardoor alle klepstuwen plat gaan
liggen, zodat maximale lozing mogelijk wordt. Zodra het polderpeil op de beide
meetpunten 1,80 m TAW bereikt, geven de vlotters het signaal om het
fijnregelingsmechanisme opnieuw in werking te stellen.
Naast de beheersing van het hoogwaterrisico, is er voor de Polderbesturen een
belangrijke taak weggelegd inzake het tegengaan van verdroging. De Polder heeft
hierin reeds een lange ervaring opgebouwd. In zomertoestand wordt het water
kunstmatig op peil gehouden door het gepast instellen van de klepstuwen en, zo nodig,
het inlaten van water uit de Brugse Ringvaart (voor het deelstroomgebied
Ronsaardbeek) en uit de Damse Vaart (voor de deelstroomgebieden
Romboutswerveader en Moerader, en voor de Damse Polder – zie verder). Het is in de
regel pas vanaf einde maart dat een bevloeiingspeil wordt ingesteld, en dit traditioneel
tot einde oktober.

4.1.2 Belang van waterhuishouding
Het gevoerde peilbeheer is voor de landbouwsector van groot belang. In het voorjaar
moet het waterpeil voldoende laag zijn, zodat de gronden niet te nat zijn en dus tijdig
kunnen bewerkt worden. In de zomer moet het waterpeil echter hoog genoeg zijn zodat
de gewassen niet te lijden hebben onder watertekort of verzilting. Vanuit
landbouwoogpunt moet wateroverlast vooral in de teeltperiode voorkomen worden.
Goed onderhoud van de waterlopen wordt daarom als essentieel beschouwd om een
goede waterafvoer te garanderen. Verhoogde peilen verminderen de buffercapaciteit
van de polder, niet enkel in de waterlopen, maar ook in de bodem doordat het
grondwaterpeil samen met het oppervlaktewaterpeil stijgt.
Vanuit het oogpunt van natuurontwikkeling is het binnen de vogelrichtlijngebieden
noodzakelijk om voldoende plas-drassituaties te creëren. Het is dan ook belangrijk dat
het gevoerde peilbeheer hieraan tegemoet komt en blijft komen. Vismigratie moet
daarenboven zoveel mogelijk bevorderd worden. Ook een voldoende waterdiepte door
ondermeer tijdig ruimen en de aanwezigheid van vispaaiplaatsen is van belang. Zowel
in de zomer als in de winter moet het waterpeil voldoende hoog zijn zodat de vissen
kunnen overleven.
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4.1.3 Aandachtspunten ecologische waarde van de polders
Voor wat betreft de ecologische waarde van deze polders, dienen volgende Bijlage
I-Habitattypes (Decleer, 2007) te worden beschouwd voor het gebied:
éénjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met Salicornia-soorten
en andere zoutminnende planten (code 1310),
atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae, code 1330),
van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of
Hydrocharition (code 3150),
laaggelegen schraal hooiland (glanshaver- en grote vossestaart-grasland, code
6510).
In deze ecohydrologische studie wordt tevens rekening gehouden met enkele regionaal
belangrijke biotopen (Heutz & Paelinckx, 2005):
zilte wateren,
dotterbloemgrasland,
zilverschoongrasland,
rietland,
grote zeggenvegetaties,
kamgrasland.
Er dient tenslotte rekening te worden gehouden met de eisen van de leefgebieden
voor (Courtens & Verbelen, 2010):
de (aangemelde) Bijlage I-soorten van de Vogelrichtlijn die er broed(d)en zoals
Roerdomp, Woudaapje, Blauwborst, Bruine kiekendief, Kluut, Visdief;
enkele rodelijst-soorten die er broeden zoals Tureluur, Rietgors, Rietzanger,
Zomertaling, Snor en Baardmannetje;
soorten die de 5%-norm halen als broedvogel zoals grutto, bergeend, slobeend
en kuifeend;
de (aangemelde) vogelsoorten die de 1%-norm overschrijden/overschreden als
overwinteraar zoals Kleine rietgans, Kolgans, Rietgans, Smient, Wintertaling,
Slobeend;
enkele Bijlage II- en Bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn die er voorkomen
zoals Kamsalamander, Zeggekorfslak, Poelkikker.
In de hierna volgende paragrafen worden de echo-hydrologische karakteristieken van
de aandachtsgebieden in de polders beschreven. Hierbij wordt vertrokken van de
gebieden dichtst bij de haven van Zeebrugge, in de Zwinpolder. Daarna worden de
aandachtszones in de Damse Polder besproken.
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4.1.4 Kleiputten (Knokke-Heist)
4.1.4.1

Organisatie van het oppervlaktewatersysteem

De Kleiputten van Heist bestaan uit een complex van laaggelegen weiden met oude
ondergelopen kleiwinningsputten (Figuur 26). Het gebied wordt doorsneden door
spoorwegen met een noordoost-zuidwest verloop. Ze zijn gelegen op hoge taluds, en
bemoeilijken op die manier de afwatering in westelijke richting. Afwatering gebeurt via
de Isabellavaart (1ste categorie), waar vanuit het noorden een waterloop van 3de
categorie op aansluit, en vanuit het zuiden enkele kleinere waterlopen in uitmonden.
De Isabellavaart (Figuur 25) loopt onder de spoorweg door waarna hij uitmondt in het
Leopoldkanaal. De uitwateringsconstructie bestaat uit klep- en schuifstuwen met
daarachter telkens een uitstroomkoker onder de oostelijke dijk van het Leopoldkanaal.
Op het eindpunt van de uitstroomkoker is een terugslagklep aangebracht om
terugvloeiend water tegen te houden.
Het gebied langs het Leopoldkanaal ten zuiden van het waterzuiveringsstation watert
via een aantal kleine polderwaterlopen af naar de Noordwatergang (3de categorie), die
in het Leopoldkanaal uitmondt.

Figuur 25: Zicht op de moerassige Kleiputten in Knokke-Heist (links) en de Isabellavaart
(rechts).
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Figuur 26: Aandachtsgebied Kleiputten (Knokke-Heist): topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen.
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Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem

Bij de Kleiputten werden 4 peilbuizen en 2 peilschalen geplaatst (Figuur 26). Peilbuizen
44 en 45 bevinden zich op ca. 30 m van het Leopoldkanaal. Peilbuizen 46 en 47
werden geplaatst op grotere afstand (ca. 500 m ten oosten van het Leopoldkanaal, en
ca. 100 m ten N van de Isabellavaart).
De 2 peilschalen bevinden zich enerzijds op de Isabellavaart (PS V) en anderzijds op
één van de ondergelopen putten (PS W).
Tabel 5: Peilbuizen en peilschalen in de zone rond de Kleiputten.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

Locatie

PB 44

70320,94

225018,40

2,21

Ondiepe peilbuis (filter: 1,10-3,10 m-mv)

PB 45

70321,48

225017,49

2,26

Diepe peilbuis (filter: 8,40-11,40 m-mv)

PB 46

70862,64

225000,04

2,59

Ondiepe peilbuis (filter: 1,10-3,10 m-mv)

PB 47

70863,38

225000,53

2,55

Diepe peilbuis (filter: 8,50-10,50 m-mv)

PS V

70358,85

224965,97

3,30*

Isabellavaart

PS W

70596,64

224734,75

3,66*

Kleiput

*Hoogte top peilschaal

Het bodemprofiel ter hoogte van deze aandachtszone bestaat globaal uit zandige
toplagen, die overgaan in zandig leem in de diepere horizonten.
Vanaf een diepte van 35 à 40 m komt groengrijze klei voor, die zandhoudend en sterk
glauconiethoudend is. Het betreft het Lid van Asse (= Formatie van Maldegem), een
slecht doorlatende afzetting die behoort tot het Bartoon Aquitardsysteem (VGM))
Tabel 6: Geologisch typeprofiel, zone Kleiputten, Knokke.
Van (m)

Tot (m)

Formele stratigrafie

0,4

39,4

Quartaire afzettingen

39,4

41,4

Lid van Asse

41,4

42

Lid van Wemmel

Bron: DOV, sondering GEO-79/3-SVII

Uit de monitoring van grondwater en oppervlaktewater gedurende de afgelopen 3 jaar
kan het volgende worden vastgesteld (Figuur 27, Figuur 29):
Grondwaterstanden variëren tussen ca. 1,5 m TAW en ca. 2,5 m TAW (of
tussen 0 en -1.35 m-mv, met uitschieters tot -2,59 m-mv (Figuur 26, Figuur 31).
Seizoenale variaties zijn duidelijk aanwezig voor wat betreft de ondiepe
peilbuizen, maar weinig uitgesproken voor de diepe peilbuizen. De
grondwaterpeilen in dit moerassige natuurgebied wijken duidelijk af van de
streefpeilen voor de oostelijke Zwinpolder (1,80 m TAW in de zomer en 1,30 m
TAW in de winter);
De variatie in grondwaterstanden over de verschillende seizoenen heen is
kleiner in PB 44 dan in PB 46. Stijghoogtes zijn ‟s winters hoger in PB46 dan in
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PB 44, maar ‟s zomers keert deze situatie soms om. Grondwaterstanden in PB
44 kennen een gedempt verloop omwille van de nabijheid van de Isabellavaart
en het Leopoldkanaal, en de constante voeding van de grondwatertafel ter
hoogte van PB44 door grondwater van de omliggende gebieden (kwel);
Stijghoogtes in de diepe peilbuizen variëren tussen ca. 2,0 en 2,5 m TAW, met
een gemiddelde stijghoogte van 2,26 m TAW voor PB 45 en 2,35 m TAW voor
PB 47. Dit is hoger dan de gemiddelde stijghoogte voor de ondiepe peilbuizen
(1,92 en 2,16 m TAW voor respectievelijk PB 44 en PB 46). Dit duidt op een
opwaartse druk vanuit de diepere grondwaterlagen (Artesische watertafel), en
bevestigt dat dit een kwelzone is, wat ook al werd gesuggereerd in de kaart die
op basis van het regionaal grondwatermodel werd geproduceerd (zie hoger).
De grondwaterstanden zijn hoger dan het peil in de Isabellavaart, en komen
qua niveau min of meer overeen met het oppervlaktewaterpeil in de kleiput.
De kleiputten in Knokke-Heist zijn een waterrijk natuurgebied, bestaande uit open
water, rietmoeras en weiland. In het verleden werden er op diverse plaatsen veen en
klei ontgonnen. Hierdoor ontstond een reliëfrijk landschap met vele grachten, weiden
en ondiepe plassen. Deze worden grotendeels gevoed door grondwater, dat vanuit de
omliggende gebieden naar deze laaggelegen zone draineert, om uiteindelijk door de
Isabellavaart te worden afgevoerd. In de nabijheid van de waterlopen worden
grondwaterschommelingen omwille van deze aanvoer gedempt. In de hoger gelegen
zones zijn de schommelingen in de watertafel groter. Ook vanuit het diepere
grondwater, dat hier een hoger zoutgehalte heeft (zie verder) zijn er opwaartse
grondwaterstromingen, zodat we hier kunnen spreken van een zoute kwelzone.

Figuur 27: Verloop van grondwaterpeilen (m TAW) in het gebied van de Kleiputten, KnokkeHeist (2008-2010).
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Figuur 28: Verloop van grondwaterpeilen (m-mv) in het gebied van de Kleiputten, KnokkeHeist (2008-2010).

Kleiput

Isabellavaart

Figuur 29: Verloop van oppervlaktewaterpeilen (m TAW) in het gebied van de Kleiputten,
Knokke-Heist (2008-2010).
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Verziltingsrelaties in het grondwater

De conductiviteit in de aanwezige peilbuizen en bij de peilschalen werd gemeten. Voor
peilbuizen PB44 en PB45 leverde dit echter geen betrouwbare resultaten op, omdat
het grondwaterregime lokaal was verstoord door bemaling (bij een nabijgelegen werf
ter hoogte van de monding van de Isabellavaart). De overige resultaten zijn
opgenomen in onderstaande tabel (Tabel 7).
Tabel 7: EC-waarden voor grondwater en oppervlaktewater bij de kleiputten in Knokke-Heist
(*Metingen W&Z, april 2011; **Metingen INBO, 23 september 2010).
Code

EC (µS/cm)

Verziltingstoestand

Opmerkingen

PB 46
(ondiep)
PB 47
(diep)
PB 44

4500*

Brak

4960*

Brak

16430**

Matig zout

PB 45

44600**

Zout

PB 46

3940**

Brak

PSV

7130*

Zeer brak

Isabellavaart

PS W

11480*

Zeer brak

Voormalige kleiput

/

716**

Matig zoet

Einde Afleidingskanaal

/

4650**

Brak

Monding Isabellavaart

/

2300

Matig brak

Leopoldkanaal

Het grondwatermeetnet op DOV bevat geen meetpunten bij de Kleiputten in KnokkeHeist. De verziltingstoestand van het oppervlaktewater in het Afleidingskanaal,
Leopoldkanaal en de Isabellavaart worden wel gemonitord door de VMM (Tabel 8).
Tabel 8: Gemiddelde EC-waarden voor oppervlaktewater in het gebied rond de Kleiputten in
Knokke-Heist (meetnet Brugse Polders, VMM, maandelijkse metingen, 2009-2010).
Code

Waterloop

Verziltingstoestand

Afleidingskanaal

EC
(µS/cm)
777

765007
6000

Leopoldkanaal

2816

Matig brak

6010

Isabellavaart

3286

Brak

Matig zoet

Uit deze meetgegevens blijkt dat het grondwater ter hoogte van de Kleiputten in
Knokke-Heist brak is. Dit valt binnen de verwachtingen, gezien de korte afstand tot de
zee, waardoor infiltratie van zout grondwater, zeker via de diepere grondwaterlagen,
mogelijk is. De vaststelling bevestigt ook de patronen die worden weergegeven op de
verziltingskaart van De Breuck (1974). Volgens diezelfde verziltingskaart bevindt het
verzilte grondwater zich ter hoogte van de Kleiputten minder diep dan in de omliggende
gebieden. Zoals eerder reeds aangehaald, kunnen we spreken van een zoute
kwelzone (Figuur 30). Via grondwaterstromingen vanuit omliggende hoger gelegen
gebieden naar de Kleiputten, wordt deze zoute kwel gevoed.
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Figuur 30: Zoute kwelzone ter hoogte van de Kleiputten in Knokke-Heist.

Figuur 31: Gemiddelde grondwaterstand (in m-mv) volgens het regionaal grondwatermodel
(uitgaande van de huidige streefpeilen op het Afleidings- en Leopoldkanaal.
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Het water van de Isabellavaart is brak tot zeer brak, aangezien het drainagewater uit
verzilte gebieden bevat. Het Afleidingskanaal is matig zoet bij de monding: het wordt
immers in de poldergebieden niet gevoed door afwaterende polderwaterlopen. Deze
monden uit in het Leopoldkanaal, dat daardoor matig brak is, maar minder zout dan het
omliggende grondwater of de Isabellavaart.

4.1.4.4

Natuurwaarden in aandachtsgebied “De Kleiputten”

Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen het aandachtsgebied „Kleiputten (Knokke-Heist)‟ is het habitatrichtlijngebied
SBZ-H BE2500001 „Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin‟ gelegen (Figuur 32).
Het habitatrichtlijngebied beslaat een totale oppervlakte van 3.737 ha. Het
habitatrichtlijngebied is aangeduid voor volgende habitats, waarvan de habitats die
volgens de habitatkaart in het aandachtsgebied voorkomen in vet zijn aangeduid
(Figuur 33):
-

1130: Estuaria
1140: Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
1310: Éénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met
Salicornia-soorten en andere zoutminnende planten;
1320: Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion);
1330: Atlantische schorren (Glauco-Puccinillietalia maritimae);
2110: Embryonale wandelende duinen;
2020: Wandelende duinen op de strandwasl met Ammophila arenaria (witte
duinen)
2130: Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen);
2150: EU-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Galluno-ulicetea);
2160: Duinen met Hippophae rhamnoides;
2170: Duinen met Salix arenaria;
2180: Beboste duinen van het Atlantische kustgebied;
2190: Vochtige duinvalleien;
3140:
Kalkhoudende
oligo-mesotrofe
wateren
met
benthische
Characeeënvegetatie;

De volgende Natura2000-habitattypes worden in het gebied aangetroffen:
- 3150: van nature eutrofe meren met vegetatie van het type
Magnopotamion of Hydrocharition.
- 6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Daarnaast zijn volgende soorten aangeduid in het Habitatrichtlijngebied:
- Amfibieën en reptielen:
o 1166: Triturus cristatus – Kamsalamander.
- Invertebraten:
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o 1014: Vertigo angustior – Nauwe korfslak
Planten:
o 1614: Apium repens – Kruipend moerasscherm

Het volgende regionaal belangrijk biotoop komt voor in het gebied:
- rbbmr: regionaal belangrijke biotoop met rietland
Phragmition-vegetaties.

en

andere

Figuur 32: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Kleiputten Knokke-Heist (Bron:
shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON)
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Figuur 33: Voorkomende habitattypes in het aandachtsgebied Kleiputten Knokke-Heist (Bron:
shapefiles Habitatkaart v5.2 (Paelinckx et al., 2009) en BWK v5.2)
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Vegetatie in het Buffergebied Sashul

Figuur 34: Legende bij Figuur 35 – Vegetatiekaart Buffergebied Heist-West (zie verder) (Bron:
WTAB, 1997).
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Figuur 35: Vegetatiekaart Buffergebied Heist-West (links: noordelijk deel; rechts: zuidelijk deel).(De Sashul) (Bron: WTAB, 1997)
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Figuur 36: Vegetatiekaart van de Kleiputten van Heist (toestand 1998) (bron: Natuurbeheerplan
Kleiputten van Heist, 2000) (met Pp= rietland met monotone bedekking door Riet, Prd = relatief
droge rietruigte met o.a. Duinriet, Prc = natte rietruigte met o.a. Moeraszegge, Pru = natte
rietruigte met o.a. Akkerdistel, Grote brandnetel, Gca = soortenrijk ruig grasland met Ruige
zegge, Glo = Raaigras-grasland, Gfe = goed gedraineerd, droog grasland, Gcy = soortenrijk
grasland met o.a. Kamgras en/of Veldgerst, Ru = Grote brandnetelruigte, Rd = droge, grasrijke
ruigte vegetatie met vooral Kropaar, Ra = droge, grasrijke ruigte vegetatie met vooral
Glanshaver, Z = zilte pioniersvegetatie, Zsa = zilte pioniersvegetatie met Zeekraal)
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VEN en IVON
In het aandachtsgebied Kleiputten (Knokke-Heist) is het GEN-gebied „De Baai van
Heist, Sashul, Vuurtorenweide en Kleiputten van Heist‟ gelegen (Figuur 32).

Ecotopenkaart
Algemeen
Op de ecotopenkaart (BWK v5.2) staat het gebied „Kleiputten (Knokke-Heist)‟
grotendeels ingevuld met waardevolle tot zeer waardevolle habitats, waaronder ook
habitattypes die onder de Habitatrichtlijn vallen (zie verder) (Figuur 37).

Figuur 37: Ecotopenkaart van het aandachtsgebied Kleiputten (Knokke-Heist) (Bron: shapefile
BWK v5.2)
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Natura 2000-gebieden
Op Figuur 33 wordt de locatie van de verschillende Natura 2000-habitattypes op basis
van de ecotopenkaart (BWK v5.2) weergegeven.

4.1.4.5

Vaststellingen terreinbezoek

Aandachtszones binnen Kleiputten Knokke-Heist zijn geselecteerd op basis van de
habitattypes die het gevoeligst zijn voor wijzigingen in grondwaterstand en verzilting en
op basis van de zones waar impact verwacht wordt. De ligging van deze
aandachtspercelen is weergegeven op Figuur 38.
Atlantische schorren - Binnendijks gelegen zilte graslanden (1330_hpr)
In het westen van aandachtszone 2 komt een geheel of grotendeels „binnendijks
gelegen zilt grasland‟, met mogelijk een klein aandeel binnendijks gelegen
zeekraalvegetatie (1310,1330_hpr) voor volgens de habitatkaart. Dit neemt 60% van
het perceel in beslag, voor de rest zou 30% bestaan uit geen habitat en 10% uit
regionaal belangrijk biotoop rietland.
Soorten van de binnendijks gelegen zilte graslanden (1330_hpr) zijn Gewoon
kweldergras, Zilte schijnspurrie, Zilte rus en Heen. Van het habitattype binnendijks
gelegen zeekraalvegetatie (1310) komen Kortarige zeekraal en Zilte schijnspurrie voor.
Verder werden ook ondermeer Hertshoornweegbree, Zilverschoon, Kamgras,
Aardbeiklaver, Riet en Waterpunge aangetroffen. Riet komt dominant voor op het
perceel. De twee habitattypes komen over een beperkte oppervlakte voor.
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Figuur 38: Ligging aandachtspercelen in Kleiputten Knokke-Heist

Ook al komen er 4 sleutelsoorten van het habitattype 1330_hpr voor, betreft het toch
een gedegradeerde staat gezien het regionaal belangrijk biotoop rietland meer dan
70% van het perceel bezet.

Figuur 39: Een overzicht (links) en detail (rechts) van het binnendijksgelegen zilt grasland met
een klein aandeel binnendijks gelegen zeekraalvegetaties
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Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)
Het habitattype schraal glanshaverhooiland komt volgens de habitatkaart in
aandachtszone 2 voor, waarvan een zwak ontwikkeld hooiland voorkomt in het
noordwesten van de aandachtszone. Op het terreinbezoek bleek deze strook sterk
verstoord te zijn ten gevolge van werkzaamheden (o.a. grondverzet). Er werden geen
soorten van dit type schraal hooiland aangetroffen.
In het zuidwesten van aandachtszone 2 komt wel glanshaverhooiland voor als
ondergroei van populierenrijen. Soorten van het habitattype 6510 die werden
waargenomen zijn Glanshaver en Fluitenkruid. Het is mogelijk dat er een deel van de
kensoorten gemist werd tijdens het terreinbezoek, gezien dit hooiland al grotendeels
gemaaid was. Verder werden nog Akkerdistel, Vijfvingerkruid en Grote brandnetel
aangetroffen.

Figuur 40: Verstoord terrein (links) en glanshaverhooiland (rechts) in aandachtszone 2

Regionaal belangrijk biotoop Rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)
In aandachtszone 2 komen verscheidene soortenrijke rietvelden voor. Soorten die zijn
waargenomen zijn ondermeer Riet (dominant), Harig wilgenroosje, Koninginnekruid,
Grote brandnetel, Rietgras, Grote lisdodde en Akkerdistel. Op de ijlere stukken worden
ook Moeraszegge, Valse voszegge, Watermunt en Zeegroene rus aangetroffen. Voor
rietvogels zijn deze grote rietvelden interessant. Zo werd een alarmerende Rietzanger
gespot.
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Figuur 41: Rietland in aandachtszone 2

Historische graslanden - Regionaal belangrijk biotoop kam- en zilverschoongrasland
(rbbkam en rbbzil)
In aandachtszone 3 (weilanden van Ramskapelle) komen verscheidene soorten van
het Kamgrasverbond voor. Vele van deze weilanden worden begraasd door koeien.
Soorten die werden aangetroffen zijn Kamgras, Gewoon timoteegras, Madeliefje,
Kruipertje, Gestreepte witbol, Gewoon struisgras, Engels raaigras, Scherpe en
Kruipende boterbloem. In depressies werd ook Pijptorkruid aangetroffen. In de
grachten kwamen verder nog Mattenbies, Heen en Zeegras voor, hetgeen wijst op zilte
omstandigheden. Deze weilanden zijn waardevol voor verscheidene vogelsoorten. Zo
werden Blauwe reiger en Scholekster waargenomen tijdens het terreinbezoek.

Figuur 42: Kamgraslanden in het zuiden (links) en noorden (rechts) van aandachtszone 3

In aandachtzone 2 worden ook enkele kamgraslanden aangetroffen (Figuur 43).
Soorten uit het Kamgrasverbond zijn Kamgras, Gewoon timoteegras, Kropaar,
Glanshaver, Gestreepte witbol, Veldgerst, Kruipertje, Witte klaver en Kruipende
boterbloem. Het grasland wordt gedomineerd door Kruipertje. Op de nattere zones
werden soorten uit het Zilverschoonverbond zoals Fioringras, Krulzuring, Ruige zegge
en Kamgras waargenomen. Verder komen ook Akkerdistel, Jacobskruiskruid, Rietgras,
Ringelwikke, Speerdistel en Heelblaadje voor. Plaatselijk wordt ook Grote ratelaar
waargenomen.
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Figuur 43: Kamgrasland (links) en slenk (rechts) in aandachtszone 3 van Kleiputten KnokkeHeist

In de nattere zones (slenken en droogvallende plassen) werden Zomprus, Zeegroene
rus, Fioringras, Watermunt, Gewone waterbies, Oeverzegge, Riet en Blaartrekkende
boterbloem waargenomen (Figuur 43).

Biotopen in Sashul (aandachtszone 1)
De vegetaties, die in 1997 werden geïnventariseerd (Figuur 35) in De Sashul, zijn
tijdens de terreinbezoeken nagegaan.
De aanwezige flora en vegetatietypen zijn gerelateerd aan een relatief dynamisch
terrein dat matig voedselrijk, matig vochtig tot droog en kalkhoudend van aard is.
Soortenrijke graslanden tussen duindoorn- en wilgenstruwelen werden aangetroffen
in het noorden van en centraal in het gebied (Figuur 44). Soorten die hier voorkomen
zijn ondermeer Grote ratelaar, Smalle wikke, Watermunt, Zilverschoon, Zeegroene
rus,
Krulzuring,
Vijfvingerkruid,
Fioringras,
Kleine
leeuwentand,
Fraai
duizendguldenkruid, Rode klaver, Gewoon timoteegras, Guichelheil, Gewone braam,
Smalle weegbree, Peen, Jacobskruiskruid, Zachte dravik, Scherpe fijnstraal, Gewone
rolklaver, Slangenkruid en verscheidene mossen. Hiertussen groeien plaatselijk
Ruige zegge en Valse voszegge.
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Figuur 44: Soortenrijke graslanden in Aandachtszone 1

In het noordwesten komt ook een grasland voor van het mosduintype (Figuur 45). Dit
bestaat ondermeer uit verscheidene mossen, Kleine leeuwentand, Vijfvingerkruid,
Zomprus en Fraai duizendguldenkruid. Dit grasland zit mee in het begrazingsproject.

Figuur 45: Grasland van het mosduintype in het noordwesten van aandachtszone 1

In het zuiden van het aandachtsgebied, waar frequente verstoring door begrazing en
wandelaars aanwezig is, worden pioniersvegetaties aangetroffen (Figuur 47). Hier
werden ondermeer de rode lijstsoorten Strandduizendguldenkruid (RL-Z) en Scherpe
fijnstraal (RL-K) waargenomen (Figuur 46). Verder komen ook nog Kaal breukkruid,
Robertskruid, Muurpeper, Smalle weegbree, Kleine leeuwentand, Vijfvingerkruid, Echt
en Fraai duizendguldenkruid voor.

Figuur 46: Scherpe fijnstraal (links), Strandduizendguldenkruid (midden) en Kaal breukkruid
(rechts) in zuiden van aandachtszone 1
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Figuur 47: Pioniersvegetatie in het zuiden van aandachtszone 1

Verder komen ook verspreid in aandachtszone 1 waardevolle duindoorn- en
wilgenstruwelen voor (Figuur 48). Deze zijn hoofdzakelijk gelegen in het noorden en
centraal in aandachtszone 1. De duindoornstruwelen bestaan ondermeer uit
Duindoorn, Duinriet, Gewone braam, Vlier, Bitterzoet Sleedoorn, Jacobskruiskruid,
Avondkoekoeksbloem en Ringelwikke.
In de wilgenstruwelen groeien in de boomlaag Kraakwilg, Kruipwilg en Witte abeel en
in de struik- en kruidlaag ondermeer Wolfspoot, Gewone braam, Vijfvingerkruid en
Zilverschoon.

Figuur 48: Wilgen- en duindoornstruwelen in aandachtszone 1
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4.1.5 Gebied rond de Ronsaardbeek (Dudzele)
4.1.5.1

Organisatie van het oppervlaktewatersysteem

Het stroomgebied van de Ronsaardbeek (Ronselaerebeek) bevindt zich tussen het
opgespoten havengebied en het stroomgebied van de Romboutswerve-ader. Het
stroomgebied bevat het zuidwestelijk deel van de achterhaven van Zeebrugge, dat
vroeger via de Heistse Ader afwaterde, maar nu via de Eivoordebeek naar de
Ronsaardbeek afwatert.
Het centrale deel van het stroomgebied, ten oosten van Dudzele, watert af via een
aantal polderwatergangen, waaronder het Waterhofstedegeleed. Deze voeren het
water af in zuidelijke richting, waar het terechtkomt in de centraal gelegen
Ronsaardbeek, die dan in noordoostelijke richting verder stroomt (Figuur 51).

Figuur 49: Ronsaardbeek, net stroomafwaarts van de monding van het Waterhofstedegeleed
(links), en Wachtbekken bij de monding van de Ronsaardbeek (bij Braambeierhoek) (rechts).

De afwatering gebeurt via een sifon onder het Afleidingskanaal van de Leie naar het
Leopoldkanaal (in totaal 5 buizen met diameter 1 m). De Ronsaardbeek en het gebied
van de Romboutswerveader staan als volgt in verbinding met elkaar: de Ronsaardbeek
staat in open verbinding met de Reygaertsbeek; de Reygaertsbeek mondt zelf via een
stuw uit in het Leopoldkanaal, maar staat via een bypass (schuif) net opwaarts van de
stuw in verbinding met de Romboutswerveader. Hierdoor kan ook bij opgehaalde
stuwen water vanuit de Romboutswerveader naar de Ronsaardbeek stromen en vice
versa. Gezien de Reygaertsbeek door een iets hoger gelegen terrein (kreekrug)
stroomt, zal de uitwisseling tussen Ronselaere en Romboutswervebekken in normale
omstandigheden eerder beperkt zijn. Bij hoge waterpeilen is er wel wateruitwisseling
tussen beide stroomgebieden. Het water van het Romboutswervebekken kan dan mee
geëvacueerd worden via de pomp op de Ronsaardbeek. Hierdoor is het peil in de
Romboutswerveader iets beter beheersbaar geworden als vroeger.
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Figuur 50: Reliëf in het gebied van de Ronsaardbeek en het Romboutswerve-bekken
(bewerking van het digitaal hoogtemodel, 100 m resolutie – Bron: AGIV).

Ter hoogte van de uitwatering van de Ronsaardbeek, de Romboutswerveader en de
Reygaertsbeek in het Leopoldkanaal bevinden zich terugslagkleppen die voorkomen
dat er terugvloei is vanuit het Leopoldkanaal naar de polderwaterlopen. De
terugslagkleppen gaan open onder druk van het water in deze waterlopen zodat dan
kan geloosd worden in het Leopoldkanaal. Wanneer de terugslagkleppen opengaan en
hoe ver ze opengaan wordt bepaald door het peilverschil tussen het Leopoldkanaal en
de polderwaterlopen. Zolang het peil in het Leopoldkanaal hoger is, geeft het water
tegendruk zodat er niet kan geloosd worden. Van zodra het peil in het Leopoldkanaal
daalt (door lozing op zee), daalt de tegendruk tot wanneer de tegendruk kleiner is dan
de druk vanuit de polderwaterlopen. Dan pas openen de terugslagkleppen zich en
kunnen de polderwaterlopen afwateren.
De gravitaire afwatering van het westelijke gebied is dus sterk afhankelijk van het
waterpeil op het Leopoldkanaal. Het gemiddelde streefpeil op het Leopoldkanaal is in
het zomerhalfjaar 1m50 TAW. In de winter werd een streefpeil van 1m30 TAW
overeengekomen. Indien deze peilen daadwerkelijk zouden aangehouden worden, dan
zou de gravitaire lozingscapaciteit van het westelijke gebied heel wat groter zijn. Uit de
praktijk blijkt echter dat het streefpeil van 1m30 TAW op het Leopoldkanaal in de winter
zelden of nooit gehaald wordt. Het is pas bij voldoende laag peil op het Leopoldkanaal,
dat gedurende een relatief lange termijn aangehouden wordt, dat er voldoende
gravitaire afwateringsmogelijkheden voor de polder ontstaan.
Het winterpeil op de Ronsaardbeek wordt sinds de realisatie van het pompgemaal
opgestuwd ten opzichte van het peil in het Leopoldkanaal. Het winterstreefpeil van de
Ronsaardbeek is volgens het peilprotocol vastgelegd bij de realisatie van het
pompgemaal op 1m75 TAW, terwijl het zomerstreefpeil onveranderd op 1m95 TAW
gebleven is. Vóór de realisatie van het pompgemaal schommelde het winterstreefpeil
tussen 1m30 en 1m50 TAW (= streefpeil van het Leopoldkanaal). Het werkelijke peil
fluctueerde echter tussen de 1m30 TAW en 2m80 TAW. Door de werking van het
pompgemaal kan de beschikbare buffercapaciteit in de waterlopen in wintertoestand
enigszins worden verminderd (vandaar het hogere streefpeil). Het winterstreefpeil op
de Romboutswerveader is hetzelfde als dat op de Ronsaardbeek, terwijl het
zomerstreefpeil 10 cm lager is (1m85 TAW).
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Dankzij het pompgemaal op de Ronsaardbeek zijn de peilen in het westelijk gebied nu
echter iets beter beheersbaar, zeker in het benedenstroomse gebied. Op de
Ronsaardbeek, Romboutswerveader en Reygaertsbeek bevinden zich klepstuwen ter
hoogte van de uitwateringspunten. Deze laten toe om het peil in de polderwaterlopen
onafhankelijk van het peil in het Leopoldkanaal te verhogen. Vroeger gebeurde dit
enkel in de zomer, maar nu ook in de winter dankzij de realisatie van het pompgemaal.
Dit is vastgelegd in het peilprotocol. Het peilbeheer in de zomer wordt echter niet enkel
geregeld door de stuwen aan de uitwatering. Er wordt water ingenomen vanuit het
kanaal Gent-Brugge dat wordt afgeleid naar de Zijdelingse vaart (die parallel stroomt
met het Boudewijnkanaal). Van daar uit wordt het via diverse stuwen verdeeld over het
stroomgebied van de Ronsaardbeek. De bevloeiing van het stroomgebied van de
Romboutswerveader gebeurt vanuit de Damse vaart via 3 captatiepunten.
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Figuur 51: Aandachtsgebied Ronsaardbeek, Dudzele: topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen.
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Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem

Bij de Ronsaardbeek werden 3 peilbuizen geplaatst (PB52-54), over een afstand van
ca. 400 m, in een transect loodrecht op de as van de Ronsaardbeek.
Tabel 9: Peilbuizen in de zone Ronsaardbeek.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

Locatie

PB 52

72129,56

218035,60

3,15

Ca. 50 m van de Ronsaardbeek

PB 53

72271,82

217869,66

2,97

Ca. 175 m van de Ronsaardbeek

PB 54

72375,94

217793,56

2,89

Ca. 400 m van de Ronsaardbeek

De bodem is in deze aandachtszone gevormd in gelaagde zandige en kleiige
afzettingen van variabele dikte. In de ondergrond komt ook veen voor (vanaf ca. 1,5 mmv).
In de ondergrond vindt men donkergrijs tot bleekgrijs zeer fijn kalkhoudend zand met
kleiige eenheden en kalkzandsteenbanken: het Lid van Oedelem. Deze afzetting is
onderdeel van de Formatie van Aalter, en behoort dus tot het Ledo-PanisiliaanBrusseliaan Aquifersysteem (VGM).
Tabel 10: Geologisch typeprofiel, zone Ronsaardbeek, Dudzele.
Van (m)

Tot (m)

Formele stratigrafie

0

20

Quartaire stratigrafie

20

25

Lid van Oedelem

25

29

Lid van Beernem

Bron: DOV, sondering GEO-95/41-SII

Uit de monitoring van grondwater gedurende de afgelopen 3 jaar kan worden
vastgesteld dat de grondwaterstand globaal schommelt tussen ca. 1,5 en 3 m TAW,
waarbij
de
hoogste
waterstanden
voorkomen
in
de
winter.
De
grondwaterstromingsrichting is traag en onduidelijk: de hoogste grondwaterstanden
komen niet systematisch voor op de grootste afstand van de beek. Het grondwater
stroomt bijgevolg niet steeds naar de beek toe (Figuur 53). Uit een vergelijking van
deze grondwaterstanden met het beekpeil, dat door VMM wordt gemonitord ca. 1,4 km
ten zuiden van de locatie van de peilbuizen, blijkt dat het beekpeil boven ‟s winters
lager ligt (ca. 1,75 m TAW) dan de grondwaterstand en ‟s zomers hoger ligt (ca. 1,95 m
TAW). In de winter vervult de Ronsaardbeek dus eerder een drainerende rol, terwijl ze
in de zomer het grondwater kan voeden.
De monitoringsdata kunnen vergeleken worden met de output van het regionaal
grondwatermodel (Figuur 52). Dit toont gemiddeld een patroon van stromingsrichtingen
vanuit het aandachtsgebied naar de Ronsaardbeek toe. De grondwaterstroomsnelheden zijn laag, wat wordt gereflecteerd door ver uit elkaar liggende
contouren, en overeenkomt met de hoger beschreven observaties.
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Figuur 52: Isolijnen voor de stijghoogte van het grondwater (Quartair) in het gebied rond de
Ronsaardbeek.

De observaties kunnen worden vergeleken met de modelvoorspellingen (Tabel 11).
Hieruit blijkt dat de gemiddelde grondwaterstand wordt overschat. De voorspelde
grondwaterstromingspatronen lijken echter niet in tegenstrijd met de realiteit.
Tabel 11: Voorspelde versus geobserveerde gemiddelde grondwaterstanden (m TAW) en
foutberekening.
Zone

Peilbuis
PB 52

Monitoring
(m TAW)
2,07

Model
(m TAW)
1,85

Gemiddelde
afwijking (m)
0,22

Absolute
afwijking (m)
0,22

Ronsaardbeek

PB 53

2,14

1,81

0,33

0,33

PB 54

2,02

1,78

0,24

0,24
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Figuur 53: Verloop van grondwaterpeilen (m TAW) in het gebied rond de Ronsaardbeek,
Dudzele (2008-2010). Het beekpeil voor 2010, zoals opgemeten door VMM (Hydronet) werd
toegevoegd.

Figuur 54: Verloop van grondwaterpeilen (m-mv) in het gebied rond de Ronsaardbeek, Dudzele
(2008-2010).
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Verziltingsrelaties in het grondwater

In het kader van deze studie werd de conductiviteit in de aanwezige peilbuizen
opnieuw gemeten. Tevens werd de conductiviteit in de waterlopen ter hoogte van de
peilschalen bepaald. De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel (Tabel 12).
Tabel 12: EC-waarden voor peilbuizen in het gebied rond de Ronsaardbeek, Dudzele
(*Metingen W&Z, april 2011; **Metingen INBO, september 2010).
Code

EC (µS/cm)

Verziltingstoestand

PB 52

686*

Matig zoet

PB 53

586*

Matig zoet

PB 54

509*

Matig zoet

PB 52

963**

Zwak zoet

PB 53

720**

Matig zoet

PB 54

503**

Matig zoet

/

2160**

Matig brak

/

1717**

Matig brak

Opmerkingen

Ronsaardbeek
Zijgracht Ronsaardbeek

De gemeten waarden worden vergeleken met de monitoringsdata van het
grondwatermeetnet op DOV (Tabel 13). Eén meetpunt van de VMM-Afdeling Water
bevindt zich in deze aandachtszone. Uit de analyses blijkt dat het grondwater in de
bovenste grondwaterlagen zwak zoet is, en zeer brak wordt in de diepere lagen (6,57,0 m-mv).

Tabel 13: EC-waarden voor grondwater in het gebied rond de Ronsaardbeek, op basis van
beschikbare recente data op DOV.
Code
093/21/5

Diepte filter
(m-mv)
2,5-3,0

4,0-4,5

6,5-7,0

Datum

Verziltingstoestand

18/11/2009

EC
(µS/cm)
1549

08/04/2010

1384

Zwak zoet

18/11/2009

3040

Matig brak

08/04/2010

2730

Matig brak

18/11/2009

8910

Zeer brak

08/04/2010

8120

Zeer brak

Zwak zoet

Uit bovenstaande gegevens kan besloten worden dat het ondiepe grondwater in het
aandachtsgebied zwak tot matig zoet is (wat overeenkomt met de verziltingskaart). De
diepere grondwaterlagen hebben echter een hoger zoutgehalte en zijn matig tot zeer
brak. Het water van de Ronsaardbeek en sommige grachten die erin afwateren is
matig brak.
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Natuurwaarden in het gebied van de Ronsaardbeek

Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen het aandachtsgebied „Ronsaardbeek-Dudzele‟ ligt geen habitatrichtlijngebied
(Figuur 55).
Uit Figuur 56 blijkt dat er wel habitats uit Bijlage I van de Habitatrichtlijn voorkomen
binnen de twee aandachtszones, meer bepaald:
-

3150: van nature eutrofe meren
Magnopotamion of Hydrocharition;

met

vegetatie

van

het

type

Ronsaardbeek-Dudzele is bovendien aangeduid als Vogelrichtlijngebied BE2500932
„Poldercomplex‟ (totale oppervlakte 9.766 ha) voor volgende soorten (Figuur 55, Tabel
14):
Tabel 14: Soorten waarvoor het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex werd aangeduid
(Bron: http://www.agiv.be/gis/diensten/geo-vlaanderen/)
Populatiegrootte
Min

Max

Aalscholver

Seizoen
Niet broedend Annex I

Bergeend

45

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Blauwborst

3

Broedvogel Annex I

Blauwe Kiekendief 20

30

Niet broedend Annex I

Blauwe Reiger

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Bosruiter
Brandgans

Niet broedend Annex I
500

Bruine Kiekendief

Niet broedend Annex I
Niet broedend Annex I

Dodaars

30

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Dwerggans

2

Niet broedend Annex I

Fuut

10

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Goudplevier

35000

Niet broedend Annex I

Ijsvogel

Niet broedend Annex I

Kemphaan

3000

Niet broedend Annex I

Kleine Rietgans

5500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kleine Zwaan

100

Niet broedend Annex I

Knobbelzwaan

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kolgans

28000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Krakeend

6

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kuifeend

60

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Meerkoet

500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Nonnetje

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Pijlstaart

7

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Rietgans

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Roerdomp

15 (1bp)

Niet broedend Annex I
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Populatiegrootte
Min

Max

Seizoen

Roodhalsgans

2

Niet broedend Annex I

Roodkeelduiker

3

Niet broedend Annex I

Slobeend

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Smelleken

10

Niet broedend Annex I

Smient

30000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Tafeleend

140

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Velduil
Wilde Eend

Broedvogel Annex I
850

Wilde Zwaan

Wintergast of doortrekker niet Annex I
Niet broedend Annex I

Wintertaling

15000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Woudaap

1

Broedvogel Annex I

Wulp

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Figuur 55: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Ronsaardbeek-Dudzele (Bron:
shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON)
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Figuur 56: Voorkomende habitattypes in het aandachtsgebied Ronsaardbeek-Dudzele (Bron:
Habitatkaart v5.2 (Paelinckx et al., 2009), BWK v5.2)

VEN en IVON
Er is geen VEN-gebied gelegen in het aandachtsgebied Rondsaardbeek-Dudzele
(Figuur 55).
Ecotopenkaart
Algemeen
Op de ecotopenkaart (BWK v5.2) staat „Ronsaardbeek (Dudzele)‟ grotendeels
aangeduid als waardevolle tot zeer waardevolle habitats, waaronder ook habitattypes
die onder de Habitatrichtlijn vallen (zie hieronder) (Figuur 57). Verder zijn volgende
ecotopen nog aanwezig binnen het aandachtsgebied. Bij de ecotopen binnen het
gebied met een zekere biologische waarde wordt de waardering in italic vermeld.
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Figuur 57: Ecotopenkaart van het aandachtsgebiedRonsaardbeek-Dudzele (Bron: shapefile
BWK v5.2)

Natura 2000-gebieden
Op Figuur 56 wordt de locatie van de verschillende Natura 2000-habitattypes op basis
van de ecotopenkaart (BWK v5.2) weergegeven.
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Vaststellingen terreinbezoek

Aandachtszones binnen de Ronsaardbeek zijn geselecteerd op basis van de
habitattypes die het gevoeligst zijn voor wijzigingen in grondwaterstand en verzilting en
op basis van de zones waar impact verwacht wordt. De ligging van deze
aandachtspercelen is weergegeven op Figuur 58.

Figuur 58: Ligging aandachtspercelen in het gebied Ronsaardbeek

In aandachtsgebied 2 werden verscheidene soorten van het regionaal belangrijk
biotoop Kamgrasland waargenomen. Kensoorten zijn Kamgras, Gewoon timoteegras,
Engels raaigras, Gestreepte witbol, Kruipende en Scherpe boterbloem, Kropaar,
Gewoon struisgras en Kruipertje. Verder komen ook Echte kamille, Schijfkamille en
Akkerdistel voor.
In aandachtsgebied 1 was het weiland intensief begraasd en konden geen soorten op
naam gebracht worden. Aandachtsgebied 3 kon niet onderzocht worden, gezien het
niet bereikbaar was (toegangsweg afgesloten).
In het zuidoosten van het gebied waren percelen wel bereikbaar, maar eveneens sterk
begraasd. Buiten de soorten van de graslanden in aandachtsgebied 2 werd hier ook
nog Witte klaver, Fioringras en Madeliefje waargenomen. Madeliefje en Witte klaver
zijn typische soorten van Kamgrasland. Fioringras, Madeliefje en Kamgras zijn soorten
die in zilverschoongraslanden voorkomen. Zilverschoon zelf werd echter niet
waargenomen.
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Figuur 59: Historische graslanden in Gebied Ronsaardbeek
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4.1.6 Braambeierhoek (Dudzele)
4.1.6.1

Organisatie van het oppervlaktewatersysteem

De aandachtszone “Braambeierhoek” bevindt zich in het westelijk deel van de
Zwinpolder, in de noordelijke hoek van het hoger beschreven stroomgebied van de
Ronsaardbeek (Ronselaerebeek). Vlak bij de monding van de Ronsaardbeek in het
Leopoldkanaal is er sinds kort een wachtbekken van ca. 15.000 m² aangelegd, van
waaruit een noodgemaal toelaat piekdebieten af te voeren via het Afleidingskanaal
(Figuur 60).

Figuur 60: Aandachtsgebied Braambeierhoek, gravitaire afwatering naar het Leopoldkanaal
(links) en pompgemaal voor afwatering naar het Afleidingskanaal (rechts).

Figuur 61: Ronsaardbeek langs de Ronselarestraat, ten zuiden van de Dudzelesteenweg (links)
en ter hoogte van de monding in het wachtbekken (rechts).

Het microreliëf van de graslanden in deze aandachtszone is opvallend geaccidenteerd.
De vele bulten en depressies wijzen op de vroegere aanwezigheid van kreken,
kreekruggen en veengebieden, die momenteel grotendeels zijn opgevuld en ingeklinkt.
Bodemkenmerken kunnen dan ook sterk variëren over korte afstanden.
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Figuur 62: Aandachtsgebied Braambeierhoek, Dudzele: topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen.
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Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem

In de de aandachtszone Braambeierhoek werden 4 peilschalen en 10 peilbuizen
geplaatst (Figuur 62). Vier peilbuizen (PB 16-19) werden geplaatst op de linkeroever
van het Afleidingskanaal, over een afstand van ca. 300 m lang, zodat ze een transect
vormen loodrecht op de as van het kanaal. Er werd ook een peilschaal (PS R)
geplaatst op een afwateringsgracht die zich op ca. 400 m van het Afleidingskanaal
bevindt.
Er werden peilschalen geplaatst op het Afleidingskanaal van de Leie (PS S) en op het
Leopoldkanaal (PS T). Tussen beide kanalen in bevinden zich peilbuizen PB 20 en PB
21, respectievelijk bij het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal. Beide peilbuizen
bevinden zich op 12 m afstand van elkaar.
Op de rechteroever van het Leopoldkanaal bevinden zich 4 peilbuizen (PB 22-25) en
een peilschaal (PS U) op een afwateringsgracht. De peilbuizen vormen een transect
over een afstand van 280 m.
Tabel 15. Peilbuizen en peilschalen in de zone Braambeierhoek.
Code

X (m)

Z (mTAW)

Y (m)

Locatie

PS R

73121,14

219879,89

3,43*

Afwateringsgracht linkeroever kanaal

PB 16

73216,11

219931,06

2,16

Linkeroever, 300 m van kanaal

PB 17

73282,03

219966,83

2,37**

Linkeroever

PB 18

73357,82

220007,9

2,33

Linkeroever

PB 19

73473,1

220036,53

2,55

Linkeroever, ca. 25 m van kanaal

PS S

73498,23

220046,35

4,49*

Afleidingskanaal van de Leie

PB 20

73533,9

220066,45

5,47

Rechteroever Afleidingskanaal

PB 21

73542,52

220075,01

5,29

Linkeroever Leopoldkanaal

PS T

73570,31

220100,45

3,64*

Leopoldkanaal

PB 22

73610,38

220142,07

2,60

Rechteroever, ca. 55 m van Leopoldkanaal

PB 23

73664,57

220196,46

2,83

Rechteroever

PB 24

73734,89

220264,59

2,98

Rechteroever

PB 25

73764,18

220295,79

2,74

Rechteroever, 280 m van Leopoldkanaal

PS U

73785,04

220317,76

3,01*

Afwateringsgracht rechteroever kanaal

* Hoogte top peillat
** Inschatting: precieze hoogte niet bekend.

De bodem is in dit aandachtsgebied gevormd in kleiige en zandige sedimenten, waarin
op variabele diepte ook veenpakketten voorkomen.
Onder de ca. 25 m dikke quartaire deklagen bevindt zich de groengrijze klei van het Lid
van Asse (= Formatie van Maldegem). Deze afzettingen zijn zandhoudend en sterk
glauconiethoudend en bevatten plaatselijk grof glauconietzand ('bande noir'). Deze
slecht doorlatende laag behoort tot het Bartoon Aquitardsysteem (VGM).
Uit de monitoring van grondwater en oppervlaktewater gedurende de afgelopen 3 jaar
kan het volgende worden vastgesteld (Figuur 64, Figuur 65, Figuur 66):

B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

98

Ecohydrologische studie Seine-Schelde West

Ecorem n.v.

Grondwaterstanden schommelen globaal naargelang het seizoen tussen ca. 11,5 m TAW in de zomer8 en ca. 2-3 m TAW in de winter9;
De gemiddelde grondwaterstanden op de linker en rechteroever van het
dubbelkanaal (AKL/LK) liggen dicht bij elkaar, en variëren tussen 1,93 m TAW
(PB 17) en 2,11 m TAW (PB 23). Schommelingen in de grondwaterstanden
tussen zomer- en winterwaarden zijn in het gemeten transect groter op de
rechteroever langs het Leopoldkanaal dan op de linkeroever, langs het
Afleidingskanaal. Het grondwater staat ‟s winters minder dan 0,5 m onder het
maaiveld op de linkeroever en blijft hoger dan 1 m-mv in de zomer. Op de
rechteroever zakt het grondwaterpeil wel onder 1 m-mv (Figuur 66).
De gemiddelde grondwaterstand in PB 19 is hoger dan deze in de peilbuizen op
grotere afstand van het Afleidingskanaal op de linkeroever, wat wijst op het
voedende karakter van het Afleidingskanaal. Op de rechteroever van het
Leopoldkanaal werd geen duidelijke trend in die zin waargenomen.
De stijghoogtes in de peilbuizen tussen het Afleidingskanaal en het
Leopoldkanaal (PB 20 en PB 21) liggen globaal tussen de waterstanden van
beide kanalen, wat erop wijst dat er een grondwaterflux is vanuit het
Afleidingskanaal naar het Leopoldkanaal. Het peil in de peilbuis langs het
Leopoldkanaal (PB 21) ligt soms onder het waterpeil van het Leopoldkanaal,
wat erop wijst dat deze stroming niet permanent aanwezig is.
Het waterpeil in het Afleidingskanaal van de Leie ter hoogte van de
Braambeierhoek is voor de gemonitorde periode gemiddeld 2,77 m TAW. Dit is
duidelijk lager dan de streefwaarde, die 3,33 m TAW bedraagt (zie hoger). Een
maximale stand van 3,30 m TAW werd opgemeten eind november 2009
(30/11/2009). De minimale gemeten waarde bedroeg 2,20 m TAW en dateert
van juli 2009 (14/07/2009).
Het waterpeil in het Leopoldkanaal ter hoogte van de kruising met de
Braambeierhoek is voor de gemonitorde periode gemiddeld 1,49 m TAW. Dit
komt nagenoeg overeen met de streefwaarde van 1,50 m TAW. De maximale
waarde bedroeg 2,11 m TAW op 30/09/2009 en het minimum van 1,14 m kwam
voor op 04/07/2008.
De grondwaterstromingen in de Quartaire laag werden gemodelleerd aan de hand
van het regionaal grondwatermodel. Uit Figuur 63 blijkt dat de gemiddelde
grondwaterstromingsrichting in het gebied loodrecht op het kanaal staat, en dat het
Afleidingskanaal een voedend karakter heeft. Ook in de monitoringsdata werden
hiervoor aanwijzingen gevonden (zie hoger).

8
9

Zomer: juni - juli - augustus
Winter: december – januari - februari
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Figuur 63: Isolijnen voor de stijghoogte van het grondwater (Quartair) in het gebied rond
Braambeierhoek (Dudzele), uitgaande van het huidige waterpeil (streefpeil) in het
Afleidingskanaal van de Leie.

Fouten op de gesimuleerde waarden worden geïllustreerd door de onderstaande
tabel (Tabel 16).
Tabel 16: Voorspelde versus geobserveerde gemiddelde grondwaterstanden (m TAW) en
foutberekening.
Zone

Peilbuis
PB 16

Monitoring
(m TAW)
1,86

Model
(m TAW)
1,94

Gemiddelde
afwijking (m)
-0,08

Absolute
afwijking (m)
0,08

Braambeierhoek

PB 17

1,80

1,99

-0,19

0,19

PB 18

1,86

2,04

-0,18

0,18

PB 19

2,05

2,14

-0,09

0,09

PB 20

2,19

2,17

0,02

0,02

PB 21

1,57

2,17

-0,60

0,60

PB 22

1,85

2,07

-0,22

0,22

PB 23

2,04

1,99

0,05

0,05

PB 24

1,95

1,90

0,05

0,05

PB 25

2,03

1,85

0,18

0,18
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Figuur 64: Verloop van grondwaterpeilen (m TAW) in het gebied van de Braambeierhoek, Dudzele (2008-2010).
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AKL

Gracht l.o.
Gracht r.o.

LK

Figuur 65: Verloop van oppervlaktewaterpeilen (m TAW) in het gebied van de Braambeierhoek, Dudzele (2008-2010).
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Figuur 66: Schematische weergave van grondwaterstanden ten opzichte van het maaiveld ter hoogte van Braambeierhoek, tijdens de zomer
(05/06/2008), en tijdens de winter (09/02/2009). De conductiviteitswaarden die werden gemeten in april 2011 zijn eveneens weergegeven.
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Verziltingsrelaties in het grondwater

In het kader van deze studie werd de conductiviteit in de aanwezige peilbuizen
opnieuw gemeten. Tevens werd de conductiviteit in de waterlopen ter hoogte van de
peilschalen bepaald. In dit geval betreft het een afwateringsgracht op de linkeroever
van het Afleidingskanaal en een afwateringsgracht op de rechteroever van het
Leopoldkanaal. De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel (Tabel 28).
Tabel 17: EC-waarden voor peilbuizen en oppervlaktewater in het gebied Braambeierhoek
(Metingen W&Z, April 2011*; Metingen INBO, September 2010**).
Code

EC (µS/cm)

Verziltingstoestand

Opmerkingen

PB 17

1797*

Matig brak

PB open

PB17

1737**

Matig brak

PB 18

1885*

Matig brak

PB18

910**

Zwak zoet

PB 19

1520*

Zwak zoet

PB19

1980**

Matig brak

PB 20

2640*

Matig brak

troebel water

PB 21

2040*

Matig brak

helder water

PB 22

524*

Matig zoet

PB open

PB22

535**

Matig zoet

PB 23

656*

Matig zoet

PB23

790**

Matig zoet

PB 24

1709*

Matig brak

PB24

1905**

Matig brak

PB 25

1065*

Zwak zoet

PB25

1270**

Zwak zoet

PS R

1322*

Zwak zoet

PS U

1838*

Matig brak

/

722**

Matig brak

Afwateringsgracht linkeroever
kanaal
Afwateringsgracht rechteroever
kanaal
Afwateringsgracht l.o. AKL

/

1320**

Zwak zoet

Afwateringsgracht l.o. AKL

/

6900**

Zeer brak

Gracht bij monding Ronsaardbeek

/

7260**

Zeer brak

Monding Ronsaardbeek

/

2420**

Matig brak

Afwateringsgracht r.o. LK

/

1627**

Matig brak

Afwateringsgracht r.o. LK

/

2560**

Matig brak

Afwateringsgracht r.o. LK

Het grondwatermeetnet
Braambeierhoek.

op DOV bevat
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Tabel 18: EC-waarden voor grondwater in het gebied Braambeierhoek, op basis van
beschikbare recente data op DOV.
Code
096/21/1

Diepte filter
(m-mv)
3,0-3,5

5,0-5,5

8,0-8,5

Datum

Verziltingstoestand

18/11/2009

EC
(µS/cm)
1545

08/04/2010

1212

Zwak zoet

18/11/2009

1303

Zwak zoet

08/04/2010

1160

Zwak zoet

18/11/2009

1137

Zwak zoet

08/04/2010

1139

Zwak zoet

Zwak zoet

Uit bovenstaande gegevens kan besloten worden dat de saliniteit van het grondwater
in het aandachtsgebied Braambeierhoek schommelt tussen zwak zoet en matig brak.
Deze momentopname suggereert een hoger zoutgehalte in het grondwater op de linker
oever van het Afleidingskanaal in vergelijking met de saliniteit op de rechter oever van
het Leopoldkanaal. Het oppervlaktewater in de kleine waterlopen in de omgeving van
het Afleidingskanaal / Leopoldkanaal is zwak zoet tot matig brak. Het water in de
Ronsaardbeek is zeer brak.

4.1.6.4

Natuurwaarden in de aandachtsgebieden

Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen het aandachtsgebied „Braambeierhoek (Dudzele)‟ is het habitatrichtlijngebied
SBZ-H BE2500002 „Polders‟ gelegen (Figuur 67). Het habitatrichtlijngebied beslaat
een totale oppervlakte van 1.866 ha. Het habitatrichtlijngebied is aangeduid voor
volgende habitats, waarvan de habitats die volgens de habitatkaart in het
aandachtsgebied voorkomen in vet zijn aangeduid (Figuur 68):
1310: Éénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicorniasoorten en andere zoutminnende planten;
- 1330: Atlantische schorren (Glauco-Puccinillietalia martimae);
- 6410: Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem
(Molinion caeruleae);
- 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones;
- 91E0*: Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae).
* prioritair habitat
-

Verder komen ook nog volgende habitattypes in het gebied voor:
- 3150: van nature eutrofe meren met vegetatie
Magnopotamion of Hydrocharition.
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Daarnaast is volgende soort aangeduid in het Habitatrichtlijngebied:
- Zoogdieren:
o 1318: Myotis dascyneme – Meervleermuis.
Er komen geen regionaal belangrijke biotopen voor in het gebied.
Braambeierhoek (Dudzele) is bovendien aangeduid als Vogelrichtlijngebied
BE2500932 „Poldercomplex‟ (totale oppervlakte 9.766 ha) voor volgende soorten
(Figuur 67; Tabel 19):
Tabel 19: Soorten waarvoor het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex werd aangeduid (bron:
http://www.agiv.be/gis/diensten/geo-vlaanderen/)
Populatiegrootte
Min

Max

Aalscholver

Seizoen
Niet broedend Annex I

Bergeend

45

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Blauwborst

3

Broedvogel Annex I

Blauwe Kiekendief 20

30

Niet broedend Annex I

Blauwe Reiger

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Bosruiter
Brandgans

Niet broedend Annex I
500

Bruine Kiekendief

Niet broedend Annex I
Niet broedend Annex I

Dodaars

30

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Dwerggans

2

Niet broedend Annex I

Fuut

10

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Goudplevier

35000

Niet broedend Annex I

Ijsvogel

Niet broedend Annex I

Kemphaan

3000

Niet broedend Annex I

Kleine Rietgans

5500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kleine Zwaan

100

Niet broedend Annex I

Knobbelzwaan

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kolgans

28000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Krakeend

6

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kuifeend

60

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Meerkoet

500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Nonnetje

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Pijlstaart

7

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Rietgans

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Roerdomp

15 (1bp)

Niet broedend Annex I

Roodhalsgans

2

Niet broedend Annex I

Roodkeelduiker

3

Niet broedend Annex I

Slobeend

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Smelleken

10

Niet broedend Annex I

Smient

30000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Tafeleend

140

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Velduil
Wilde Eend
Wilde Zwaan

Broedvogel Annex I
850

Wintergast of doortrekker niet Annex I
Niet broedend Annex I
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Populatiegrootte
Min

Max

Seizoen

Wintertaling

15000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Woudaap

1

Broedvogel Annex I

Wulp

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Figuur 67: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Braambeierhoek (Dudzele)
((Bron: shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON))
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Figuur 68: Voorkomende habitattypes in het aandachtsgebied Braambeierhoek (Dudzele)
(Bron: shapefile Habitatkaart v5;2 (Paelinckx et al., 2009), BWK v5.2)

VEN en IVON
Er is geen VEN-gebied gelegen in het aandachtsgebied Braambeierhoek (Dudzele)
(Figuur 67).

Ecotopenkaart
Algemeen
Op de ecotopenkaart (BWK v5.2) staat „Braambeierhoek‟ grotendeels aangeduid als
waardevolle tot zeer waardevolle habitats, waaronder ook habitattypes die onder de
Habitatrichtlijn vallen (zie hieronder) (Figuur 69).
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Figuur 69: Ecotopenkaart van het aandachtsgebied Braambeierhoek (Dudzele) (Bron: shapefile
BWK v5.2)

Natura 2000-gebieden
Op Figuur 68 wordt de locatie van de verschillende Natura 2000-habitattypes op basis
van de ecotopenkaart (BWK v5.2) weergegeven.
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Vaststellingen terreinbezoek

Aandachtszones binnen de Braambeierhoek zijn geselecteerd op basis van de
habitattypes die het gevoeligst zijn voor wijzigingen in grondwaterstand en verzilting en
op basis van de zones waar impact verwacht wordt. De ligging van deze
aandachtspercelen is weergegeven op Figuur 70.

Figuur 70: Ligging aandachtspercelen in Braambeierhoek

Historische graslanden – kamgrasland en zilverschoongrasland
In aandachtszone 1 komen volgens de BWK historische graslanden voor. Tijdens het
terreinbezoek is waargenomen dat de noordelijke uithoek van deze aandachtszone
was omgezet in akkerland. De overige percelen van deze aandachtszone werden
intensief begraasd door koeien (Figuur 71). Qua soorten werden Echte kamille, Engels
raaigras, Gewoon herderstasje, Witte klaver, Behaarde boterbloem, Schijfkamille,
Varkensgras, Akkerdistel, Perzikkruid, Gewone waterbies, Kamgras, Geknikte
vossenstaart, Madeliefje, Grote brandnetel, Scherpe boterbloem, Biezeknoppen,
Moerasdroogbloem en Grote weegbree, Zilverschoon waargenomen. Er komen zowel
kenmerkende soorten van het zilverschoonverbond als van kamgrasland voor.
Kenmerkende en begeleidende soorten van het kamgrasland zijn Kamgras, Madeliefje,
Witte klaver, Engels raaigras, Behaarde boterbloem, Scherpe boterbloem, Gewoon
herderstasje en Grote weegbree. Van het zilverschoonverbond komen Zilverschoon,
Geknikte vossenstaart, Madeliefje, Kamgras en Behaarde boterbloem voor.
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Figuur 71: Historisch grasland in Braambeierhoek en detail van Zilverschoon

Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of
Hydrocharition (3150)
In aandachtszone 2 staat het bufferbekken van de Ronselaerebeek aangeduid als
„geen habitat uit de HRL (eutrofe plas, potentieel habitat)‟ op de habitatkaart (Figuur
72). Gezien het water erg troebel is en er geen vegetatie is waargenomen, kan dit
bevestigd worden. Op de vijver werd veel vis aangetroffen. Verder werd een koppel
van Kuifeend waargenomen.

Figuur 72: Waterlichaam in aandachtszone 2 van Braambeierhoek

Binnendijkse zilte vegetaties (1330_hpr) en binnendijks gelegen zeekraalvegetaties
(1310_p)
In aandachtszone 1 komen volgens de habitatkaart habitattypes 1330_hpr en 1310_p
als respectievelijk tweede en derde habitat. Tijdens het terreinbezoek zijn echter geen
kenmerkende soorten waargenomen die wijzen op de aanwezigheid van deze
habitattypes.

Regionaal belangrijk biotoop rietland
Langs de oevers van de eutrofe plas (bufferbekken) in aandachtszone 2 komen
rietgordels voor (Figuur 72). Hier werden ondermeer Riet, Grote brandnetel,
Watermunt, Pijptorkruid, Biezeknoppen, Krulzuring en Blaartrekkende boterbloem
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vastgesteld. Ook in de sloten van aandachtszone 1 komen rietgordels voor. Dit
betreffen echter zeer monotone vegetaties. Op vlak van avifauna werd een zingend
mannetje Rietzanger waargenomen.
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4.1.7 Romboutswerve West en Oost (Damme)
4.1.7.1

Organisatie van het oppervlaktewatersysteem

Het stroomgebied van de Romboutswerve-ader (Figuur 76, Figuur 77) maakt net zoals
dat van de Ronsaardbeek deel uit van de Zwin-polder. De Romboutswerve-ader (2de
categorie) stroomt ten westen van de Damse Vaart, loopt grotendeels parallel met
deze vaart in noordoostelijke richting, om uiteindelijk het Afleidingskanaal te volgen in
noordwestelijke richting en ter hoogte van de Koolkerkesteenweg af te wateren in het
Leopoldkanaal.

Figuur 73: Romboutswerve-ader vlak bij Damme (links), en ter hoogte van peilschaal N, vlak bij
het Afleidingskanaal (rechts).

Ten westen van Damme wordt de Romboutswerve-ader gevoed door verschillende
afwateringsgrachten en zijbeekjes, die water aanvoeren vanuit noordwestelijke en
westelijke richtingen.
Bevloeiing van het stroomgebied van de Romboutswerve-ader gebeurt vanuit de
Damse Vaart via 3 waterinname-punten. Voor het gebied ten westen van Damme is er
een captatiepunt ten zuiden van het Fort van Beieren (op de Romboutswerveader) en
één ongeveer 500 m ten zuidwesten van de Damse stadswallen.
In de zone ten noordoosten van Damme wordt de Romboutswerve-ader gevoed door
verschillende afwateringsgrachten en zijbeekjes, die water aanvoeren, voornamelijk
vanuit noordwestelijke en westelijke richtingen. Bevloeiing in deze zone gebeurt ‟s
zomers vanuit een afnamepunt op de Damse Vaart.
De Romboutswerve-ader vloeit in noordelijke richting tot bij het Afleidingskanaal, en
loopt daarna parallel aan dat kanaal in noordwestelijke richting tot aan de
Koolkerkesteenweg (N374), waar het water via een sifon onder het Afleidingskanaal
het Leopoldkanaal bereikt. Ter hoogte van deze monding staat de Romboutswerveader via de Reygaertsbeek in verbinding met de Ronsaardbeek (die gelegen is ten
westen van het Romboutswerve-stroomgebied). De oorzaak hiervan is dat er
stroomopwaarts van de uitwatering (stuw) van de Reygaertsbeek een bypass (schuif)
is naar de Romboutswerve-ader. Aangezien de Reygaertsbeek echter door een iets
hoger gelegen terrein stroomt dan de Romboutswerve-ader, zal de uitwisseling tussen
het bekken van de Romboutswerve-ader en de Ronsaardbeek onder normale
omstandigheden echter eerder beperkt zijn.
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Figuur 74: Romboutswerve-ader ter hoogte van de uitwateringsconstructie
Leopoldkanaal (links), en Reygaertsbeek op dezelfde locatie (rechts).

in

het

Figuur 75: Reygaertsbeek (links), en uitwatering van de siphon van Romboutswerveader/Reygaertsbeek in het Leopoldkanaal (rechts).
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Figuur 76: Aandachtsgebied Romboutswerve (Damme): topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen ten noorden van Damme.
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Figuur 77: Aandachtsgebied Romboutswerve: topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen ten noordwesten van Damme.
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Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem

In de de aandachtszone Romboutswerve werden 4 peilschalen en 7 peilbuizen
geplaatst (Tabel 20). Drie peilbuizen (PB 41-43) werden geplaatst over een afstand
van ca. 300 m lang, zodat ze een transect vormen loodrecht op de as van de Damse
Vaart. Hierbij werd 1 peilschaal (PS L) geplaatst op de Romboutswerve-ader. Een
tweede groep van 4 peilbuizen (PB 26-29), werd geplaatst in de hoek die wordt
gevormd door de Damse Vaart en het Afleidingskanaal van de Leie.
Oppervlaktewaterstanden in verschillende waterlopen in deze zone werden gemonitord
d.m.v. 3 peilschalen: op het Leopoldkanaal (PS O), op het Afleidingskanaal (PS M), en
op de Romboutswerve-ader.
Tabel 20. Peilbuizen en peilschalen in de zone Romboutswerve.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

Locatie

PB 41

74042,29

217333,36

2,51

Transect ten noorden van Damme

PB 42

74153,14

217251,56

2,70

Transect ten noorden van Damme

PB 43

74248,91

217181,47

2,53

Transect ten noorden van Damme

PS L

74161,32

216950,65

2,84*

Romboutswerve-ader bij Damme

PS M

74841,31

218075,13

5,03*

Afleidingskanaal van de Leie

PS N

74800,10

218003,67

4,35*

Romboutswerve-ader, bij Afleidingskanaal

PB 26

74555,45

218086,19

2,45**

Bij Afleidingskanaal

PB 27

74682,19

218182,56

2,98

Bij Afleidingskanaal

PB 28

74664,64

218055,75

2,45

Bij Afleidingskanaal

PB 29

74755,62

218020,49

3,39

Bij Afleidingskanaal

PS O

75033,41

218077,43

3,93*

Leopoldkanaal

* Hoogte top van de peillat.
** Inschatting: precieze hoogte niet gekend.

Uit de boringen die bij het plaatsen van de peilbuizen werden uitgevoerd kan het
volgende worden afgeleid:
Het bodemprofiel ter hoogte van Romboutswerve West bestaat uit zand,
afgewisseld met kleiige lagen op variabele diepten;
Ter hoogte van Romboutswerve Oost (dichter bij het Afleidingskanaal) komen
kleiiger bodems voor, met zandige en venige lagen in de ondergrond (vanaf
ca. 1,2 m-mv).
De ondergrond bestaat uit donkergrijs tot bleekgrijs zeer fijn zand, met kleiige
eenheden en kalkzandsteenbanken: het Lid van Oedelem (Formatie van Aalter). Het
zand is kalkhoudend en bevat schelpen. Het Lid van Oedelem behoort tot het LedoPanisiliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (VGM).
Tabel 21. Geologisch typeprofiel, Romboutswerve, Damme.
Van (m)

Tot (m)

Formele stratigrafie

0

22,5

Quartaire stratigrafie

22,5

>29,9

Lid van Oedelem

Bron: DOV, sondering GEO-01/17-S1
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Uit de monitoring van grondwater en oppervlaktewater gedurende de afgelopen 3 jaar
kan het volgende worden vastgesteld (Figuur 82, Figuur 84):
Grondwaterstanden schommelen globaal naargelang het seizoen tussen ca. 11,5 m TAW in de zomer en ca. 2-3 m TAW in de winter;
De hoogste grondwaterstanden werden opgemeten in PB 29 en PB 27, op een
beperkte afstand (ca. 100 m) van het Afleidingskanaal. PB 29 kent ook de
grootste schommeling in grondwaterstanden doorheen het jaar (Figuur 83). De
stijghoogte van het grondwater neemt af naarmate men zich van het
Afleidingskanaal verwijdert (bijvoorbeeld, van PB 28 naar PB 26). PB 26
bevindt zich op ca. 200 m van het Afleidingskanaal.
Grondwaterstanden in de peilbuizen die werden geplaatst in de zone
Romboutswerve West (ca. 1 km van het Afleidingskanaal) komen min of meer
overeen met deze in de hoger vernoemde PB 26 (op ongeveer 200 m van het
kanaal). De gedempte schommelingen in de grondwaterstanden ter hoogte van
deze peilbuizen, suggereren een constante voeding vanuit de omliggende
zones (bvb. vanuit de Damse Vaart, of grondwater uit hoger gelegen gebieden).
Het waterpeil in het Afleidingskanaal van de Leie ter hoogte van de kruising met
de Damse Vaart is voor de gemonitorde periode gemiddeld 2,85 m TAW, wat
opnieuw afwijkt van het streefpeil (3,33 m TAW). Een maximale stand van 3,47
m TAW werd opgemeten eind november 2008 (27/11/2008). De minimale
gemeten waarde bedroeg 2,26 m TAW en dateert van eind maart 2010
(30/03/2010).
Het waterpeil in het Leopoldkanaal ter hoogte van de kruising met de Damse
Vaart is voor de gemonitorde periode gemiddeld 1,57 m TAW; met een
maximum van 2,30 m TAW op 23/06/2008 en een minimum van 1,19 m op
27/04/2010. Het gemiddelde peil is dus licht hoger dan het streefpeil (1,50 m
TAW).
Waterstanden in de waterlopen die afwateren in het Leopoldkanaal liggen
normaalgezien enkele tientallen centimeter hoger dan deze in het
Leopoldkanaal. Enkele keren (5x) echter werd in het Leopoldkanaal een
waterniveau gemeten dat hoger lag dan dat in de Romboutswerve-ader, met
name op volgende data: 13/03/2008, 23/06/2008, 27/11/08, 11/12/08,
27/01/2009).
Het grondwater staat doorheen het jaar relatief hoog. In het oostelijke
Romboutswerve-transect bevindt het zich in de zomer op ongeveer 0,5 m-mv.
In de winter is dit slechts enkele tientallen centimeter. Grondwaterstanden ten
opzichte van het maaiveld variëren sterk afhankelijk van het microreliëf .
De monitoringsdata kunnen worden vergeleken met de modelresultaten van het
regionaal grondwatermodel (Figuur 78, Figuur 79, Figuur 81, Figuur 83). Deze
bevestigen het voedende karakter van het Afleidingskanaal, en suggereren eveneens
waterinfiltratie vanuit de Damse Vaart. Voor de droogste periodes wordt deze voeding
vanuit de richting van de Damse Vaart bevestigd door de gemonitorde peilbuizen: voor
de zomer van 2009 verloopt de stijghoogte in de peilbuizen PB43-PB42-PB41 immers
in dalende lijn.
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Figuur 78: Isolijnen voor de stijghoogte van het grondwater (Quartair) in het gebied rond de
Romboutswerve-ader, bij het Afleidingskanaal.

Figuur 79: Isolijnen voor de stijghoogte van het grondwater (Quartair) in het gebied rond de
Romboutswerve-ader, bij Damme.

De nauwkeurigheid van de voorspelde grondwaterstanden wordt geïllustreerd in
onderstaande tabel (Tabel 22). Bij het opstellen van de verschilkaarten voor de
impactanalyse werd daarom lokaal gewerkt met de reële peilen in plaats van met de
streefpeilen.
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Figuur 80: Gemiddelde grondwaterstanden (m-mv) in het gebied rond Romboutswerve,
volgens het regionaal grondwatermodel, gebaseerd op de huidige streefpeilen.

Tabel 22: Voorspelde versus geobserveerde gemiddelde grondwaterstanden (m TAW) en
foutberekening.
Zone

Peilbuis
PB 26

Monitoring
(m TAW)
1,94

Model
(m TAW)
1,77

Gemiddelde
afwijking (m)
0,17

Absolute
afwijking (m)
0,17

Damme

PB 27

2,18

1,81

0,37

0,37

PB 28

1,94

1,82

0,12

0,12

PB 29

2,32

1,85

0,47

0,47

PS M

2,86

1,90

0,96

0,96

PS N

1,82

1,88

-0,06

0,06

PS O

1,59

1,92

-0,33

0,33

PB 41

1,95

1,74

0,21

0,21

PB 42

2,00

1,76

0,24

0,24

PB 43

1,95

1,77

0,18

0,18

PS L

1,66

1,83

-0,17

0,17
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Figuur 81: Schematische weergave van grondwaterstanden ten opzicht van het maaiveld ter
hoogte van Romboutswerve-Oost, tijdens de zomer (06/06/2008), en tijdens de winter
(09/02/2009). Resultaten van de conductiviteitsmetingen van, uitgevoerd in April 2011 zijn
eveneens aangegeven.
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Figuur 82: Verloop van grondwaterpeilen (m TAW) in het gebied van Romboutswerve, Damme (2008-2010).
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Figuur 83: Verloop van grondwaterpeilen t.o.v. maaiveld in het gebied van Romboutswerve, Damme (2008-2010).
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Figuur 84: Verloop van oppervlaktewaterpeilen (m TAW) in het gebied van Romboutswerve, Damme (2008-2010).
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Verziltingsrelaties in het grondwater

In het kader van deze studie werd de conductiviteit in de aanwezige peilbuizen
opnieuw gemeten. Tevens werd de conductiviteit op de Romboutswerve-ader bepaald
ter hoogte van de peilschalen. De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel
(Tabel 28).
Tabel 23: EC-waarden voor peilbuizen en oppervlaktewater in Romboutswerve, Damme
(*Metingen W&Z, april 2011;**Metingen INBO, september 2010).
Code

EC (µS/cm)

Verziltingstoestand

Opmerkingen

PB 27

866*

Zwak zoet

PB 28

926*

Zwak zoet

PB28

550**

Matig zoet

PB 29

808*

Zwak zoet

PB29

798**

Matig zoet

PB41

312*

Zoet

PB41

322**

Zoet

PB42

403*

Matig zoet

PB42

545**

Matig zoet

PB43

494*

Matig zoet

PB43

635**

Matig zoet

PS L

2710*

Matig brak

Romboutswerve-ader, Damme

PS N

2700*

Matig brak

Romboutswerve-ader, bij AKL

/

610

Matig zoet

AKL

/

766

Matig zoet

Afwateringsgracht l.o. AKL

/

1136

Zwak zoet

Afwateringsgracht l.o. AKL

/

1125

Zwak zoet

Romboutswerve-ader, Damme

/

241

Zoet

Gracht Romboutswerve-Oost

/

216

Zoet

Gracht Romboutswerve Oost

PB open

De gemeten waarden kunnen vergeleken worden met de monitoringsdata van het
grondwatermeetnet op DOV. Hierop worden twee peilbuizen vermeld van de VMMAfdeling Water. Deze bevatten eveneens zwak zoet water(Tabel 29).
Tabel 24: EC-waarden voor grondwater ter hoogte van Romboutswerve, Damme, op basis van
beschikbare recente data op DOV.
Code
093/21/3

093/21/2

Diepte filter
(m-mv)
2,0-2,5

Datum

Verziltingstoestand

09/04/2010

EC
(µS/cm)
930

5,0-5,5

23/04/2010

879

Zwak zoet

2,3-2,8

17/11/2009

1181

Zwak zoet

09/04/2010

1022

Zwak zoet

17/11/2009

1157

Zwak zoet

09/04/2010

1200

Zwak zoet

5,0-5,5
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Uit bovenstaande gegevens kan besloten worden dat het grondwater in het
aandachtsgebied Romboutswerve (Damme) schommelt tussen zoet en zwak zoet. De
kwaliteit van het oppervlaktewater in de Romboutswerve-ader is matig brak. Dit wijst
erop dat de Romboutswerve-ader water met een hoger zoutgehalte doorheen het
aandachtsgebied voert. Dit zoutere water is niet afkomstig van drainage van het
grondwater in de zone zelf, maar vermoedelijke van de gebieden ten noordwesten van
Damme, waar volgens de verziltingskaart bodems voorkomen met verzilt grondwater.

4.1.7.4

Natuurwaarden in de aandachtsgebieden

Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen de aandachtsgebieden „Romboutswerve
habitatrichtlijngebied gelegen (Figuur 85).

Oost

en

West‟

is

geen

Uit Figuur 86 blijkt dat er wel habitats uit Bijlage I van de Habitatrichtlijn voorkomen
binnen de twee aandachtszones, meer bepaald (INBO.A.2010.229):
3150: van nature eutrofe meren met vegetatie van het type
Magnopotamion of Hydrocharition;
- 91E0*: Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
* prioritair habitat
-

Daarnaast komt volgende Habitatrichtlijn Bijlage II-soort voor in het gebied:
- Zoogdieren:
o 1318: Myotis dascyneme – Meervleermuis.
Ook in deze zone worden voor de stadswallen van Damme bijkomende habitattypes in
rekening genomen:
alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae, code 91E0),
overgangs- en trilveen (code 7140).

Ook volgend regionaal belangrijk biotoop wordt in het gebied aangetroffen:
- rbbmr: regionaal belangrijk biotoop rietland.
Romboutswerve Oost en West is bovendien aangeduid als Vogelrichtlijngebied
BE2500932 „Poldercomplex‟ (totale oppervlakte 9.766 ha) voor volgende soorten
(Figuur 85; Tabel 25):
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Tabel 25: Soorten waarvoor het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex werd aangeduid (bron:
http://www.agiv.be/gis/diensten/geo-vlaanderen/)
Populatiegrootte
Min

Max

Aalscholver

Seizoen
Niet broedend Annex I

Bergeend

45

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Blauwborst

3

Broedvogel Annex I

Blauwe Kiekendief 20

30

Niet broedend Annex I

Blauwe Reiger

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Bosruiter
Brandgans

Niet broedend Annex I
500

Bruine Kiekendief

Niet broedend Annex I
Niet broedend Annex I

Dodaars

30

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Dwerggans

2

Niet broedend Annex I

Fuut

10

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Goudplevier

35000

Niet broedend Annex I

Ijsvogel

Niet broedend Annex I

Kemphaan

3000

Niet broedend Annex I

Kleine Rietgans

5500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kleine Zwaan

100

Niet broedend Annex I

Knobbelzwaan

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kolgans

28000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Krakeend

6

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kuifeend

60

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Meerkoet

500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Nonnetje

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Pijlstaart

7

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Rietgans

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Roerdomp

15 (1bp)

Niet broedend Annex I

Roodhalsgans

2

Niet broedend Annex I

Roodkeelduiker

3

Niet broedend Annex I

Slobeend

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Smelleken

10

Niet broedend Annex I

Smient

30000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Tafeleend

140

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Velduil
Wilde Eend

Broedvogel Annex I
850

Wilde Zwaan

Wintergast of doortrekker niet Annex I
Niet broedend Annex I

Wintertaling

15000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Woudaap

1

Broedvogel Annex I

Wulp

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

De beschermde habitats in het VR-gebied zijn
- duinmoerassen;
- oude kleiputten;
- moerasbosjes (aanwezig in de eigenlijke stadsgrachten);
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dijken, kreken en hun oevervegetatie (aanwezig in de eigenlijke stadswallen
als in de omliggende polder);
poldergraslanden en hun microreliëf (maximaal aanwezig in de omliggende
polder).

Figuur 85: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Romboutswerve Oost en
West (Bron: shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON)
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Figuur 86: Voorkomende habitattypes in het Romboutswerve Oost en West

VEN en IVON
In het kader van het VEN is de zone „De Damse Polders‟ (gebiedscode 115) aangeduid
als grote eenheid natuur (GEN) binnen het aandachtsgebied „Romboutswerve Oost en
West‟ (Figuur 85).

Ecotopenkaart
Algemeen
Op de ecotopenkaart (BWK v5.2) staat „Romboutswerve Oost en West‟ grotendeels
aangeduid als waardevolle tot zeer waardevolle habitats, waaronder ook habitattypes
die onder de Habitatrichtlijn vallen (zie hieronder) (Figuur 87). Verder zijn volgende
ecotopen nog aanwezig binnen Romboutswerve Oost en West. Bij de ecotopen binnen
het gebied met een zekere biologische waarde wordt de waardering in italic vermeld.
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Figuur 87: Ecotopenkaart van Romboutswerve Oost en West – Damme (Bron: shapefile BWK
v5.2)

Natura 2000-gebieden
Op Figuur 87 wordt de locatie van de verschillende Natura 2000-habitattypes op basis
van de ecotopenkaart (BWK v5.2) weergegeven.

4.1.7.5

Vaststellingen terreinbezoek

Romboutswerve West – Damme is sterk geassocieerd met de stadwallen van Damme.
Hier zijn relatief recent grote inspanningen gebeurd ten behoeve van
natuurontwikkeling: in het westelijk deel zijn rustgebieden ingericht met uiteenlopende
waardevolle biotopen onder meer moerassige struwelen, rietlanden en weidesystemen.
Planten die in dit gebied gemeld zijn, zijn onder meer de Pluimzegge, Hoge
cyperzegge, Oeverzegge, Wilgenroosje, Hop, Kikkerbeet, Jacobskruiskruid, Wolfspoot,
Gewone brunel, Bitterzoet, Moerasvaren, Kleine en Grote lisdodde. Niet al deze
soorten konden bevestigd worden op het terreinbezoek gezien grote delen van het
gebied moeilijk toegankelijk zijn.
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Figuur 88: Stadswallen van Damme.

Voor de stadswallen onmiddellijk ten noorden van Damme is de historische opbouw
van deze wallen gereconstrueerd, waarbij een vijversysteem met taluds is aangelegd
als een vorm van natuurtechnische milieubouw. Vanuit deze uitgangssituatie ontwikkelt
zich stilaan een zeer waardevol complex met uitgesproeken gradiënten, in het
bijzonder interessant voor flora, avifauna (o.a. rietvogels als Blauwborst, Rietgors,
Rietzanger) en ongewervelden. Een groot deel van dit gebied is toegankelijk gemaakt
voor recreanten.
De meeste delen van dit reservaat konden niet betreden worden, maar informatie van
natuurpunt wijst op het voorkomen van plantensoorten als Grote egelskop, Kikkerbeet,
Wolfspoot en Gewoon blaasjeskruid ter hoogte van de nattste graslanden en
rietkragen. De soortenrijke graslanden herbergen soorten als boerenwormkruid,
duizendblad, sint-janskruid, jacobskruiskruid, Grote ereprijs, Gewoon guichelheil en
Koninginnekruid.
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Figuur 89: Romboutswerve.
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4.1.8 Zuid-over-Lieve (Damme)
4.1.8.1

Organisatie van het oppervlaktewatersysteem

Het gebied van de Zuid-over-Lieve bevindt zich in de Damse Polder (Figuur 94). De
hele aandachtszone is overstromingsgevoelig gebied (AGIV loket watertoets). De Zuidover-Lieve begint als een polderwaterloop ten zuidoosten van Damme, en watert af in
de Lieve, die verder in zuidoostelijke richting loopt. Ter hoogte van de “Konduitput”
komt de Hoge Watering hier bij. Vanaf daar verandert de stroomrichting naar het
noorden, waar de Zuid-over-Lieve uiteindelijk draineert in het Leopoldkanaal (Figuur
90, Figuur 91).
De Maleleie is een waterloop van 2de categorie en watert af in noordelijke richting in
het Zuidervaartje, net ten zuiden van Damme. Het laatste stuk van deze waterloop,
langs de Kerkstraat, is overwelfd.

Figuur 90: Maleleie: stuw (links), en Zuid-over-de-Lieve (rechts) in de omgeving van Damme.

Figuur 91: Stuw op Zuid-over-de-Lieve bij de Konduitput (links), en Hoge Watering bij
Konduitput (rechts).

Een belangrijke waterloop in dit gebied is het Zuidervaartje (Figuur 92). Deze waterloop
van 1ste categorie vormt een stuk van de gracht omheen Damme, en loopt verder
grotendeels parallel met het kanaal Brugge-Sluis. Het Zuidervaartje watert onder
normale omstandigheden gravitair af in het Leopoldkanaal. In Oostkerke is er wel een
pompstation dat toelaat water van het Zuidervaartje in het Afleidingskanaal te pompen.
Dit pompstation werd gebouwd in de jaren ‟70 ten behoeve van de waterkwaliteit.
Tegenwoordig wordt het enkel ingezet bij wasdebieten om water van het
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Zuidervaartje/Leopoldkanaal over te hevelen naar het Afleidingskanaal, dat een betere
lozingscapaciteit heeft.

Figuur 92: Pompgemaal aan de monding van het Zuidervaartje (links) en brug over het
Zuidervaartje bij Damme (rechts).

De Damse Vaart, die zich ten noorden van deze aandachtszone bevindt, wordt
gebruikt voor recreatievaart en hengelsport, en als watervoorraad voor de bevloeiing
van de polders gedurende de zomer. Het kanaal voert geen water door en wordt
gevoed vanuit het kanaal Gent-Oostende ter hoogte van de Dampoortsluis te Brugge,
en via een klein pompgemaal vanuit het Leopoldkanaal t.h.v. de Sifon (Oostkerke). Via
5 captatiepunten op de Damse Vaart wordt de Damse Polder in de zomer bevloeid.
Voor de aandachtszone Zuid-over-Lieve is er een captatiepunt ten noorden van
Damme.

Figuur 93: Damse Vaart ter hoogte van Damme (links), en ten noorden van de Siphon (waar
vanuit het Leopoldkanaal water in de Damse Vaart wordt gepompt (rechts).

Bij de terreinbezoeken werden verschillende regelstructuren vastgesteld op de
(grotere) waterlopen in het gebied van Zuid-over-de-Lieve:
een stuw op de Maleleie (bij het kruispunt Vivensteenweg-Branddijk), bij
peilschaal PS J;
Een stuw op de Zuid-over-de-Lieve, stroomopwaarts van de samenvloeiing met
de Hoge Watering;
Een stuw op de gracht bij PS K.
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Figuur 94: Aandachtsgebied Zuid-over-Lieve (Damme): topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen.
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Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem

In deze aandachtszone werden 5 peilschalen en 5 peilbuizen geplaatst. Twee
peilschalen (PS H‟ en PS H) monitoren de waterpeilen op het Zuidervaartje ter hoogte
van Damme. Op de Zuid-over-de-Lieve, werd peilschaal PS I geplaatst. Peilschaal PS
J monitort het peil in de Maleleie, en PS K dat van de Edebeek.
Vijf peilbuizen (PB30-PB34) werden geplaatst op een transect dat het gebied
doorkruist over een afstand van ongeveer 570 m.
Het moedermateriaal van de bodem is zeer variabel, en bestaat uit zandige en kleiige
afzettingen. Lokaal komen ook veenlagen voor in de diepere bodemhorizonten (bvb.
ter hoogte van PB 30 en 31, op 1,0-1,2 m-mv).
Tabel 26: Peilbuizen en peilschalen in de zone Zuid-over-Lieve, Damme.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

Locatie

PS H

74443,52

216041,2

3,99*

Zuidervaartje, ten oosten van Damme

PS H'

74442,43

216041,85

3,64*

Zuidervaartje, ten oosten van Damme

PB 30

74454,75

216007,7

3,80

Begin WNW-OZO transect

PB 31

74663,496

215861,35

3,12

Transect

PS I

74697,089

215840,84

3,23*

Zuid-over-de-Lieve

PB 32

74737,173

215818,38

2,39

Transect

PB 33

74869,921

215735,35

2,84

Transect

PB 34

74934,195

215696,93

2,46

Einde WNW-OZO transect

PS J

74474,15

215321,66

3,42*

Maleleie, ten zuiden van Damme

PS K

74374,53

214899,01

3,42*

Edebeek, ten zuiden van Damme

* Hoogte top peillat.

Het moedermateriaal van de bodem is zeer variabel, en bestaat uit zandige en kleiige
afzettingen. Lokaal komen ook veenlagen voor in de diepere bodemhorizonten (bvb.
ter hoogte van PB 30 en 31, op 1,0-1,2 m-mv).
In de ondergrond bevindt zich het Lid van Oedelem (Formatie van Aalter): donkergrijs
tot bleekgrijs zeer fijn zand, met kleiige eenheden en kalkzandsteenbanken. Het zand
is kalkhoudend en bevat schelpen (soms zeer veel) o.a. Cardita, Turritella,
Venericardia planicosta. Het Lid van Oedelem behoort tot het Ledo-PanisiliaanBrusseliaan Aquifersysteem (VGM).
Tabel 27. Geologisch typeprofiel, zone Zuid-over-Lieve, Damme.
Van (m)

Tot (m)

Formele stratigrafie

0

22,5

Quartaire stratigrafie

22,5

>29,9

Lid van Oedelem

Bron: DOV, sondering GEO-01/17-S1
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Uit de monitoring van grondwater en oppervlaktewater gedurende de afgelopen 3 jaar
kan het volgende worden vastgesteld (Figuur 95, Figuur 96, Figuur 97):
Globaal zijn grondwaterpeilen lager in de zomer dan in de winter. De
grondwaterstanden variëren tussen 1,4 en 2,6 m TAW. Afhankelijk van de
locatie in het microreliëf komt dit overeen met een grondwaterstand tussen ca
0,05 en 0,75 m-mv voor de vochtige periodes, en ca. 1,0 à 2,5 m-mv voor de
droge periodes. De vochtigste zones komen voor op de laagst gelegen plaatsen
(cf. PB 32, 33 en 34 t.o.v. PB30 en 31). Peilbuizen 33 en 34 bevinden zich in
een zone waar het grondwater zich bevindt op geringe diepte onder het
maaiveld, en schommelingen inzake de grondwaterstand eerder beperkt zijn. In
deze zone stroomt vanuit de omliggende gebieden grondwater toe, wat leidt tot
kwel. De contouren van de nattere zone, die zich verder naar het zuidoosten
uitstrekt, en de grondwaterstromingsrichtingen, komen ook naar voor uit de
gesimuleerde grondwaterstand t.o.v. maaiveld (Figuur 98).
Er zijn voor de gemonitorde periode 2 extreem hoge waterstanden gemeten,
eind Mei 2009 en begin Augustus 2010. Deze komen overeen met extreme
waterstanden in de waterlopen.
Normale waterstanden in de waterlopen variëren tussen ca. 1,5 m TAW voor de
Zuidervaart en ca. 2,0 m TAW voor de Maleleie. Waterstanden ter hoogte van
de peilschalen op de Zuid-over-Lieve en Edebeek liggen over het algemeen
tussen de twee voorgaande in. Het gemiddelde peil voor de Zuid-over-Lieve
bedraagt 1,91 m TAW.
Pieken op de waterlopen werden waargenomen eind december 2008 (ca. 2,3 m
TAW), eind mei 2009 (ca. 3,5 m TAW), eind november 2009 (ca. 2,2 m TAW)
en eind juli 2010 (ca. 3,2 m TAW). Bij deze extreme waterstanden stond
minstens een deel van het gebied onder water.

Figuur 95: Verloop van grondwaterpeilen (m TAW) in het gebied van Zuid-over-Lieve, Damme
(2008-2010).
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Figuur 96: Verloop van grondwaterpeilen (m-mv) in het gebied van Zuid-over-Lieve, Damme
(2008-2010).

Maleleie
Edebeek

Z-over-Lieve

Zuidervaartje

Figuur 97: Verloop van oppervlaktewaterpeilen (m TAW) in het gebied van Zuid-over-Lieve,
Damme (2008-2010).
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Figuur 98: Gemiddelde grondwaterstand t.o.v. maaiveld in het gebied rond de Zuid-overLieve (Damme), volgens het regionaal grondwatermodel (uitgaande van de huidige
streefpeilen).

Grondwaterstanden en oppervlaktewaterstanden lijken in dit aandachtsgebied sterk
aan elkaar gekoppeld. Vooral de Maleleie en de Zuid-over-Lieve zijn van belang.
Pieken op de Zuid-over-Lieve, die centraal doorheen dit gebied stroomt, gaan gepaard
met hogere grondwaterstanden. De Edebeek en het Zuidevaartje hebben weinig of
geen invloed op de drainage van het aandachtsgebied.
Aangezien er verschillende regelstructuren op de waterlopen aanwezig zijn, zowel op
de
Maleleie
als
stroomwafwaarts
op
de
Zuid-over-Lieve,
hebben
debietsschommelingen op waterlopen in omliggende gebieden weinig invloed op de
grondwaterstanden in deze zone.

4.1.8.3

Verziltingsrelaties in het grondwater

In het kader van deze studie werd de conductiviteit in de aanwezige peilbuizen
opnieuw gemeten. Tevens werd de conductiviteit in de waterlopen ter hoogte van de
peilschalen bepaald. De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel (Tabel 28).
Tabel 28: EC-waarden voor peilbuizen in Zuid-over-Lieve, Damme (April 2011).
Code

EC (µS/cm)

Verziltingstoestand

Opmerkingen

PS H

904

Zwak zoet

Zuidervaartje

PB 30

679

Matig zoet
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Code

EC (µS/cm)

Verziltingstoestand

Opmerkingen

PB 31

1378

Zwak zoet

PS I

1040

Zwak zoet

PB 32

1461

Zwak zoet

PB 33

667

Matig zoet

PB 34

1069

Zwak zoet

Zonder nr.

2270

Matig brak

Zuid-over-de-Lieve

PS J

682

Matig zoet

Maleleie

PS K

2970

Matig brak

Edebeek

Zuid-over-de-Lieve

PB open

De gemeten waarden kunnen vergeleken worden met de monitoringsdata van het
grondwatermeetnet op DOV. Hierop wordt één peilbuis vermeld van de VMM-Afdeling
Water. Deze bevat eveneens zwak zoet tot brak water (Tabel 29). Het zoutgehalte is
duidelijk lager in de nattere wintermaanden.
Tabel 29: EC-waarden voor grondwater in Zuid-over-Lieve, Damme, op basis van beschikbare
recente data op DOV.
Code
091/21/2

Diepte filter
(m-mv)
1,8-2,3

3,0-3,5

5,5-6,0

Datum

Verziltingstoestand

17/11/2009

EC
(µS/cm)
1151

09/04/2010

4010

Brak

17/11/2009

1070

Zwak zoet

09/04/2010

3010

Brak

17/11/2009

1055

Zwak zoet

09/04/2010

903

Zwak zoet

Zwak zoet

De verziltingstoestand van het oppervlaktewater wordt gemonitord door de VMM. In de
buurt van de Zuid-over-Lieve in Damme is er een meetpunt op het Zuidervaartje.
Hieruit blijkt dat dit water matig zoet is.
Tabel 30: Gemiddelde EC-waarden voor oppervlaktewater in Zuid-over-Lieve, Damme (meetnet
Brugse Polders, VMM, maandelijkse metingen, 2009-2010).
Code

Waterloop

881000

Zuidervaartje

EC
(µS/cm)
746

Verziltingstoestand
Matig zoet

Uit bovenstaande gegevens kan besloten worden dat het grondwater in het
aandachtsgebied Zuid-over-Lieve (Damme) schommelt tussen zwak zoet en brak. De
kwaliteit van het oppervlaktewater in de waterlopen varieert van matig zoet tot matig
brak, wat overeenkomt met een “verdunde vorm” van het grondwater. Deze verdunning
komt tot stand door toevoeging van afstromend regenwater, enerzijds. Anderzijds
wordt er, bijvoorbeeld door de Maleleie, ook zoet drainagewater uit meer zuidelijk
gelegen gebieden rond Brugge aangevoerd. Het water in de Edebeek bevat het
hoogste zoutgehalte. Uit de verziltingskaart blijkt dat de Edebeek een gebied doorsnijdt
waar zout grondwater op geringe diepte aanwezig is.
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Natuurwaarden in de aandachtsgebieden

Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen het aandachtsgebied „Zuid-Lieve-Over Damme‟ is het habitatrichtlijngebied
SBZ-H BE2500002 „Polders‟ gelegen (Figuur 99). Het habitatrichtlijngebied beslaat
een totale oppervlakte van 1.866 ha. Het habitatrichtlijngebied is aangeduid voor
volgende habitats, waarvan de habitats die in het aandachtsgebied voorkomen in vet
zijn aangeduid (INBO.A.2010.229) (Figuur 100):
1310: Éénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicorniasoorten en andere zoutminnende planten;
- 1330: Atlantische schorren (Glauco-Puccinillietalia maritimae);
- 6410: Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem
(Molinion caeruleae);
- 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones;
- 91E0*: Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae).
* prioritair habitat
-

Verder komen ook nog volgende habitattypes in het gebied voor:
- 3150: van nature eutrofe meren met vegetatie van het type
Magnopotamion of Hydrocharition;
- 6510: laaggelegen schraal hooiland - glanshaver- en grote vossestaartgrasland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
Voor de stadswallen van Damme worden bijkomende habitattypes in rekening
genomen:
alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae, code 91E0),
overgangs- en trilveen (code 7140).
Daarnaast is volgende soort aangeduid in het Habitatrichtlijngebied:
- Zoogdieren:
o 1318: Myotis dascyneme – Meervleermuis.
Ook de Bijlage II-soort van de Habitatrichtlijn Kamsalamander (1166) wordt in het
gebied aangetroffen.
Ook regionaal belangrijke biotopen worden in het gebied aangetroffen:
rbbmr: regionaal belangrijk biotoop rietland;
rbbah: zilte wateren.
Zuid-over-Lieve Damme is bovendien aangeduid als Vogelrichtlijngebied BE2500932
„Poldercomplex‟ (totale oppervlakte 9.766 ha) voor volgende soorten (Figuur 99):
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Tabel 31: Soorten, waarvoor het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex werd aangeduid (Bron:
http://www.agiv.be/gis/diensten/geo-vlaanderen/)
Populatiegrootte
Min

Max

Aalscholver

Seizoen
Niet broedend Annex I

Bergeend

45

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Blauwborst

3

Broedvogel Annex I

Blauwe Kiekendief 20

30

Niet broedend Annex I

Blauwe Reiger

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Bosruiter
Brandgans

Niet broedend Annex I
500

Bruine Kiekendief

Niet broedend Annex I
Niet broedend Annex I

Dodaars

30

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Dwerggans

2

Niet broedend Annex I

Fuut

10

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Goudplevier

35000

Niet broedend Annex I

Ijsvogel

Niet broedend Annex I

Kemphaan

3000

Niet broedend Annex I

Kleine Rietgans

5500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kleine Zwaan

100

Niet broedend Annex I

Knobbelzwaan

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kolgans

28000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Krakeend

6

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kuifeend

60

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Meerkoet

500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Nonnetje

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Pijlstaart

7

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Rietgans

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Roerdomp

15 (1bp)

Niet broedend Annex I

Roodhalsgans

2

Niet broedend Annex I

Roodkeelduiker

3

Niet broedend Annex I

Slobeend

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Smelleken

10

Niet broedend Annex I

Smient

30000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Tafeleend

140

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Velduil
Wilde Eend

Broedvogel Annex I
850

Wilde Zwaan

Wintergast of doortrekker niet Annex I
Niet broedend Annex I

Wintertaling

15000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Woudaap

1

Broedvogel Annex I

Wulp

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

De beschermde habitats in het VR-gebied zijn
- duinmoerassen;
- oude kleiputten;
- moerasbosjes (aanwezig in de eigenlijke stadsgrachten);
- dijken, kreken en hun oevervegetatie (aanwezig in de eigenlijke stadswallen
als in de omliggende polder);
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poldergraslanden en hun microreliëf (maximaal aanwezig in de omliggende
polder).

Figuur 99: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Zuid-over-Lieve Damme (Bron:
shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON)
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Figuur 100: Voorkomende habitattypes in het Zuid-over-Lieve Damme (Bron: Habitatkaart v5.2
(Paelinckx et al., 2009), BWK v5.2)

VEN en IVON
In het kader van het VEN is de zone „De Damse Polders‟ (gebiedscode 115) aangeduid
als grote eenheid natuur (GEN) binnen het aandachtsgebied „Zuid-over-Lieve Damme‟
(Figuur 99).

Ecotopenkaart
Algemeen
Op de ecotopenkaart (BWK v5.2) staat „Zuid-over-Lieve Damme‟ grotendeels
aangeduid als waardevolle tot zeer waardevolle habitats, die onder de Habitatrichtlijn
vallen (zie hieronder) (Figuur 101).

Natura 2000-gebieden
Op Figuur 100 wordt de locatie van de verschillende Natura 2000-habitattypes op
basis van de ecotopenkaart (BWK v5.2) weergegeven.
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C

B

A

Figuur 101: Ecotopenkaart voor Zuid-over-Lieve Damme (Bron: shapefile BWK v5.2) met aanduiding van de aandachtszones voor het terreinbezoek
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Vaststellingen terreinbezoek

Bijzonder beschermingsstatuut
Voor de stadswallen van Damme worden bijkomende habitattypes in rekening
genomen:
alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae, code 91E0),
overgangs- en trilveen (code 7140).
Daarnaast bevinden zich in het gebied ook sloten met plaatselijk het regionaal
belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr).
Ecotopen
De Biologische waarderingskaart duidt verschillende weilanden als biologisch
waardevol tot zeer waardevol aan. De gebieden waar deze percelen zich bevinden zijn
bezocht (Figuur 101):
Gebied A: plas en vochtige weilanden ten zuiden van de Branddijk en
Bonemstraat;
Gebied B: vochtige weilanden, sloten en visvijver rond Zuid-over-Lieve;
Gebied C: zuidoostelijke stadswallen Damme.
Gebied A omvat een plas met rietland, struwelen en schorren ingebed in een complex
van biologisch waardevolle tot zeer waardevolle weilanden. Typisch voor deze regio
zorgt het microreliëf voor plaatselijke gradiënten tussen nat en droog. Het lokale belang
van dit systeem voor vogels wordt onderstreept door waarnemingen van onder meer
Grutto, Kluut, Sholekster en Bergeend.
Op het weilandcomplex met relicten van halfnatuurlijke graslanden zijn soorten
aangetroffen als Gele lis, Kruipende boterbloem, Ruwe bies en Echte koekoeksbloem.
Sommige sloten hebben een uitgesproken nitrofiele flora gedomineerd door Grote
brandnetel en Braam, terwijl deze soorten in andere sloten vrijwel afwezig zijn. Waar
dit het geval is wordt een iets diversere flora aangetroffen met onder meer fluitenkruid,
peen, witte dovenetel, zevenblad, riet, oeverzegge, ijle dravik, braam (sporadisch),
smeerwortel, scherpe boterbloem, heermoes, echte koekoeksbloem, kropaar,
nachtsilene, hondsdraf.
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Figuur 102: Luchtfoto van plas met rietland en schorre (bron: digitalglobe).

Figuur 103: Plas met rietland en schorre in gebied A.

Binnen gebied B zijn de weilanden bezocht tussen de Branddijk, de visvijver en Zuidover-Lieve. De sloten in dit gebied omvatten goed ontwikkelde Phragmition-vegetaties.
Op iets minder natte delen vindt men onder meer geknikte vossenstaart,
moerasvergeet-me-nietje,
herderstasje,
schijfkamille,
kruipende
boterbloem,
blaartrekkende boterbloem en pinksterbloem.
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Figuur 104: Zuid-over-Lieve: Phragmition.

Figuur 105: Grasland met geknikte vossenstaart, kruipende en blaartrekkende boterbloem en
echte koekoeksbloem.

In gebied C zijn ter hoogte van de stadswallen kommen met goed ontwikkelde
rietlanden aangetroffen. Op de schouders ervan treft men graslanden onder
begrazingsbeheer, aangegeven op de BWK als soortenrijk permanent cultuurgrasland.
Aan de randen van het rietland zijn wilgenstruwelen aangetroffen. Ondanks de
nabijheid tot het centrum van Damme zijn de rietlanden relatief rustig. Verschillende
zangposten van Kleine karekiet zijn waargenomen, alsook enkele nesten van
Knobbelzwaan.
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Figuur 106: Rietlanden met wilgenstruwelen (links) ter hoogte van stadswallen.
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4.1.9 Vuile Vaart (Damme)
4.1.9.1

Organisatie van het oppervlaktewatersysteem

De Zwinnevaart/Eienbroekvaart (1ste categorie) draineert samen met de Isabellavaart
(1ste categorie) meer dan 80% van de Zwinpolder ten oosten van het Leopoldkanaal
(Zwin-polder, 2010). De Zwinnevaart vindt, zoals de Isabellavaart, zijn oorsprong ter
hoogte van de Kleine Geul, net ten zuiden van de Hazegraspolder, en stroomt in
zuidwestelijke richting, min of meer parallel met de Damse Vaart (Figuur 24, Figuur
65).
Verschillende kleinere drainerende polderwaterlopen sluiten aan op de
Zwinnevaart/Eienbroekvaart. Ten noorden van de aandachtszone “Vuile vaart” is er
bijvoorbeeld de Hoekevaart (2de categorie), die zijn oorsprong vindt bij Sint-Donaas,
waar hij ook in verbinding staat met het kanaal Brugge-Sluis (Damse Vaart). Een
tweede belangrijke ader is de Vuile Vaart (3de categorie) (Figuur 65), die bij Hoeke
begint, en overgaat in de Moerader (2de categorie), die uiteindelijk uitmondt in het
Leopoldkanaal. De Vuile Vaart/Moerader kent een zuid-zuidoostelijk verloop, min of
meer parallel aan de Damse Vaart, en is hier niet meer dan enkele honderden meters
van verwijderd.

Figuur 107: Vuile Vaart ter hoogte van de Krinkeldijk te Hoeke (links) en polderwaterloop bij het
Polderhof (rechts).

Het gebied rond de Vuile Vaart wordt bij droogte gevoed door een bevloeiingspunt op
de Damse Vaart ter hoogte van de Zaalkeetstraat/Krinkeldijk. Ook de Moerader
ontvangt water via een innamepunt op de Damse Vaart, op ongeveer 150 m afstand
van de kruising van Damse Vaart en Leopoldkanaal.

B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

150

Ecohydrologische studie Seine-Schelde West

Ecorem n.v.

Figuur 108: Aandachtsgebied Vuile Vaart (Damme): topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen.
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Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem

Bij de Vuile Vaart werden 4 peilbuizen geplaatst (PB12-15, Figuur 108), over een
afstand van ca. 500 m. PB 15 staat op ca. 170 m van de Vuile Vaart en op ca. 560 m
van de Damse Vaart.
Eén peilschaal werd geplaatst op één van de afwateringsgrachten (PS Q), en één op
de centraal gelegen waterpartij (PS P).
Tabel 32. Peilbuizen in de zone Vuile Vaart.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

Locatie

PB 12

76071,31

220600,33

2,68

Transect Vuile Vaart

PS P

76146,87

220440,34

3,70*

Peilschaal vijver

PB 13

76174,24

220382,99

PS Q

76177,14

220259,75

PB 14

76255,02

220254,59

PB 15

76399,52

220212,33

Transect Vuile Vaart
3,69*

Peilschaal gracht
Transect Vuile Vaart

2,75

Transect Vuile Vaart

* Hoogte top peillat

De bodem is aan de oppervlakte eerder kleiig, terwijl er in de diepere horizonten ook
zandige afzettingen en venige lagen voorkomen (vanaf 1,5 m-mv).
De dikte van de quartaire afzettingen is meer dan 25 m (zie bvb. type-profiel op DOV,
GEO-02/59-S4). Van noord naar zuid komen in de ondergrond volgende afzettingen
voor onder de quartaire deklagen:
Lid van Ursel (= Formatie van Maldegem): grijsblauwe tot blauwe klei. Deze
afzetting maakt deel uit van het Bartoon Aquitardsysteem (VGM);
Lid van Asse (=Formatie van Maldegem): groengrijze klei, zandhoudend, sterk
glauconiethoudend, plaatselijk grof glauconietzand ('bande noir'). Ook deze
afzetting behoort tot het Bartoon Aquitardsysteem (VGM);
Lid van Wemmel (= Formatie van Maldegem): grijs tot groen fijn zand,
kleihoudend, glauconiethoudend, basisgordel met Nummulites wemmelensis.
Behoort tot het Ledo-Panisiliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (VGM);
Lid van Oedelem (= Formatie van Aalter): donkergrijs tot bleekgrijs zeer fijn
zand, kleiige eenheden, kalkzandsteenbanken, kalkhoudend, schelpen (soms
zeer veel) o.a. Cardita, Turritella, Venericardia planicosta. Dit lid maakt deel uit
van het Ledo-Panisiliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (VGM))
Uit de monitoring van grondwater en oppervlaktewater gedurende de afgelopen 3 jaar
kan het volgende worden vastgesteld (Figuur 109, Figuur 110, Figuur 111):
Grondwaterniveaus schommelen voor PB 12, PB 13 en PB 15 tussen ca. 1,25
m TAW en ca. 2,25 m TAW, afhankelijk van het seizoen. De iets hoger
geplaatste peilbuis PB14 vertoont in de winter een hogere absolute
grondwaterstand (met een gemeten maximum van 3,38 m TAW).
Grondwaterstanden in PB 12 en PB 15 hebben een heel gelijkaardig verloop;
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De gemiddelde grondwaterstanden voor peilbuizen PB 12, 13 en 15 over de
gemonitorde periode zijn respectievelijk 2,11 m TAW, 2,28 m TAW en 2,16 m
TAW;
Ten opzichte van het maaiveld schommelt de grondwaterstand tussen ca.
0,45 m en ca. 1,45 m diepte (Figuur 112);
De stand van het oppervlaktewater in de centraal gelegen vijver is vrij
constant en gemiddeld 2,06 m TAW. Er komen wel 3 uitschieters voor: op
10/04/2008, 11/12/2008 en 01/12/2009. Deze lijken gelinkt aan verhoogde
grondwaterstanden in dezelfde periodes;
De stand van het oppervlaktewater in de gracht schommelt meer dan dat in de
vijver, en is soms lager, maar meestal hoger ten opzichte hiervan. De
gemiddelde waterstand voor de gemonitorde periode bedraagt 2,08 m TAW.

Figuur 109: Verloop van grondwaterpeilen (m TAW) in het gebied van de Vuile Vaart, Damme
(2008-2010).

De grondwaterstanden schommelen rond het gemiddelde peil in de grachten. Dit
betekent dat de deze grachten zowel een drainerende als een voedende functie
kunnen vervullen en dat grondwaterstromingsrichtingen dus kunnen variëren al naar
gelang deze functie. Voeding van de grachten, wanneer ze worden ingezet voor
irrigatie, is afkomstig van captatiepunten op de Damse Vaart.
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Figuur 110: Verloop van grondwaterpeilen (m-mv) in het gebied van de Vuile Vaart, Damme
(2008-2010).

Figuur 111: Verloop van oppervlaktewaterpeilen (m TAW) in het gebied rond de Vuile Vaart,
Damme (2008-2010). Ter illustratie wordt het peil van de Vuile Vaart in Westkapelle (enkele
kilometers stroomopwaarts) eveneens weergegeven.
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Verziltingsrelaties in het grondwater

In het kader van deze studie werd de conductiviteit in de aanwezige peilbuizen
opnieuw gemeten. Tevens werd de conductiviteit in de waterlopen ter hoogte van de
peilschalen bepaald. De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel (Tabel 28).
Tabel 33: EC-waarden voor peilbuizen het gebied rond de Vuile Vaart, Damme (*Metingen
W&Z, april 2011; **Metingen INBO, september 2010).
Code

EC (µS/cm)

Verziltingstoestand

Opmerkingen

PB 12

786*

Matig zoet

PB12

770**

Mattig zoet

PB13

-

-

peilbuis verdwenen

PB14

-

-

peilbuis verdwenen

PB15

1543*

Zwak zoet

PB open (invloed neerslag?)

PB15

1639**

Matig brak

PS P

14450*

Matig zout

vijver, straatkant

15850*

Matig zout

vijver, veldkant

6200*

Brak

nabijgelegen gracht

PS Q

-

-

peilbuis verdwenen

/

2240**

Matig brak

straatgracht

/

2150**

Matig brak

straatgracht

/

2190**

Matig brak

gracht langs vijver

/

2870**

Matig brak

vijver

Het grondwatermeetnet op DOV omvat een 2-tal meetpunten in het gebied van de
Vuile Vaart, ten noordoosten van Oostkerke.
Tabel 34: EC-waarden voor grondwater in het gebied rond de Vuile Vaart, Damme, op basis
van beschikbare recente data op DOV.
Code
092/21/2

Diepte filter
(m-mv)
2,5-3,0

4,5-5,0

7,0/7,5

092/21/3

2,75-3,25

4,0-4,5

6,5-7,0

Datum

Verziltingstoestand

13/1/2009

EC
(µS/cm)
904

31/03/2010

975

Zwak zoet

13/11/2009

892

Zwak zoet

31/03/2010

1035

Zwak zoet

13/11/2009

1042

Zwak zoet

31/03/2010

1178

Zwak zoet

13/11/2009

3480

Brak

31/03/2010

6500

Zeer brak

13/11/2009

5550

Brak

31/03/2010

7410

Zeer brak

13/11/2009

6330

Brak

31/03/2010

7740

Zeer brak
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De verziltingstoestand van het oppervlaktewater wordt gemonitord door de VMM op de
Eienbroekvaart in Oostkerke. Hieruit blijkt dat dit water matig zoet is.
Tabel 35: Gemiddelde EC-waarden voor oppervlaktewater in het gebied rond de Vuile Vaart,
Damme (meetnet Brugse Polders, VMM, maandelijkse metingen, 2009-2010).
Code

Waterloop

881000

Eienbroekvaart

EC
(µS/cm)
5667

Verziltingstoestand
Brak

Uit bovenstaande gegevens kan besloten worden dat de saliniteit van het grondwater
in het aandachtsgebied rond de Vuile Vaart schommelt tussen matig zoet en zeer brak.
Diepere grondwaterlagen bevatten hogere zoutgehaltes dan het ondiepe grondwater.
De kwaliteit van het oppervlaktewater in de waterlopen en vijvers is matig brak tot
matig zout. De conductiviteit van het water in de Eienbroekvaart lijkt een hogere
waarde te vertonen voor de conductiviteit dan het ondiepe grondwater in de
aandachtszone rond de Vuile Vaart. Dit kan verklaard worden door het feit dat deze
Vaart water met hogere zoutgehaltes afvoert van verderaf gelegen gebieden in de
noordoostelijke hoek van de Zwinpolder.
Variabiliteit in het zoutgehalte van het oppervlaktewater is deels ook te verklaren door
de verschillende functies die de polderwaterlopen hebben: drainage van (zilter)
grondwater, enerzijds, en aanvoer van (zoeter) irrigatiewater, anderzijds.

Figuur 112: Gemiddelde grondwaterstand t.o.v. maaiveld in het gebied rond de Vuile Vaart,
volgens het regionaal grondwatermodel (uitgaande van de huidige streefpeilen).
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Natuurwaarden in de aandachtsgebieden

Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Er is geen habitatrichtlijngebied gelegen in het aandachtsgebied „Vuile vaart (Damme)‟
(Figuur 113).
Uit Figuur 114 blijkt dat er wel habitats uit Bijlage I van de Habitatrichtlijn en regionaal
belangrijke biotopen voorkomen binnen de twee aandachtszones, meer bepaald:
3150: van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of
Hydrocharition;
91E0*: Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae).
rbbah: regionaal belangrijk biotoop zilte plassen
rbbmr: regionaal belangrijk biotoop rietland.
prioritair habitat
Vuile Vaart (Damme) is bovendien aangeduid als Vogelrichtlijngebied BE2500932
„Poldercomplex‟ (totale oppervlakte 9.766 ha) voor volgende soorten (Figuur 113;
Tabel 36):
Tabel 36: Soorten, waarvoor het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex werd aangeduid
(Bron: http://www.agiv.be/gis/diensten/geo-vlaanderen/)
Populatiegrootte
Min

Max

Aalscholver

Seizoen
Niet broedend Annex I

Bergeend

45

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Blauwborst

3

Broedvogel Annex I

Blauwe Kiekendief 20

30

Niet broedend Annex I

Blauwe Reiger

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Bosruiter
Brandgans

Niet broedend Annex I
500

Bruine Kiekendief

Niet broedend Annex I
Niet broedend Annex I

Dodaars

30

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Dwerggans

2

Niet broedend Annex I

Fuut

10

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Goudplevier

35000

Niet broedend Annex I

Ijsvogel

Niet broedend Annex I

Kemphaan

3000

Niet broedend Annex I

Kleine Rietgans

5500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kleine Zwaan

100

Niet broedend Annex I

Knobbelzwaan

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kolgans

28000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Krakeend

6

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kuifeend

60

Wintergast of doortrekker niet Annex I
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Populatiegrootte
Min
Meerkoet

Max

Seizoen

500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Nonnetje

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Pijlstaart

7

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Rietgans

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Roerdomp

15 (1bp)

Niet broedend Annex I

Roodhalsgans

2

Niet broedend Annex I

Roodkeelduiker

3

Niet broedend Annex I

Slobeend

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Smelleken

10

Niet broedend Annex I

Smient

30000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Tafeleend

140

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Velduil
Wilde Eend

Broedvogel Annex I
850

Wilde Zwaan

Wintergast of doortrekker niet Annex I
Niet broedend Annex I

Wintertaling

15000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Woudaap

1

Broedvogel Annex I

Wulp

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Figuur 113: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Vuile vaart (Damme) (Bron:
shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON)
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Figuur 114: Voorkomende habitattypes in het aandachtsgebied Vuile vaart (Damme) (Bron:
Habitatkaart v5.2 (Paelinckx et al., 2009), BWK v5.2)

VEN en IVON
Er is geen VEN-gebied gelegen in het aandachtsgebied Vuile Vaart (Damme) (Figuur
113).

Ecotopenkaart
Algemeen
Op de ecotopenkaart (BWK v5.2) staat „Vuile Vaart (Damme)‟ grotendeels aangeduid
als waardevolle tot zeer waardevolle habitats, waaronder ook habitattypes die onder de
Habitatrichtlijn vallen (zie hieronder) (Figuur 115). Verder zijn volgende ecotopen nog
aanwezig binnen Vuile Vaart. Bij de ecotopen binnen het gebied met een zekere
biologische waarde wordt de waardering in italic vermeld.
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Figuur 115: Ecotopenkaart van het aandachtsgebied Vuile Vaart (Damme) (Bron: shapefile
BWK v5.2)

Natura 2000-gebieden
Op Figuur 114 wordt de locatie van de verschillende Natura 2000-habitattypes op
basis van de ecotopenkaart (BWK v5.2) weergegeven.
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Vaststellingen terreinbezoek

Aandachtszones binnen de Vuile vaart (Damme) zijn geselecteerd op basis van de
habitattypes die het gevoeligst zijn voor wijzigingen in grondwaterstand en verzilting en
op basis van de zones waar impact verwacht wordt. De ligging van deze
aandachtspercelen is weergegeven op (Figuur 116).

Figuur 116: Ligging aandachtspercelen in Vuile vaart (Damme)

Historische graslanden – kam- en zilverschoongrasland
In alle aandachtszones worden waardevolle historische graslanden aangetroffen
(Figuur 117). In aandachtszone 1 werden kenmerkende en begeleidende soorten
waargenomen van zowel kamgrasland als zilverschoonverbond. Van het
zilverschoonverbond kwamen Fioringras, Zilverschoon, Kamgras, Geknikte
vossenstaart, Slanke waterbies voor. In depressies werden bovendien Platte rus, Valse
voszegge en Ruige zegge aangetroffen. Van het regionaal belangrijk biotoop
kamgrasland werden Kamgras, Gewoon timoteegras, Engels raaigras, Witte klaver,
Gewone hoornbloem, Scherpe en Kruipende boterbloem, Gewone glanshaver,
Gewoon struisgras, Kropaar, Gewoon herderstasje, Kruipertje, Gestreepte witbol en
Veldgerst aangetroffen.
Verder komen ook nog de soorten Akkerdistel, Echte kamille en Beklierde
duizendknoop voor. In de depressies werden sporadisch ook nog Zilte rus, Greppelrus
en Moeraskers waargenomen.
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Verscheidene van deze weilanden werden intensief begraasd door vee. Andere waren
recent gemaaid. Goed ontwikkelde regionale biotopen werden dan ook niet
aangetroffen.
De waarde van deze weilanden voor de fauna blijkt uit waarnemingen van
verschillende Scholeksters, Blauwe reiger, Buizerd en Haas.

Figuur 117: Historische graslanden in aandachtsgebied 1 (links) en 4 (rechts) van Vuile vaart
Damme

Figuur 118: Waarneming van Scholekster en Haas in aandachtszone 1

Eveneens aandachtszone 2 werd begraasd door vee. Hier werden soorten
waargenomen typisch voor het regionaal belangrijk biotoop Kamgrasland, meer
bepaald Kamgras (frequent), Engels raaigras (dominant), Gewoon struisgras, Scherpe
boterbloem, Behaarde boterbloem en Gewoon herderstasje. Voor het
zilverschoonverbond zijn Fioringras, Geknikte vossestaart en Behaarde boterbloem
representatief. Verder werden Akkerdistel en Beklierde duizendknoop waargenomen.
Hier komen eveneens niet de best ontwikkelde historische graslanden voor. Ter hoogte
van deze zone werd een foeragerend mannetje Blauwborst waargenomen in de buurt
van een meidoornhoog.
Ook in aandachtszone 4 komen historische graslanden voor. Er werden verschillende
soorten waargenomen typisch voor een Kamgrasland, zoals Kamgras, Gewoon
timoteegras, Engels raaigras, Gewoon struisgras, Kruipertje en Scherpe boterbloem.
Verder ook nog Akkderistel en Hoog struisgras. Ook hier ging het om een weinig
ontwikkeld, intensief begraasd hooiland.
In aandachtszones 5 en 6 werd het hooiland gedomineerd door Engels raaigras.
Verder kwamen ook Kamgras, Scherpe boterbloem, Gestreepte witbol en Gewoon
struisgras voor. Enkel in het noordelijk deel van aandachtszone 5 werd Kamgras
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abundant aangetroffen. De weilanden in de twee aandachtszones werden beide
intensief begraasd door vee en betroffen dus weinig ontwikkelde Kamgraslanden.

Atlantische schorren - Binnendijkse zilte vegetatie (1330_hpr)
In aandachtszone 1 staat een centraal gelegen grasland aangeduid op de habitatkaart
als zijnde een zwak ontwikkeld zilt grasland (1130u_hpr). Langs de oevers van een
depressie werden volgende soorten waargenomen: Gewone waterbies, Slanke
waterbies, Heen, Perzikkruid, Zilverschoon, Riet, Valse voszegge, Ruige zegge,
Gestreepte witbol, Platte rus, Klein kroos. Één derde van de vegetatie langs de oever
werd gedomineerd door Heen en twee derde door waterbiezen. De enigste sleutelsoort
van dit habitattype, die werd aangetroffen tijdens het terreinbezoek, is Heen. De
aanwezigheid van Valse voszegge, Ruige zegge en Zilverschoon duiden op het
regionaal belangrijk biotoop zilverschoonverbond.
Gezien dit vegetatietype sterk wordt gedomineerd door Heen en er slechts 1
sleutelsoort werd aangetroffen, kan van dit habitattype in gedegradeerde staat
gesproken worden. Één derde van de vegetatie langs de oever werd gedomineerd
door Heen en twee derde door waterbiezen.

Figuur 119: Binnendijkse zilte vegetatie in Vuile vaart Damme

Regionaal belangrijk biotoop zilte plassen (rbbah)
In aandachtszone 3 komt het regionaal belangrijk biotoop zilte plassen voor (Figuur
120). Kenmerkende soorten, die werden waargenomen soorten, zijn Heen en Zulte rus.
Verder werden ook Klein zeegras, Zeegroene rus, Riet en Gewone waterbies
aangetroffen. Dit biotoop is ook van belang voor avifauna, hetgeen te merken was aan
de aanwezigheid van enkele Kluten bij het terreinbezoek (Figuur 121). In de meest
noordelijke zilte plas werd de oevervegetatie gedomineerd door riet.
Volgens de habitatkaart komen ook zilte plassen voor in het zuidoosten van
aandachtszone 1, nl. in de Zwinnevaart/Eienbroekvaart (Figuur 120). Hier werden
echter geen typische soorten van dit regionaal belangrijk biotoop waargenomen.
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Figuur 120: Zilte plassen in aandachtsgebieden 3 en 1 in Vuile vaart (Damme)

De vegetatie langs de oevers van de Hoekevaart in aandachtszone 4 werden
gedomineerd door rietvegetatie (Figuur 122). Er werden geen soorten aangetroffen
typisch voor het regionaal belangrijk biotoop zilte plassen.

Figuur 121: Waarneming Kluut in aandachtsgebied 3
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Regionaal belangrijk biotoop rietland
Langs de oevers van verscheidene plassen, sloten en waterlopen komen rietlanden
voor. Deze worden doorgaans gedomineerd door Riet. Heen wordt ook abundant
aangetroffen. In de rietgordels langs de Hoekevaart werd ook Grote brandnetel
waargenomen.

Figuur 122: Rietvelden langs de oevers in Vuile vaart (Damme)
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4.1.10 Het Geleed (Lapscheure)
4.1.10.1

Organisatie van het oppervlaktewatersysteem

Het huidige Zuid-over-de-Lieve-Geleed (2de categorie) vindt haar oorsprong tegen de
grens met Nederland in de noordelijke hoek van de Damse Polders, en stroomt in
zuidwestelijke richting tot aan het Leopoldkanaal. Op de grens met Nederland bevindt
zich de kreek “het Lapscheurse Gat”.
Het “Lapscheurse Gat” is ontstaan in 1583, wanneer de dijken ten zuiden van Sluis
strategisch werden doorbroken 10 , en het gehele gebied ten zuiden hiervan
overstroomde. Vanaf de vorming van het Lapscheurse Gat mondde het Geleed hierin
uit, i.p.v. in het Zwin. In 1611-1613 werden de Zeedijk en de Sint-Pietersdijk
opgeworpen om de onder water gezette gronden te herwinnen. Door de
herinpolderingen moest onder de Zeedijk tussen het Geleed en het Lapscheurse Gat
een sluis worden gebouwd. Deze sluis spoelde tijdens een zware storm in 1658 weg.
Ze werd vervangen door een nieuw bouwwerk, waarvan de capaciteit echter te gering
bleek. In 1746 werd deze laatste op haar beurt vervangen door de Blauwe Sluis.
Sedert de ingebruikname van het Leopoldskanaal in 1843 is de uitwatering via de
Blauwe Sluis stopgezet.

Figuur 123: Omgeving “Het Geleed” (Lapscheure)

In de zone ten noorden van Lapscheure ontvangt deze polderwaterloop vanuit
verschillende richtingen drainagewater afkomstig van verschillende polders. In de
omgeving van de Damse Vaart zijn ook nog een aantal waterpartijen aanwezig,
gevormd in voormalige kleiputten.
Bevloeiing van het gebied is mogelijk via waterafname op de Damse Vaart, die via een
pompgemaal ter hoogte van de siphon bij het Afleidingskanaal wordt gevoed met water
uit het Leopoldkanaal.

10

www.toerismedamme.be
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Figuur 124: Aandachtsgebied Het Geleed, Lapscheure: topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen.
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Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem

In de de aandachtszone Het Geleed werden 3 peilbuizen en 1 peilschaal geplaatst
(Figuur 124).
Uit de boringen die bij het plaatsen van de peilbuizen werden uitgevoerd blijkt dat de
bodem bestaat uit kleiige afzettingen, bovenop een veenlaag (1,8-2,5 m-mv),
waaronder zich zandiger sedimenten bevinden.
Tabel 37: Peilbuizen en peilschalen in de zone Het Geleed.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

Locatie

PB 55

79642,29

220534,52

3,80*

Ca. 400 m van het Geleed

PB 56

79486,52

220677,33

3,58*

Ca. 175 m van het Geleed

PB 57

79401,17

220777,72

4,03*

Ca. 40 m van het Geleed

PS X

79372,46

220816,92

3,38

Op het Geleed

* enkel hoogte top peilbuis ingemeten (m TAW)
Uit de boringen die bij het plaatsen van de peilbuizen werden uitgevoerd blijkt dat de
bodem bestaat uit kleiige afzettingen, bovenop een veenlaag (1,8-2,5 m-mv),
waaronder zich zandiger sedimenten bevinden.
Van noord naar zuid komen volgende formaties voor onder de quartaire deklagen:
Grijsblauwe tot blauwe klei van het Lid van Ursel (= Formatie van Maldegem,
Bartoon Aquitardsysteem (VGM))
Groengrijze klei, zandhoudend, sterk glauconiethoudend, plaatselijk grof
glauconietzand ('bande noir'), behorend tot het Lid van Asse (=Formatie van
Maldegem, Bartoon Aquitardsysteem (VGM))
Uit de monitoring van grondwater en oppervlaktewater gedurende de afgelopen 3 jaar
kan het volgende worden vastgesteld (Figuur 127):
Grondwaterstanden variëren tussen ca. 1,5 m TAW en ca. 3,5 m TAW.
Seizoenale variaties zijn duidelijk aanwezig. Stijghoogteverschillen zijn klein en
grondwaterstromingsrichtingen variabel.
De opgemeten waterstanden in het Geleed variëren tussen 1,74 m TAW en
2,31 m TAW.
De grondwaterstromingen in het gebied werden gesimuleerd door middel van het
regionaal grondwatermodel. In eerste instantie werd hierbij uitgegaan van een
oppervlaktewaterstand van 1,5 m TAW voor het Geleed. Dit is de waarde die initieel bij
het opstellen van het model waren ingevoerd. Isolijnen voor de grondwaterstijghoogtes uitgaande van deze randvoorwaarde worden weergegeven in Figuur 125.
Uit deze simulatie blijkt dat het Geleed een overwegend drainerende functie heeft.
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Figuur 125: Isolijnen voor de stijghoogte van het grondwater in het gebied van het Geleed
(Lapscheure), uitgaande van een waterstand van 1,5 m TAW in het Geleed..

Aangezien op basis van de monitoringsdata bleek dat de waterstand in het Geleed
eerder rond de 2 m TAW schommelt, werd de simulatie opnieuw uitgevoerd uitgaande
van deze gecorrigeerde oppervlaktewaterstand (Figuur 126). Uit deze kaart lijkt het
voedende karakter van de Damse Vaart door te wegen, en verliest het Geleed een
deel van zijn drainerend karakter. Uit deze oefening blijkt de gevoeligheid van het
regionaal grondwatermodel voor wijzigingen in de randvoorwaarden.
De afwijking van de resultaten uit de 2de simulatie ten opzichte van de geobserveerde
gemiddelde waarden zijn weergegeven in Tabel 38. Hieruit blijkt dat het model de
grondwaterstanden op deze locatie ook met het gecorrigeerd peil in het Geleed nog
steeds onderschat.
Tabel 38: Voorspelde versus geobserveerde gemiddelde grondwaterstanden (m TAW) en
foutberekening.
Zone

Peilbuis
PB 55

Monitoring
(m TAW)
2,39

Model
(m TAW)
1,94

Gemiddelde
afwijking (m)
0,45

Absolute
afwijking (m)
0,45

Het Geleed

PB 56

2,41

1,99

0,42

0,42

PB 57

2,53

2,00

0,53

0,53
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Figuur 126: Isolijnen voor de stijghoogte van het grondwater in het gebied van het Geleed
(Lapscheure), uitgaande van een gecorrigeerde waterstand van 2,0 m TAW in het Geleed..

Figuur 127: Verloop van grondwaterpeilen en oppervlaktewaterpeilen (m TAW) in het gebied
rond het Geleed, Lapscheure (2008-2010).
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Verziltingsrelaties in het grondwater

Enkel de conductiviteit op het Geleed werd gemeten, aangezien de peilbuizen in het
gebied verdwenen waren.
Tabel 39: EC-waarden voor oppervlaktewater bij het Geleed in Lapscheure (*Metingen W&Z,
april 2011;**Metingen INBO, september 2010).
Code

EC (µS/cm)

Verziltingstoestand

PS X

1975*

Matig brak

/

903

Zwak zoet

Opmerkingen

Perceelsgracht

Het grondwatermeetnet op DOV bevat één meetpunt ter hoogte van de het Geleed in
Lapscheure.
Tabel 40: EC-waarden voor grondwater in het gebied rond het Geleed in Lapscheure, op basis
van beschikbare recente data op DOV.
Code
088/21/2

Diepte filter
(m-mv)
2,30-2,80

5,0-5,5

Datum

Verziltingstoestand

13/11/2009

EC
(µS/cm)
758

30/03/2010

1208

Zwak zoet

13/11/2010

664

Matig zoet

30/03/2010

759

Matig zoet

Matig zoet

Uit bovenstaande gegevens kan besloten worden dat het grondwater in Lapscheure
zwak tot matig zoet is. Het oppervlaktewater in het Geleed is matig brak, in de
omliggende grachten is de verzilting van het oppervlaktewater minder sterk.
De verziltingstoestand van het oppervlaktewater wordt door de VMM gemonitord op de
Zevengemete, ter hoogte van de Natiënlaan. De Zevengemete-waterloop loopt parallel
met het Geleed mondt hierin uit ca. 2 km ten westen van Lapscheure.
Tabel 41: Gemiddelde EC-waarden voor oppervlaktewater in Lapscheure (meetnet Brugse
Polders, VMM, maandelijkse metingen, 2009-2010).
Code

Waterloop

8018

Zevengemete

EC
(µS/cm)
5667

Verziltingstoestand
Brak

Uit de bovenstaande data kan worden besloten dat het grondwater ter hoogte van de
aandachtszone in Lapscheure matig tot zwak zoet is. Het oppervlaktewater bevat iets
hogere zoutgehaltes en is matig brak tot brak. Deze gegevens bevestigen de
contouren op de verziltingskaarten, die aangeven dat er ten westen van Lapscheure
(ter hoogte van het meetpunt op de Zevengemete-waterloop) een lens van ondiep
verzilt grondwater voorkomt. Ten noorden en ten oosten van Lapscheure bevindt het
brakke grondwater zich op grotere diepte.
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Natuurwaarden in de aandachtsgebieden

Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen het aandachtsgebied „Het Geleed-Lapscheure‟ is het habitatrichtlijngebied SBZH BE2500002 „Polders‟ gelegen (Figuur 128). Het habitatrichtlijngebied beslaat een
totale oppervlakte van 1.866 ha. Het habitatrichtlijngebied is aangeduid voor volgende
habitats, waarvan de habitats die in het aandachtsgebied voorkomen in vet zijn
aangeduid (Figuur 129):
1310: Éénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicorniasoorten en andere zoutminnende planten;
- 1330: Atlantische schorren (Glauco-Puccinillietalia martimae);
- 6410: Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem
(Molinion caeruleae);
- 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones;
- 91E0*: Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae).
* prioritair habitat
-

De volgende Natura2000-habitattypes worden in het gebied aangetroffen:
- 3150: van nature eutrofe meren met vegetatie van het type
Magnopotamion of Hydrocharition.
- 6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Daarnaast is volgende soort aangeduid in het Habitatrichtlijngebied:
- Zoogdieren:
o 1318: Myotis dascyneme – Meervleermuis.
De volgende regionaal belangrijke biotopen komen voor in het gebied:
- rbbmr: regionaal belangrijke biotoop met rietland
Phragmition-vegetaties;
- rbbah: regionaal belangrijke biotoop zilte plassen.

en

andere

Het Geleed Lapscheure is bovendien aangeduid als Vogelrichtlijngebied BE2500932
„Poldercomplex‟ (totale oppervlakte 9.766 ha) voor volgende soorten (Figuur 128;
Tabel 42):
Tabel 42: Soorten, waarvoor het Vogelrichtlijngebied
http://www.agiv.be/gis/diensten/geo-vlaanderen/)

werd

aangeduid

(Bron:

Populatiegrootte
Min

Max

Aalscholver

Seizoen
Niet broedend Annex I

Bergeend

45

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Blauwborst

3

Broedvogel Annex I
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Populatiegrootte
Min

Max

Seizoen

Blauwe Kiekendief 20

30

Niet broedend Annex I

Blauwe Reiger

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Bosruiter
Brandgans

Niet broedend Annex I
500

Bruine Kiekendief

Niet broedend Annex I
Niet broedend Annex I

Dodaars

30

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Dwerggans

2

Niet broedend Annex I

Fuut

10

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Goudplevier

35000

Niet broedend Annex I

Ijsvogel

Niet broedend Annex I

Kemphaan

3000

Niet broedend Annex I

Kleine Rietgans

5500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kleine Zwaan

100

Niet broedend Annex I

Knobbelzwaan

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kolgans

28000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Krakeend

6

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kuifeend

60

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Meerkoet

500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Nonnetje

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Pijlstaart

7

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Rietgans

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Roerdomp

15 (1bp)

Niet broedend Annex I

Roodhalsgans

2

Niet broedend Annex I

Roodkeelduiker

3

Niet broedend Annex I

Slobeend

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Smelleken

10

Niet broedend Annex I

Smient

30000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Tafeleend

140

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Velduil
Wilde Eend

Broedvogel Annex I
850

Wilde Zwaan

Wintergast of doortrekker niet Annex I
Niet broedend Annex I

Wintertaling

15000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Woudaap

1

Broedvogel Annex I

Wulp

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I
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Figuur 128: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Het Geleed-Lapscheure
(Bron: shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON)

Figuur 129: Voorkomende habitattypes in het aandachtsgebied Het Geleed-Lapscheure (Bron:
Habitatkaart v5.2 (Paelinckx et al., 2009), BWK v5.2)
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VEN en IVON
De volgende VEN-gebieden zijn gelegen in het aandachtsgebied Braambeierhoek
(Dudzele) (Figuur 128):
- GEN „Het Krekengebied Van Lapscheure en Hoeke‟ (code 116);
- GENO „Het Krekengebied van Lapscheure en Hoeke‟ (code 116).

Ecotopenkaart
Algemeen
Op de ecotopenkaart (BWK v5.2) staat „Het Geleed-Lapscheure‟ grotendeels
aangeduid als waardevolle tot zeer waardevolle habitats, waaronder ook habitattypes
die onder de Habitatrichtlijn vallen (zie hieronder) (Figuur 130).

Figuur 130: Ecotopenkaart van het aandachtsgebied Het geleed-Lapscheure (Bron: shapefile
BWK v5.2)

Natura 2000-gebieden
Op Figuur 129 wordt de locatie van de verschillende Natura 2000-habitattypes op
basis van de ecotopenkaart (BWK v5.2) weergegeven.
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Vaststellingen terreinbezoek

Aandachtszones binnen Het Geleed Lapscheure zijn geselecteerd op basis van de
habitattypes die het gevoeligst zijn voor wijzigingen in grondwaterstand en verzilting en
op basis van de zones waar impact verwacht wordt. De ligging van deze
aandachtspercelen is weergegeven op Figuur 148.
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of
Hydrocharition (3150)
In het zuiden van aandachtszone 1 komen drie plassen voor die op de habitatkaart
staan aangeduid als misschien habitatwaardig van nature eutroof meren (gh,3150).
Tijdens het terreinbezoek zijn geen kenmerkende of relict- en overige soorten van dit
habitattype waargenomen. Het water van de plassen was erg troebel, hetgeen ook op
een grote voedselrijkdom wijst. Er werd dan ook geen vegetatie aangetroffen in de
meren.

Figuur 131: Zicht op de zuidwestelijke vijver (links) en op de noordelijke vijver (rechts) in
aandachtszone 1
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Figuur 132: Ligging aandachtspercelen in Het Geleed Lapscheure

Een kleine zone in aandachtszone 2 staat aangeduid als misschien habitatwaardig
habitattype 3150 (gh,m3150) (Figuur 133). Qua watervegetatie zijn enkel Klein kroos
en Glanswier waargenomen. Er komen geen kensoorten van het habitattype 3150 voor
en er kan besloten worden dat dit habitattype hier niet voorkomt. Langs de oevers
werden nog Heen, Moerasvergeet-me-nietje, Rietgras, Zomprus, Greppelrus,
Blaartrekkende boterbloem, Pijptorkruid en zegges (niet te determineren)
waargenomen. Qua fauna werd een biddende visdief waargenomen.
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Figuur 133: Plas in aandachtszone 2 (links) en waarneming biddende Visdief (rechts)

Regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition (rbbmr)
In aandachtszone 1 komen langs de oevers van de eutrofe plassen rietgordels voor.
Over het algemeen zijn dit goed ontwikkelde, maar productieve rietlanden. Riet komt in
alle rietvegetaties dominant voor.
De brede rietgordel in het zuidoosten bestaat ondermeer uit Riet, Harig wilgenroosje,
Gewone braam, Grote brandnetel, Gewone smeerwortel, Akkerdistel, Oeverzegge en
opslag van wilg. Ook in het zuidwesten van aandachtszone 1 komt volgens de
habitatkaart regionaal belangrijk biotoop rietland voor. Soorten, die hier zijn
waargenomen, zijn ondermeer Riet, Rietgras, Harig wilgenroosje, Grote kaardebol,
Gewone braam, Biezeknoppen, Koninginnekruid en Akkerdistel.

Figuur 134: Rietland in zuidoosten (links) en zuidwesten van rechts) van aandachtszone 1

Een vrij ruig en productief rietland komt voor langs de kreek in het natuurreservaat
Platte kreek (aandachtszone 3). Hier kwamen Riet, Harig wilgenroosje, Wolfspoot, en
Waterzuring voor.
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Figuur 135: Rietland in natuurreservaat Platte kreek (aandachtszone 3)

Regionaal belangrijk biotoop zilte wateren (rbbah)
In aandachtszone 1 staat het Zuid-over-de-Lievegeleed aangeduid als regionaal
belangrijk biotoop zilte wateren (Figuur 136). Er werden echter geen kensoorten van
dit biotoop waargenomen tijdens het terreinbezoek. Beide oevers van de waterloop
waren wel begroeid door Riet.

Figuur 136: Zuid-over-Lievegeleed

Dit biotoop wordt wel aangetroffen in het natuurreservaat Platte Kreek op de zuidelijke
oever in aandachtsgebied 3 (Figuur 137). Hier werden ondermeer de kenmerkende
oeverplanten Zilte schijnspurrie, Moeraszoutgras, Zilte rus en Heen waargenomen.
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Verder kwamen Spiesmelde, Valse voszegge, Mattenbies, Riet, Pijptorkruid,
Blaartrekkende boterbloem en Zomprus langs de oevers voor. Op de tredplaatsen
werden Varkensgras, Greppelrus en Grove varkenskers vastgesteld.

Figuur 137: regionaal belangrijk biotoop zilt water in aandachtszone 3

Historische graslanden: Regionaal
Zilverschoongrasland (rbbkam en rbbzil)

belangrijk

biotopen

Kamgrasland

en

Historische graslanden komen voor in aandachtszones 1, 2 en 3. In aandachtszone 1
komt een smalle strook soortenrijk Kamgrasland voor op een weinig gebruikte veldweg
(Figuur 138). Soorten uit het Kamgrasverbond, die werden waargenomen, zijn
Kamgras, Madeliefje, Gewoon timoteegras, Veldgerst, Engels raaigras, Scherpe
boterbloem, Glanshaver, Gestreepte witbol, Kruipertje, Straatgras, Pastinaak, Peen,
Rode en Witte klaver. Verder komen ook Akkerdistel, Ijle dravik, Slipbladige
ooievaarsbek en Biezeknoppen voor. Deze strook staat op de BWK aangeduid als een
complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen met code hp+ (soortenrijk
permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden).

Figuur 138: Kamgrasland in aandachtszone 1 en in het oosten van aandachtszone 2
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Verder komen ook weinig biodiverse Kamgraslanden voor in aandachtszone 2. In het
oosten van aandachtszone 2 werd een weiland aangetroffen dat sterk begraasd werd
door koeien (Figuur 138). Waargenomen soorten zijn onder meer Kamgras, Engels
raaigras (dominant), Kruipertje, Scherpe boterbloem en Akkerdistel.
Het westelijk weiland in aandachtszone 2 werd minder intensief begraasd, had meer
microreliëf en was soortenrijker (Figuur 139). Soorten uit het kamgrasverbond zijn
Kamgras, Gewoon timoteegras, Engels raaigras (dominant), Kruipertje, Kropaar,
Gewoon struisgras, Scherpe boterbloem, Kruipende boterbloem, Rode en Witte klaver.
Verder werden ook nog Geknikte vossestaart, Mannagras en Akkerdistel
waargenomen.

Figuur 139: Kamgrasland in het westen van aandachtszone 2 en in aandachtszone 3

Het kamgrasland gelegen in het Natuurreservaat Platte kreek in aandachtszone 3 was
ook soortenrijk. Kenmerkende soorten zijn Kamgras en Gewoon timoteegras.
Begeleiders zijn Scherpe en Kruipende boterbloem, Engels raaigras, Kropaar,
Kruipertje, Gewoon struisgras, Witte klaver, Grote weegbree, Gewoon herderstasje.
Verder werden ook nog Paardebloem, Schijfkamille, Aardbeiklaver en Echte kamille
aangetroffen.
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4.1.11 Fort Sint-Donaas (Oostkerke)
4.1.11.1

Organisatie van het oppervlaktewatersysteem

Het gebied rond het voormalige Fort Sint-Donaas is gelegen ten noorden van de
Damse Vaart, in de oostelijke hoek van de Zwinpolder. Fort Sint-Donaas werd
gebouwd in het begin van de 17de eeuw en bestond uit een bastion dat omgeven was
door ravelijnen en grachten. Het verdween echter grotendeels toen in het begin van de
19de eeuw de Damse Vaart er doorheen werd gegraven11. Op vandaag zijn er op deze
locatie ten gevolge van deze specifieke historiek wel nog een aantal waterpartijen
aanwezig (Figuur 142). Vanaf Fort Sint-Donaas begint de polderwaterloop die verder
stroomafwaarts naar het westen de Hoekevaart vormt, en die bij Fort Sint-Donaas ook
water vanuit het noorden ontvangt van de “Verloren Kost” (Figuur 140). Toevoer van
water voor bevloeiiing is verder mogelijk vanuit de Damse Vaart.

Figuur 140: Omgeving Fort Sint Donaas (Oostkerke).

Figuur 141: Gemiddelde grondwaterstand t.o.v. maaiveld in het gebied rond Fort Sint-Donaas,
volgens het regionaal grondwatermodel (uitgaande van de huidige streefpeilen).

11

www.damme-online.com
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Figuur 142: Aandachtsgebied Fort Sint-Donaas (Oostkerke): topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen.
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Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem

In de aandachtszone Fort Sint-Donaas werden 2 peilbuizen geplaatst (Figuur 142).
Tabel 43: Peilbuizen en peilschalen in de zone Fort Sint-Donaas.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

Locatie

PB 58

78835,77

222230,50

2,93

Ten N van Mostaartdijk, “Nachtegaal”

PB 59

79007,93

222252,23

3,47

Ten N van Mostaartdijk, “Nachtegaal”

De bodem bestaat uit zandige en kleiige afzettingen bovenop venige afzettingen (vanaf
een diepte van ca. 1,3 m-mv). De veenlaag ligt bovenop zandiger afzettingen die zich
bevinden op 2,1 à 2,8 m-mv.
Van NO naar ZW komen volgende formaties voor:
Grijsblauwe klei: Lid van Zomergem (= Formatie van Maldegem, Bartoon
Aquitardsysteem (VGM))
Grijsblauwe tot blauwe klei: Lid van Ursel (= Formatie van Maldegem, Bartoon
Aquitardsysteem (VGM))
Donkergrijs tot grijsgroen fijn zand met pyrietconcreties, glauconiet- en
glimmers: Lid van Onderdale (= Formatie van Maldegem, Bartoon
Aquitardsysteem (VGM))
Uit de monitoring van grondwater en oppervlaktewater gedurende de afgelopen 3 jaar
kan het volgende worden vastgesteld (Figuur 143):
Grondwaterstanden variëren tussen ca. 1,5 m TAW en ca. 3,3 m TAW, wat
overeenkomet met ca. 0 tot 1,8 m-mv (Figuur 141). Seizoenale variaties zijn
duidelijk aanwezig;
Stijghoogteverschillen zijn klein;
Er zijn ter hoogte van dit aandachtsgebied te weinig peilbuizen aanwezig om
verdere conclusies met betrekking tot grondwaterstromingen en relaties met
oppervlaktewaterdynamiek te trekken.
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Figuur 143: Verloop van grondwaterpeilen (m TAW) in het gebied rond Fort Sint-Donaas,
Oostkerke (2008-2010).

Figuur 144: Verloop van grondwaterpeilen (m-mv) in het gebied rond Fort Sint-Donaas,
Oostkerke (2008-2010).
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Verziltingsrelaties in het grondwater

Op 2 peilbuizen en in 2 afwateringsgrachten werd de conductiviteit van het grondwater
gemeten.
Tabel 44: EC-waarden voor peilbuizen en oppervlaktewater in het gebied rond Fort SintDonaas (*Metingen W&Z, april 2011; **Metingen INBO, september 2010).
Code

EC (µS/cm)

Verziltingstoestand

Opmerkingen

PB 58

724*

Matig zoet

PB 58

813**

Zwak zoet

PB 59

850*

Zwak zoet

PB59

503**

Matig zoet

/

4090**

Brak

Gracht Mostaartdijk

/

7440**

Zeer brak

Verloren Kost

Het grondwatermeetnet op DOV bevat geen meetpunten in de omgeving van Fort SintDonaas.
De verziltingstoestand van het oppervlaktewater wordt door de VMM gemonitord op de
Zevengemete, ter hoogte van de Natiënlaan. De Zevengemete-waterloop loopt parallel
met het Geleed mondt hierin uit ca. 2 km ten westen van Lapscheure.
Tabel 45: Gemiddelde EC-waarden voor oppervlaktewater rond Fort Sint-Donaas (meetnet
Brugse Polders, VMM, maandelijkse metingen, 2009-2010).
Code

Waterloop

1000

Damse Vaart

EC
(µS/cm)
1215

Verziltingstoestand
Zwak zoet

Uit de bovenstaande data kan worden besloten dat het grondwater ter hoogte van Fort
Sint-Donaas matig tot zwak zoet is. Het oppervlaktewater in de Damse Vaart ter
hoogte van de grens met Nederland is zwak zoet. Polderwaterlopen zoals de Verloren
kost en de grachten langs de Mostaartdijk zijn daarentegen brak tot zeer brak.

4.1.11.4

Natuurwaarden in de aandachtsgebieden

Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen het aandachtsgebied „Fort Sint-Donaas (Oostkerke)‟ is het habitatrichtlijngebied
SBZ-H BE2500002 „Polders‟ gelegen (Figuur 145). Het habitatrichtlijngebied beslaat
een totale oppervlakte van 1.866 ha. Het habitatrichtlijngebied is aangeduid voor
volgende habitats, waarvan de habitats die in het aandachtsgebied voorkomen in vet
zijn aangeduid (Figuur 146):
-

1310: Éénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met
Salicornia-soorten en andere zoutminnende planten;
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1330: Atlantische schorren (Glauco-Puccinillietalia martimae);
6410: Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem
(Molinion caeruleae);
- 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones;
- 91E0*: Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae).
* prioritair habitat
-

De volgende Natura2000-habitattypes worden in het gebied aangetroffen:
- 3150: van nature eutrofe meren met vegetatie van het type
Magnopotamion of Hydrocharition.
- 6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Daarnaast is volgende soort aangeduid in het Habitatrichtlijngebied:
- Zoogdieren:
o 1318: Myotis dascyneme – Meervleermuis.
De volgende regionaal belangrijke biotopen komen voor in het gebied:
- rbbmr: regionaal belangrijke biotoop met rietland
Phragmition-vegetaties;
- rbbah: regionaal belangrijke biotoop zilte plassen.

en

andere

Fort Sint-Donaas (Oostkerke) is ook aangeduid als Vogelrichtlijngebied BE2500932
„Poldercomplex‟ (totale oppervlakte 9.766 ha) voor volgende soorten (Figuur 145):
Tabel 46: Soorten, waarvoor het Vogelrichtlijngebied
http://www.agiv.be/gis/diensten/geo-vlaanderen/)

werd

aangeduid

(Bron:

Populatiegrootte
Min

Max

Aalscholver

Seizoen
Niet broedend Annex I

Bergeend

45

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Blauwborst

3

Broedvogel Annex I

Blauwe Kiekendief 20

30

Niet broedend Annex I

Blauwe Reiger

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Bosruiter
Brandgans

Niet broedend Annex I
500

Bruine Kiekendief

Niet broedend Annex I
Niet broedend Annex I

Dodaars

30

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Dwerggans

2

Niet broedend Annex I

Fuut

10

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Goudplevier

35000

Niet broedend Annex I

Ijsvogel

Niet broedend Annex I

Kemphaan

3000

Niet broedend Annex I

Kleine Rietgans

5500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kleine Zwaan

100

Niet broedend Annex I

Knobbelzwaan

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kolgans

28000

Wintergast of doortrekker niet Annex I
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Populatiegrootte
Min

Max

Seizoen

Krakeend

6

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kuifeend

60

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Meerkoet

500

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Nonnetje

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Pijlstaart

7

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Rietgans

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Roerdomp

15 (1bp)

Niet broedend Annex I

Roodhalsgans

2

Niet broedend Annex I

Roodkeelduiker

3

Niet broedend Annex I

Slobeend

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Smelleken

10

Niet broedend Annex I

Smient

30000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Tafeleend

140

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Velduil
Wilde Eend

Broedvogel Annex I
850

Wilde Zwaan

Wintergast of doortrekker niet Annex I
Niet broedend Annex I

Wintertaling

15000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Woudaap

1

Broedvogel Annex I

Wulp

3000

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Figuur 145: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Fort Sint-Donaas (Oostkerke)
(Bron: shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON)
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Figuur 146: Voorkomende habitattypes in het aandachtsgebied Fort Sint-Donaas (Oostkerke)
(Bron: Habitatkaart v5.2 (Paelinckx et al., 2009), BWK v5.2)

VEN en IVON
De volgende VEN-gebieden zijn gelegen in het aandachtsgebied Fort Sint-Donaas
(Oostkerke) (Figuur 128):
- GEN „Het Krekengebied Van Lapscheure en Hoeke‟ (code 116);
- GENO „Het Krekengebied van Lapscheure en Hoeke‟ (code 116).
Ecotopenkaart
Algemeen
Op de ecotopenkaart (BWK v5.2) staat „Fort Sint-Donaas (Oostkerke)‟ grotendeels
aangeduid als waardevolle tot zeer waardevolle habitats, waaronder ook habitattypes
die onder de Habitatrichtlijn vallen (zie hieronder) (Figuur 147).
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Figuur 147: Ecotopenkaart van het aandachtsgebied Fot Sint-Donaas (Oostkerke) (Bron:
shapefile BWK v5.2)

Natura 2000-gebieden
Op Figuur 146 wordt de locatie van de verschillende Natura 2000-habitattypes op
basis van de ecotopenkaart (BWK v5.2) weergegeven.
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Vaststellingen terreinbezoek

Aandachtszones binnen Fort Sint-Donaas zijn geselecteerd op basis van de
habitattypes die het gevoeligst zijn voor wijzigingen in grondwaterstand en verzilting en
op basis van de zones waar impact verwacht wordt. De ligging van deze
aandachtspercelen is weergegeven op (Figuur 148).

Figuur 148: Ligging aandachtspercelen in gebied Fort Sint-Donaas

Éénjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met Salicornia spp. en andere
zoutminnende soorten (1310)
Volgens de habitatkaart komt er een binnendijks gelegen zeekraalvegetatie (1310_pol)
voor in aandachtszone 1 langs de Hoekevaart. Het habitat zou voor 80% uit
zeekraalvegetatie bestaan en voor 20% uit een zwak ontwikkeld zilt grasland
(1330u_hpr). Wegens aanwezigheid van een briesende stier kon dit niet onderzocht
worden.

Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of
Hydrocharition (3150)
In aandachtszone 5 komt volgens de habitatkaart misschien habitatwaardig „van nature
eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition„
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(gh,3150) voor. Tijdens het terreinbezoek werden hier echter geen kenmerkende
soorten vastgesteld en ook geen andere waterplanten (Figuur 149).

Figuur 149: Misschien habitatwaardig habitattype 3150 in Fort Sint-Donaas

Laaggelegen schraal hooiland (6510)
Volgens de habitatkaart kan laaggelegen schraal hooiland voorkomen in
aandachtszones 2 en 6. In aandachtszone 2 zijn geen soorten waargenomen
kenmerkend voor dit habitattype (Figuur 150). Bovendien ging het waarschijnlijk om
een geregeld gemaaide wegberm.
In aandachtszone 6 komt volgens de habitatkaart een zwak ontwikkeld
glanshaverhooiland (6510u_hu) voor (Figuur 150). Op terrein bleek het om een
soortenrijk hooiland te gaan als ondergroei van populierenrijen.
Kenmerkende soorten voor dit habitattype die werden aangetroffen zijn: Glanshaver,
Goudhaver, Knoopkruid, Fluitenkruid, Kattedoorn (RL-K), Rood zwenkgras en
Kraailook (frequent). Bij een te grote voedselrijkdom kan dit vegetatietype overgaan
naar Kamgrasland. Het voorkomen van verscheidene kensoorten van Kamgrasland
wijst hierop, zo ondermeer Kamgras, Madeliefje, Scherpe boterbloem, Gestreepte
witbol, Kruipertje, Klein streepzaad, Kropaar, Rode klaver, Gewone glanshaver en
Goudhaver, Gewoon struisgras, Kattedoorn, Duizendblad en Veldgerst.
Verder werden ook nog Geknikte vossenstaart, Veldzuring, Akkermelkdistel,
Jacobskruiskruid, Gekroesde melkdistel, Zevenblad en Smalle weegbree
waargenomen.
Op basis van de beoordelingsmatrix uit T‟Jollyn et al. (2009) blijkt dat het op vlak van
aantal sleutelsoorten (7) net voldoende scoort en tevens de bedekking door
sleutelsoorten (ca. 50%) wijst op een voldoende staat. Het beperkt voorkomen van
Zevenblad wijst op een matige verruiging. Verder scoort de horizontale structuur goed
omwille van een gelijkmatige aanwezigheid van hoge, middelhoge en lage grassen. Er
is ook geen dominantie van een soort. Kamgras en Kraailook komen beiden wel
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abundant voor. Gezien verscheidene soorten van Kamgrasland voorkomen, is de
voedselrijkdom wellicht te groot.

Figuur 150: Kortgemaaide wegberm in aandachtszone 1 (links) en schraal hooiland in
aandachtszone 6 (rechts)

Figuur 151: Kattedoorn (links) en Kraailook (rechts) in aandachtszone 6.
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Regionaal belangrijk biotoop zilte wateren (rbbah)
Volgens de habitatkaart komt het regionaal belangrijk biotoop zilte wateren voor in de
Hoekevaart (aandachtszones 1, 2 en 3) en in aandachtszone 5.
In en langs de Hoekevaart werd het regionaal belangrijk biotoop zilte plassen niet
aangetroffen (Figuur 152). Soorten, die werden gezien, zijn Blaartrekkende
boterbloem, Behaarde boterbloem, Riet, Biezeknoppen en Grote kaardebol. De
vegetatie werd gedomineerd door Riet. Er werden geen oever- en waterplanten, gezien
die typisch zijn voor dit biotoop. Het water was ook erg troebel.

Figuur 152: Vegetatie langs de Hoekevaart in Fort Sint-Donaas

In aandachtszone 5 komen volgens de habitatkaart verscheidene zilte plassen voor in
de Kleiputten van Fort Sint-Donaas (Figuur 153). De vegetatie langs de oevers van de
plas in het noordwesten bestond uit Valse voszegge, Grote brandnetel,
Koninginnekruid, Gewone smeerwortel en Riet. Er komen dus geen soorten voor die
kenmerkend zijn voor dit biotoop. Langs de oevers van de plas in het noordoosten
werden Heen, Harig wilgenroosje, Koninginnekruid, Grote brandnetel, Kleefkruid, Valse
voszegge, Bitterzoet, Wolfspoot, Waterzuring, Oeverzegge, Grote lisdodde,
Waterzuring en Watermunt vastgesteld. Als kensoort voor dit habitattype werd dus
enkel Heen waargenomen. Qua fauna werden enkele vrouwtjes van de waterjuffer
Lantaarntje waargenomen.

Figuur 153: Noordwestelijke plas (links) en Noordoostelijke plas (rechts) in de Kleiputten van
Fort Sint-Donaas
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Regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)
De oevers van de plassen en waterlopen binnen Fort Sint-Donaas (aandachtszones 1,
2, 3 en 5) worden gekenmerkt door rietvegetaties, gedomineerd door Riet (Figuur
154). Soorten, die werden aangetroffen, zijn ondermeer Grote lisdodde, Riet,
Biezeknoppen, Grote kaardebol, Harig wilgenroosje, Grote brandnetel, Kleefkruid,
Bitterzoet, Waterzuring en Gewone smeerwortel.

Figuur 154: Rietvegetatie centraal gelegen in aandachtszone 5 en brede rietgordels langs de
Hoekevaart in aandachtszone 1.

Volgens de habitatkaart komen grote velden van Rietland voor in aandachtszone 1
langs de Hoekevaart. Dit regionaal belangrijk biotoop werd gedomineerd door Riet.
Verder werden Rietgras, Grote brandnetel, Harig wilgenroosje, Bitterzoet en Gewone
smeerwortel waargenomen.
Verder staan ook rietvelden aangeduid op de habitatkaart in het oosten en in het
westen van aandachtszone 5 (Figuur 155). Het rietland in het westen van
aandachtszone 5 komt voor als ondergroei van een populierenaanplant en is verbost
door opslag van wilgen, meidoorn en es. Soorten, die werden waargenomen, zijn
Boswilg, Kraakwilg, Es, Meidoorn, Wit hoefblad, Koninginnekruid, Gewone brunel,
Gewone smeerwortel, Watermunt en Riet. Een ontwikkelde rietvegetatie werd enkel
nog aangetroffen langs de oevers van de plassen. Verder werd ook Brede
wespenorchis waargenomen (Figuur 155).

Figuur 155: Verbost rietland in aandachtszone 5 en Brede wespenorchis
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Historische graslanden: kam- en zlverschoongrasland (rbbkam en rbbzil)
Historische graslanden komen voor in aandachtszones 1, 3, 4 en 6. In aandachtszone
6 komt een soortenrijk Kamgrasland voor in combinatie met een schraal
glanshaverhooiland (zie bespreking habitattype 6510).
Het grasland in aandachtszone 1 was recent gemaaid, waardoor er slechts enkele
soorten langs de perceelsrand op naam konden gebracht worden en ook niet kan
beoordeeld worden of dit historisch grasland goed ontwikkeld is. Het gaat meer
bepaald om Akkerdistel, Kropaar, Madeliefje, Gewoon timoteegras, Kamgras,
Zilverschoon, Moeraszegge, Scherpe boterbloem, Ruige zegge, Biezeknoppen,
Pijptorkruid, Zomprus, Veldgerst en Watermunt. Qua fauna werden enkele Kievitten
gespot. Uit het zilverschoonverbond komen Zilverschoon, Ruige zegge, Madeliefje,
Watermunt en Kamgras voor. Van kamgrasverbond worden Kamgras, Gewoon
timoteegras, Madeliefje en Kropaar voor.

Figuur 156: Historisch grasland in aandachtszone 1 van Fort Sint-Donaas

In aandachtszone 3 komen volgens de habitatkaart en BWK ook waardevolle
historische graslanden voor (Figuur 157). Soorten van het Kamgrasland zijn Witte
klaver, Scherpe en Kruipende boterbloem, Kruipertje, Straatgras, Engels raaigras,
Kamgras, Zachte dravik, Gestreepte witbol, Kropaar, Gewone hoornbloem,
Duizendblad, Hopklaver, Akkerwinde en Madeliefje. Soort uit het zilverschoonverbond,
die er voorkomen zijn Zilverschoon, Geknikte vossestaart en Kamgras.
Verder werden ook nog Kraailook, Slipbladige ooievaarsbek, Groot kaasjeskruid,
Akkerdistel, Krulzuring, Grote weegbree en Gekroesde melkdistel voor. In de
depressies in het weiland werden Perzikkruid en Mannagras aangetroffen.
Qua fauna werden Ooievaar, Blauwe reiger en een Fazant met jongen gespot.

Figuur 157: Historisch grasland (links overzicht en rechts detail) in aandachtszone 3 van Fort
Sint-Donaas
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In aandachtszone 4 komen volgens de BWK waardevolle graslanden voor. Het
noordelijk grasland werd kort gegraasd door koeien en kon niet verder onderzocht
worden. Het grasland in het zuiden maakt deel uit van het natuurreservaat SintDonaaspolder, in beheer bij Natuurpunt. Hier werden verscheidene soorten van het
regionaal belangrijk biotoop Kamgrasland waargenomen, zoals Kamgras, Zachte
dravik, Kruipertje, Kropaar, Gewone hoornbloem, Scherpe boterbloem, Duizendblad,
Hopklaver en Witte klaver. Verder werden ondermeer nog Akkerdistel, Gekroesde
melkdistel, Speerdistel, Zachte ooievaarsbek, Echte kamille en Kale jonker
waargenomen.

Figuur 158: Historisch grasland in aandachtszone 4
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Impact van toekomstige wijzigingen aan het Afleidingskanaal van de Leie op de
Polders

4.2.1 Te verwachten wijzigingen van het grondwatersysteem volgens het densiteitsafhankelijk lokaal grondwatermodel
4.2.1.1

Uitgangspunt

Een nieuw kanaalsegment zou gegraven worden om de aansluiting te realiseren van
de haven van Zeebrugge op het toekomstige Afleidingskanaal van de Leie.
Verschillende varianten werden voorgesteld:
Variante A: verbinding tussen het Afleidingskanaal van de Leie en het
Boudewijnkanaal;
Variante B: verbinding tussen het Afleidingskanaal en het Zuidelijk insteekdok;
Variante C: verbinding tussen het Afleidingskanaal en de Voorhaven van
Zeebrugge.
In de huidige situatie is het Boudewijnkanaal verzilt, terwijl het Afleidingskanaal van de
Leie bijna over de hele lengte zoet water bevat. Om verzilting van het Afleidingskanaal
van de Leie tegen te gaan zou een sluis van het Duinkerke-type worden voorzien
tussen het nieuwe kanaalsegment en het Boudewijnkanaal of de dokken.
Desalniettemin zou het water aan het einde van het Afleidingskanaal van de Leie licht
brakker worden, en zou het gewijzigde waterpeil in het kanaal resulteren in een hogere
freatische druk vanuit het kanaal op de omliggende polders.

4.2.1.2

Impact van een aansluiting van het Afleidingskanaal op het Zuidelijk Insteekdok
(variant B) op de grondwaterdynamiek in de polders

De effecten van aansluitingsvariant A werden reeds uitvoerig geëvalueerd in de
Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West (IMDC, 2009). Hierbij kon worden
vastgesteld dat het zoutwaterpercentage toeneemt in het bovenste gedeelte van de
freatische watervoerende laag, vooral ter hoogte van het nieuwe verbindingsstuk
tussen het Afleidingskanaal van de Leie en het Boudewijnkanaal en dit tot ongeveer
500 m ten zuiden ervan (Figuur 159, Figuur 160). Ten noorden is de invloed beperkter
door de opbolling van de zoetwaterstijghoogte onder de opgespoten terreinen in het
havengebied en de er aanwezige zoetwaterlens . Ook in het diepere grondwater is 64
jaar na de geplande ingreep op het Afleidingskanaal van de Leie een duidelijke invloed
op de zoetzoutwaterverdeling merkbaar (Figuur 161, Figuur 162).
Er wordt hierbij opgemerkt dat het gaat om effecten zonder abstractie te maken van de
autonome ontwikkeling van het zoet-zoutwaterevenwicht. De autonome ontwikkeling
betreft veranderingen in dit evenwicht tengevolge van de voeding van de
grondwatervoorraden met zoet neerslagwater, de infiltratie van oppervlaktewater met
verschillende kwaliteiten (Afleidingskanaal zoet; Boudewijnkanaal zout) en de drainage
(verwijdering) van zoutwater via het grachtenstel, die optreden zonder de aanleg van
het Seine-Schelde Westkanaal. Simulaties tonen dat de autonome ontwikkeling een
belangrijke bijdrage levert tot de verschuivingen in de zoet-zoutwaterverdeling.
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Figuur 159: Verzilting in het gebied rond Dudzele (in het ondiepe grondwater, 1,5-3,0 m-mv),
over een periode van 64 jaar, zonder ingrepen in het systeem. (Een zoutwater-percentage van
100% komt overeen met een zoutconcentratie van 28 g/l) (IMDC, 2009).

Figuur 160: Verzilting in het gebied rond Dudzele (in het ondiepe grondwater, 1,5-3,0 m-mv),
over een periode van 64 jaar, ten gevolge van de verbinding van het AKL met het
Boudewijnkanaal, volgens variant A. Er is rekening gehouden met zoutwerende maatregelen
aan de sluis (IMDC, 2009).
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Figuur 161: Verzilting in het gebied rond Dudzele (in het diepe grondwater, 7,5-9,0 m-mv), over
een periode van 64 jaar, zonder ingrepen in het systeem. (Een zoutwater-percentage van 100%
komt overeen met een zoutconcentratie van 28 g/l) (IMDC, 2009).

Figuur 162: Verzilting in het gebied rond Dudzele (in het diepe grondwater, 7,5-9,0 m-mv), over
een periode van 64 jaar, ten gevolge van de verbinding van het AKL met het Boudewijnkanaal,
volgens variant A. Er is rekening gehouden met zoutwerende maatregelen aan de sluis (IMDC,
2009).

4.2.1.3

Impact van een aansluiting van het Afleidingskanaal op het Zuidelijk Insteekdok
(variant B) op de grondwaterdynamiek in de polders

Figuur 163 toont de huidige stijghoogte van het ondiepe grondwater in het
modelgebied ten zuiden van de haven van Zeebrugge. Op Figuur 164 is te zien hoe
deze druk verandert wanneer een verbinding wordt gemaakt tussen het
Afleidingskanaal van de Leie en het Zuidelijk Insteekdok. Uit de figuren blijkt het
voedende karakter van de nieuwe aansluiting, waarvan het traject duidelijk herkenbaar
is aan de hogere stijghoogtes. Invloeden zijn echter beperkt tot een relatief smalle
strook langsheen de nieuwe aansluiting en het dubbelkanaal, en resulteren in een
grondwaterstijging van enkele centimeters. Enkel vlak langs het kanaal (<100 m) kan
het verschil oplopen tot enkele 10-tallen centimeters.
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Figuur 163: Gesimuleerde stijghoogtes (m TAW) in de ondiepe watertafel (1,5-3,0 m–mv):
huidige situatie.

Figuur 164: Gesimuleerde stijghoogtes (m TAW) in de ondiepe watertafel ( 1,5-3,0 m–mv):
situatie bij aansluitingsvariant B.
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Eenzelfde oefening kan gemaakt worden voor het diepere grondwater. Figuur 165 en
Figuur 166 stellen de freatische druk voor op een diepte van 7,5 tot 9,0 m-mv,
respectievelijk in de huidige en de gewijzigde situatie. Hieruit blijkt dat effecten in de
diepere grondwaterlagen gebufferd worden en dus minder uitgesproken zijn.
Verschillen blijven desalniettemin duidelijk ter hoogte van het nieuwe kanaalsegment.

Figuur 165: Gesimuleerde stijghoogtes (m TAW) in de diepe watertafel (7,5-9,0 m–mv):
huidige situatie.

Figuur 166: Gesimuleerde stijghoogtes (m TAW) in de diepe watertafel (7,5-9 m-mv): situatie
bij aansluitingsvariant B.
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De gewijzigde waterdruk en de toenemende zoutconcentratie in de verschillende
kanaalsegmenten beïnvloeden de zoet-zoutwater-verdeling in de nabijgelegen
polders. De verzilting kan worden geïllustreerd door het model over een langere
termijn door te rekenen en een aantal momentopnames met elkaar te vergelijken
(Figuur 167).

Braambeierhoek

Figuur 167: Verzilting in het gebied rond Dudzele (ondiep grondwater), over een periode van
64 jaar, ten gevolge van de aansluiting van het Afleidingskanaal van de Leie op de haven van
Zeebrugge volgens variant B.
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Hierbij staat een “zout water percentage” van 100% voor zeewater (of een
zoutconcentratie van 28 g/l), terwijl een “zout water percentage” van 0% zoet water
voorstelt. Uit de modelresultaten blijkt dat er een trage toename in zoute kwel kan
worden verwacht in de onmiddellijke omgeving van het dubbelkanaal en de aansluiting.
Ter hoogte van Braambeierhoek, waar in de huidige situatie reeds een lichte verzilting
van het grondwater aanwezig is, wordt er na verloop van enkele decennia een
toename van de saliniteit van het grondwater gesimuleerd. Tevens valt op dat de
saliniteit aan het einde van het Afleidingskanaal zelf langzaam toeneemt.
Het verloop van de verzilting in de diepere grondwatertafel is weergegeven in Figuur
171. De aanwezigheid van zout grondwater in de diepere watertafels rond de haven
van Zeebrugge en het Boudewijnkanaal, maar ook ter hoogte van Braambeierhoek valt
op. Bij het aansluiten van het Afleidingskanaal op de haven volgens variant B ziet men
een toename van het zoutgehalte in het diepere grondwater, die pas na enkele jaren
duidelijk wordt. Ook deze effecten blijven ruimtelijk beperkt. In Braambeierhoek
evolueert men over 64 jaar van licht brak naar sterk brak water.
Figuur 169 illustreert de verziltingsdynamiek aan de hand van een dwarse doorsnede
(over een diepte van 18 m). Deze sectie snijdt van Noord naar Zuid door het
modelgebied, tussen de aandachtsgebieden Ronsaardbeek en Braambeierhoek.
Tijdens de verzilting infiltreert licht brak water vanuit het nieuwe kanaalsegment naar
de omliggende gebieden, maar wordt er ook brak grondwater, dat momenteel reeds
aanwezig is in de ondergrond, lateraal weggedrukt en opgestuwd.
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Figuur 168: Verzilting in het gebied rond Dudzele (diep grondwater), over een periode van 64
jaar, ten gevolge van de aansluiting van het Afleidingskanaal van de Leie op de haven van
Zeebrugge volgens variant B.
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huidig profiel

na 2 jaar

na 8 jaar

na 32 jaar

na 64 jaar
Figuur 169: Verzilting in het gebied ten zuiden van een aansluiting op het Zuidelijke Insteekdok, over een periode van 64 jaar, ten gevolge van de
aansluiting van het Afleidingskanaal van de Leie op de haven van Zeebrugge volgens variant B. Dwarse doorsnede.
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Impact van een verbinding naar de Voorhaven (aansluitingsvariant C) op de
grondwaterdynamiek in de polders

Volgens aansluitingsvariant C zou er een verbinding worden gemaakt van het
Afleidingskanaal met de Voorhaven van Zeebrugge. De huidige stijghoogte van het
ondiepe grondwater ten zuidoosten van de haven wordt weergegeven in Figuur 170.
Tevens is te zien hoe deze freatische druk verandert wanneer aansluitingsvariant C
zou worden gerealiseerd. Door beide kaarten van elkaar af te trekken bekomt men de
verschilkaart. Buiten het havengebied zijn verschillen beperkt tot minder dan 10 cm,
behalve in een smalle strook (<300 m) op de rechteroever van het Leopoldkanaal.

Kleiputten

Braambeierhoek

Figuur 170: Gesimuleerde stijghoogtes (m TAW) in de ondiepe watertafel (1,5-3,0 m–mv):
huidige situatie (links), versus aansluitingsvariant C (midden). Rechts: toename in de
grondwaterstijghoogte (uitgedrukt in m). De blauwe stippellijn geeft de ligging van het
Afleidingskanaal aan.

Figuur 171 illustreert de huidige en potentieel toekomstige situatie in het diepe
grondwater voor hetzelfde scenario. Hieruit blijkt dat effecten in de diepere
grondwaterlagen minder uitgesproken zijn. Verschillen blijven desalniettemin duidelijk
ter hoogte van het nieuwe kanaalsegment.
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Figuur 171: Gesimuleerde stijghoogtes (m TAW) in het diepe grondwater (7,5-9,0 m–mv):
huidige situatie (links), versus aansluitingsvariant C (rechts).

De gewijzigde waterdruk en zoutconcentraties (in mindere mate) in de verschillende
kanaalsegmenten beïnvloeden de zoet-zoutwater-verdeling in de nabijgelegen polders
(Figuur 172). Op langere termijn is er voornamelijk ten oosten van het Leopoldkanaal
een uitbreiding van de (reeds aanwezige) zone met verzilt grondwater. Momenteel is
deze zoute kwelzone ruimtelijk nog “gescheiden” van het dubbelkanaal, terwijl er zich
in de gewijzigde situatie een continu geheel van brak tot zout grondwater zou vormen
tot op enkele honderden meters ten oosten van het Leopoldkanaal.
Een trage toename van de zoutconcentraties in de onmiddellijke omgeving van het
dubbelkanaal kan ook worden vastgesteld in het diepe grondwater (Figuur 173).
De
complexe
dynamiek
van
ondiepe
en
diepe
densiteitsafhankelijke
grondwaterstromingen die aan de basis ligt van deze evolutie wordt opnieuw
geïllustreerd aan de hand van een dwarse doorsnede (Figuur 174). Hierbij valt opnieuw
op dat de verzilting van het ondiepe grondwater zich vooral manifesteert op korte
afstand van het kanaal.
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Huidige toestand

Na 2 jaar

Na 16 jaar

Na 64 jaar

Figuur 172: Verzilting in het gebied rond Knokke-Heist (ondiep grondwater), over een periode
van 64 jaar, ten gevolge van de aansluiting van het Afleidingskanaal van de Leie op de haven
van Zeebrugge volgens variant C.
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Huidige toestand

Na 2 jaar

Na 16 jaar

Na 64 jaar

Figuur 173: Verzilting in het gebied rond Knokke-Heist (in het diepe grondwater), over een
periode van 64 jaar, ten gevolge van de aansluiting van het Afleidingskanaal van de Leie op de
haven van Zeebrugge volgens variant C.
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huidig profiel

na 2 jaar

na 8 jaar

na 32 jaar

na 64 jaar
Figuur 174: Verzilting in het gebied ten zuiden van een aansluiting op het Zuidelijke Insteekdok, over een periode van 64 jaar, ten gevolge van de
aansluiting van het Afleidingskanaal van de Leie op de haven van Zeebrugge volgens variant B. Dwarse doorsnede.
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Onderlinge vergelijking varianten A, B en C

Varianten A en B resulteren in een toenemende verzilting in de polders direct ten
zuiden van Zeebrugge. Deze manifesteert zich enerzijds in een strook van ongeveer
500 m rond het nieuw aan te leggen kanaalsegment, en anderzijds ter hoogte van
Braambeierhoek. Onder variant A is er ten zuiden van de aansluiting met het
Boudewijnkanaal (ter hoogte van de woonkern Dudzele) een duidelijk effect. Effecten
langs het Afleidingskanaal zijn beperkter dan onder variant B. Bij variant B is de
verzilting net ten zuiden van het dok waarop wordt aangesloten intens, en valt het
effect ter hoogte van Dudzele weg. Verziltingseffecten in de nabijheid van het
Afleidingskanaal zijn onder variant B duidelijk aanwezig, en het verziltingseffect in
Braambeierhoek is groter dan onder variant A.
Onder aansluitingsvariant C, die een verbinding voorziet via de Voorhaven, is er weinig
of geen bijkomende verzilting (bovenop de autonome ontwikkeling) ten zuiden van de
haven van Zeebrugge. Ter hoogte van het bufferbekken op de Ronsaardbeek in
Braambeierhoek loopt de verzilting van het grondwater vlak bijhet Afleidingskanaal op
tot maximum 60% zoutwater-gehalte over 64 jaar. De verzilting van de polders ten
oosten van het uiteinde van het dubbelkanaal (AKL/LK) in het aandachtsgebied
Kleiputten (Knokke-Heist) wordt wel duidelijk versterkt.

B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

212

Ecohydrologische studie Seine-Schelde West

Ecorem n.v.

4.2.2 Te verwachten wijzigingen van het grondwatersysteem in andere delen van de
polders op basis van het regionaal grondwatermodel
Ter illustratie van de te verwachten wijzigingen in de omgeving van het
Afleidingskanaal bij een toekomstige peilstijging wordt in Figuur 175 weergegeven
wat er gebeurt met de grondwaterstand in het gebied “Braambeierhoek”.

Figuur 175: Boven: huidige grondwaterstand (m-mv) in de omgeving van aandachtsgebied
Braambeierhoek, uitgaande van het reëel gemiddeld peil in het Afleidingskanaal/Leopoldkanaal.
Onder: gewijzigde grondwaterstand (m-mv) bij het optrekken van het peil in het Afleidingskanaal
tot 3,5 m TAW. Op beide kaartjes worden de verschilcontouren (in m) tussen beide situaties
weergegeven.
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De conclusies zijn gelijkaardig aan deze die kunnen worden getrokken uit het hoger
besproken lokaal grondwatermodel voor Zeebrugge, namelijk:
Grondwaterstijgingen met een grootte-orde van enkele centimeters kunnen
worden verwacht in de onmiddellijke omgeving van het Afleidingskanaal. De
ruimtelijke invloed van het kanaal is echter beperkt. Op een afstand van 500 m
is het gemodelleerde effect verwaarloosbaar klein.
In de zones langs het Afleidingskanaal waar zich brak of zout grondwater in de
ondergrond bevindt, kan dit leiden tot een toenemende opstuwing van zoute
kwel. Dit is relevant voor de zone rond Braambeierhoek (zoals reeds eerder
aangetoond), maar ook bij de monding van het systeem ReygaertsbeekRomboutswerve-ader, waar volgens de verziltingskaart het zoute grondwater
eveneens op geringe diepte aanwezig is (Figuur 11).
Op grotere afstanden (> 500 m) toont het regionaal grondwatermodel geen
significante wijzigingen in de grondwaterstand. Dit betekent dat voor de
aandachtsgebieden Ronsaardbeek, Romboutswerve, Zuid-over-de-Lieve
(Damme), Vuile Vaart, Fort Sint-Donaas, het Geleed (Lapscheure), op basis
van het regionaal grondwatermodel geen toekomstige wijzigingen konden
worden gesimuleerd. De hogere freatische druk veroorzaakt door een
peilstijging in het Afleidingskanaal wordt immers over relatief korte afstand in
de bodem en ondergrond afgezwakt. Het kleine effect op de peilen van de
drainerende waterlopen in het modelgebied is bovendien onvoldoende om het
nieuwe grondwater-evenwichtspeil over grotere afstanden significant te
wijzigen. Dit wordt bij wijze van voorbeeld geïllustreerd aan de hand van Figuur
176, die de verwachte wijzigingen bij het gebied Romboutswerve toont.
Ondanks het feit dat hier vlak bij het kanaal wel een grote stijging van de
grondwaterstand (tot >45 cm) wordt gesimuleerd, is er in de aandachtszone
Romboutswerve geen effect te zien. De grotere stijging in de nabijheid van het
Afleidingskanaal ter hoogte van de kruising van het AKL met de Damse Vaart,
in vergelijking met deze in Braambeierhoek, bijvoorbeeld, kan hier worden
verklaard door een verschil in de geologie van de zone. Ter hoogte van
Braambeierhoek snijdt het kanaal een slecht doorlatende kleilaag (Lid van
Asse), terwijl stroomopwaarts het kanaal doorheen de beter doorlatende
zanden van het Lid van Oedelem loopt, waardoor infiltratie vanuit het kanaal
gemakkelijker optreedt.
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Figuur 176: Verwachte peilstijgingen in het grondwater (cm) ter hoogte van de siphon van de
Damse Vaart onder het Afleidingskanaal/Leopoldkanaal. De begrenzing van aandachtszone
Romboutswerve is aangegeven met een groene lijn.
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4.2.3 Gevoeligheidsanalyse van het ecosysteem
4.2.3.1

Braambeierhoek

Impact van wijzigingen in het grondwatersysteem op basis van het lokaal model
Variant A en B
Uit het lokaal grondwatermodel blijkt dat ter hoogte van Braambeierhoek de
gemiddelde stand van de ondiepe grondwatertafel met enkele cm zal stijgen. In de
huidige situatie bestaat de ondiepe grondwatertafel uit (zwak) zoet water. Tijdens de
jaren na het uitvoeren van het project zou te Braambeierhoek de ondiepe
grondwatertafel langzaam verzilten in de onmiddelijke omgeving van het dubbelkanaal.
Na 32 jaren treedt onder variant B zoute kwel (ca. 40-60% zoutwater-gehalte) op in het
noorden van Braambeierhoek. Na 64 jaren wordt voorspeld dat de ondiepe
grondwatertafel 60 tot 90% zout water zou bevatten, afhankelijk van de afstand tot het
kanaal. Bij variant A is de verzilting minder intens: tot ca. 60% zoutwater gehalte in het
ondiep grondwater na 64 jaar.
Dit zal een negatieve impact hebben op het regionaal belangrijke biotoop kamgrasland
in het noorden van Braambeierhoek, gezien deze graslanden voorkomen op de
plaatsen waar zoet regenwater of zoet toestromend water zich laat gelden (BIJLAGE
1). Inzake zilverschoongraslanden geldt dat de Associatie van Moeraszoutgras en
Fioringras meestal op de overgang van zoet naar zout staat, waarbij zoet regenwater
afvloeit naar het brakke grondwater. De zilverschoongraslanden te Braambeierhoek
kunnen niet op associatieniveau bepaald worden. Er kan verwacht worden dat bij een
minder intensieve exploitatie van de graslanden dit vegetatietype, in de zone met zoute
kwel ter hoogte van overgangen tussen zoet en zout, zal evolueren naar de Associatie
van Moeraszoutgras en Fioringras. Bovendien biedt de verzilting ten gevolge van het
uitvoeren van variant B meer kansen langs de zilte poldersloten en kreken voor het
habitattype 1310 en 1330 en/of regionaal belangrijk biotoop zilte wateren, waarvoor het
habitatrichtlijngebied is aangeduid maar die er momenteel nog niet voorkomen.
Variant C
Bij variant C zal er langzaamaan verzilting van het ondiepe grondwater optreden
hoofdzakelijk in de zuidoosthoek van Braambeierhoek vanaf 16 jaar na uitvoeren van
de aanpassingen. Ter hoogte van het bufferbekken van de Ronsaardbeek kan de
verzilting van het ondiep grondwater oplopen tot 60% zoutwater-gehalte. Daar het
regionaal belangrijk biotoop rietland kan voorkomen in zoet tot (zwak) brak water, zal
dit biotoop geen problemen ondervinden bij uitvoering van variant C. Bovendien
zouden de potenties in de zuidoosthoek voor habitattypes 1310 en 1330 en/of het
regionaal belangrijk biotoop zilte wateren kunnen toenemen.

Impact van wijzigingen in het grondwatersysteem op basis van het regionaal
model
In Braambeierhoek bedraagt de grondwaterstand in de huidige toestand over het
grootste deel van het terrein 1,1 à 1,2 m-mv, met uitzondering van de oostelijke (1,01,1 m-mv) en de noordwestelijke uithoeken (1,2-1,3 m-mv). De voornaamste wijziging
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in grondwaterstand treedt op in de oostelijke uithoek, waar de oppervlakte met een
grondwaterstand van 1,0-1,1 m-mv zal toenemen. De grondwaterpeilstijgingen zijn
beperkt tot minder dan 6,3 cm, waarbij de sterkste stijging het dichtst bij het kanaal
wordt verwacht.
In Braambeierhoek komen zowel kamgraslanden als zilverschoongraslanden voor.
Door de intensieve begrazing gaat het om soortenarme varianten.
Kamgrasland doet ruimtelijk reeds zijn intrede vanaf een zomerpeil van ongeveer 40
cm beneden maaiveld en verandert weinig qua aspect wanneer de grondwatertafel
dieper wegzakt, behalve dat enkele zoutindicatoren zoals Zilte zegge, Aardbeiklaver,
… er uit verdwijnen (BIJLAGE 1). Peilen van 1-2 m beneden maaiveld zijn geen
uitzondering. Een lichte grondwaterpeilstijging zal dus geen probleem vormen voor de
kamgraslanden.
Het -40 cm-peil waarbij Kamgrasland een aanvang neemt is ongetwijfeld kritischer voor
het Zilverschoonverbond dan voor het Kamgrasland. In de winter staat de vegetatie
plas-dras, in de zomer zakt het peil tot slechts 30 cm beneden het maaiveld. Bij de
verarmde versies van het Zilverschoonverbond is langdurig stagneren van het water
boven het maaiveld in de winter in elk geval een feit, maar het is slecht geweten hoe
diep het water zakt in de zomer. In Braambeierhoek gaat het door de intensieve
begrazing over verarmde situaties. Een grondwaterpeilstijging zal voor het
zilverschoonverbond een verbetering betekenen. Bovendien zal tijdens de exploitatie
getracht worden het grondwaterniveau hoog te houden om scheepvaart mogelijk te
maken. Dit brengt met zich mee dat de schommelingen in grondwaterstand, waarvoor
goed ontwikkelde graslanden van het zilverschoonverbond gevoelig zijn, ook beperkt
zullen blijven.

4.2.3.2

Ronsaardbeek

Impact van wijzigingen in het grondwatersysteem op basis van het lokaal en
regionaal model
Binnen het aandachtsgebied Ronsaardbeek zal ten gevolge van het Seine-Schelde
West project geen verzilting optreden van de ondiepe en de diepe grondwaterlaag.

4.2.3.3

Romboutswerve

Impact van wijzigingen in het grondwatersysteem op basis van het regionaal
model
Zoals blijkt uit Figuur 176 ligt het aandachtsgebied Romboutswerve niet binnen de
zone waar een grondwatertafelstijging wordt voorspeld. Er zal bijgevolg noch een
negatieve noch een positieve impact ten gevolge van de peilstijging optreden op de
waardevolle habitats in dit gebied.
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Kleiputten van Knokke Heist

Impact van wijzigingen in het grondwatersysteem op basis van het lokaal model
Variant C
Verzilting ten gevolge van het uitvoeren van variant C is te verwachten in het zuiden
van aandachtszone 2 (Kleiputten) en in aandachtszone 3 (weilanden van Ramskapelle)
van het gebied Kleiputten van Knokke-Heist. In het oosten van aandachtszone 3 komt
reeds zilte kwel in het ondiepe grondwater voor, waarbij een strook van het ondiep
grondwater langs het Leopoldkanaal nog zoet is.
64 jaar na het uitvoeren zou het grondwater in aandachtszone 3 voor 80 à 90% uit zout
water bestaan. Momenteel bestaan deze weilanden uit begraasde kamgraslanden met
zouttolerante plantensoorten in de sloten. Na uitvoeren van het project zal het
regionaal belangrijk biotoop kamgrasland geleidelijk aan een negatieve impact
ondervinden ten gevolge van het zilter worden van het ondiep grondwater. Er kan wel
verwacht worden dat de verzilting in de sloten en kreken opportuniteiten bieden voor
de habitattypes 1310, 1330 en/of voor het regionaal belangrijk biotoop zilte wateren.
Het zuiden van aandachtszone 2 is momenteel al gekenmerkt door zilt ondiep
grondwater. Over een verloop van 64 jaar zal de verzilting in deze regio toenemen. In
het noorden van deze zoutwaterlens zal het ondiepe grondwater over een beperkte
oppervlakte overgaan van zout naar brak. In het oosten worden hier soortenrijke
kamgraslanden met veldgerst aangetroffen en in het westen rietvelden. Ter hoogte van
het regionaal belangrijk biotoop wordt voorspeld door het lokaal grondwatermodel dat
het zoutgehalte in het ondiepe grondwater zal afnemen naar zoet-brak. De zone van
het regionaal belangrijk biotoop kamgrasland wordt reeds gekenmerkt door zout ondiep
grondwater. Dit zal nog verder verzilten, hetgeen een negatief effect kan hebben op
verschillende soorten van het kamgrasverbond. Momenteel groeit hier ook de
kwetsbare en zoutmijdende Grote ratelaar. Gezien deze soort momenteel ook al in
zones groeit waar brak tot zout ondiep grondwater voorkomt, zijn er wellicht lokaal
zoetwaterlenzen boven het ondiep grondwater aanwezig. Er kan verwacht worden dat
er door de lokale wijziging in zoutgehalte van het ondiep grondwater, nl. bepaalde
locaties die zoeter worden en andere zouter, een verschuiving van de groeiplaats van
deze soort kan optreden.
Na uitvoering van variant C zal ook de zoutconcentratie in het ondiepe grondwater
langs het Leopoldkanaal toenemen. Hier komt echter een schraal glanshaverhooiland
(6510_hu) voor. Op basis van het terreinbezoek kon niet uitgemaakt worden of het een
habitatwaardig glanshavergrasland betreft, gezien er recent gemaaid was.
Voorzichtigheidshalve gaan we er van uit dat het een habitatwaardig
glanshaverhooiland betreft. Dit habitattype is niet grondwaterafhankelijk, maar groeit
wel in zeer tot matig zoet milieu. Door een geleidelijke verzilting van het ondiep
grondwater zal het glanshaververbond afnemen en eventueel zelfs verdwijnen langs
het Leopoldkanaal.
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5.1.1 Organisatie van het oppervlaktewatersysteem
Het Paddepoelebos bevindt zich in de Maldegemse Polder (Figuur 177), ten
noordwesten van Maldegem. Dit gebied wordt gedraineerd door de
Paddepoelewatergang (3de categorie) en de Donkse Beek (2de categorie). De
Paddepoelewatergang bestaat uit twee takken, die samenkomen ten noorden van het
Paddepoelebos, om een gracht te vormen die parallel loopt met het Afleidingskanaal.
Deze gracht voert het water verder af in westelijke richting, tot in de Donkse Beek (2 de
categorie). Vlak na deze samenvloeiing, mondt de beek uit in het Leopoldkanaal
(Figuur 179).

Figuur 177: Paddepoelewatergang en Paddepoelebos, gezien van bij het Afleidingskanaal
(links). Paddepoelewatergang in de buurt van het Paddepoelebos (rechts).

Figuur 178: Peilschaal PS G op de Paddepoelewatergang (links). Uitwateringsconstructie
(siphon) van Paddepoelewatergang en Donkse Beek bij het Leopoldkanaal (rechts).

Ten oosten van de zone rond het Paddepoelebos stroomt de Ede (2de categorie),
vanuit Maldegem in noordelijke richting. De Ede watert rechtstreeks af in het
Afleidingskanaal van de Leie.
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Siphon

Figuur 179: Aandachtsgebied Paddepoelebos (Maldegem): topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen.
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5.1.2 Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem
Bij het Paddepoelebos werden 6 peilbuizen geplaatst over een afstand van ca. 1,3 km.
Peilbuis PB 35 bevindt zich dichtst bij het Afleidingskanaal van de Leie (ca. 100 m).
Peilbuis PB 40 staat er het verst vanaf.
Waterpeilen werden gemonitord op peilschalen die werden geplaatst op het
Afleidingskanaal en op de Paddepoelewatergang, ten noorden van het Paddepoelebos
(Figuur 181, Figuur 183).
Tabel 47: Peilbuizen en peilschalen in de zone rond de Kleiputten.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

Locatie

PB 35

84202,19

214568,02

4,16*

Ca. 100 m van Afleidingskanaal

PB 36

84158,42

214525,24

4,16

Ca 150 m van Afleidingskanaal

PB 37

84238,17

214048,6

4,21

Noordrand Paddepoelebos

PB 38

84244,9

213841,9

4,59

Centraal in Paddepoelebos

PB 39

84231,31

213559,88

4,17

Ten zuiden van Paddepoelebos

PB 40

84218,52

213386,12

4,86

PS F

84205,68

214666,84

5,25

Ca 1300 m van Afleidingskanaal, bronzone
Paddepoelewatergang
Afleidingskanaal van de Leie

PS G

84189,68

214307,87

4,35

Paddepoelewatergang

*¨Inschatting, niet opgemeten.

De bodem in deze aandachtszone is globaal gezien gevormd in zwak siltig en kleiig
zand. In de ondergrond komt het Lid van Ursel, bestaande uit grijsblauwe tot blauwe
klei. Het Lid van Ursel behoort tot de Formatie van Maldegem, die deel uitmaakt van
het Bartoon Aquitardsysteem (VGM).
Tabel 48: Geologisch typeprofiel, zone Paddepoelebos, Maldegem.
Van (m)

Tot (m)

Formele stratigrafie

0,0

12,0

Quartaire afzettingen

12,0

21,0

Lid van Ursel

Bron: DOV, sondering GEO-79/3-SVII

Uit de monitoring van grondwater en oppervlaktewater gedurende de afgelopen 3 jaar
kan het volgende worden vastgesteld (Figuur 181, Figuur 183):
Grondwaterstanden variëren voor deze periode tussen ca. 2,0 m TAW en ca.
4,0 m TAW in de nabijheid van het afleidingskanaal (PB 35 en PB 36), en
tussen 3,36 m TAW en 4,76 m TAW op grotere afstand van het
Afleidingskanaal (PB 40). De gemiddelde grondwaterstromingsrichting is in de
richting van het Afleidingskanaal. Stromingssnelheden zijn echter klein, en
stromingsrichtingen kunnen wisselen, zeker in drogere periodes;
Grondwaterstanden ten opzichte van het maaiveld worden geïllustreerd in
Figuur 184. Globaal variëren deze tussen 0,5 m-mv en 1 m-mv.
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Seizoensvariaties in grondwaterstanden verlopen grotendeels parallel, ook voor
kleinere pieken. Stijghoogtes in de verschillende peilbuizen van het transect zijn
sterk gecorreleerd;
Het oppervlaktewaterpeil in de Paddepoelewatergang ter hoogte van PS G
varieert tussen 2,35 en 3,00 m TAW. De gemiddelde hoogte is 2,67 m TAW.
Het oppervlaktewaterpeil in het Afleidingskanaal is gemiddeld 3,02 m TAW. De
minimale gemeten waarde bedroeg 2,45 m TAW (31/03/2008). De maximale
waarde was 4,05 m TAW (13/03/2008).
De grondwaterstroming in het gebied werd met behulp van het regionaal
grondwatermodel gemodelleerd. Ten zuiden van het dubbel-kanaal is de gemiddelde
grondwaterstroming naar het kanaal toe, wat de monitoringsdata bevestigt. Ten
noorden van het Leopoldkanaal stroomt het grondwater echter gemiddeld gezien weg
van het kanaal (Figuur 180).

Figuur 180: Isolijnen voor de stijghoogte van het grondwater (Quartair) in het gebied rond het
Paddelpoelebos (Maldegem), uitgaande van het huidige waterpeil in het Afleidingskanaal van
de Leie.

Afwijkingen op de voorspelde waarden werden begroot in Tabel 49. Hieruit blijkt dat
er een grote afwijking bestaat tussen de gemodelleerde gemiddelde waarden en de
reële jaargemiddelden voor de grondwaterpeilen. De afwijking is het grootst
(overschatting tot tot 1,71 m) voor de peilbuizen op grotere afstand van het
Afleidingskanaal. Dit compromitteert de betrouwbaarheid van het model, en impliceert
dat conclusies die uit het model worden getrokken met de nodige voorzichtigheid
moeten worden behandeld.

B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

222

Ecohydrologische studie Seine-Schelde West

Ecorem n.v.

Tabel 49: Voorspelde versus geobserveerde gemiddelde grondwaterstanden (m TAW) en
foutberekening.
Zone

Peilbuis
PS F

Monitoring
(m TAW)
3,01

Model
(m TAW)
2,84

Gemiddelde
afwijking (m)
0,17

Absolute
afwijking (m)
0,17

Paddepoelebos

PB 35

2,92

3,03

-0,11

0,11

PB 36

3,19

3,08

0,11

0,11

PS G

2,64

3,47

-0,83

0,83

PB 37

3,04

4,01

-0,97

0,97

PB 38

3,23

4,48

-1,25

1,25

PB 39

3,49

5,2

-1,71

1,71

Figuur 181: Verloop van grondwaterpeilen (m TAW) in de zone Paddepoelebos, Maldegem
(2008-2010).
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Figuur 182: Verloop van grondwaterpeilen (m-mv) in de zone Paddepoelebos, Maldegem
(2008-2010).

Figuur 183: Verloop van oppervlaktewaterpeilen (m TAW) in de zone Paddepoelebos,
Maldegem (2008-2010).
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Figuur 184: Grondwaterstand (m-mv) in de zone Paddepoelebos, Maldegem: zomertoestand
(06/06/2008) versus wintertoestand (09/02/2009).

5.1.3 Verziltingsrelaties in het grondwater
De conductiviteit in de aanwezige peilbuizen en bij de peilschalen werd gemeten. Voor
peilbuis PB37 werd geen betrouwbare meting bekomen. PB35 was verdwenen. Bij
peilschaal PS F (Afleidingskanaal) werd geen meting uitgevoerd. De overige resultaten
zijn opgenomen in onderstaande tabel (Tabel 28).
Tabel 50: EC-waarden voor grondwater en oppervlaktewater ter hoogte van het
Paddepoelebos bij Maldegem (*Metingen W&Z, april 2011; **Metingen INBO, september 2010).
Code

EC (µS/cm)

Verziltingstoestand

Opmerkingen

PB 36

194*

Zeer zoet

PB 38

162*

Zeer zoet

PB 39

924*

Zwak zoet

PB39

760**

Matig zoet

PB 40

855*

Zwak zoet

PB40

808**

Zwak zoet

PS G

884*

Zwak zoet

Paddepoelewatergang

/

792**

Matig zoet

Paddepoelewatergang

PS F

752**

Matig zoet

AKL

Het grondwatermeetnet op DOV bevat twee meetpunten in de omgeving van het
Paddepoelebos.
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Tabel 51: EC-waarden voor grondwater in het gebied rond het Paddepoelebos bij Maldegem,
op basis van beschikbare recente data op DOV.
Code
085/21/4

Diepte filter
(m-mv)
2,3-2,8

5,0-5,5

085/21/3

2,0-2,5

3,5-4,0

Datum

Verziltingstoestand

16/11/2009

EC
(µS/cm)
317

26/03/2010

348

Zoet

16/11/2009

310

Zoet

26/03/2010

354

Zoet

16/11/2009

317

Zoet

26/03/2010

348

Zoet

16/11/2009

310

Zoet

26/03/2010

354

Zoet

Zoet

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt gemonitord door de VMM op de
Paddepoelewatergang in Maldegem. Hieruit blijkt dat dit water matig zoet is.
Tabel 52: Gemiddelde EC-waarden voor oppervlaktewater in het gebied rond de Vuile Vaart,
Damme (meetnet Brugse Polders, VMM, maandelijkse metingen, 2009-2010).
Code

Waterloop

765055

Paddepoelewatergang

EC
(µS/cm)
605

Verziltingstoestand
Matig zoet

Uit de bovenstaande meetwaarden blijkt dat het Paddepoelebos in Maldegem zich
buiten de zone bevindt waar verzilting van grond of oppervlaktewater voorkomt.
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5.1.4 Natuurwaarden in de aandachtsgebieden

Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen het aandachtsgebied „Paddepoelebos‟ is geen habitatrichtlijngebied gelegen
(Figuur 185).
De volgende Natura2000-habitattypes worden in het gebied aangetroffen (Figuur 186):
- 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met ondergroei van Ilex
of soms Taxus (Quercion robori-petreae of Ilici-Fagion)
Er komen geen regionaal belangrijke biotopen in het gebied voor.

Figuur 185: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Paddepoelebos (Bron:
shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON)
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Figuur 186: Voorkomende habitattypes in het aandachtsgebied Paddepoelebos (Bron:
Habitatkaart v5.2 (Paelinckx et al., 2009), BWK v5.2)

Sioen & Roskams (2007) geven aan dat het bestand in het Paddepoelebos
overwegend uit zomereik (101-120 jaar oud in 2005) bestaat (BIJLAGE 2). In de
boometage komen verder populier, es en gewone esdoorn voor. De struiketage is goed
ontwikkeld met soorten als hazelaar, gewone vlier, wilde lijsterbes, meidoorn, tamme
kastanje, vogelkers, amerikaanse vogelkers, hulst en peterselievlier. Soorten in de
kruidlaag zijn ondermeer gladde witbol, braam, brede stekelvaren, wijfjesvaren, klimop,
wilde kamperfoelie, kruipende boterbloem en gewone salomonszegel.
Qua fauna werd in een es met oude spechtengaten een kraamkolonie van rosse
vleermuis (Bijlage IV van Habitatrichtlijn) waargenomen (Sioen en Roskams, 2007).

VEN en IVON
In het aandachtsgebied Paddepoelebos is geen VEN-gebied gelegen (Figuur 185).
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Ecotopenkaart
Algemeen
Op de ecotopenkaart (BWK v5.2) staat „Paddepoelebos‟ grotendeels aangeduid als
waardevolle tot zeer waardevolle habitats, waaronder ook habitattypes die onder de
Habitatrichtlijn vallen (zie hieronder) (Figuur 187).
Rond het Paddepoelebos zijn hoofdzakelijk biologisch minder waardevolle percelen
gelegen. Bij de ecotopen met een zeker biologische waarde in het gebied wordt in de
volgende opsomming de waardering in italic vermeld:
-

bs: akker op zandige bodem
hp: soortenarm permanent cultuurgrasland (minder waardevol tot complex van
biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen)
hpr-: weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf
hx: zeer soortenarme, ingezaaide graslanden (vaak tijdelijk)
lhb: populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of wilgenondergroei
(biologisch waardevol)
lsb: populierenaanplant op droge grond met struikgewas (biologisch
waardevol)
mru: verruigd rietland (complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen)
kbp: bomenrij met dominantie van populier (complex van biologisch
waardevolle en zeer waardevolle elementen of biologisch waardevol)
kbq: bomenrij met dominantie van eik (complex van biologisch waardevolle en
zeer waardevolle elementen of biologisch waardevol)
kbs: bomenrij met dominantie van wilg (biologisch waardevol)
khwgml: houtwal met gemengd loofhout (biologisch zeer waardevol)
k(mr): bermen, perceelsranden… of taluds met elementen van rietvegetaties
(biologisch waardevol of biologisch zeer waardevol)
pa: naaldhoutaanplant zonder ondergroei (biologisch waardevol)
ua: halfopen of open bebouwing met beplanting
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Figuur 187: Ecotopenkaart van het aandachtsgebied Paddepoelebos (Bron: shapefile BWK
v5.2)

Natura 2000-gebieden
Op Figuur 186 wordt de locatie van de verschillende Natura 2000-habitattypes op
basis van de ecotopenkaart (BWK v5.2) weergegeven.
Op de ecotopenkaart (BWK v5.2) staat het Paddepoelebos aangeduid als zuur
eikenbos (qs), waarvan nagenoeg over de volledige oppervlakte aangegeven als „zeer
waardevol‟. De zuid-west hoek is aangeduid als „complex van biologisch waardevolle
en zeer waardevolle elementen‟. Dit stemt overeen met Natura2000-habitattype 9120,
zijnde Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagion) (INBO.A.2010.229).
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Vaststellingen terreinbezoek

Verificatie op het terrein bevestigt dat de boomlaag actueel overwegend uit zomereik
en populier bestaat, met bijmenging van gewone esdoorn. Sporadisch worden soorten
als tamme kastanje, es en lijsterbes aangetroffen, naast een occasionele naaldboom
en hulst. Beuk is nauwelijks vertegenwoordigd op deze percelen. In de onderetage is
voornamelijk hazelaar, vlier, lijsterbes, verjonging van esdoorn en eik aangetroffen,
naast meidoorn, al dan niet geknotte wilgen en sporkehout in de bosrand en
plaatselijke houtkanten, en Amerikaanse vogelkers als invasieve exoot. Klimplanten als
klimop en hop zijn goed vertegenwoordigd. Waar de hoogspanningslijnen het gebied
kruisen is relatief recent (enkele jaren) een bosverjonging doorgevoerd.
De bosranden zijn plaatselijk gekenmerkt door een zekere structuurdiversiteit. Zo kent
de zuidrand van het meest noordelijke perceel een eerder geleidelijke gradiënt van een
boomlaag met voornamelijk populier en eik, naar de kruidige zoom langsheen de
gracht. Soorten die hier aangetroffen werden zijn onder meer Fluitenkruid, Grote
brandnetel, Zevenblad, Hondsdraf, Salomonszegel, Kleefkruid, Heermoes, Braam,
Kruipende
boterbloem,
Scherpe
boterbloem,
Robertskruid,
Wijfjesvaren,
Paardenbloem,
Riet,
Witte
dovenetel,
Look-zonder-look,
Smeerwortel,
Bermooievaarsbek en verschillende distels. De struiklaag halverwege deze gradiënt
kent soorten als Esdoorn, Hop, Sporkehout, Hazelaar, Zomereik.

Figuur 188: Bosrand noordelijk perceel Paddepoelebos.

De kern van het meest noordelijke perceel (het dichtst bij het kanaal gelegen) kent een
beperkte soort- en structuurdiversiteit, voornamelijk in de kruidlaag: in de bovenetage
komen soorten als Populier, Tamme kastanje, Zomereik, Esdoorn, Lijsterbes, Vlier,
Amerikaanse vogelkers en Hazelaar voor. Sporadisch groeit er hulst, klimop en aalbes.
In de onderetage vinden we Salomonszegel, Mannetjesvaren, Rankende helmbloem,
Smalle stekelvaren, Drienerfmuur met een zeer lage bedekkingsgraad. Waar meer licht
doordringt is er vergrassing met ook Braam, Grote brandnetel, en Kleefkruid.
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Figuur 189: Kern van noordelijk deel Paddepoelebos

De kanaalbermen ter hoogte van het Paddepoelebos zijn gekenmerkt door een
typische bermvegetatie van voedselrijke standplaatsen, met soorten als Grote
brandnetel, Kleefkruid, Paardenbloem, Smeerwortel, Fluitenkruid, Zevenblad, Lookzonder-look, Witte dovenetel, Hondsdraf, Kruipende boterbloem en IJle dravik.
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5.1.5 Impact van toekomstige wijzigingen aan het Afleidingskanaal van de Leie
5.1.5.1

Te verwachten wijzigingen van het grondwatersysteem volgens het regionaal
grondwatermodel

De gesimuleerde grondwaterstand in de omgeving van het Paddepoelebos uitgaande
van de huidige (reële) waterpeilen in het Afleidingskanaal en Leopoldkanaal werden
vergeleken met de verwachte grondwaterstand in de gewijzigde situatie. De
Verschilkaart is weergegeven in Figuur 190. Maximale grondwaterstijgingen van ca. 50
cm worden verwacht vlak langs het Afleidingskanaal, in de laagstgelegen zone: een
depressie die door het kanaal wordt doorgesneden. In het Paddepoelebos zelf zou
volgens het model het effect beperkt blijven tot een jaargemiddelde stijging van 10 tot
25 cm.
Figuur 191 geeft de huidige en de gewijzigde toestand weer (in meter t.o.v. maaiveld).
Gezien de overschatting van de absolute grondwaterstanden door het
grondwatermodel, moeten de extreem hoge grondwaterstanden in het zuidoosten van
het aandachtsgebied genuanceerd worden. Dit heeft echter ook voor gevolg dat
mogelijke peilstijgingen in realiteit groter zijn dan deze die worden gemodelleerd
(aangezien in realiteit vanuit een “drogere situatie” wordt vertrokken, en peilstijgingen
worden beperkt tot het topografisch oppervlak).

Figuur 190: Gemodelleerde grondwaterstijging (in cm) in het gebied Paddepoelebos.
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Figuur 191: Boven: huidige grondwaterstand (m-mv) in de omgeving van aandachtsgebied
Paddepoelebos, uitgaande van het reëel gemiddeld peil in het Afleidingskanaal/Leopoldkanaal.
Onder: gewijzigde grondwaterstand (m-mv) bij het optrekken van het peil in het Afleidingskanaal
tot 3,5 m TAW. Op beide kaartjes worden de verschilcontouren (in m) tussen beide situaties
weergegeven.
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Gevoeligheidsanalyse van het ecosysteem

In het Paddepoelebos komt enkel het habitattype 9120 voor. Dit is echter een
grondwateronafhankelijk habitat (zie BIJLAGE 1). Het komt voor op zeer droge tot min
of meer vochtige bodems. Het grondwater kan zeer diep staan in de zomer en in de
winter, maar kan een tijd van het jaar hoog staan ten gevolge van opstuwend
grondwater. Een grondwatertafelstijging van 2 tot 25 cm wordt volgens het model
verwacht in het Paddepoelebos ten gevolge van het project. Bovendien zal de
oppervlakte met een ondiepe grondwatertafel in het oosten van het Paddepoelebos
uitbreiden. Er wordt echter niet verwacht dat dit een negatieve invloed zal hebben op
het habitattype, gezien het niet gevoelig is voor de gronderwaterdynamiek.
Enige voorzichtigheid omtrent deze conclusies is echter aangewezen, gezien de
onnauwkeurigheden van het grondwatermodel.

B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

235

Ecohydrologische studie Seine-Schelde West

5.2

Ecorem n.v.

Omgeving het Leen

5.2.1 Organisatie van het oppervlaktewatersysteem
Het Provinciaal domein Het Leen behoort tot het Bekken van de Gentse Kanalen. Dit
moerassige gebied wordt gedraineerd door een netwerk van grachtjes. Deze
verzamelen het water in een niet geklasseerde waterloop, die het afvoert naar de
Burggravenstroom (het Eeklo‟s Leiken - 2de categorie), ten oosten van het domein
(Figuur 192). Deze watering loopt eerst noordwaarts, en draait ten noorden van het
Leen af naar het westen, om uiteindelijk uit te monden in de Vaart van Eeklo. De Vaart
van Eeklo staat tenslotte in verbinding met het Afleidingskanaal van de Leie. Bij de
monding van de Burggravenstroom in de Vaart bevindt zich een gemaal (Figuur 193).

Figuur 192: Burggravenstroom, ter hoogte van de ingang van domein Het Leen (links).
Afwateringsgrachtjes in het bos (rechts).

Figuur 193: Burggravenstroom, stroomafwaarts van domein Het Leen (links). Gemaal vlak voor
de monding van de Burggravenstroom in de Vaart (rechts).

Ten zuiden van Het Leen stroomt het Brakeleike (2de categorie), dat eveneens in de
Burggravenstroom uitmondt.
Op het provinciaal domein liggen 15 vijvers, waarvan de meeste zijn gegraven bij het
bouwen van munitiedepots, in het begin van de 20ste eeuw. De grootste vijver (“de put
van Lataire”) dateert van 1934 en was initieel bedoeld als zwembad, maar raakte snel
in verval.
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Figuur 194: Aandachtsgebied Het Leen (Eeklo): topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen.
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5.2.2 Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem
Bij Provinciaal Domein Het Leen werden 5 peilbuizen geplaatst over een afstand van
ca. 700 m. De boringen die bij het plaatsen van deze peilbuizen werden uitgevoerd
wijzen uit dat de bodem bestaat uit zand, met bijmenging van silt of klei. Bij PB 8 werd
een kleilaag aangeboord op 2,5 m-mv.
Tabel 53: Peilbuizen in de doelzone Het Leen.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

Locatie

PS D

92253,6

206496,8

6,03

Afleidingskanaal van de Leie

PB 8

92316,5

206505,7

6,15

PS E

92410,3

206503,4

6,54

Ca. 60 m van Afleidingskanaal (rechter
oever)
Afwateringsgracht

PB 9

92501,0

206519,0

PB 9'

92519,0

206515,2

6,25*

Ca. 265 m van Afleidingskanaal

PB 10

92618,6

206531,2

6,25*

Ca. 365 m van Afleidingskanaal

PB 11

92977,3

206553,7

5,63

Bos, ca. 725 m van Afleidingskanaal.

Ca. 250 m van Afleidingskanaal

* Inschatting, niet opgemeten.

Tevens zijn er 3 peilbuizen aanwezig die werden geplaatst door de Provincie OostVlaanderen. Gegevens voor deze peilbuizen zijn opgelijst in onderstaande Tabel 54.
Tabel 54: Peilbuizen in Het Leen, geplaatst door de Provincie Oost-Vlaanderen.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

Locatie

LEEP001x

94437

206248

6,84

Provinciaal Domein Het Leen

LEEP002x

94635

205956

6,52

Provinciaal Domein Het Leen

LEEP003x

93885

206250

5,93

Provinciaal Domein Het Leen

De boringen die bij het plaatsen van deze peilbuizen werden uitgevoerd wijzen uit dat
de bodem bestaat uit zand, met bijmenging van silt of klei. Bij PB 8 werd een kleilaag
aangeboord op 2,5 m-mv.
In de ondergrond komen verschillende Tertiaire formaties voor. Het betreft, van oost
naar west:
Grijs tot groen fijn zand, kleihoudend, glauconiethoudend: Lid van Wemmel (=
Formatie van Maldegem, Ledo-Panisiliaan-Brusseliaan Aquifersysteem (VGM));
Groengrijze klei, zandhoudend, sterk glauconiethoudend, plaatselijk grof
glauconietzand ('bande noir'): Lid van Asse (= Formatie van Maldegem, Bartoon
Aquitardsysteem (VGM));
Grijsblauwe tot blauwe klei: Lid van Ursel (= Formatie van Maldegem, Bartoon
Aquitardsysteem (VGM)).
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Tabel 55: Geologisch typeprofiel, zone het Leen, Eeklo.
Van (m)

Tot (m)

Formele stratigrafie

0,0

15,6

Quartaire afzettingen

15,6

19,2

Lid van Asse

Bron: DOV, sondering GEO-73/9-SXVI

Uit de monitoring van grondwater en oppervlaktewater gedurende de afgelopen 3 jaar
kan het volgende worden vastgesteld (Figuur 196, Figuur 197, Figuur 198):
Grondwaterstanden variëren voor deze periode tussen ca. 4,0 m TAW en ca.
6,0 m TAW. Peilbuizen PB 8 en PB 11 staan op een iets lager niveau dan
peilbuizen PB 9 en PB 11. Er is geen duidelijke gradiënt ten opzichte van het
Afleidingskanaal.
Schommelingen met grootte-orde 1 m komen voor. Ze worden geïllustreerd
door de dwarse doorsnedes in Figuur 199, die een winter- en een zomerpeil
weergeeft.
Ter hoogte van het Provinciaal Domein schommelt de grondwaterstand tussen
0,5 en meer dan 2 m-mv, afhankelijk van de locatie (Figuur 200).
Volgens de monitoringsdata op peilschaal D varieerde het oppervlaktewaterpeil
in het Afleidingskanaal tussen 3,60 en 3,90 m TAW. Aangezien deze waarden
onrealistisch laag leken, werden ze verder niet weerhouden. Volgens het
Hydrologisch jaarboek 2010 (HIC, 2011) was de gemiddelde waterstand in het
AKL voor 2010 5,08 m TAW stroomopwaarts van de sluis van Balgerhoeke en
5,22 m TAW in Zomergem. Aangezien er geen gegevens voor 2009
voorhanden waren, werd voor de interpretatie uitgegaan van een huidig peil op
het AKL van 5,0 m TAW (streefpeil).
Het waterniveau in de gemonitorde afwateringsgracht is gemiddeld 4,91 m
TAW. De minimale gemeten waarde bedroeg 4,64 m TAW, en de maximale
waarde was 5,18 m TAW.
De grondwaterstromingen, zoals gemodelleerd met behulp van het regionaal
grondwatermodel, worden weergegeven op Figuur 195. Hieruit blijkt het drainerende
karakter van de Burggravenstroom (voornamelijk) en het Afleidingskanaal (voor een
beperkte oppervlakte van Het Leen). De grondwaterstroming richting Alfleidingskanaal
is bovendien niet constant gedurende het hele jaar. De drainerende invloed van het
kanaal reikt maximum enkele honderden meters ver. De relatief complexe situatie
wordt ook geïllustreerd door de dwarse doorsnede in Figuur 199. Tussen peilbuis 10
en peilbuis 11 vloeit het grondwater in de richting van de Burggravenstroom, en niet
naar de afwateringsgracht aan de kant van het Afleidingskanaal.
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Figuur 195: Isolijnen voor de stijghoogte van het grondwater (Quartair) in het gebied rond Het
Leen (Eeklo), uitgaande van het huidige waterpeil in het Afleidingskanaal van de Leie (5,0 m
TAW).

De concentrische contouren ter hoogte van het Afleidingskanaal worden veroorzaakt
door de specifieke geologische karakteristieken op deze locatie. De Tertiair
geologische ontsluitingen vertonen hier immers ook een patroon van concentrische
ellipsen.
De betrouwbaarheid van de voorspelde lokale waarden wordt geïllustreerd aan de
hand van onderstaande tabel. Deze toont aan dat met enige voorzichtigheid moet
worden omgesprongen met de grondwaterstanden die door het model ter hoogte van
de peilbuizen worden voorspeld, gezien de overschattingen (tot meer dan 1 meter) ten
opzichte van de reële waarde.

Tabel 56: Voorspelde versus geobserveerde gemiddelde grondwaterstanden (m TAW) en
foutberekening.
Zone

Peilbuis
PB 8

Monitoring
(m TAW)
4,98

Model
(m TAW)
5,84

Gemiddelde
afwijking (m)
-0,86

Absolute
afwijking (m)
0,86

Het Leen

PB 9

5,50

6,03

-0,53

0,53

PB 10

5,46

6,10

-0,64

0,64

PB 11

4,89

6,20

-1,31

1,31
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Figuur 196: Verloop van grondwaterpeilen (m TAW) in de zone Het Leen, Eeklo (2008-2010).

Figuur 197: Verloop van grondwaterpeilen (m TAW) in Het Leen, Eeklo (2003-2004).
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drainagegracht

Figuur 198: Verloop van oppervlaktewaterpeilen (m TAW) in de zone Het Leen, Eeklo (20082010).

Figuur 199: Grondwaterstand (m-mv) in de zone Het Leen, Eeklo: zomertoestand (02/06/2009)
versus wintertoestand (09/02/2009).
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Figuur 200: Verloop van grondwaterpeilen (m-mv) in Het Leen, Eeklo (2003-2004).
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5.2.3 Natuurwaarden in de aandachtsgebieden
Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen het aandachtsgebied „Aansluiting Leen-Eeklo‟ is een habitatrichtlijngebied
gelegen, nl. het SBZ-H BE2300005 „Bossen en heiden van zandig Vlaanderen:
oostelijk deel‟ (Figuur 201). Het habitatrichtlijngebied beslaat een totale oppervlakte
van 3.377 ha.
Binnen het habitatrichtlijngebied komen volgende habitats voor, waarvan de habitats
die in het aandachtsgebied voorkomen in vet zijn aangeduid (INBO.A.2010.229)
(Figuur 202):
2310: Psammofiele heide met Calluna- en Genista;
2330: Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen;
3130: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot
het Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea);
- 3150: Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type
Magnopotamion of Hydrocharition;
- 4010: Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix;
- 4030: Droge Europese heide;
- 6410: Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem
(Molinion caeruleae);
- 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones;
- 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met ondergroei van Ilex
of soms Taxus (Quercion robori-petreae of Ilici-Fagion);
- 9160: Sub-atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het type Carpinion betuli;
- 9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur;
- 91E0*: Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
o De Becker et al. (2004) geeft aan dat in Het Leen eveneens het
volgende subtype voorkomt: Berkenbroekbos (SphagnoBetuletum) (BWK-code vt). Dit is een oligotroof type van het
Elzenbroekbos, dat zich ontwikkelt op voedselarme plaatsen met
mineraalarm grondwater dat gedurende het hele jaar dicht tegen
het maaiveld staat. In „Het Leen‟ wordt dit berkenbroekbos
getypeerd door een boomlaag van zomereik en beuk, terwijl de
kensoort zachte berk hier voornamelijk in de struiklaag aanwezig
is.
* prioritair habitat
-
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Daarnaast zijn volgende soorten aangeduid:
- Amfibieën en reptielen:
o 1166: Triturus cristatus - Kamsalamander;
- Planten:
o 1831: Luronium natans - Drijvende waterweegbree.
Er wordt geen melding gemaakt van deze twee soorten op waarnemingen.be of in de
floradatabank. Mogelijk komen deze soorten niet voor in het aandachtsgebied. Gezien
slechts een klein deel van de waarnemingen daadwerkelijk geregistreerd worden, is
het echter niet uit te sluiten dat deze soorten hier aanwezig zijn.

Figuur 201: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Aansluiting Leen-Eeklo en
omgeving (Bron: shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en
IVON)

B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

245

Ecohydrologische studie Seine-Schelde West

Ecorem n.v.

Figuur 202: Voorkomende habitattypes in het aandachtsgebied Aansluiting Leen-Eeklo en
omgeving (Bron: Habitatkaart v5.2 (Paelinckx et al., 2009), BWK v5.2)

Fauna
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of
Hydrocharition (3150)
Dit habitattype is in goed ontwikkelde vorm niet alleen floristisch, maar ook faunistisch
zeer rijk (Decleer, 2007). Een grote verscheidenheid aan vissen, zoogdieren, vogels,
ongewervelde dieren zijn van dit habitattype afhankelijk en hebben vaak een specifiek
hieraan aangepaste levenswijze.
De kenmerkende plantensoorten van het habitattype 3150, die voorkomen binnen het
gebied, worden opgesomd in BIJLAGE 2.
Uit de database van waarnemingen.be blijkt dat de volgende vogelsoorten zijn
waargenomen in het gebied:
Soort
dodaars
meerkoet
wilde eend
waterhoen
kuifeend
kleine karekiet
bosrietzanger
pijlstaart

Broedgeval/wintergast
zeker broedgeval
zeker broedgeval/waarschijnlijk broedgeval en wintergast
zeker broedgeval en wintergast
zeker broedgeval/waarschijnlijk broedgeval
waarschijnlijk broedgeval
waarschijnlijk broedgeval
waarschijnlijk broedgeval
wintergast
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wintergast
wintergast
wintergast

Enkele andere soorten, die nog zijn waargenomen, zijn ijsvogel (VR-soort),
stormmeeuw, oeverloper (waarnemingen.be).
Voor de watervleermuis (HR - bijlage IV) vormt het gebied een geschikt
foerageergebied (waarnemingen.be). Amfibieën en reptielen, waarvoor het gebied
geschikt is, zijn alpenwatersalamander, kleine watersalamander, groene en bruine
kikker en gewone pad (waarnemingen.be). Vissoorten, die in dit gebied voorkomen,
zijn paling, snoek, karper, pos, blankvoorn, baars, zeelt en kolblei (Bron: Vis Informatie
Systeem).
Verder is het gebied ook rijk aan ongewervelden. Platbuik behoort tot de meer
algemene soorten, die vooral aan eutrofe wateren gebonden is. Verder zijn ook
azuurwaterjuffer, bloedrode heidelibel, blauwe glazenmaker en geelvlekheidelibel aan
te treffen (waarnemingen.be).
Atlantische zuurminnende beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus
(Quercion robori-petreae of Ilici-Fagion) (9120)
De kenmerkende plantensoorten van het habitattype 9120, die voorkomen binnen het
gebied, worden opgesomd in BIJLAGE 2.
Dit habitattype is ondermeer zeer belangrijk voor de vogelrichtlijnsoorten Middelste
bonte specht, zwarte specht en wespendief, verder ook voor een groot aantal vogels
van structuurrijke loofbossen (bv. fluiter, bonte vliegenvanger, boomklever, bosuil)
(Decleer, 2007). Uit de database van waarnemingen.be blijkt dat de volgende
vogelsoorten zijn waargenomen in het gebied:
Soort
boomklever
bosuil
koekoek
gekraagde roodstaart
zwarte specht
wespendief
middelste bonte specht

Broedgeval
zeker broedgeval
zeker of waarschijnlijk broedgeval
Mogelijk broedend
Mogelijk broedend
/
/
/

Rode Lijst/Vogelrichtlijnsoort

Categorie A
Categorie 3c - K
VR
VR
VR

Voldoende structuurrijkdom impliceert ook open plekken, mantels en zomen, met
geassocieerde fauna en flora zoals hazelworm (Z), levendbarende hagedis (Z), kleine
ijsvogelvlinder (K) en struiksprinkhaan (Z) in mantels en open plekken met
kamperfoelie (waarnemingen.be). Andere vlindersoorten geassocieerd met dit
habitattype zijn ondermeer keizersmantel (B), gehakkelde aurelia, bont en bruin
zandoogje en boomblauwtje (waarnemingen.be). Inzake zoogdieren zijn
waarnemingen gedaan van ondermeer bosmuis, bosspitsmuis spec., tweekleurige
bosspitsmuis, dwergvleermuis (HR-bijlage IV), eekhoorn en ree (waarnemingen.be).

Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*)
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De kenmerkende plantensoorten van het habitattype 91E0*, die voorkomen binnen het
gebied, worden opgesomd in BIJLAGE 2.
Typische broedvogels van broekbossen zijn ondermeer nachtegaal, wielewaal,
roodmus en blauwborst (Decleer, 2007). Langs grotere rivieren en in grotere
moerassen broeden ook buidelmees, kwak, blauwe reiger en aalscholver. Voor andere
types alluviaal bos kunnen nog o.a. matkop, houtsnip en kleine bonte specht vermeld
worden. Uit de database van waarnemingen.be blijkt dat de volgende vogelsoorten zijn
waargenomen in het gebied:
Soort
aalscholver
Blauwe reiger
houtsnip
Kleine bonte specht
matkop
fitis
wielewaal
kramsvogel

Broedgeval
zeker of waarschijnlijk broedgeval
zeker broedgeval
Waarschijnlijk broedgeval
/
Mogelijk broedend
Waarschijnlijk broedend
Mogelijk broedend
Mogelijk broedend

Rode Lijst/Vogelrichtlijnsoort

Categorie A
Categorie 3c - K
Categorie 3c - K
Categorie 2b - B
Categorie 2b - B

Verder is ook nog zwarte wouw (VR-soort) waargenomen in het gebied
(waarnemingen.be). Het koevinkje, een typische vlindersoort van vochtige boszomen,
komt in het gebied voor (waarnemingen.be).

VEN en IVON
In het kader van het VEN is de zone „Het Bellargiebos en het Leen‟ (gebiedscode 206)
aangeduid als grote eenheid natuur (GEN) binnen het aandachtsgebied „het Leen en
omgeving‟ (Figuur 201).

Ecotopenkaart
Algemeen
Op de ecotopenkaart (BWK v5.2) staat „Het Leen en omgeving‟ grotendeels aangeduid
als zeer waardevolle habitats, die onder de Habitatrichtlijn vallen (zie hieronder).
Verder zijn volgende ecotopen nog aanwezig binnen Het Leen en omgeving (Figuur
203). Bij de ecotopen binnen het gebied met een zekere biologische waarde wordt de
waardering in italic vermeld.
-

ae: eutrofe plas (diverse plantengemeenschappen) (biologisch zeer
waardevol);
bl: akker op lemige bodem;
bs: akker op zandige bodem;
hc: vochtig, licht bemest grasland (dotterbloemhooiland, Calthion) (biologisch
zeer waardevol);
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hp: soortenarm permanent cultuurgrasland (complex van biologisch minder
waardevolle en waardevolle elementen);
hp+: soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke
graslanden (biologisch waardevol of complex van biologisch waardevolle en
zeer waardevolle elementen);
hx: zeer soortenarme, ingezaaide graslanden (vaak tijdelijk);
kbf: bomenrij met dominantie van beuk (biologisch zeer waardevol);
kbp: bomenrij met dominantie van populier (biologisch waardevol of complex
van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen);
kbq: bomenrij met dominantie van zomereik (biologisch waardevol);
kh: houtkant of oude weg (biologisch zeer waardevol);
kj: hoogstamboomgaard (complex van biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen);
k(mr): bermen, perceelsranden… of taluds met elementen van rietvegetaties
(biologisch zeer waardevol);
khgml: houtwal met gemengd loofhout (biologisch zeer waardevol);
kn: veedrinkpoel (biologisch zeer waardevol);
lhb: populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of wilgenondergroei
(biologisch waardevol);
lhi: populierenaanpalnt op vochtige grond met ruderale ondergroei (biologisch
waardevol);
n: loofhoutaanplant (exclusief populierenaanplant, inclusief jonge aanplanten)
(complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle
elementen of biologisch waardevol of complex van biologisch waardevolle en
zeer waardevolle elementen) ;
pmb: naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen (biologisch
waardevol of complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle
elementen);
pmh: naaldhoutaanplant met ondergroei van grassen (biologisch waardevol);
pms: naaldhoutaanplant met lage ondergroei (bramen, brem, heide, varens)
(complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen of
biologisch waardevol);
ppmb: aanplant van grove den met ondergroei van struiken en bomen
(biologisch waardevol);
ppms: aanplant van grove den met lage ondergroei (bramen, brem, heide,
varens) (biologisch waardevol);
u: urbane gebieden, bebouwing;
ua: halfopen of open bebouwing met beplanting;
ur: bebouwing in agrarische omgeving, losstaande hoeve;
uv: terrein met recreatie-infrastructuur.
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Figuur 203: Ecotopenkaart van aansluiting Leen-Eeklo (Bron: shapefile BWK v5.2)

Natura 2000-gebieden
Op Figuur 202 wordt de locatie van de verschillende Natura 2000-habitattypes op
basis van de ecotopenkaart (BWK v5.2) weergegeven.

Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of
Hydrocharition (3150)
Op de ecotopenkaart (BWK v5.2) staat een deel van „Aansluiting Leen-Eeklo‟
aangeduid als zeer waardevolle eutrofe plas met diverse plantengemeenschappen
(ae). Dit ecotoop stemt overeen met een zwak ontwikkelde vorm van het Natura2000habitattype 3150, zijnde „van nature eutrofe meren met vegetaties van het type
Magnopotamion of Hydrocharition‟ (Decleer, 2007). In de habitatkaart v5.2 worden
deze ecotopen binnen het gebied bovendien aangegeven als „geen habitattype van de
Habitatrichtlijn (eutrofe plas, potentieel habitat)‟ (code gh_ae).

Atlantische zuurminnende beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus
(Quercion robori-petreae of Ilici-Fagion) (9120)
Een groot deel van „Aansluiting Leen-Eeklo‟ staat aangeduid als zeer waardevol zuur
eikenbos (qs) en zuur beukenbos (fs) op de ecotopenkaart (BWK v5.2). Verder komen
ook nog de ecotopen (kbf), populierenaanplant op vochtige grond (lh),
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populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of wilgenondergroei (lhb),
bomenrij met dominantie van haagbeuk (kbca) en naaldhoutaanplant met ondergroei
van struiken en bomen (pmb) voor. Deze ecotopen stemmen, conform habitatkaart
v5.2, overeen met Natura2000-habitattype 9120, zijnde Atlantische zuurminnende
beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae
of Ilici-Fagion).

Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*)
In „Aansluiting Leen-Eeklo‟ zijn bovendien de zeer waardevolle ecotopen mesotroof
elzenbos met zeggen (vm), nitrofiel alluviaal elzenbos (vn) en alluviaal essen-olmenbos
(va) volgens de ecotopenkaart (BWK v5.2) terug te vinden. Deze ecotopen stemmen
overeen met het prioritair Natura2000-habitattype 91E0*, zijnde „bossen op alluviale
grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)‟. Volgens habitatkaart v5.2 valt 1 perceel met BWK-code qs eveneens onder dit
habitattype.
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Vaststellingen terreinbezoek

Het is belangrijk om dieper in te gaan op de relatie tussen deze biotopen in het gebied
en eventuele wijzigingen van de grondwaterstand. Immers, enkele percelen waarop dit
habitattype terug te vinden is, bevinden zich binnen een radius van 500 meter van het
kanaal. Middels studie en terreinbezoeken is de actuele situatie van deze percelen
nagegaan.

Figuur 204: Ligging aandachtspercelen.

Aandachtsgebied 1 omvat een essenbos met onder meer populier, esdoorn, hazelaar
klimop en wilgen. De kern van deze percelen is typisch doorkruisd door een reeks
parallelle grachten. De bosrand omvat voldoende structuurdiversiteit om een
meerwaarde te bieden voor ongewervelden, in het bijzonder vlinders. In de voedselrijke
zoom groeit onder meer Kleefkruid, zuring, boterbloem (o.a. kruipende), Look-zonderlook, Grote brandnetel, Robertskruid, Witte en Gele dovenetel, Witte klaver,
smeerwortel, braam, Ijle dravik, Straatgras, Gestreepte witbol, etc.
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Figuur 205: Het Leen: toestand op aandachtsperceel 1.

Aandachtsgebied 2 bestaat uit een oostelijk perceel met een homogene
populierenaanplant met biologisch waardevolle onderetage, inclusief grote
zeggevegetaties in de nattere delen. Het westelijk perceel omvat een biologisch zeer
waardevol essen-olmenbos met onder meer els, wilg, populier en vlier. De grachten
zijn gekenmerkt door grote zeggevegetaties met Gele lis, Riet, smeerwortel, Grote
waterweegbree. Verder heeft dit bos een dichte nevenetage, relatief veel dood hout
(staand en liggend) en een goed ontwikkelde kruidlaag met zware dominantie van
Grote brandnetel en braam, centraal groeit er onder meer Eenbes.
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Figuur 206: Het Leen: toestand op aandachtsperceel 2.

Aandachtsgebied 3 is een mesotroof elzenbos met grote zeggenvegetaties en
pluimzegge en gele lis in de kern, en zoomvegetaties met onder meer hondsdraf, lookzonder-look, robertskruid, zilverschoon, kruipend zenegroen, etc.

Figuur 207: Het Leen: toestand op aandachtsperceel 3.
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5.2.4 Impact van toekomstige wijzigingen aan het Afleidingskanaal van de Leie
5.2.4.1

Te verwachten wijzigingen van het grondwatersysteem volgens het regionaal
grondwatermodel

Bij het uitvoeren van het Seine-Schelde West project zou er een significante stijging
plaatsvinden van het waterpeil in het Afleidingskanaal ter hoogte van het Leen: van 5
m naar 5,6 m TAW. Het effect hiervan voor de grondwaterstand op het Provinciaal
Domein wordt weergegeven in Figuur 208. Voor een groot deel van het domein is er
geen effect waarneembaar. Echter, in de nabijheid van het kanaal (< 600 m) valt wel
een grondwaterpeil-stijging te verwachten met een grootte-orde van meer dan 10 cm.
De huidige winterpeilen in deze zone zijn ca. 80 cm-mv, en zouden dus stijgen. De
grondwaterpeilen staan echter wel sterk onder de drainerende invloed van het
Afleidingskanaal zelf en de afwateringsgrachtjes errond. Een toename van de debieten
die door deze afwateringsgrachten moeten worden afgevoerd, valt dus te verwachten.
Figuur 209 toont de gemodelleerde grondwaterstanden, uitgaande van het reële peil op
het Afleidingskanaal (5,0 m TAW) en het toekomstige peil (5,6 m TAW). De zone waar
het grondwater zich op geringe diepte bevindt wordt groter. Voor wat betreft de
voorspelde absolute grondwaterstanden moet hier opnieuw worden opgemerkt dat het
regionaal model de stijghoogtes in dit gebied overschat (cf. Tabel 56), en dat de
effecten in termen van grondwaterstijging in realiteit groter kunnen zijn dan
gesimuleerd.

Figuur 208: Gemodelleerde grondwaterstijging (in cm) in het gebied Het Leen.
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Figuur 209: Het Leen: grondwaterstanden t.o.v. maaiveld: huidige (boven) versus gewijzigde
(onder) toestand.
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Gevoeligheidsanalyse van het ecosysteem

De stijging van het grondwaterniveau binnen het aandachtsgebied het Leen varieert
van 2-4 cm tot 25-30 cm. In de aandachtszones 1, 2 en 3 (Figuur 175) bedraagt de
stijging gemiddeld ongeveer 18 cm. In deze aandachtszones komt het habitattype
vogelkers-essenbos (91E0_va) voor. De grondwatertafel voor dit habitattype varieert
van 9 tot 38 cm onder het maaiveld, waarbij het grondwaterpeil onder het maaiveld
blijft in de winter en dieper wegzakt in de zomerperiode (BIJLAGE 1). In
aandachtszone 2 komt bovendien een grote zeggenvegetatie (rbbmc) voor. De
grondwatertafel voor grote zeggenvegetaties zit gemiddeld op 1 cm-mv met een
minimum van 39 cm-mv en een maximum van 13 cm+mv (BIJLAGE 1). Het maaiveld
mag ook niet het volledige jaar onder water staan en de vegetatie moet periodiek
droogvallen.
In de huidige situatie hebben aandachtszones 2 en 3 volgens het model een
grondwaterpeil van 2,6 à 2,8 m-mv. Met de beperkte stijging van de grondwaterstand
blijft het grondwater nog steeds relatief diep zitten. Deze gemiddelde waterstanden zijn
echter in de huidige en de toekomstige situatie voor een vogelkers-essenbos laag.
Voor het biotoop grote zeggenvegetatie mag de gemiddelde grondwaterstand ook
hoger liggen.
In de huidige situatie bedraagt het grondwaterniveau in aandachtszone 1 volgens het
model ca. 2,4 à 2,6 m-mv. Door de stijging van het grondwaterpeil zal dit 2,0-2,2 m-mv
in het westen en 2,2-2,4 m-mv in het oosten van aandachtszone 1 bedragen. Deze
gemiddelde waterstanden lijken echter in de huidige en de toekomstige situatie te laag
voor een vogelkers-essenbos Vermoedelijk is de variabiliteit van de vochttrap op lokale
schaal hier veel groter dan het grofschalig model kan simuleren.
Een stijging van de grondwaterstand zal bijgevolg geen negatief effect hebben op het
vogelkers-essenbos en het regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetatie.
Verder bestaat het grootste deel van Het Leen uit het habitattype 9120 (ZomereikenBeukenbos). Dit is echter een grondwateronafhankelijk habitat en zal geen hinder
ondervinden van een minieme stijging van de grondwaterstand. De gemiddelde
grondwaterstand zal in het noordoosten variëren van 1 à 1,2 m-mv tot 2,6 à 2,8 m-mv.
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Leiemeersen Ooidonk (Deinze)
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6.1.1 Organisatie van het oppervlaktewatersysteem
Vanaf Deinze stroomt een deel van het Leiewater in het Afleidingskanaal, terwijl de
oorspronkelijke Leie via een min of meer natuurlijk meanderend verloop (de
“Toeristische Leie”) haar weg verder zet, tot ze uitmondt in de Gentse Ringvaart.
De Leiemeersen en het kasteel van Ooidonk zijn gelegen in een gebied begrensd door
de Leie in het oosten, een oude Leiearm (afgesloten van de Leie) in het zuidwesten, en
het systeem Kasteelgracht-Kalebeek, met de hierop aangesloten grachten, in het
noordwesten (Figuur 210).
Volgens de zonering zoals opgenomen in de Vlaamse Hydrografische Atlas behoort
het gebied tot de Leie van de monding van de Oude Mandelbeek tot de monding van
de Kalebeek.

Figuur 210: Kasteelvijver van Ooidonk (links). Dam van de kasteelvijver: oorsprong van de
Kasteelgracht (rechts).

De laaggelegen meersen zijn van nature uit een risicozone voor overstromingen,
aangezien ze zich in de winterbedding van de Leie bevinden (Figuur 211). De hoger
gelegen bossen en het kasteeldomein bevinden zich niet in de risicozone, maar op een
zogenaamd “donk”.

Figuur 211: Afwaringsgracht in de meersen (links). Leiemeersen (rechts).
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Figuur 212: Aandachtsgebied Leiemeersen (Ooidonk): topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen.
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6.1.2 Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem
In de Leiemeersen rond het kasteel van Ooidonk werden 3 peilschalen en 7 peilbuizen
geplaatst. Een eerste peilschaal (PS A) wordt gebruikt om het waterpeil op de Leie te
monitoren. Een tweede peilschaal (PS B) werd geplaatst op de Kasteelgracht, die
uitmondt in de Kalebeek, en op die manier in verbinding staat met de Leie. Op het 1 km
lange transect dat door beide peilschalen wordt begrensd, werden 6 peilbuizen
geplaatst. Het betreft PB1 (ca. 40 m van PS A) tot PB6 (ca. 30 m van de Leie).
Een derde peilschaal (PS C) bevindt zich ongeveer 700 m stroomopwaarts, op een
gracht die de Leiemeersen en het bos van het Ooidonkkasteel draineren. In de
omgeving van deze peilschaal werd de grondwaterstand opgevolgd in peilbuis PB7.
Tabel 57. Peilbuizen in de doelzone.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

Locatie

PS A

95100,8

188439,0

6,75*

Kasteelgracht

PB 1

95149,98

188426,9

6,38

tussen Kasteelgracht en Leie

PB 2

95219,18

188417,9

PB 3

95366,7

188409,0

6,20

tussen Kasteelgracht en Leie

PB 4

95862,9

188413,5

6,20

tussen Kasteelgracht en Leie

PB 5

96006,4

188409,6

6,33

tussen Kasteelgracht en Leie

PB 6

96048,3

188411,6

6,43

tussen Kasteelgracht en Leie

PS B

96082,6

188409,5

6,99*

Leie

PS C

95497,4

187699,7

7,47*

Drainagegracht, zuidgrens bos

PB 7

95449,8

187735,2

6,84

Ca. 60 m ten NW van PS C

tussen Kasteelgracht en Leie

* Hoogte bovenkant peillat.

Peilbuizen PB 1 tot 6 bevinden zich in zandig materiaal. De bodem bij PB 7 is gevormd
in kleiig zand.
De quartaire afzettingen hebben een dikte groter dan 16 m (zie bvb. DOV, Sondering
GEO-96/48-SII). Daaronder bevinden zich slecht doorlatende lagen bestaande uit:
Grijze tot groengrijze klei tot silt, dunne banken zand en silt: Lid van Kortemark
(=Formatie van Tielt, Ieperiaan Aquitard Systeem (VGM))
Donkergrijze tot blauwe klei met glimmers: Lid van Aalbeke (= Formatie van
Kortrijk, Ieperiaan Aquitard Systeem (VGM))
Uit de monitoring van grondwater en oppervlaktewater gedurende de afgelopen 3 jaar
kan het volgende worden vastgesteld (Figuur 214):
De grondwaterstanden schommelen naargelang het seizoen tussen ca. 4,5 en
ca. 6,5 m TAW. Schommelingen zijn het grootst in PB 7, in de oostelijke hoek
van het bos. Ten opzichte van het maaiveld staat het grondwater in de winter
globaal op minder dan 0,5 m diepte, en in de zomer tussen 1 en 2 meter.
Over het transect PB 1 – PB 6 liggen grondwaterpeilen dicht bij elkaar en is er
geen duidelijke hiërarchie met
betrekking tot
de peilen: de
grondwaterstromingsrichting is dus niet éénduidig te bepalen.
Waterstanden in de drainagegracht leunen sterk aan bij de grondwaterstanden.
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Het waterpeil van de Kasteelgracht ter hoogte van PS A varieert tussen 5,15 m
TAW en 5,69 m TAW, en schommelt rond een gemiddelde waarde van 5,39 m
TAW. Het waterniveau in de kasteelgracht volgt de seizoenale variaties in het
grondwaterpeil, zij het minder uitgesproken.
De grondwaterstanden in het transect PB 1 – PB 6 doken gedurende het najaar
en de zomer van 2009 onder het peil van de Kasteelbeek (PS A), wat erop wijst
dat gravitaire afwatering via de beek tijdens deze periode niet mogelijk was.
Hetzelfde geldt voor de grondwaterstand in PB 7, die lager was dan het peil in
de gracht ter hoogte van PS C.
Het waterniveau van de Leie ter hoogte van PS B schommelt rond een
gemiddelde van 5,24 m TAW, met een minimum van 5,08 m TAW en een
maximum van 5,79 m TAW. Drie belangrijke pieken kwamen voor in het
voorjaar van 2008 (11 Maart, 9 Mei) en de zomer van 2009 (13 Juli). Hierbij
overschreed het waterpeil in de Leie het peil in de Kasteelbeek, wat suggereert
dat de gravitaire afwatering naar de Leie op deze momenten was verhinderd.

Figuur 213: Verloop van grondwaterpeilen (m-mv) in de Leiemeersen te Ooidonk (2008-2010).

De Kasteelgracht en Kalebeek liggen allebei in de alluviale vlakte, en zorgen voor de
drainage van laaggelegen komgronden. De Kalebeek is gelegen in een fossiele Leiearm. De Kasteelgracht werd gegraven. Het hoger gelegen, en drogere Kasteelbos,
wordt eveneens gedraineerd door een kunstmatig grachtenstelsel.
De verschillen tussen de waterstanden in deze beken en het peil van de Leie zijn klein.
Grondwaterstanden in de komgronden zijn periodiek zeer hoog, en schommelingen op
de peilen van de Leie en de beken die erin uitmonden zorgen regelmatig voor
overstromingen.
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Figuur 214: Verloop van grondwaterpeilen (m TAW) in de zone Leiemeersen, Ooidonk (20082010).

Drainagegracht (bos)
Kasteelgracht
Leie

Figuur 215: Verloop van oppervlaktewaterpeilen (m TAW) in de zone Leiemeersen, Ooidonk
(2008-2010).
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6.1.3 Natuurwaarden in de aandachtsgebieden

Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen
het
aandachtsgebied
„Leiemeersen
Ooidonk-Deinze‟
is
een
habitatrichtlijngebied gelegen, nl. het SBZ-H BE2300005 „Bossen en heiden van zandig
Vlaanderen: oostelijk deel‟ (Figuur 216). Het habitatrichtlijngebied beslaat een totale
oppervlakte van 3.377 ha.
Binnen het habitatrichtlijngebied komen volgende beschermde habitats voor, waarvan
de habitats, die in het aandachtsgebied aanwezig zijn, in vet zijn aangeduid
(INBO.A.2010.229) (zie Figuur 217):
2310: Psammofiele heide met Calluna- en Genista;
2330: Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen;
3130: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot
het Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea);
- 3150: Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type
Magnopotamion of Hydrocharition (enkel kleine eutrofe plassen (potentieel
habitat) met habittattype-code gh_ae);
- 4010: Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix;
- 4030: Droge Europese heide;
- 6410: Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem
(Molinion caeruleae);
- 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones;
- 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met ondergroei van Ilex
of soms Taxus (Quercion robori-petreae of Ilici-Fagion);
- 9160: Sub-atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het type Carpinion betuli;
- 9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus
robur;
- 91E0*: Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
* prioritair habitat
-

Verder komen de volgende beschermde habitattypes voor in het aandachtsgebied
(INBO.A.2010.229):
- 3260: Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorende tot het
Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion;
- 6510: Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis).
Ook volgende regionale belangrijke biotopen (rbb) zijn van belang (INBO.A.2010.229):
- rbbhc: regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland;
- rbbzil: zilverschoongrasland zonder zilte elementen;
- rbbkam: kamgrasland;
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rbbhf:
regionaal
belangrijke
biotoop
moerasspirearuigte
met
graslandkenmerken;
rbbmr: regionaal belangrijke biotoop rietland en andere Phragmitionvegetaties;
rbbmc: regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetaties.

Daarnaast zijn volgende soorten aangeduid in het SBZ:
- Amfibieën en reptielen:
o 1166: Triturus cristatus - Kamsalamander;
- Planten:
o 1831: Luronium natans - Drijvende waterweegbree.
Er wordt geen melding gemaakt van deze twee soorten op waarnemingen.be of in de
floradatabank. Wellicht komen deze soorten niet voor in het aandachtsgebied. Gezien
slechts een klein deel van de waarnemingen daadwerkelijk geregistreerd worden, is
het niet uit te sluiten dat deze soorten hier aanwezig zijn.

Figuur 216: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Leiemeersen (Ooidonk)
(Bron: shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON)
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Figuur 217: Voorkomende habitattypes in het aandachtsgebied Leiemeersen (Ooidonk) (Bron:
Habitatkaart v5.2 (Paelinckx et al., 2009), BWK v5.2)

Fauna
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of
Hydrocharition (3150)
Dit habitattype is in goed ontwikkelde vorm niet alleen floristisch, maar ook faunistisch
zeer rijk (Decleer, 2007). Een grote verscheidenheid aan vissen, zoogdieren, vogels,
ongewervelde dieren zijn van dit habitattype afhankelijk en hebben vaak een specifiek
hieraan aangepaste levenswijze.
De kenmerkende plantensoorten van het habitattype 3150, die voorkomen binnen het
gebied, worden opgesomd in BIJLAGE 2.
Uit de database van waarnemingen.be blijkt dat de volgende vogelsoorten zijn
waargenomen in het gebied:
Soort
krakeend
smient
wilde eend
slobeend
kuifeend

Broedgeval/wintergast
wintergast
wintergast
wintergast
wintergast
wintergast
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Enkele andere soorten, die nog zijn waargenomen, zijn fuut, blauwe reiger,
aalscholver, ijsvogel (VR-soort) (waarnemingen.be).
Subatlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen
behorend tot het Carpinion-betuli (9160)
De kenmerkende plantensoorten van het habitattype 9160, die voorkomen binnen het
gebied, worden opgesomd in BIJLAGE 2.
Het habitattype is belangrijk voor VRL-soorten Middelste bonte specht en Zwarte
specht en Wespendief (Decleer, 2007). Verder ook voor een groot aantal vogels van
structuurrijke loofbossen (o.a. Fluiter, Bonte vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper,
Appelvink, Houtsnip, Bosuil). Oude, dode en wegkwijnende bomen zijn essentieel voor
soorten als Boommarter, vleermuizen van de Bijlage 2 en 4, Vliegend hert (Bijlage 2
soort) en voor behoud en ontwikkeling van rijke gemeenschap aan ongewervelden,
mossen en fungi.
VEN en IVON
Het bos bij het kasteel van Ooidonk, en een groot deel van de meersen in de
omgeving, werden ingekleurd als VEN-gebied: Vallei van de Benedenleie (Grote
Eenheid Natuur) (Figuur 216).
Ecotopenkaart
Algemeen
Het Bos van het Ooidonkkasteel wordt op de biologische waarderingskaart aangeduid
als biologisch zeer waardevol. De kasteelvijver en onmiddellijke omgeving worden
ingekleurd als complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle
elementen.
Verder zijn volgende ecotopen nog
Leiemeersen Ooidonk (Figuur 218):

-

aanwezig

binnen

het

aandachtsgebied

ae: (biologisch zeer waardevol);
bl: akker op lemige bodem;
bs: akker op zandige bodem;
hp:soortenarm cultuurgrasland (complex van minder waardevol tot complex
van minder waardevolle en waardevolle elementen);
hx: zeer soortenarme, ingezaaide graslanden (vaak tijdelijk);
fs: zuur beukenbos (biologisch zeer waardevol);
gmn: gemengd naaldhout (biologisch waardevol);
kbp: bomenrij met dominantie van populier (biologisch waardevol);
kbprua: bomenrij met dominantie van zoete kers (biologisch zeer waardevol);
kbq: bomenrij met dominantie van zomereik (complex van biologisch
waardevol tot biologisch zeer waardevolle elementen);
kbqr: bomenrij met dominantie van Amerikaanse eik (biologisch zeer
waardevol);
kd: dijk (biologisch zeer waardevol);
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kpk: kasteelpark (complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle
elementen);
kt: talud (biologisch waardevol);
lhb: populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of wilgenondergroei
(complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen);
lhi: populierenaanpalnt op vochtige grond met ruderale ondergroei (biologisch
waardevol);
mr: rietland (biologisch zeer waardevol);
n: loofhoutaanplant (exclusief populierenaanplant, inclusief jonge aanplanten)
(biologisch waardevol);
pa: naaldhoutaanplant zonder ondergroei (biologisch waardevol);
pmb: naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen (biologisch
waardevol);
qs (zuur eikenbos (vaak met ruderale ondergroei) (biologisch zeer waardevol);
ua: halfopen of open bebouwing met beplanting;
vn: (biologisch zeer waardevol);
wat: waterloop;
weg (complex van minder waardevol tot complex van minder waardevolle en
waardevolle elementen).

Figuur 218: Ecotopenkaart van Leiemeersen Ooidonk – Deinze

Natura 2000-gebieden
Op Figuur 217 wordt de locatie van de verschillende Natura 2000-habitattypes op
basis van de ecotopenkaart (BWK v5.2) weergegeven.
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6.1.4 Vaststellingen terreinbezoek
Aandachtszones binnen De Leiemeersen van Ooidonk zijn geselecteerd op basis van
de habitattypes die het gevoeligst zijn voor wijzigingen in grondwaterstand en
overstromingsregime en op basis van de zones waar impact verwacht wordt. De ligging
van deze aandachtspercelen is weergegeven op Figuur 219.

Figuur 219: Ligging aandachtspercelen in de Leiemeersen van Ooidonk

In aandachtszone 1 komt een ruigte-elzenbos voor als ondergroei van een
populierenaanplant (Figuur 220). De boom- en struiklaag bestaat uit Esdoorn, Zwarte
els, Gewone vlier, Aalbes, Canadese populier, Es, Gladde iep, Gewone braam en
verscheidene wilgen (Kraakwilg, Grauwe wilg, Katwilg). In de kruidlaag werden Gele
lis, Moerasspirea, Gewone smeerwortel, Zompvergeet-me-nietje, Ridderzuring, Geel
nagelkruid, Grote brandnetel, Speenkruid, Kleefkruid, veenmos, Groot heksenkruid,
Knopig helmkruid, Dagkoekoeksbloem, Robertskruid, Ijle zegge, Moerasspirea en
Greppelrus aangetroffen. Hakhoutstoven van Zwarte els zijn vastgesteld.
Gezien de dominantie van Grote brandnetel en Kleefkruid, kan er geconcludeerd
worden dat de voedselrijkdom te groot is en dat dit vegetatietype zich in een
gedegradeerde staat bevindt. Bovendien is de hoeveelheid dik dood hout en het
aandeel dood hout te laag om van een goede of voldoende staat te kunnen spreken.
De sleutelsoorten in de boom- en kruidlaag zijn goed vertegenwoordigd, mits een
sterke dominantie van Grote brandnetel.
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Figuur 220: Ruigte elzenbos ten Noorden van het kasteel van Ooidonk

Aandachtszone 2 wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van brede grachten, met
het voorkomen van soorten als waterviolier, grote waterweegbree en klein kroos.
Waterviolier is een sleutelsoort voor het vegetatietype 3150, maar beslaat slechts ca.
1 m2. De plas is vrij troebel en het doorzicht is vrij beperkt (<1,5 m). De eutrofiëring van
de plas kan ondermeer te wijten zijn aan bladval van omringende bomen. Gezien er
slechts 1 sleutelsoort aanwezig is over een beperkte oppervlakte kan geconcludeerd
worden dat dit habitattype in een gedegradeerde staat voorkomt. Opmerkelijk is wel het
voorkomen van bacterieënfilms op het wateroppervlak, hetgeen een indicator is van
kwel. Evenzeer een kwelindicator is Waterviolier.

In aandachtszone 2 werd ook over een beperkte oppervlakte een grote
zeggenvegetatie aangetroffen. Soorten, die zijn waargenomen, zijn Oeverzege,
Liesgras, Watermunt, Grote wederik, Gele lis, Bitterzoet, Akkerdistel, Hoge
cyperzegge, Grote brandnetel, Wolfspoot, Greppelrus en Valse voszegge.
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Latemse Meersen (St. Martens Latem)

6.2.1 Organisatie van het oppervlaktewatersysteem
De Latemse Meersen is grotendeels een open meersengebied met natte weilanden
langs de Leie. Drogere zones zijn gelegen op hoger gelegen gronden (“donken”),
landduinen en oeverwallen. De Latemse Meersen bevinden zich in de Oost-Vlaamse
gemeente Sint-Martens-Latem, op de rechteroever van de Leie. Het gebied behoort tot
het natuurlijk overstromingsgebied van de Leie. De Latemse Meersen worden
gedraineerd door de Meersbeek, die oostwaarts stroomt en verder stroomafwaarts
uitmondt in de Leie (Figuur 221). Rond de Meersbeek bevindt zich een kwelzone.

Figuur 221: Meersbeek, centraal in de Latemse Meersen (links). Leie (rechts).

Bij langdurige neerslag treedt de Leie buiten haar oevers en overstromen de Latemse
Meersen. Bij normale peilen stroomt het water van de Meersbeek naar de Leie. Bij
hoogwater echter, komt er ook water van de Leie in de Meersbeek.
De Meersbeek is volgens de zuurstofindex zwaar verontreinigd. Dit is hoofdzakelijk te
wijten aan de lozing van water afkomstig van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie
(KWZI), hier onder de vorm van een rietveld (Figuur 222).

Figuur 222: Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (rietveld) in de Latemse Meersen.
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Figuur 223: Aandachtsgebieden Latemse Meersen en Keuzemeersen: topografie, stromingsrichting waterlopen, peilbuizen en peilschalen.
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6.2.2 Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem
In de Latemse Meersen werden 4 peilbuizen geplaatst, tussen de Leie en de
Meersbeek..
Tabel 58: Peilbuizen in de doelzone.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

Locatie

PB 48

97899,42

191377,75

6,76

150 m van Leie, rechteroever

PB 49

97895,72

191282,54

6,46

Ca. 210 m van de Leie

PB 50

97868,84

191153,26

6,34

Ca. 320 m van de Leie

PB 51

97786,90

191062,41

6,74

450 m van Leie, rechteroever van
Meersbeek, in bos.

De bodem is over het algemeen kleiig. Ter hoogte van de peilbuis die in het bos werd
geplaatst is de toplaag van de bodem zandig. Maar ook hier bevindt ze zich een
kleilaag op 0,5-1,0 m-mv.
De quartaire afzettingen hebben een dikte van meer dan 18 m (zie bvb. DOV,
Sondering GEO-70/463-SI). Daaronder bevinden zich slecht doorlatende lagen
bestaande uit:
Grijsgroen zeer fijn zand, kleilagen, zandsteenbanken met glauconiet en
glimmers: Lid van Egem (= Formatie van Tielt, Ieperiaan Aquifer);
Grijze tot groengrijze klei tot silt, dunne banken zand en silt: Lid van Kortemark
(= Formatie van Tielt, Ieperiaan Aquitard);
Uit de monitoring van grondwater en oppervlaktewater gedurende de afgelopen 3 jaar
kan worden vastgesteld dat het grondwater stroomt in de richting van de Meersbeek
(Figuur 225). De grondwaterstand schommelt globaal tussen 0 en 1 m-mv.

Figuur 224: Verloop van grondwaterpeilen (m-mv) in de Latemse Meersen (2008-2010).
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Figuur 225: Grondwaterstanden in de Latemse Meersen (2008-2010).

6.2.3 Natuurwaarden in de aandachtsgebieden

Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen het aandachtsgebied „Latemse Meersen‟ is geen habitatrichtlijngebied gelegen
(Figuur 226).
Uit Figuur 227 blijkt dat er beschermde habitats uit Bijlage I van de Habitatrichtlijn
voorkomen binnen de twee aandachtszones, meer bepaald (INBO.A.2010.229):
3150: van nature eutrofe meren met vegetatie van het type
Magnopotamion of Hydrocharition;
- 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones;
- 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met ondergroei van Ilex
of soms Taxus (Quercion robori-petreae of Ilici-Fagion);
- 91E0*: Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
* prioritair habitat
-
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Ook volgende regionale belangrijke biotopen (rbb) zijn van belang in het
aandachtsgebied (INBO.A.2010.229):
-

rbbhc: regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland;
rbbzil: zilverschoongrasland zonder zilte elementen;
rbbkam: kamgrasland;
rbbhf:
regionaal
belangrijk
biotoop
moerasspirearuigte
met
graslandkenmerken;
rbbmr: regionaal belangrijke biotoop rietland en andere Phragmitionvegetaties;
rbbmc: regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetaties.

Figuur 226: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Latemse Meersen (Bron:
shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON)
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Figuur 227: Voorkomende habitattypes in het aandachtsgebied Latemse Meersen(Bron:
shapefiles Habitatkaart v5.2 (Paelinckx et al., 2009) en BWK v5.2; Natuurpunt Beheer vzw,
2010)

VEN en IVON
Het aandachtsgebied „Latemse Meersen‟, werd ingekleurd als VEN-gebied: Vallei van
de Benedenleie (Grote Eenheid Natuur) (Figuur 226).
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Ecotopenkaart
Algemeen
De Latemse Meersen worden grotendeels op de biologische waarderingskaart
aangeduid als biologisch waardevol tot biologisch zeer waardevol.
De volgende waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen zijn ondermeer aanwezig
binnen het aandachtsgebied Latemse Meersen (Figuur 228):
-

hc-: vochtig licht bemest grasland (dotterbloemhooiland):
hp+: soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke
graslanden;
hr: verruigd grasland;
hrb: verruigd grasland met struik- of boomopslag;
hx: zeer soortenarme, ingezaaide graslanden (vaak tijdelijk);
kbp: bomenrij met dominantie van populier;
kbs: bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg;
kd: dijk;
kn: veedrinkpoel;
kpk: kasteelpark;
ku: ruigte;
ku-: zwak ontwikkelde ruigte;
lh populierenaanplant op vochtige grond;
Lhb populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of wilgenondergroei;
lhi populierenaanpalnt op vochtige grond met ruderale ondergroei;
pa naaldhoutaanplant zonder ondergroei;
sz: opslag van allerlei aard (vaak op sterk gestoorde gronden);
se: kapvlakte.
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Figuur 228: Ecotopenkaart van Latemse Meersen (Bron: shapefile BWK v5.2)

Natura 2000-gebieden
Op Figuur 227 wordt de locatie van de verschillende Natura 2000-habitattypes op
basis van de ecotopenkaart (BWK v5.2) weergegeven.
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6.2.4 Vaststellingen terreinbezoek
Aandachtszones binnen de Latemse Meersen zijn geselecteerd op basis van de
habitattypes die het gevoeligst zijn voor wijzigingen in grondwaterstand en
overstromingsregime en op basis van de zones waar impact verwacht wordt. De ligging
van deze aandachtspercelen is weergegeven op Figuur 229. De focus ligt op percelen
gelegen langs de Meersbeek.

Figuur 229: Ligging aandachtspercelen in de Latemse meersen

Aandachtszone 1
Habitattype 6430 en regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte (rbbhf)
Er komen verscheidene habitats voor in aandachtszone 1 van de Latemse meersen. In
het oosten komt volgens de habitatkaart habitattype 6430 voor.
Één van de percelen zou voor 70% bestaan uit habitattype „6430, rbbhf‟ en voor 20%
uit regionaal belangrijk biotoop rietland en voor 20% uit regionaal belangrijk biotoop
dotterbloemgrasland. In realiteit bleek de vegetatie echter gedomineerd te worden door
Grote ratelaar (70%). Moerasspirea en Pitrus kwamen frequent voor. Andere
waargenomen soorten zijn Egelboterbloem, Gewone smeerwortel, Zompvergeet-menietje, Echte koekoeksbloem, Grote lisdodde, Gewone hoornbloem, Moeraswalstro,
Liesgras, Holpijp, Echte valeriaan, Krulzuring, Grote kattenstaart en verscheidene
grassen. Kensoorten voor dotterbloemgrasland (rbbhc), die op het perceel werden
aangetroffen, zijn Grote ratelaar en Echte koekoeksbloem. Van het
B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

278

Ecohydrologische studie Seine-Schelde West

Ecorem n.v.

Moerasspireaverbond komen Moerasspirea, Echte valeriaan en Grote kattenstaart
voor. Dit vegetatietype neemt echter maar een beperkte oppervlakte in (ca. 20%) en er
zijn ook niet voldoende sleutelsoorten aangetroffen om te spreken van habitattype
6430. Dit perceel wordt dan ook herzien ten opzichte van de oorspronkelijke
vegetatiekaart tot dotterbloemgrasland (rbbhc) als voornaamste habitattype en
moerasspirearuigte (rbbhf) als habitattype 2. Centraal op het perceel komt een
langwerpig waterlichaam voor, waar Grote lisdodde de dominante soort is. Dit valt
onder regionaal belangrijk biotoop rietland en heeft een bezetting van ca. 10%.

Figuur 230: Perceel met dotterbloemgrasland

Moerasspirearuigte wordt wel aangetroffen in het oosten van de aandachtszone als
ondergroei van een populierenaanplant (Figuur 231). Waargenomen soorten zijn Echte
valeriaan, Riet, Moerasspirea, Gewone smeerwortel, Canadese populier (zowel jonge
als oude ex.), Rietgras, Kleefkruid, Grote kattenstaart, Reuzenberenklauw. Het perceel
werd gedomineerd door Moerasspirea, Echte valeriaan en Riet. Volgens de
habitatkaart zou de vegetatie voor 60% bestaan uit „6430u, rbbhf, bos‟ voor 20% uit
„rbbmc, bos‟ en voor 20% uit „rbbmr, bos‟. Het voorkomen van moerasspirearuigte en
rietland kan bevestigd worden. Gezien er minder dan 5 sleutelsoorten van het
habitattype 6430 voorkomen en de bedekking van sleutelsoorten tussen de 30 en 50%
ligt, is dit habitattype in gedegradeerde staat aanwezig en wordt het eerder als
regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte (rbbhf) beschouwd.
Ook centraal in aandachtszone 1 komt moerasspirearuigte als ondergroei van een
populierenbos voor (Figuur 231). In dit geval gaat het om oude canadese populieren.
Soorten die zijn aangetroffen zijn Moerasspirea, Grote kattenstaart, Gewone braam,
Watermunt, Waterpeper, Hoge cyperzegge, Gele lis, Liesgras en Kleefkruid. Ook in dit
geval komen er slechts enkele sleutelsoorten voor en is er sprake van rbbhf.
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Figuur 231: Moerasspirearuigte (6430, rbbhf, bos) als ondergroei van een populierenaanplant
in het oosten (links) en centraa (rechts) in aandachtszone 1

Volgens de habitatkaart zou habitattype „6430, rbbhf, bos‟ ook voorkomen in het
westen van aandachtszone 1 (Figuur 232). Deze percelen waren echter niet
toegankelijk en het voorkomen van het habitatype kan niet nauwkeurig ingeschat
worden. Vanaf de perceelsgrens zijn de volgende soorten waargenomen:
moerasspirea, echte valeriaan, kraakwilg, meidoorn, zomereik, lijsterbes, canadese
populieren. De aanwezigheid van de struiklaag duidt op een verbossing van het
perceel.

Figuur 232: Moerasspirearuigte (6430u, rbbhf, bos) in het van aandachtszone 1

Een moerasspirearuigte aangeduid als regionaal belangrijk biotoop op de habitatkaart
(rbbhf 60%) komt ook voor in het westen van de aandachtszone 1. Dominant zijn
Moerasspirea, Koninginnekruid en Echte valeriaan aangetroffen. Verder kwamen ook
nog Akkerdistel, Kleefkruid, Pitrus, Gewone rolklaver, Harig wilgenroosje, Gestreepte
witbol, Geel nagelkruid, Krulzuring, Wolfspoot, Reuzenbalsemien, Grote wederik en
Gewone smeerwortel voor. Verspreid over het perceel kwamen enkele bomen voor,
waaronder Zomereik, Canadese populier, Lijsterbes en Schietwilg.
Daar er een zestal sleutelsoorten van habitattype 6430 voorkomen met een bedekking
tussen 50 en 70%, het % invasieve exoten en grassen beperkt is en er weinig
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Figuur 233: Moerasspirearuigte (rbbhf) in het westen van aandachtszone 1

Regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland (rbbhc)
Een grote vegetatievlek van het regionaal belangrijk biotoop rbbhc komt volgens de
habitatkaart voor in het oosten van de aandachtszone 1 aan beide kanten van de
Meersbeek en een kleine patch in het westen van aandachtszone 1.
Op basis van het terreinbezoek kan bevestigd worden dat in het oosten van de
aandachtszone ten zuiden van de Meersbeek een zeer waardevolle patch van het
regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland voorkomt (Figuur 234). Dit
dotterbloemgrasland werd omsloten door bomenrijen. Scherpe zegge, Grote ratelaar
en Oeverzegge komen dominant voor. Verder zijn ook nog Echte koekoeksbloem,
Moeraswalstro, Waterpeper, Moerasvergeet-me-nietje, Pitrus, Wolfspoot en Hangende
zegge waargenomen. Op de natste delen treden Watermunt, Echte valeriaan en
Moerasspirea talrijk op. In de sloten wordt een dominantie van Grote lisdodde
waargenomen.
Op vlak van fauna werden Grote keizerlibel en Gewone oeverlibel vastgesteld.
Op de percelen in het oosten van de aandachtszone ten noorden van de Meersbeek
bestaat de vegetatie uit Moerasspirea, Scherpe zegge, Oeverzegge,
Dagkoekoeksbloem, Pitrus, Grote kattenstaart, Grote vossenstaart, Kropaar, Grote
ratelaar, Gewoon timoteegras, Gewone smeerwortel, Smalle weegbree, Hoornbloem,
Akkerdistel, Ruige zegge, Tweerijige zegge, Valse voszegge, Geknikte vossenstaart
(Figuur 234). De kensoorten, nl. Grote ratelaar en Tweerijige zegge, worden plaatselijk
waargenomen.
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Figuur 234: Dotterbloemgrasland ten zuiden van de Meersbeek (links) en Grote keizerlibel
(rechts)

Figuur 235: Dotterbloemgrasland ten noorden van de Meersbeek

Het perceel in het westen van de aandachtszone 1 bestaat volgens de habitatkaart
voor 70% uit dotterbloemgrasland en 30% uit moerasspirearuigte. Volgende soorten
werden waargenomen: Veldlathyrus, Kruipende boterbloem, Gewoon timoteegras,
Moerasspirea, Gestreepte witbol, Grasmuur, Scherpe boterbloem, Pitrus, Grote
kattenstaart, Akkerdistel, Watermunt, Veldzuring, Gele lis, Grote vossenstaart,
Zompvergeet-me-nietje, Scherpe zegge, Gewone rolklaver, Gewoon reukgras, Lidrus,
Veldbeemdgras en Hoog struisgras. Dat een beperkte oppervlakte op het perceel
wordt ingenomen door het regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte (rbbhf) in
een weinig ontwikkelde vorm kan bevestigd worden (Figuur 236). Uit het terreinbezoek
bleek echter dat het regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland hier niet werd
aangetroffen. Het betreft eerder een relatief soortenrijk permanent grasland.
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Figuur 236: Permanent grasland en moerasspirearuigte

Aandachtszone 2 bestaat uit regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland,
waarvan de meest waardevolle percelen gelegen zijn ten zuiden van de Meersbeek
(Figuur 237).
Soorten, die zijn aangetroffen, zijn Scherpe zegge, Krulzuring, Harig wilgenroosje,
Moerasspirea,
Dotterbloem,
Oeverzegge,
Grote
brandnetel,
Kleefkruid,
Moerasandoorn, Watermunt, Grote wederik, Blauw glidkruid en Gele lis. Scherpe
zegge en Oeverzegge konden plaatselijk (ca. 10% oppervlakte) dominant voorkomen.
Gepaard gaand met soorten als Watermunt, Gele lis, Grote wederik en Moeraswalstro
indiceert dit het lokaal voorkomen van een grote zeggenvegetatie (rbbmc). Inzake het
regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland is als kensoort enkel Dotterbloem
waargenomen. Hier en daar komen groepjes van Moerasspirea en Harig Wilgenroosje
voor.
In de minder goed ontwikkelde stukken bestaat de vegetatie uit Dotterbloem,
Moerasrolklaver, Moeraswalstro, Grasmuur, Gele lis, Grote wederik, Scherpe zegge,
Gewoon reukgras, Pitrus, Gestreepte witbol en Wolfspoot voor. Dotterbloem is een
kensoort en Moerasrolklaver een begeleidende soort van het regionaal belangrijk
biotoop dotterbloemgrasland.
Langs de oevers van de sloten, die het grasland doorkruisen, werden Grote lisdodde,
Hoge cyperzegge, Wolfspoot en Watermunt waargenomen.

Figuur 237: Dotterbloemgrasland en grote zeggenvegetatie in aandachtszone 2 (links) en
Blauw glidkruid (rechts).
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Regionaal belangrijk biotoop rietland (rbbmr)
Het regionaal belangrijk biotoop rietland is aanwezig in het westen van aandachtszone
1. Dit betreft een zuiveringsrietveld uitgebaat door Aqaufin. Het rietveld wordt sterk
gedomineerd door Riet. Ook Grote brandnetel is een soort die abundant aanwezig is.
Gezien het om een waterzuiveringsinstallatie gaat met veel aanrijking tot gevolg, is dit
niet verbazingwekkend. Andere soorten, die werden waargenomen, zijn Riet, Rietgras,
Moerasandoorn, Pitrus, Perzikkruid, Haagwinde, Bitterzoet, Watermuur, Gewone
smeerwortel en Reuzenbalsemien.

Figuur 238: Zuiveringsrietveld van Aquafin

Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (91E0)
Volgens de habitatkaart komt centraal in aandachtszone 1 het habitattype 91E0 voor,
meer specifiek ruigte-elzenbos.
Het gaat om twee bossen met ondermeer Zwarte els, Gewone esdoorn, Schietwilg,
Katwilg, Kraakwilg, Es, Zomereik, Hazelaar, Lijsterbes, Gewone vlier, Rode kornoelje,
Meidoorn, Gewone braam en Aalbes in de boom- en struiklaag (Figuur 239). De
ondergroei bestaat ondermeer uit Geel nagelkruid, Groot springzaad, Grote brandnetel,
Kleefkruid, Grote lisdodde, Rietgras, Klimop, Ridderzuring, Robertskruid en Gewone
smeerwortel. Op lichtrijke natte plekken werden Hoge cyperzegge, Watermunt,
Waterpeper, Bitterzoet, Moerasspirea, Moeraswalstro en Ijle zegge aangetroffen. De
invasieve exoten Reuzenbalsemien, Japanse Duizendknoop en Schijnaardbei kunnen
lokaal erg dominant aanwezig zijn.
Gezien de bedekking door invasieve exoten meer dan 10% bedraagt, de hoeveelheid
dik dood hout en het aandeel dood hout te laag is kan dit habitattype niet in een goede
of voldoende staat beschouwd worden. Bovendien komen in de kruidlaag slechts 4
sleutelsoorten voor met een procentuele bedekking tussen de 30 en 70% en in de
boomlaag tussen 70 en 90% grondvlak met aanwezigheid van 5 sleutelsoorten,
hetgeen op een voldoende staat wijst.
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Figuur 239: Habitattype 91 0 in aandachtszone 1

Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of
Hydrocharition (3150)
Op de habitatkaart staat aangegeven dat binnen de aandachtszone 1 het habitattype
„gh, 3150‟ zou voorkomen. Dit betekent dat het ofwel een „van nature eutrofe meren
met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition‟ betreft of geen
habitattype uit de habitatrichtlijn, maar misschien habitatwaardig. Op basis van
terreinbezoek kan geconcludeerd worden dat het geen habitattype uit de habitatrichtlijn
betreft. Het water was erg troebel en er is geen vegetatie aangetroffen.

Figuur 240: Waterlichaam in aandachtszone 1
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Zone 14: Keuzemeersen (Gent)

6.3.1 Organisatie van het oppervlaktewatersysteem
Via een aantal afwateringsgrachten worden de Keuzemeersen in Gent gedraineerd. De
oeverwal vormt een natuurlijke begrenzing bij de afwatering naar de Leie. Bij
langdurige en hevige regenval kan het waterpeil in de Leie stijgen tot boven het
maaiveld-peil van de Keuzemeersen (ca. 6,25 m TAW), waardoor deze onder water
kunnen komen. Wanneer de afwateringssloten naar de Leie toe dichtgeslibd raken, kan
het water langere tijd in de meersen blijft staan (Verboven et al., 2003).
Recent werden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en aanpassingen aan dit
grachtenstelsel aangebracht in het kader van een landinrichtingsproject van de
Vlaamse Landmaatschappij. Hierbij werden onder meer de uitwateringsconstructies
van het gebied vervangen. Op één ervan bevindt zich nu een regelbare stuw die het
waterpeil in de centrale meersen regelt.
In de laagst gelegen delen van de meersen worden belangrijke kwelzones
aangetroffen, aan de rand van koutergebieden of oeverwallen (Verboven et al., 2003).

Figuur 241: Graslanden in de Keuzemeersen (links). Uitwateringsconstructie bij lozingspunt
van een gracht op de Leie (rechts).

6.3.2 Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem
In Keuzemeersen staan 11 peilbuizen. Deze bevinden zich in een kleiige bodem die
overgaat naar een fijn zandige bodem rond 1,5m beneden het maaiveld.
Tabel 59. Peilbuizen in de doelzone.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

LATP001X

98348

191822

8,72

LATP002A

98370

191707

6,66

LATP002B

98370

191707

6,66

LATP002X

98370

191707

6,66

LATP003X

98514

191518

7,46

B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

Locatie

Op ca. 200 m van de Leie, aan
linkeroever.
Op ca. 200 m van de Leie, aan
linkeroever.
Op ca. 200 m van de Leie, aan
linkeroever.
Op ca. 200 m van de Leie, aan
linkeroever.

286

Ecohydrologische studie Seine-Schelde West

Code

X (m)

Y (m)
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Z (mTAW)

LATP004X

98630

191301

7,08

LATP005X

98857

191511

6,54

LATP006X

98920

191489

6,29

LATP007X

99017

191447

6,53

LATP008X

99104

191412

6,46

LATP009X

99213

191395

6,87

Locatie
Op ca. 100 m van de Leie, aan
linkeroever.
Op ca. 400 m van de Leie, aan
linkeroever.

Net aan de linkeroever van de Leie

Door de monitoring van het grondwater en oppervlaktewater van maart 1999 tot
december 2001 kan het volgende worden vastgesteld (Figuur 242):
De grondwaterstanden schommelen naargelang het seizoen tussen ca. 8 en
5,5 m TAW.
De grondwaterstanden liggen het hoogst bij LATP001X en LATP003X. Deze
punten liggen ook in een gebied dat ca. 1 m hoger gelegen is in vergelijking met
de andere meetpunten.
De relevantie van deze data kan in vraag worden gesteld, gezien de wijzigingen die in
het systeem sindsdien werden aangebracht.

Figuur 242: Grondwaterstanden in de Keuzemeersen (1999-2001).
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Figuur 243: Grondwaterstanden ten opzichte van het maaiveld in de Keuzemeersen (19992001).

6.3.3 Natuurwaarden in de aandachtsgebieden
Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen het aandachtsgebied „Latemse Meersen‟ is geen habitatrichtlijngebied gelegen
(Figuur 244).
Uit Figuur 245 blijkt dat er beschermde habitats uit Bijlage I van de Habitatrichtlijn
voorkomen binnen de twee aandachtszones, meer bepaald (INBO.A.2010.229):
3150: van nature eutrofe meren met vegetatie van het type
Magnopotamion of Hydrocharition;
- 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones;
- 91E0*: Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
* prioritair habitat
-

Ook volgende regionale belangrijke biotopen (rbb) zijn van belang in het
aandachtsgebied (INBO.A.2010.229):
- rbbhc: regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland;
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rbbzil: zilverschoongrasland zonder zilte elementen;
rbbkam: kamgrasland;
rbbhf:
regionaal
belangrijk
biotoop
moerasspirearuigte
met
graslandkenmerken;
rbbmr: regionaal belangrijke biotoop rietland en andere Phragmitionvegetaties;
rbbmc: regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetaties.

Figuur 244: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Keuzemeersen (Bron:
shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON)
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Figuur 245: Voorkomende habitattypes in het aandachtsgebied Keuzemeersen (Bron:
shapefiles Habitatkaart v5.2 (Paelinckx et al., 2009), BWK v5.2; Esher & VLM, 2009)
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Figuur 246: Gebiedsdekkende vegetatiekaart (Esher & VLM, 2009)
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VEN en IVON
Het aandachtsgebied „Keuzemeersen‟, werden ingekleurd als VEN-gebied: Vallei van
de Benedenleie (Grote Eenheid Natuur) (Figuur 247).

Ecotopenkaart

Figuur 247: Ecotopenkaart van Keuzemeersen (Bron: shapefile BWK v5.2)
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6.3.4 Vaststellingen terreinbezoek
Aandachtszones binnen de Keuzemeersen zijn geselecteerd op basis van de
habitattypes die het gevoeligst zijn voor wijzigingen in grondwaterstand en
overstromingsregime en op basis van de zones waar impact verwacht wordt. De ligging
van deze aandachtspercelen is weergegeven op Figuur 248.

Figuur 248: Ligging aandachtspercelen in de Keuzemeersen

Er komen geen habitattypes van de Habitatrichtlijn voor binnen de Keuzemeersen.
Regionaal belangrijke biotopen worden wel aangetroffen, verspreid over dit gebied.
Dotterbloemgrasland (rbbhc)
Volgens
de
inventarisatie
studie
„Uitvoering
monitoringsprogramma
natuurinrichtingsproject – Latemse Meersen, deel Keuzemeersen‟ (Esher & VLM,
2009) kunnen dotterbloemgraslanden (rbbhc) in het zuiden van het aandachtsgebied
worden aangetroffen. Een soortenarm dotterbloemgrasland komt voor op perceel 11
(voor ligging zie Figuur 246). Soorten die zijn aangetroffen zijn: Gestreepte witbol,
Engels raaigras, Gewoon reukgras, Pitrus, Zomprus, Geknikte vossenstaart, Gewoon
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timoteegras, Kamgras, Zachte dravik, Witte klaver, Veldzuring, Scherpe boterbloem,
Akkerdistel, Grote brandnetel en Pijptorkruid. Kensoorten voor het vegetatietype
Dotterbloemgrasland werden niet waargenomen. Er kan bevestigd worden dat het om
een soortenarm dotterbloemgrasland gaat. De soorten Zomprus en Pijptorkruid wijzen
op kwel op het perceel. Er worden wel kenmerkende en begeleidende soorten van een
Kamgrasland aangetroffen, zoals Kamgras, Gewoon timoteegras, Engels raaigras,
Scherpe boterbloem, Zachte dravik en Gestreepte witbol.
Een soortenrijk dotterbloemgrasland wordt aangetroffen op perceel 38 (Figuur 249).
Soorten die zijn waargenomen zijn: Ruw beemdgras, Gewoon timoteegras, Kamgras,
Engels raaigras, Gestreepte witbol, Gewoon reukgras, Geknikte vossenstaart, Zachte
dravik, Pitrus, Scherpe zegge, Ridderzuring, Veldzuring, Krulzuring, Scherpe
boterbloem, Gewone hoornbloem, Holpijp, Paardenbloem, Echte koekoeksbloem,
Speerdistel, Witte klaver, Knikkend tandzaad, Watermunt, Perzikkruid, Zompvergeetme-nietje, Moeraswalstro, Gewone waterbies en Pijptorkruid. Als kensoort van het
dotterbloemgrasland komt Echte koekoeksbloem voor. De vegetatie werd gedomineerd
door Gestreepte witbol en Scherpe zegge. De aanwezigheid van Holpijp en Pijptorkruid
duiden op kwel.
Grote zeggenvegetatie (rbbmc) bestaand uit grote zoden van Scherpe zegge werden
aangetroffen tijdens het terreinbezoek op dit perceel. Andere kensoorten van grote
zeggenvegetatie die werden waargenomen zijn Ruw beemdgras, Moeraswalstro en
Watermunt.

Figuur 249: Dotterbloemgrasland en grote zeggenvegetatie op perceel 38

Kamgrasland (rbbkam)
Op perceel 36 (Figuur 246) komt een weinig soortenrijk kamgrasland voor (Figuur 250).
Kenmerkende soorten die zijn waargenomen tijdens het terreinbezoek zijn Kamgras,
Gewoon timoteegras en Madeliefje. Begeleidende soorten zijn Engels raaigras, Ruw
beemdgras, Kruipende en Scherpe boterbloem, Gestreepte witbol en Gewone
hoornbloem. Verder werden ook Gewoon reukgras, Mannagras, Geknikte
vossenstaart, Grote vossenstaart, Zomprus, Akkerdistel en Lidrus waargenomen.
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Ook op perceel 11 worden enkele soorten aangetroffen kenmerkend voor kamgrasland
(zie bespreking dotterbloemgrasland). Het betreft ook een eerder weinig ontwikkeld
kamgrasland.

Figuur 250: Kamgrasland op perceel 36

Moerasspirearuigte (rbbhf)
Conform de inventarisatiestudie (Esher & VLM, 2009) komt een moerasspirearuigte
voor op perceel 29 (ligging zie Figuur 246). Als kensoort van het regionaal belangrijk
biotoop moerasspirearuigte werd Moerasspirea waargenomen. Begeleidende soorten
zijn Harig wilgenroosje, Gestreepte witbol, Veldzuring, Moerasrolklaver, Vogelwikke.
Verder werden Glanshaver, Kropaar, Grote vossenstaart, Engels raaigras, Rietgras,
Liesgras, Gewoon timoteegras, Ruw beemdgras, Pitrus, Ruige zegge, Scherpe zegge,
Grote brandnetel, Kleefkruid, Speerdistel, Krulzuring, Akkerdistel en Holpijp
waargenomen.

Figuur 251: Moerasspirearuigte
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Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of
Hydrocharition (3150)
In de sloten tussen de percelen kunnen soorten van habitattype 3150 worden
aangetroffen. Ter hoogte van perceel 29 werd een tapijt van Waterviolier in de sloot
aangetroffen. Andere soorten waren Grote waterweegbree, Gewone waterbies, Grote
lisdodde en Egelboterbloem. Een goed ontwikkelde vorm van dit habitattype werd niet
waargenomen tijdens het terreinbezoek. Hiervoor zijn meer uitgebreide inventarisaties
vereist. De aanwezigheid van Waterviolier, Gewone waterbies en Egelboterbloem
duiden op kwel.

Figuur 252: Tapijt van Waterviolier (links) en Grote waterweegbree (rechts) in sloot
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Zone 15: Assels (Gent)

6.4.1 Organisatie van het oppervlaktewatersysteem
Het gebied “de Assels” in Gent wordt doorsneden door de Oude Leie (Figuur 256), die
afwatert in de Leie. De Oude Leie is een relict van een vroegere Leie-arm. Ze heeft
plaatselijk verbredingen die vijvers vormen, zoals de Piereput en de Boterput. Vanuit
het zuiden mondt ter hoogte van de Assels, op de rechter oever van de Leie, de
Rosdambeek uit. Deze vindt haar oorsprong in de samenvloeiing van de
Nazarethbeek, Hooglatembeek en Duivebeek.
In de Assels komt er lokaal kwel voor. Langsheen de Rosdambeek treden overal
kwelzones op. Kwelwater is hier afkomstig uit de omringende infiltratiegebieden
(rivierduin, koutergebieden en pleistocene dekzanden) (Verboven et al., 2003).
De Assels is ter beveiliging van de aanwezige bewoning ingedijkt. De afwatering in het
gebied wordt geregeld door een dicht aaneengesloten grachtenstelsel. De
hoofdafwatering gebeurt door middel van diverse kunstwerken. Twee sifons onder de
Ringvaart dienden oorspronkelijk om de gebieden ten oosten van de Ringvaart te
ontwateren naar de Assels toe. Nu kan echter door een terugslagklep geen water meer
in de Assels stromen (Verboven et al., 2003). De afwatering naar de Leie gebeurt via
een schuif, die bij hoog water kan afgesloten worden.

Figuur 253: Oude Leie (links) en graslanden in de Assels (rechts).

6.4.2 Relatie tussen het oppervlaktewatersysteem en het grondwatersysteem
In Assels werden 8 peilbuizen geplaatst, op 6 locaties.
Hierbij diende peilbuis ASEP001A ter vervanging van peilbuis ASEP001X. Peilbuizen
ASEP003X en ASEP103X bevinden zich op dezelfde locatie, maar hebben filters op
een verschillende diepte. Bij peilbuis ASEP103X bevindt de filter zich tussen 3,23 en
3,73 m-mv, terwijl deze van ASEP003X zich iets dieper bevindt, tussen 4,76 en 5,26
m-mv.
In de Watina-databank bevonden zich ook gegevens voor een peilschaal op de Leie
(ASES002X), voor het jaar 2006.
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Leie

Figuur 254: Grondwaterstanden (m TAW) in de Assels (Gent), vs. waterpeil op de Leie (20062007).

Figuur 255: Grondwaterstanden (m-mv) in de Assels (Gent) (2006-2007).
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Figuur 256: Aandachtsgebied “de Assels” (Gent): topografie, stromingsrichting waterlopen,
peilbuizen en peilschalen.
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Tabel 60: Piëzometers in de doelzone.
Code

X (m)

Y (m)

Z (mTAW)

ASEP001A

101168,286

191959,657

6,06

ASEP001X

101168,286

191959,657

6,06

ASEP002X

101075,994

191870,089

6,06

ASEP003X

101001,036

191976,698

5,97

ASEP004X

101072,922

192086,933

6,00

ASEP005X

101200,925

191830,688

6,04

ASEP006X

100941,471

191878,779

6,41

ASEP103X

101000,701

191976,936

5,96

Locatie

Vanaf de oever tot op ca. 300 m van de
Leie, aan de linkeroever.
Op ca. 200 m van de Leie, aan
linkeroever.
Op ca. 200 m van de Leie, aan
linkeroever.
Op ca. 200 m van de Leie, aan
linkeroever.
Op ca. 200 m van de Leie, aan
linkeroever.
Op ca. 200 m van de Leie, aan
linkeroever.

De peilbuizen bevinden zich in een fijn zanderige, leemhoudende bodem. Er werd
geen verdere gedetailleerde informatie teruggevonden over de ondergrond in het
natuurgebied.
Uit de monitoring van het grondwater en oppervlaktewater van januari 2006 tot
december 2007 kan het volgende worden afgeleid:
De grondwaterstanden schommelen naargelang het seizoen tussen ca. 5,0 en
6,5 m TAW. Globaal schommelt de grondwaterstand daarmee tussen 0 en 70
cm onder het maaiveld-niveau.
De schommelingen van de grondwaterstanden bij ASEP103X variëren minder
i.v.m. de andere meetpunten.
Het gemiddelde waterpeil op de Leie is volgens de monitoringsdata 4,95 m
TAW.
De Oude Leie en de grachten die erop aansluiten regelen de waterhuishouding in de
laaggelegen komgronden van de Assels. De dijken verhinderen onder normale
omstandigheden overstromingen vanuit de Leie. Bij hoge waterpeilen op de Leie kan
het gebied door opstuwing van de binnendijkse grachten en beken wel onder water
komen te staan. De monitoringsdata laten echter niet toe uitspraken te doen omtrent
de frequentie waarmee dit zich voordoet.
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6.4.3 Natuurwaarden in de aandachtsgebieden

Bijzonder beschermingsstatuut
Habitat- en vogelrichtlijn
Binnen het aandachtsgebied „Latemse Meersen‟ is geen habitatrichtlijngebied gelegen
(Figuur 257).
Uit Figuur 258 blijkt dat er beschermde habitats uit Bijlage I van de Habitatrichtlijn
voorkomen binnen de twee aandachtszones, meer bepaald (INBO.A.2010.229):
3150: van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of
Hydrocharition;
- 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de
montane en alpiene zones;
- 91E0*: Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae).
* prioritair habitat
-

Ook volgende regionale belangrijke biotopen (rbb) zijn van belang in het
aandachtsgebied (INBO.A.2010.229):
- rbbhc: regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland;
- rbbzil: zilverschoongrasland zonder zilte elementen;
- rbbkam: kamgrasland;
- rbbhf:
regionaal
belangrijk
biotoop
moerasspirearuigte
met
graslandkenmerken;
- rbbmr: regionaal belangrijke biotoop rietland en andere Phragmitionvegetaties;
- rbbmc: regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetaties.
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Figuur 257: Speciale beschermingszones in het aandachtsgebied Assels (Gent) (Bron:
shapefiles Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en gebieden van het VEN en IVON)
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Figuur 258: Voorkomende habitattypes in het aandachtsgebied Assels (Gent) (Bron: shapefiles
Habitatkaart v5.2 (Paelinckx et al., 2009), BWK v5.2)

VEN en IVON
Het aandachtsgebied „Assels (Gent)‟, zijn aangeduid als VEN-gebied: Vallei van de
Benedenleie (Grote Eenheid Natuur) (Figuur 259).
Ecotopenkaart

Figuur 259: Ecotopenkaart van Assels (Gent) (Bron: shapefile BWK v5.2)

Natura 2000-gebieden
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6.4.4 Vaststellingen terreinbezoek

Aandachtszones binnen de Keuzemeersen zijn geselecteerd op basis van de
habitattypes die het gevoeligst zijn voor wijzigingen in grondwaterstand en
overstromingsregime en op basis van de zones waar impact verwacht wordt. De ligging
van deze aandachtspercelen is weergegeven op Figuur 260.

Figuur 260: Ligging aandachtspercelen

Kamgrasland (rbbkam)
Verscheidene graslanden in aandachtszone 1 zijn kamgraslanden. In het noorden van
aandachtszone 1 komen volgens de BWK historische graslanden voor. Gezien deze
percelen recent gemaaid waren, was geen grondige vegetatiekartering mogelijk en
kunnen meer kensoorten voorkomen dan hierna vermeld. Als kensoort van een
kamgrasland werd hier enkel Madeliefje waargenomen. Begeleidende soorten zijn
Engels raaigras, Gestreepte witbol, Kruipende en Scherpe boterbloem, Veldzuring,
Gewone hoornbloem, Witte klaver. Verder werden volgende soorten waargenomen:
Straatgras, Reukgras, Grote vossenstaart, Ruige zegge, Scherpe zegge, Akkerdistel,
Wolfspoot, Gewone rolklaver, Kleefkruid, Veldlathyrus, Grasmuur, Lidrus en Grote
brandnetel.
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Ook komen enkele historische graslanden voor in het zuiden van aandachtsgebied 1
(Figuur 261). Kamgras, een kensoort voor kamgrasland, kwam abundant voor op deze
percelen. Ook Gewoon timoteegras werd waargenomen. Als begeleidende soorten
werden Kruipende en Scherpe boterbloem, Engels raaigras, Rode klaver en Kropaar
waargenomen.
In deze graslanden werden ook kensoorten van het regionaal belangrijk biotoop
dotterbloemgrasland genoteerd. Zo komt Grote ratelaar abundant voor op de percelen
in het zuiden. Er werden geen andere kensoorten van dit biotoop vastgesteld.
In het uiterste zuiden van aandachtszone 1 komt bovendien in beperkte mate (30%)
grote zeggenvegetatie voor. Als kensoort wordt hier Oeverzegge aangetroffen.
Andere voorkomende soorten zijn Pitrus, Geknikte vossenstaart, Straatgras,
Krulzuring, Biezenknoppen, Perzikkruid, diverse grassen, Akkerdistel, Moerasspirea
(sporadisch), Gewoon reukgras en Valse voszegge. In de tractorsporen werden
soorten als Schijfkamille, Echte kamille en Varkensgras waargenomen.

Figuur 261: Dotterbloem- en Kamgrasland in aandachtszone 1

Ook in aandachtszone 2 komen historische graslanden voor (Figuur 262). De soorten
die hier zijn aangetroffen, zijn Grote vossenstaart, Gestreepte witbol, Reukgras,
Gewoon timoteegras, Zachte dravik, Kropaar, Scherpe boterbloem, Kruipende
boterbloem, Krulzuring, Veldzuring, Ridderzuring, Witte klaver, Gewone hoornbloem,
Gewone rolklaver, Hondsdraf en Akkerdistel. Als enigste kensoorten voor kamgrasland
werd Gewoon timoteegras genoteerd. Begeleidende soorten zijn Scherpe en
Kruipende boterbloem, Witte klaver, Kropaar, Zachte dravik, Gestreepte witbol,
Hondsdraf en Gewone hoornbloem.
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Figuur 262: Kamgrasland in aandachtszone 2

Dotterbloemgrasland (rbbhc)
Volgens de habitatkaart komt in het noorden van aandachtsgebied 1 een
dotterbloemgrasland voor. Dit perceel was eveneens recent gemaaid en enkel soorten
aan de perceelsranden konden nog op naam gebracht worden. Het kan dus niet
uitgesloten worden dat er meer kenmerkende en/of begeleidende soorten voorkomen
op dit perceel. Soorten, die werden waargenomen, zijn: Scherpe zegge, Grote
vossenstaart, Engels raaigras, Ridderzuring, Veldzuring, Kruipende boterbloem en
Akkerdistel. Er zijn bijgevolg geen kensoorten vastgesteld van een
dotterbloemgrasland.
Uit het terreinbezoek is gebleken dat er ook dotterbloemgraslanden voorkomen in het
zuiden van aandachtszone 1 (zie kamgraslanden) (Figuur 261).

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene
zones of Regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte met graslandkenmerken
(6430, rbbhf)
Centraal in aandachtszone 1 komt volgens de habitatkaart het habitattype „6430, rbbhf‟
voor 60%, rbbmc voor 20% en rbbhc voor 20% voor. Kensoorten van habitattype 6430,
die voorkomen op het perceel, zijn Moerasspirea, Koninginnekruid en Grote
kattenstaart. Dit zijn niet voldoende soorten om van het habitattype 6430 in goede of
voldoende staat te kunnen spreken. Voor regionaal belangrijk biotoop
moerasspirearuigte is Moerasspirea een kenmerkende soort. Als begeleidende soort
wordt hier enkel Grote kattenstaart waargenomen. Andere soorten, die hier werden
aangetroffen, zijn Grote ratelaar, Zilverschoon, Watermunt, Liesgras, Gewoon
timoteegras, Tweerijige zegge, Scherpe zegge, Zompvergeet-me-nietje, Watermuur,
Veldlathyrus, Moeraswalstro, Haagwinde en Dagkoekoeksbloem.
Hiervan zijn Grote ratelaar (RL-K) en Tweerijige zegge kenmerkende soorten voor het
regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland (rbbhc).
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Ook regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetatie (rbbmc), bestaande uit
Scherpe zegge, komt voor langs de oevers van de sloten. Begeleidende soorten van
dit vegetatietype zijn Liesgras en Moeraswalstro.

Figuur 263: Moerasspirearuigte met dotterbloemgrasland

Regionaal belangrijk biotoop (rbbmc)
Langs de oevers van de sloten komen op verscheidene locaties in aandachtsgebied 1
grote zeggenvegetaties voor. In het noorden komt een grote zeggenvegetatie voor
bestaande uit Watermunt, Grote lisdodde, Moerasvergeet-me-nietje, Moeraswalstro,
Biezenknoppen, Pitrus, Oeverzegge, Waterpeper, Gele lis, Brandnetel, Liesgras,
Scherpe zegge, Waterzuring, Blaartrekkende boterbloem en Egelboterbloem. Hiervan
zijn Oeverzegge, Scherpe zegge, Gele lis, Liesgras en Moeraswalstro kenmerkende
soorten voor dit rergionaal belangrijk biotoop.

B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

307

Ecohydrologische studie Seine-Schelde West

Ecorem n.v.

Figuur 264: Grote zeggenvegetaties langs de oevers van de sloten in het noorden van
aandachtszone 1

In aandachtszone 2 komt ook grote zeggenvegetatie voor langs de sloten. Hier bestaat
de vegetatie uit Scherpe zegge, Pitrus en Wolfpoot.

Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of
Hydrocharition (3150)
In het O-ZO deel van aandachtszone 1 komen verder ook plassen voor die volgens de
habitatkaart habitatwaardig kunnen zijn inzake habitattype 3150 (Figuur 265). Soorten
die werden waargenomen zijn Witte waterlelie, Gele plomp, Brede waterpest, Smalle
waterpest, Watermunt, Slanke waterkers, Klein kroos, Gekroesd fonteinkruid, Holpijp
en Gewoon sterrenkroos. Van het habitattype 3150 werden geen kenmerkende soorten
waargenomen, enkel begeleidende soorten, zoals Gewoon sterrenkroos, Gekroesd
fonteinkruid, Brede waterpest, Witte waterlelie en Gele plomp. Conform de
beoordelingsmatrix is dit habitattype in zwak ontwikkelde vorm aanwezig wanneer
minstens één van de sleutelsoorten wordt aangetroffen of wanneer 1 relictsoort en 4
overige soorten worden aangetroffen. Dit is hier echter niet het geval. Het voorkomen
van Klein kroos duidt bovendien op eutrofiëring, wellicht te wijten aan de bemesting
van de landbouwgronden en bladval van bomen. Het doorzicht van het water was
voldoende tot goed. Er zijn wel potenties voor dit habitattype op deze locatie.
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Figuur 265: Waterlichamen in aandachtszone 1 van Assels

Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0)
Op de habitatkaart staat in het oosten en zuiden van aandachtszone 1 het habitattype
91E0 aangeduid. Volgens de BWK gaat het om het type Ruigte-elzenbos In het
alluviaal bos in het oosten werden Zwarte els, Es, Kraakwilg, Bitterzoet, Één-stijlige
meidoorn, Gewone smeerwortel, Kleefkruid, Koninginnekruid, Grote brandnetel,
Wolfspoot en Gele lis waargenomen (Figuur 266). Er komen drie kenmenkerde
soorten in de boom- en struiklaag voor, zijnde Zwarte els, Es en Kraakwilg. Ook in de
kruidlaag komen enkele kenmerkende soorten voor, nl. Koninginnekruid, Grote
brandnetel, Gele lis, Bitterzoet en Wolfspoot. Op basis van de beoordelingscriteria kan
besloten worden dat dit habitattype zich in een voldoende staat bevind. De
vertegenwoordiging van sleutelsoorten in de boom- en kruidlaag is voldoende hoog om
van een voldoende staat te kunnen spreken. Het aandeel dood hout en dik dood hout
is wellicht te beperkt. Een minpunt voor dit perceel is de aanwezigheid van een
stortplaats voor tuinafval.
In het zuiden van aandachtszone 1 werden in een ijl ruigte-elzenbos volgende soorten
in de boom- en struiklaag waargenomen: Zwarte els, Kraakwilg en Gewone vlier. In de
kruidlaag komt Grote brandnetel dominant voor, ook nog Moerasspirea, Kleefkruid,
Gele lis, Speenkruid, Gewone smeerwortel, Echte valeriaan en Koninginnekruid. In de
boomlaag werden 3 kensoorten waargenomen en in de kruidlaag 4 kensoorten. Dit
ruigte-elzenbos bevindt zich in een gedegradeerde staat, omwille van een te lage
bedekking door sleutelsoorten in de boom- en kruidlaag. Ook op vlak van
ruderalisering scoort het habitattype slecht, Grote brandnetel domineert de kruidlaag.
De habitatstructuur is ook niet voldoende.
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Figuur 266: Ruigte-elzenbos in het oosten van aandachtszone 1 (links) en in het zuiden (rechts)

Ook komt habitattype 91E0 voor in aandachtszone 3. Hier gaat het om het type
mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen (Carici elongatae-Alnetum).
Deze percelen waren echter niet bereikbaar en zijn daardoor niet voldoende
onderzocht om een inschatting te kunnen geven van dit habitattype. Soorten, die zijn
waargenomen, zijn Zwarte els, Wilg, Gewone braam, Zomereik en Aalbes.

Figuur 267: Mesotroof broekbos in aandachtszone 3
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Wijzigingen in het overstromingsregime ter hoogte van de Toeristische Leie ten
gevolge van aanpassingen aan het Afleidingskanaal
Op de volgende pagina‟s zijn de overstromingskaarten weergegeven, zoals
gesimuleerd door het Waterbouwkundig Laboratorium voor verschillende
terugkeerperioden (van stormen en bijhorende waterwassen) en verschillende
scenario‟s. Het betreft meer bepaald:
Voor een terugkeerperiode van 1 jaar: de huidige toestand (scenario 0), en de
toestand met een aangepast Afleidingskanaal, en maximale afvoer van water
langs dit kanaal bij hoge wassen (scenario 3) (Figuur 268);
Voor een terugkeerperiode van 2 jaar: scenario 0 en scenario 3 (Figuur 269);
Voor een terugkeerperiode van 5 jaar: scenario 0 en scenario 3 (Figuur 270);
Voor een terugkeerperiode van 10 jaar: scenario 0 en scenario 3 (Figuur 271);
Een eerste vergelijking van de overstromingskaarten leidt tot volgende vaststellingen:
Voor de terugkeerperiode van 1 jaar worden enkel lichte overstromingen
gesimuleerd voor het meest zuidelijke deel van de aandachtszone Assels, op
de rechteroever van de Leie. De overstromingen doen zich zowel voor onder
het nul-scenario als in de gewijzigde toestand. Binnen de aandachtszone
Leiemeersen Ooidonk, Latemse Meersen en Keuzemeersen worden er geen
overstromingen gesimuleerd voor deze terugkeerperiode;
Voor de terugkeerperiode 2 jaar komen onder het nul-scenario kleine delen van
de Latemse Meersen en de Keuzemeersen, en een groot deel van de Assels
onder water te staan. De Leiemeersen in Ooidonk blijven droog. Bij wijzigingen
aan het Afleidingskanaal veroorzaken de wassen met een terugkeerperiode van
2 jaar geen overstroming meer in de Latemse Meersen en de Keuzemeersen.
In de omgeving van de Assels komen enkel de meersen op de rechteroever
van de Leie nog onder water.
Voor de 5-jarige terugkeerperiode komen onder het nul-scenario de Assels en
grote delen van de Latemse Meersen en de Keuzemeersen onder water te
staan. Ook de laagst gelegen zones van de Leiemeersen bij Ooidonk
overstromen. Bij wijzigingen aan het Afleidingskanaal wordt de overstroomde
oppervlakte voor deze terugkeerperiode tot een minimum herleid, en krimpt ook
de oppervlakte die in de Assels onder water staat significant. De Leiemeersen
bij Ooidonk blijven in deze situatie zelfs droog.
Bij de waterwassen die om de 10 jaar voorkomen zijn er onder het nul-scenario
grotere overstromingen in de Assels, de Keuzemeersen, de Latemse Meersen
en het domein rond het kasteel van Ooidonk. Bij aanpassingen aan het
Afleidingskanaal wordt de overstroomde oppervlakte bij Ooidonk tot 0 herleid.
De overstroomde oppervlakte in de Keuzemeersen krimpt drastisch, en ook in
de Latemse Meersen en de Assels neemt deze af.
Om het effect in termen van waterdiepte te begroten, werd voor elk van de
bovenstaande terugkeerperiode de verschillenkaart berekend tussen scenario 3 en
scenario 0 (= [Scenario 0] – [Scenario 3]). Resultaten worden weergegeven in
Figuur 272 tot Figuur 275. Voor de terugkeerperiodes 1 en 2 jaar zijn de verschillen
over het algemeen zeer beperkt en minder dan 5 cm, behalve voor het zuidelijk
deel van de Assels, waar ook voor die omstandigheden al grote (20 cm) verschillen
voorkomen. Voor de terugkeerperiodes 5 en 10 jaar komen overal in de meersen
verschillen van meer dan 20 cm overstromingsdiepte voor.
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Figuur 268: Overstromingskaarten voor het gebied van de Toeristische Leie voor een
terugkeerperiode van 1 jaar, onder scenario 0 (boven) en scenario 3 (onder).
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Figuur 269: Overstromingskaarten voor het gebied van de Toeristische Leie voor een
terugkeerperiode van 2 jaar, onder scenario 0 (boven) en scenario 3 (onder).
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Figuur 270: Overstromingskaarten voor het gebied van de Toeristische Leie voor een
terugkeerperiode van 5 jaar, onder scenario 0 (boven) en scenario 3 (onder).
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Figuur 271: Overstromingskaarten voor het gebied van de Toeristische Leie voor een
terugkeerperiode van 10 jaar, onder scenario 0 (boven) en scenario 3 (onder).
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Figuur 272: Verschilkaart (Scenario 0 – Scenario 3) voor terugkeerperiode 1 jaar (blauw:
stijging; rood: daling).

Figuur 273: Verschilkaart (Scenario 0 – Scenario 3) voor terugkeerperiode 2 jaar (blauw:
stijging; rood: daling).
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Figuur 274: Verschilkaart (Scenario 0 – Scenario 3) voor terugkeerperiode 5 jaar (blauw:
stijging; rood: daling).

Figuur 275: Verschilkaart (Scenario 0 – Scenario 3) voor terugkeerperiode 10 jaar (blauw:
stijging; rood: daling).
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Gevoeligheidsanalyse ecosystemen

6.6.1 Leiemeersen van Ooidonk
In de Leiemeersen van Ooidonk zal in aandachtszone 1 de waterhoogte tijdens
overstromingen met gemiddeld meer dan 20 cm dalen. Er zullen dus geen
overstromingen meer optreden in deze zone bij de stormen met een terugkeerperiode
van 5 of 10 jaar. Hier komt echter een ruigte-elzenbos (91E0_vn) voor. Cijfers over de
vereiste diepte van de overstroming voor dit habitattype zijn niet gekend (BIJLAGE 1),
wel is geweten dat een inundatieperiode van een half jaar gewenst is. Gezien er geen
overstroming meer zal optreden bij een storm met een terugkeerperiode van 5 of 10
jaar, zal dit een negatieve impact hebben op dit habitattype.
In het goudveil-essenbos (91E0_vc), dat centraal in de Leiemeersen gelegen is
volgens de habitatkaart, treden momenteel geen overstromingen op en zal dus ook
geen impact optreden.

6.6.2 Latemse meersen
Wijzigingen in overstromingsregime zijn gesitueerd langs de Meersbeek in het zuiden
van de Latemse Meersen. Een wijziging in het overstromingsregime wordt niet
verwacht ingeval van stormen met een terugkeerperiode van 1 jaar. Bij stormen met
een terugkeerperiode van 2 jaar treden in de huidige situatie overstromingen op ter
hoogte van de dotterbloemgraslanden in de zuidelijke helft van aandachtszone 1. Het
model voorspelt dat deze niet meer zullen optreden na uitvoering van het project. Ook
bij stormen met een terugkeerperiode van 5 jaar zullen geen overstromingen meer
optreden bij uitvoering van scenario 3 in aandachtszone 2 en de noordelijke helft van
aandachtszone 1. Bij stormen met een TP 10 jaar zal de overstromingsdiepte afnemen
met meer dan 20 cm. Het model voorspelt dat de overstromingsdiepte na uitvoering
van het project ca. 10 cm zal bedragen bij het type stormen met een TP van 10 jaar.
In aandachtszone 2 komen enkel dotterbloemgrasland, kamgrasland en grote
zeggenvegetatie voor. Voor kamgraslanden is er geen verband met het
overstromingsregime gekend. Er wordt dan ook geen impact verwacht op dit
vegetatietype.
Overstromingen bij de stormen met een terugkeerperiode van 5 jaar zullen na
uitvoering van het project niet meer optreden. De diepte van overstromingen, die zich
voordoen bij stormen met een TP van 10 jaar, zal een daling ondergaan. Voor
dotterbloemgraslanden heeft een vermindering in het overstromingsregime geen
significant negatieve impact. Dit brengt minder voedselaanrijking vanuit de Meersbeek
met zich mee. Vanhecke (1993 in Zwaenepoel et al., 2002) illustreerde de uiterst
sterke decimering van de orchideeën in functie van periodieke winterse overstromingen
(BIJLAGE 1). Ook voor andere associaties binnen het dotterbloemverbond kunnen
overstromingen nadelig zijn. Een vermindering van het overstromingsregime kan voor
dit biotoop een pluspunt zijn.
Grote zeggenvegetaties daarentegen ondervinden wel problemen bij een afname van
het overstromingsregime. De grote zeggengemeenschappen met Scherpe zegge
vereisen zelfs langdurige inundaties (gemiddeld 5 maanden/jaar). Het verdwijnen van
de overstromingen bij het type storm met een terugkeerperiode van 5 jaar in
aandachtszone 2 en een afname in overstromingsdiepte bij de hevige regenval met
een TP van 10 jaar zal een negatieve impact hebben.
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Ook in aandachtzone 1 zal het wegblijven van het type overstroming bij stormen met
een terugkeerperiode van 2 jaar en een vermindering van de overstromingsdiepte bij
stormen met een terugkeerperiodes van 5 en 10 jaar een verbetering voor de
dotterbloemgraslanden betekenen.
In aandachtszone 1 komen verder nog volgende overstromingsafhankelijke habitats
voor: ruigte-elzenbos (91E0_vn) en moerasspirearuigte (6430,rbbhf). Zoals in
paragraaf
6.2.4
gesteld
komt
habitattype
6430_hf
(ruigte
van
het
moerasspireaverbond) in voldoende staat voor in het westen van aandachtszone 1. Bij
stormen met een terugkeerperiode van 5 en 10 jaar zullen op dit perceel de
overstromingen vanuit de Meersbeek met een verminderde diepte optreden. Verder
worden ook nog twee andere percelen met moerasspirearuigte (rbbhf) aangetroffen in
het westen. Hier zullen geen overstromingen meer optreden bij het type storm met een
terugkeerperiode van 5 jaar, wel nog bij stormen met een terugkeerperiode van 10 jaar
met verminderde overstromingsdiepte. De moerasspirearuigtes in het oosten van
aandachtszone 1 zullen niet meer of in mindere mate overstroomd worden bij het type
neerslaggebeurtenis die zich om de 5 jaar voordoet. Overstromingen bij de stormen
met een TP van 10 jaar treden nog steeds op, echter wel met een daling in
overstromingsdiepte. Gezien dit habitattype/rbb periodieke overstromingen vereist, zal
het gewijzigde overstromingsregime een verslechtering van deze vegetaties
betekenen.
Twee waardevolle ruigte-elzenbossen (91E0_vn) komen centraal in aandachtszone 1
voor. Overstromingen, die optreden bij het type neerslaggebeurtenis met een
terugkeerperiode van 5 jaar, zullen hier op deze percelen niet meer optreden. Bij
stormen die zich voordoen met een terugkeerperiode van 10 jaar komen nog steeds
overstromingen in deze zones voor, doch met een vermindering in
overstromingsdiepte. Voor dit habitattype zijn geen cijfers over de overstromingsdiepte
in de literatuur terug te vinden. Wel is geweten dat dit habitattype 0 tot 50% van het
jaar geïnundeerd mag zijn (BIJLAGE 1). Gezien er nog enkel overstromingen zullen
optreden bij de stormen met een terugkeerperiode van 10 jaar en met een verminderde
overstromingsdiepte, wordt eerder een achteruitgang van dit habitattype verwacht.

6.6.3 Keuzemeersen
In de Keuzemeersen wordt een impact op het overstromingsregime voorspeld in de
oostelijke helft van het gebied. Bij stormen met een terugkeerperiode van 2 jaar zullen
geen overstromingen meer optreden in het noorden van aandachtszone 1. Hier werd
door Esher (2009) geen waardevolle vegetatie (een storingsgrasland van het verbond
Lolio-potentillion) waargenomen en wordt dan ook geen impact verwacht. De
overstromingen bij stormen met een terugkeerperiode van 5 jaar zullen bij uitvoering
van het project in oppervlakte beperkt worden, meer bepaald tot het noorden van
aandachtszone 1. En bij de stormen met een TP van 10 jaar zullen overstromingen
zich beperken tot aandachtszone 1. Hierdoor zullen de dotterbloemgraslanden in het
zuiden van aandachtszone 1 en in het noordoosten van de Keuzemeersen geen
overstromingen meer kennen bij stormen met een TP van 5 en 10 jaar. Ook al
verdragen dotterbloemgraslanden kortstondige overstromingen, over het algemeen
tolereren verschillende associaties van het dotterbloemverbond inundaties weinig.
Vooral een voldoende hoge grondwaterstand is cruciaal voor dit biotoop. Er kan dus
besloten worden dat een wijziging in het overstromingsregime voor dit regionaal
belangrijk biotoop geen nadeel zal vormen.
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Ook verscheidene waardevolle kamgraslanden komen voor in de Keuzemeersen. Voor
kamgraslanden is er geen verband met het overstromingsregime gekend. Er wordt dan
ook geen impact verwacht op dit vegetatietype.
Verder wordt ook moerasspirearuigte (rbbhf) aangetroffen in het noorden van de
Keuzemeersen. Dit biotoop is wel gevoelig voor wijzigingen aan het
overstromingsregime, gezien periodieke overstromingen nodig zijn (BIJLAGE 1).
Overstromingen bij stormen met een terugkeerperiode van 10 jaar zullen na uitvoering
van het project beperkt zijn tot het oosten van dit perceel. Dit zal nadelig zijn voor dit
biotoop.

6.6.4 Assels
Een wijziging in overstromingsregime in de Assels wordt verwacht bij de stormen met
een terugkeerperiode van 2, 5 en 10 jaar. Ingeval van het type neerslaggebeurtenis
met een terugkeerperiode van 2 jaar treden geen overstromingen meer op in
aandachtszones 1 en 2. Aandachtszone 3 kent wel nog een inundatieperiode, maar
met een lagere waterhoogte (daling van 5-10 cm). Bij stormen met een
terugkeerperiode van 5 jaar loopt deze daling in aandachtszone 3 op tot meer dan 20
cm en met een TP 10 jaar ligt het grotendeels tussen 10 en 20 cm verschil. In het
oosten van aandachtszone 1 zal geen overstroming meer optreden bij de hevige
regenval met een terugkeerperiode van 5 jaar en in het westen treedt een daling van
de waterhoogte (>20 cm) op bij overstroming. In aandachtszone 2 is er geen
overstroming meer in het noordelijk deel bij stormen met een TP 5 jaar en in het zuiden
daalt de waterhoogte met 10-20 cm. Bij het type neerslaggebeurtenis met een
terugkeerperiode van 10 jaar worden wel nog overstromingen in de aandachtszones
verwacht maar met een waterhoogte-daling van meer dan 20 cm.
In aandachtszone 1 werden verscheidene overstromingsgerelateerde habitattypes en
regionaal belangrijke biotopen aangetroffen, nl. dotterbloemgrasland (rbbhc),
moerasspirearuigte (6430,rbbhf), grote zeggenvegetatie (rbbmc) en ruigte-elzenbos
(91E0_vn) (BIJLAGE 1). Ook kamgrasland wordt hier aangetroffen maar voor dit
vegetatietype is het verband met het overstromingsregime minder gekend.
Goed ontwikkelde dotterbloemgraslanden komen voor in het zuiden van
aandachtszone 1. Sommige van de associaties van dotterbloemgraslanden verdragen
overstromingen niet goed. Over het algemeen kan gesteld worden dat kortstondige
overstromingen acceptabel zijn. In de oostelijke helft van deze graslanden zal geen
overstroming meer optreden bij het type storm, dat terugkeert om de 5 en 10 jaar,
zoals nu het geval is. In het westelijk deel treden wel nog overstromingen op bij type
neerslaggebeurtenis met een TP van 2, 5 en 10 jaar maar met een waterhoogtedaling
tot meer dan 20 cm. Een vermindering van overstromingen zal voor dit biotoop geen
negatieve impact hebben.
Het habitattype voedselrijke zoomvormende ruigten van het moerasspireaverbond
(6430) werd niet aangetroffen tijdens het terreinbezoek. Wel werd het regionaal
belangrijk biotoop moerasspirearuigte (rbbhf) in het westen van aandachtszone 1
aangetroffen. Moerasspirearuigten kennen periodieke overstromingen in de winter
(BIJLAGE 1). Over de gewenste waterdiepte van de overstroming zijn echter geen
gegevens gekend. In het westen van aandachtszone 1 zullen nog steeds
overstromingen optreden bij stormen met terugkeerperiodes van 2, 5 en 10 jaar na het
uitvoeren van het project. De overstroming zal wel een waterdieptedaling van meer dan
20 cm kennen. Gezien er nog steeds overstromingen optreden, zal er geen impact op
dit biotoop optreden bij uitvoering van het project.
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Verder werd ook het habitattype ruigte-elzenbos (91E0_vn) in een voldoende tot
gedegradeerde staat aangetroffen in het zuiden van aandachtszone 1. Voor dit
habitattype wordt een inundatieperiode van 0-50 %/jaar gesteld in De Becker et al.
(2004). In het ruigte-elzenbos zal geen overstroming meer optreden bij het soort
neerslaggebeurtenis met een terugkeerperiode van 5 jaar, maar wel met een TP van
10 jaar. Om de 10 jaar houdt dit wel een daling in van de waterdiepte van de
overstroming met 10-20 cm. Het optreden van minder overstromingen kan een
verbetering betekenen voor het meest zuidelijke perceel met habitattype 91E0, waar
dominantie van brandnetels duidt op een grote voedselrijkdom. Er zal immers minder
aanrijking optreden vanuit de beken.
Voor grote zeggengemeenschappen met Scherpe zegge zijn inundatieperiodes tot 5
maand per jaar nodig. Ook voor grote zeggengemeenschappen met Oeverzegge
mogen overstromingen met voedselrijk beekwater optreden. Deze gemeenschappen
komen verspreid over aandachtszone 1 in de sloten voor. Overstromingen, die
optreden bij de stormen met een terugkeerperiode van 2 jaar, zullen hier niet meer
voorkomen. Bij de stormen met een terugkeerperiode van 5 en 10 jaar doen zich wel
nog overstromingen voor met een diepte tot 10 cm. Gezien deze gemeenschappen
vandaag enkel voorkomen ter hoogte van de sloten, zal hun voorkomen enkel sterk
veranderen indien de sloten frequenter droogvallen. Een wijziging van het
overstromingsregime op zich zal echter geen verslechtering van dit biotoop
teweegbrengen.
In aandachtszone 2 wordt enkel kamgrasland aangetroffen. Voor dit vegetatietype is
geen verband met het overstromingsregime gekend. Er wordt dus geen impact
verwacht op dit regionaal belangrijk biotoop.
In aandachtszone 3 komt enkel mesotroof elzenbroekbos (91E0_vm) voor. Dit
habitattype vereist inundatieperiodes van 55 tot 95 % van het jaar met een
overstromingsdiepte tot 10 cm. Bij de overstromingen met een terugkeerperiode van 1
jaar zullen geen wijzigingen optreden. De overstromingen bij het type
neerslaggebeurtenis met terugkeerperiodes van 2, 5 en 10 jaar zullen nog steeds over
het volledige aandachtsgebied 3 optreden maar met een daling van de
overstromingsdiepte van 10-20 cm. Gezien er nog steeds overstromingen met een
aanzienlijke waterhoogte optreden ingeval van stormen met voornoemde
terugkeerperiodes, wordt verondersteld dat er geen impact is op dit habitattype in
aandachtszone 3.

6.6.5 Belang voor watervogels
Zowel trekvogels als overwinterende watervogels vinden opportuniteiten voor rusten
en foerageren in tijdelijke overstromingen. Onderstaande figuur toont de vogelatlas
ter hoogte van de toeristische Leie. Deze geeft zowel gebieden met een specifiek
belang voor vogels weer, als de voornaamste dagelijkse (rood en bruin) en
seizoensgebonden (oranje) trekroutes. De aanduiding van deze routes is indicatief.
Een belangrijk beeld uit deze kaart is de functie van de valleigebieden
seizoensgebonden noord-zuid migratie van vogels. De Leiemeersen in
worden aangegeven als broedgebied van regionaal belang, de Assels
pleistergebied voor watervogels van nationaal belang. Daarnaast is
opportunistisch gebruik van overstroomde gebieden van belang.
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Figuur 276: Vogelatlas voor de streek van de Toeristische Leie.

Een gedetailleerde kwantitatieve evaluatie van de effecten van wijzigingen van
overstromingsregimes op rust- en foerageergebruik door watervogels is niet haalbaar
binnen het bestek van deze studie. Echter, uit de beschikbare gegevens - in het
bijzonder de wijzigingen in het voorkomen van overstromingen met een
terugkeerperiode van 1 jaar en wijzigingen die leiden tot het uitblijven van
overstromingen - kunnen enkele inzichten worden verworven.
Overstromingen met een terugkeerperiode van 1 jaar zijn van specifiek belang in die
zin dat ze de basis kunnen vormen voor een vaste en betrouwbare seizoensgebonden
bezetting door watervogels. Dit in tegenstelling tot overstromingen met een lagere
frequentie, die weliswaar eveneens van groot belang kunnen zijn maar dan veeleer op
een opportunistische manier bezet en gebruikt worden. Een terugkeerperiode van 1
jaar wordt in de huidige situatie enkel in de Assels waargenomen. Deze situatie
verandert niet onder Scenario 3.
Voor wat betreft overstromingen met een terugkeerperiode tussen 2 en 10 jaar is
algemeen een afname te zien, maar zowat nergens het volledig wegvallen van dit soort
overstromingen, met uitzondering van de Leiemeersen in Ooidonk. Maar ook in
Ooidonk zijn er onder scenario 3 nog overstromingen net buiten de grenzen van het
deelgebied.
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7

SAMENVATTING

7.1

Aanleiding, randvoorwaarden en doelstellingen van de ecohydrologische studie
Het Seine-Schelde-project heeft tot doel het Seine en het Schelde-bekken, en de
belangrijkste havens die daarin gelegen zijn, met elkaar te verbinden, met het oog op
een vervolmaking van het Europese waterwegennet. Via het Seine-Schelde Westproject zouden de Vlaamse kusthavens met het binnenvaartnetwerk verbonden worden
door een verruiming van het Afleidingskanaal van de Leie afwaarts Schipdonk.
Een plan-MER werd voor dit project reeds opgemaakt in 2009. In dit plan-MER werden
een aantal mogelijke alternatieven voor de realisatie van de Seine-Schelde West
verbinding onderzocht, en werd, mede op basis van een haalbaarheidsstudie die het
plan-MER ondersteunde, een “meest wenselijk alternatief” geselecteerd. Het plan-MER
vertoonde echter nog een aantal tekortkomingen, en bracht nieuwe onderzoeksvragen
aan het licht, en werd daarom door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
(Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid) van de Vlaamse Overheid op 24 december
2009 afgekeurd. Bijkomend onderzoek drong zich dus op.
Het “meest wenselijk alternatief”, zoals voorgesteld in het plan-MER, behoudt het
dubbelkanaal (Afleidingskanaal en Leopoldkanaal) als landschappelijk element, maar
voorziet wel een verbreding van het Afleidingskanaal tot 50 à 55 m aan het
wateroppervlak. Er wordt uitgegaan van een opwaardering van het Afleidingskanaal
zodat het geschikt zou worden voor schepen tot 4500 ton. Het vernieuwde
Afleidingskanaal zou bestaan uit 2 panden. Een eerste pand zou zich uitstrekken vanaf
Schipdonk, waar het Afleidingskanaal het kanaal Gent-Oostende kruist, tot een nieuwe
sluis bij Raverschoot. Een streefpeil van 5,60 m boven zeeniveau (TAW) zou in dit
pand worden ingesteld, wat 0,60 m hoger is dan het huidige streefpeil van 5,00 m. De
bestaande sluis en stuw van Balgerhoeke zou verdwijnen, net zoals die van
Schipdonk, en vervangen worden door een nieuwe sluis en stuw in het vlakbij gelegen
Raverschoot. Vanaf Raverschoot zou dan een tweede pand lopen tot in Zeebrugge.
Het waterpeil in dit tweede pand zou op 3,50 m TAW gebracht worden. Dit houdt een
lichte stijging in ten opzichte van het huidige streefpeil van 3,33 m TAW. Ter hoogte
van Zeebrugge wordt een verbinding voorzien met het Boudewijnkanaal langs de
zuidelijke grens van het havengebied: de zgn. aansluitingsvariant A. Om verzilting in
het Afleidingskanaal tegen te gaan wordt bij de aansluiting een sluis van het
Duinkerke-type voorzien.
In deze ecohydrologische studie wordt onderzocht welke ecologische effecten er
onder bovenstaand scenario (“meest wenselijk alternatief”) zouden kunnen optreden
ten gevolge van de gewijzigde waterhuishouding (grondwater- en drainagefluxen) in
een studiegebied dat zich uitstrekt langs het Schipdonkkanaal tussen Deinze en de
monding in zee en langs de Toeristische Leie.
De randvoorwaarden, zoals deze in het plan-MER werden voorgesteld, worden hierbij
overgenomen. Er wordt dus uitgegaan van de hierboven beschreven toekomstige
peilen en dimensionering. Bovendien wordt er van uitgegaan dat het gewijzigde
Afleidingskanaal voor zijn waterbehoefte niet op fundamentele wijze mag ingrijpen op
de actuele waterverdeling rond Gent. Er wordt eveneens verondersteld dat het
zoetwaterverbruik in de Polders niet wijzigt, noch dat het waterbeheer van de
waterlopen uitmondend in het Afleidingskanaal van de Leie wijzigt. Allerlei
onzekerheden inzake toekomstige ontwikkelingen (ruimingen van het Afleidingskanaal,
veranderingen in lokaal peilbeheer en ruimingen van zijwaterlopen, klimaatverandering,
veranderingen in drinkwaterconsumptie en -productie, veranderingen in
zoetwaterverbruik in de polders, andere voorziene aanpassingen op bevaarbare
waterlopen, …) kunnen echter een weerslag hebben op de waterbalans, en een
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supplementair effect hebben op het onderwerp van deze studie, in positieve of
negatieve zin. Of deze status quo in de waterbalans dan inderdaad realistisch is, zal
blijken uit de waterkwantiteitsmodellering op het niveau van het Scheldebekken, die
parallel en onafhankelijk van deze ecohydrologische studie wordt uitgevoerd, en
waarvan de resultaten nog worden afgewacht.

7.2

Methodologie
De ecohydrologische studie focust in de eerste plaats op ecologisch waardevolle zones
(Speciale Beschermingszones en gebieden van het VEN en IVON) in het gebied rond
het Afleidingskanaal van de Leie. De effecten van een gewijzigd waterpeil in het
Afleidingskanaal op de grondwaterstanden in de omgeving, en eventueel ook op de
waterpeilen in de (polder)waterlopen werden begroot. De gevolgen van eventuele
vernatting, verdroging en/of verzilting voor Europese beschermde habitats en regionaal
belangrijke biotopen, werden ingeschat. Daarnaast werd ook onderzocht wat de
ecologische effecten zijn in het gebied van de “Toeristische Leie”, waar wijzigingen in
de overstromingsfrequenties kunnen optreden. Tengevolge de aanpassingen aan het
Afleidingskanaal van de Leie zouden immers grotere wasdebieten uit het Leiebekken
kunnen worden geëvacueerd, voor zover het Afleidingskanaal als dusdanig wordt
aangewend.
Een aantal aandachtsgebieden werden vooraf doelgericht afgebakend op basis van
hun ligging en ecologische waarde:
-

-

-

In de kustpolders van Damme, Brugge en Knokke-Heist:
o

de Kleiputten (Knokke-Heist);

o

het gebied dat wordt gedraineerd door de Ronsaardbeek (Dudzele);

o

Braambeierhoek, bij de monding van de Ronsaardbeek in het Leopoldkanaal
(Dudzele);

o

Romboutswerve (Damme);

o

het gebied rond de Zuid-over-de-Lieve (Damme);

o

het gebied dat wordt gedraineerd door de Vuile Vaart, op de rechteroever van
het Leopoldkanaal;

o

het gebied rond het Geleed (Lapscheure);

o

het natuurgebied rond Fort Sint-Donaas (Oostkerke).

Verder stroomopwaarts langs het Afleidingskanaal werden in de Zandstreek nog
volgende aandachtszones geselecteerd:
o

het Paddepoelebos (Maldegem);

o

de omgeving van het Provinciaal Domein Het Leen (Eeklo);

Tenslotte ging de aandacht stroomopwaarts van Gent, in de meersen van de
Toeristische Leie, uit naar:
o

de Leiemeersen (Ooidonk);

o

de Latemse Meersen (St.-Martens-Latem);

o

de Keuzemeersen (Gent);

o

de Assels (Gent).
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De relevante basisinformatie omtrent de grondwater- en oppervlaktewaterdynamiek, en
de aanwezige habitat-types in het projectgebied werden verzameld uit publiek
beschikbare databanken en voorgaande studies. Een uitgebreide dataset van
monitoringsdata voor peilbuizen en peilschalen die op initiatief van de Opdrachtgever
in de hoger opgelijste aandachtsgebieden waren geplaatst, werd tevens in het rapport
verwerkt. Voor de periode januari 2008 - augustus 2010 geven deze monitoringsdata
een accuraat beeld van grondwater- en oppervlaktewaterstanden in de
aandachtsgebieden. Op basis van terreinbezoeken werd de informatie omtrent
hydrografie en ecologie geverifieerd en aangevuld.
Het regionaal grondwatermodel dat in kader van het Plan-MER werd opgemaakt,
werd aan de hand van de nieuwe monitoringsdata gevalideerd. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat de statische modellen, waarmee tot op heden werd gewerkt, enkel een
gemiddelde toestand simuleren, binnen een zekere foutenmarge. Zeker voor de hoger
gelegen gebieden zoals het Paddepoelebos en Het Leen, is gebleken dat de
gesimuleerde waarde sterk kan afwijken van de reële waarde. (Overschattingen van
meer dan 1 meter zijn niet uitzonderlijk.)
Het is belangrijk steeds in het achterhoofd te houden dat het grondwatermodel een
sterke vereenvoudiging van de reële situatie voorstelt. De ruimtelijke grofschaligheid en
intrinsieke foutenmarges van het model, en verschillende informatietekorten
(betreffende oppervlaktewaterpeilen bvb.), bemoeilijken een accurate modellering van
de huidige situatie of toekomstscenario‟s in bepaalde zones van het modelgebied.
Ondanks deze beperkingen, is het regionaal grondwatermodel een nuttig instrument
om zicht te krijgen op de mogelijke invloedssferen en de orde van grootte van
wijzigingen die zich voordoen tengevolge van ingrepen op het waterlopennet. De
huidige grondwaterstand in het projectgebied Seine-Schelde West werd daarom aan
de hand van dit model gesimuleerd en de verwachte wijziging ten gevolge van een
aanpassing van het peil op het Afleidingskanaal werden begroot. Ter hoogte van de
aandachtszones werd de resolutie van het model verfijnd van 100x100m-rastercellen
naar 50x50m-rastercellen.
In het plan-MER werden, naast een verbinding met het Boudewijnkanaal
(aansluitingsvariant A), nog twee bijkomende aansluitingsvarianten op de haven van
Zeebrugge voorgesteld. Simulaties of berekeningen omtrent de impact van deze
alternatieve varianten werden echter niet uitgevoerd. Dit werd bij de evaluatie van het
plan-MER beschouwd als een belangrijke lacune. Daarom werden in het kader van
deze
ecohydrologische
studie
bijkomende
lokale
densiteitafhankelijke
grondwatermodellen doorgerekend. Aan de hand van deze modellen werd het effect
gesimuleerd van een aansluiting van het Afleidingskanaal op het Zuidelijk Insteekdok
(aansluitingsvariant B), en kon deze variant worden vergeleken met het effect van een
aansluiting via de Voorhaven (aansluitingsvariant C) en een verbinding met het
Boudewijnkanaal (variant A, zoals beschouwd in het Plan-MER). Meer specifiek werd
voor de verschillende aansluitingsvarianten de mogelijke toename van zoute kwel in
het gebied rond de haven van Zeebrugge onderzocht.
Wijzigingen in overstromingsfrequenties ter hoogte van de Toeristische Leie werden
dan weer ingeschat op basis van een GIS-analyse van overstromingskaarten voor
verschillende terugkeerperiodes. Deze overstromingskaarten werden in 2008 door het
Waterbouwkundig
Laboratorium
geproduceerd
in
het
kader
van
de
Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West, waarbij ze enkel geïnterpreteerd werden in
termen van economische schade, en niet in termen van effecten op het biotisch milieu.
Tenslotte werd de gevoeligheid van het ecosysteem voor de gesimuleerde
veranderingen van het fysisch milieu (vernatting, verdroging, verzilting) geanalyseerd
om tot een inschatting te komen van de positieve of negatieve effecten voor de
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aanwezige habitat- en vegetatietypes. Op het ogenblik van schrijven is het niet
mogelijk de mogelijke wijzigingen voor vegetatietypes af te toetsen tegen de
instanhoudingsdoelstellingen (IHD) voor Europees beschermde habitats, gezien deze
IHD nog in opmaak zijn. Wel biedt deze studie de mogelijkheid om de verwachtingen
achteraf te toetsen aan de geformuleerde IHD‟s voor elke SBZ. In het bijzonder voor de
zilte vegetaties in de polders zal dit relevant blijken.

7.3

Conclusies op algemeen niveau
In een relatief smalle strook langs beide zijden van het Afleidingskanaal, en bij de
toekomstige aansluiting van het Afleidingskanaal op de haven van Zeebrugge wordt
een stijging van het grondwaterpeil verwacht. Deze stijging wordt veroorzaakt door de
peilstijging in het Afleidingskanaal. Grondwaterstanden stijgen met enkele centimeters
in de Polders, tot lokaal enkele 10-tallen centimeters in de Zandstreek. Afhankelijk van
lokale geologische en topografische karakteristieken varieert de invloedzone rond het
Afleidingskanaal van enkele honderden meters tot maximaal 1 kilometer. In de Polders
aan het einde van het Afleidingskanaal gaat de grondwaterpeilstijging gepaard met
toenemende verzilting.
De te verwachten ecologische effecten van deze grondwaterpeilstijging en
verzilting zijn niet van die aard dat ze niet te beheersen of te milderen zijn.
De peilstijging in het Afleidingskanaal heeft geen rechtstreekse invloed op de
afwatering van de onderzochte waterlopen in de Kustpolders, aangezien deze lozen in
het Leopoldkanaal. De beperkte grondwaterpeilstijgingen in de onmiddellijke omgeving
van het Afleidingskanaal hebben ook geen problematische peilstijgingen in de
polderwaterlopen voor gevolg. Voor wat betreft waterlopen in de Zandstreek, die wel
rechtstreeks in het Afleidingskanaal uitmonden, moet deze relatie nog verder worden
onderzocht. Maar ook daar worden geen gevolgen verwacht die niet te beheersen of
milderen zijn.
Indien een gewijzigd Afleidingskanaal zou gebruikt worden voor de evacuatie
van hoge wasdebieten uit de Leie kan dat leiden tot een afname van de
overstromingsfrequentie en -duur in een aantal ecologisch waardevolle gebieden
in het gebied van de Toeristische Leie (tussen Deinze en Gent).
Een dergelijke afname in deze streek is vanuit ecologisch standpunt meestal niet
gewenst. Bij het toekomstig beheer van het gewijzigde Afleidingskanaal dient men
hiermee dus rekening te houden, en eventueel milderende maatregelen te nemen.

7.4

Conclusies en aandachtspunten op niveau van de deelgebieden
De grondwaterpeilstijging in de Kustpolders is merkbaar in volgende ecologisch
waardevolle aandachtszones: de Kleiputten in Knokke-Heist, en Braambeierhoek in
Dudzele. Voor de aansluiting (varianten A, B en C) op de haven van Zeebrugge wordt
hierbij uitgegaan van een situatie zonder afdichting van de nieuwe kanaalbedding als
milderende maatregel.
-

Bij aansluiting van het Afleidingskanaal op het Zuidelijk Insteekdok (Variant B) zou
in Braambeierhoek de gemiddelde grondwaterstand ca. 6 cm stijgen. Deze
vernatting zou gepaard gaan met een geleidelijke verzilting van het ondiepe
grondwater door zoute kwel in de onmiddellijke omgeving van het dubbelkanaal
tot een gehalte van 60 à 90% zout water. De verzilting is intenser voor
aansluitingsvariant B dan voor variant A, waarbij een verbinding wordt gemaakt
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met het Boudewijnkanaal. (Onder variant A wordt de meest intense verzilting
verwacht ter hoogte van de aansluiting op het Boudewijnkanaal.) Voor
kamgrasland bij Braambeierhoek zou de verziltingstrend nadelig zijn. De
zilverschoongraslanden zullen hierdoor evolueren naar de meer zouttolerante
Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras. Een hogere grondwaterstand met
minder schommelingen zal een voordeel betekenen voor dit verbond. Deze
abiotische evolutie zal potenties bieden aan de habitattypes “éénjarige
pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met Salicornia spp. en andere
zoutminnende soorten” (1310) en “Atlantische schorren” (Glauco-Puccinellietalia
maritimae, 1330) en het regionaal belangrijk biotoop “zilte wateren”.
-

Indien een aansluiting wordt voorzien op de Voorhaven (Variant C), wordt enkel in
de zuidoosthoek van Braambeierhoek op de middellange termijn verzilting van het
grondwater verwacht. Deze verzilting zou minder intens zijn dan onder varianten
A en B en oplopen tot een zoutwatergehalte van 60% na 64 jaar. Het regionaal
belangrijk biotoop “rietland” zou hier geen problemen van ondervinden. De
potenties voor de “éénjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden” (1310)
en “atlantische schorren” (1330) en het regionaal belangrijk biotoop “zilte wateren”
zullen toenemen. Voor de Kleiputten betekent deze wijziging in het
grondwatersysteem een achteruitgang van het “kamgrasland” ter hoogte van de
weilanden van Ramskapelle en een verschuiving van de groeiplaats ter hoogte
van de Kleiputten. Het “schraal glanshaverhooiland” in de bermen van het
Leopoldkanaal zou door de geleidelijke verzilting van het ondiepe grondwater
geleidelijk afnemen en eventueel zelfs verdwijnen.

Voor volgende ecologisch waardevolle gebieden in de Kustpolders, die in de
ecohydrologische studie werden meegenomen, worden geen effecten verwacht: de
Ronsaardbeek in Dudzele, Romboutswerve (Damme), Zuid-over-de-Lieve (Damme),
het gebied rond de Vuile Vaart, Fort Sint-Donaas en het Geleed in Lapscheure. Deze
natuurgebieden vallen immers buiten de directe invloedssfeer van het Afleidingskanaal
van de Leie, die uit de grondwatermodellen kon worden afgelijnd.
In de Zandstreek is ter hoogte van het Paddepoelebos is een peilstijging in het
Afleidingskanaal tot 3,50 m TAW voorzien (terwijl de huidige reële waterstand
gemiddeld ongeveer 3,02 m TAW bedraagt). Deze peilstijging zou volgens het
regionaal model ter hoogte van het Paddepoelebos resulteren in een jaargemiddelde
grondwaterstijging van 25 cm. Hierbij moet worden opgemerkt dat het
grondwatermodel het reële grondwaterpeil overschat, en dat de peilstijging in realiteit
dus hoger kan zijn. Een grondwaterstijging van 25 cm zou geen effect hebben op het
voorkomende grondwateronafhankelijke habitattype “Atlantische zuurminnende
beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus” (Quercion robori-petreae of
Ilici-Fagion) (9120).
Ter hoogte van Provinciaal Domein Het Leen in Eeklo wordt op het Afleidingskanaal
een peilstijging van 0,6 m vooropgesteld (van 5,0 naar 5,6 m TAW). Ten gevolge
hiervan zou een grondwaterpeil-stijging van 2 tot 30 cm optreden in dit
aandachtsgebied, afhankelijk van de afstand tot het Afleidingskanaal. De gevolgen
hiervan zouden voor een groot deel van het Provinciaal Domein te verwaarlozen zijn.
Ten zuidwesten van het Domein is er wel nog een perceel met waardevolle natte
natuur. Gezien de huidige grondwaterstand voor het aanwezige “vogelkers-essenbos”
(HT 91E0_va) en de grote zeggenvegetatie volgens de modelresultaten onder het
optimum ligt, zou een grondwaterpeilstijging een beperkt positief effect kunnen hebben.
Het is echter waarschijnlijker dat lokale variaties in het grondwaterpeil omwille van de
resolutie van het regionaal grondwatermodel worden onderschat. Net zoals bij het
Paddepoelebos wordt de grondwaterstand ter hoogte van Het Leen bovendien
systematisch door het model overschat en kan de peilstijging in realiteit dus hoger zijn.
B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

327

Ecohydrologische studie Seine-Schelde West

Ecorem n.v.

Dit leidt tot onzekerheid omtrent de conclusies die hier uit het model kunnen worden
getrokken.
Indien een verbreed Afleidingskanaal ook effectief zou worden aangewend om hoge
wasdebieten op de Leie in toenemende mate af te voeren via dit Afleidingskanaal,
wordt in de volgende ecologisch waardevolle gebieden langs de Toeristische Leie (ten
zuiden van Gent) een belangrijke afname verwacht van de overstromingsfrequenties
en -duur12: de Leiemeersen in Ooidonk, de Latemse Meersen in St.-Martens-Latem, de
Keuzemeersen en de Assels in Gent. Voor de ecologische waarde van deze gebieden
treden lokaal negatieve effecten op, die hieronder worden toegelicht.

12

-

De kamgraslanden, die in de Assels, de Keuzemeersen en de Latemse meersen
voorkomen, zullen over het algemeen geen impact ondervinden van een wijziging
van het overstromingsregime. Verschillende associaties binnen het
dotterbloemverbond verdragen overstromingen daarentegen slecht: enkel
kortstondige overstromingen zijn acceptabel. Bijgevolg betekent een afname in
overstromingsfrequentie voor dit regionaal belangrijk biotoop in deze gebieden in
de Toeristische Leie een pluspunt.

-

In de Leiemeersen van Ooidonk komt in het noorden van het gebied het
habitattype “ruigte-elzenbos” (91E0_vn) voor, dat de voorkeur geeft aan een
jaarlijkse inundatieperiode van 6 maanden. Er wordt verwacht dat de daling in
overstromingsfrequentie en -duur een negatieve impact zal hebben op dit
habitattype.

-

Voor de Latemse Meersen werd de focus gelegd op de gebieden waar een impact
op het overstromingsregime werd voorspeld, meer bepaald in de vallei van de
Meersbeek. Algemeen zou een daling in overstromingsfrequentie, -duur, oppervlakte en -diepte optreden in deze zone. Dit zou een achteruitgang van
verschillende waardevolle biotopen/habitats tot gevolg hebben. Een negatieve
impact wordt verwacht op een “grote zeggenvegetatie” ten westen van de Baarle
Frankrijkstraat (rbbmc), “moerasspirearuigtes” (HT 6430 en rbbhf), die op
verschillende locaties langs de Meersbeek zijn terug te vinden, en voor twee
waardevolle “ruigte-elzenbossen” (HT 91E0_vn), die centraal in de
aandachtszone voorkomen.

-

In de Keuzemeersen komt in het noorden het regionaal belangrijk biotoop
“moerasspirearuigte” voor. De overstromingsoppervlakte zal bij stormen met een
terugkeerperiode van 10 jaar afnemen, hetgeen nadelig zal zijn voor dit
overstromingsafhankelijk biotoop.

-

In de Assels zal een vermindering in overstromingsdiepte bij stormen met
terugkeerperiode 2, 5 en 10 jaar het voorkomen van het regionaal belangrijk
biotoop de “moerasspirearuigte” (rbbhf) ten oosten van de Oude Leie niet negatief
beïnvloeden. Voor de “ruigte-elzenbossen” (HT 91E0_vn) centraal in de Assels
impliceert een daling in de overstromingsfrequentie een vermindering van de
voedselaanrijking vanuit de Oude Leie en grachten, hetgeen een verbetering voor
het habitattype kan betekenen. Anderzijds kan het biotoop van de grote
zeggengemeenschappen, die in het noorden in en langs de sloten voorkomen,
krimpen. Het “mesotroof elzenbroekbos” (91E0_vm) in het zuiden van de Assels
wordt dan weer verondersteld geen negatieve impact te ondervinden van een
daling in overstromingsdiepte bij de stormen met TP van 2, 5 en 10 jaar.

-

Het is duidelijk dat de afname van de overstromingsfrequentie in het gebied van
de Toeristische Leie, ten gevolge van een grotere afvoer van piekdebieten via een

Dit besluit geldt voor elke infrastructurele ingreep die een afname van de overstromingsfrequentie
veroorzaakt.
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gewijzigd Afleidingskanaal, leidt tot het wegvallen van een aantal opportuniteiten
voor watervogels in het gebied.

7.5

Verdere bemerkingen
De inzichten die werden verworven in de voorliggende ecohydrologische studie dragen
bij tot een beter begrip van de mogelijke impact van de Seine-Schelde West verbinding
op het ecosysteem langsheen het voorziene traject. Er blijven echter nog een aantal
vragen onbeantwoord, waardoor het op heden niet mogelijk is de significantie van alle
effecten in te schatten. Een overzicht van de kennishiaten en onderzoeksvragen wordt
hieronder gegeven:
-

Een eerste belangrijke onbekende is de toekomstige evolutie van de waterbalans
op regionale schaal. Deze wordt potentieel niet alleen beïnvloed door het SeineSchelde West project, maar ook door tal van andere factoren zoals de
toekomstige consumptie en productie van drinkwater, de vraag naar water vanuit
de landbouwsector, een mogelijke klimaatsverandering, etc. De voorliggende
ecohydrologische studie vertrekt vanuit de veronderstelling dat deze waterbalans
ongewijzigd blijft. Indien uit oppervlaktewater-kwantiteitsmodelleringen zou blijken
dat de waterbalans toch wijzigt, dienen de conclusies uit deze studie opnieuw te
worden geïnterpreteerd, of zijn zelfs nieuwe berekeningen met (eco-)
hydrologische modellen nodig (bvb. i.v.m. zoutintrusie).

-

Om meer gedetailleerde en accuratere grondwater- (en oppervlaktewater-)
modellering mogelijk te maken is er meer informatie nodig omtrent de dynamiek
van het waterbeheer rond de waterlopen die in de polders worden gebruikt voor
drainage en irrigatie:
o

Wat zijn de beslissingsschema‟s bij de bediening van kleppen, stuwen en
andere kunstwerken?

o

Hoe wordt de vochttrap op landbouwgronden geëvalueerd?

Een monitoring van waterpeilen op de polderwaterlopen, met specifieke aandacht
voor de zones rond kunstwerken, die zich in de buurt van ecologisch waardevolle
gebieden bevinden, is hier aan te bevelen. Een beter begrip van de sturing van
waterpeilen via deze structuren is immers cruciaal om de impact van een
grondwaterpeilstijging in de buurt van het Afleidingskanaal ten volle te kunnen
inschatten.
- De mogelijke gevolgen voor het waterbeheer van waterlopen uitmondend in het
Afleidingskanaal van de Leie (in de Zandstreek) dient verder te worden nagegaan.
Het Seine-Schelde West project voorziet immers lokaal in een peilstijging
waardoor de vrije gravitaire afwatering van waterlopen in het Afleidingskanaal van
de Leie mogelijks wordt beperkt of verhinderd.
- Voor wat betreft de aansluitingsvarianten (A, B en C) op de haven van Zeebrugge
zijn volgende opmerkingen van belang:
o

De gemodelleerde periode bedraagt in de huidige studie maximaal 64 jaar.
Het is onduidelijk of op deze termijn een evenwichtstoestand wordt bereikt.
Modellering op lange termijn (bvb. 100 en 200 jaar) kan dit ophelderen. De
vraag blijft in hoeverre deze nieuwe evenwichtstoestand afwijkt van de
toestand waarin het systeem omwille van de autonome evolutie zou
terechtkomen.
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o

Er is onduidelijkheid omtrent de effectiviteit van milderende maatregelen,
die bij de aanleg van de nieuwe kanaalsegmenten zouden kunnen genomen
worden. Het doorrekenen van de verschillende scenario‟s aan de hand van
de opgestelde (densiteitafhankelijke) grondwatermodellen, om het effect
van de milderende maatregelen te kennen, dient nog te gebeuren.

o

Specifiek voor het gebied rond Zeebrugge is het van belang rekening te
houden met de wisselwerking tussen dossiers zoals de AX, de zeesluis in
Terneuzen, het onder getij brengen van de achterhaven van Zeebrugge, het
project bevaarbaarheid Boven-Zeeschelde en het Seine-Schelde West
project. Cumulatieve effecten dienen te worden onderzocht.

Voor wat betreft toekomstige ontwikkeling van natuurwaarden kan in de
aandachtszones Kleiputten (Knokke-Heist) en Braambeierhoek, afhankelijk van de
gekozen variant en bij afwezigheid van een bodemafsluiting, uitgegaan worden
van verzilting ten gevolge van het Seine-Schelde West project. Potenties hiervan
moeten worden ingeschat bij het opstellen van natuurbeheerplannen voor deze
gebieden. Bijkomende informatie zal in het kader hiervan moeten worden
verzameld omtrent:
o

de karakteristieken van de polderwaterlopen (en alle aanwezige
kunstwerken hierop). Een gedetailleerde hydrografische inventarisatie in de
Kleiputten, Braambeierhoek en hun omgeving, werd in het kader van de
voorliggende studie immers niet uitgevoerd;

o

de hydrogeologische kenmerken van de ondergrond ter hoogte van de
Kleiputten en Braambeierhoek, en de huidige kenmerken van de dijken van
het Afleidingskanaal. Dit kan bijvoorbeeld door een boorsurvey;

o

het aanwezige microreliëf in deze aandachtsgebieden, dat gezien het
vroegere krekensysteem zeer complex en variabel is. Nuttige informatie kan
worden verkregen uit het hoger resolutie LIDAR-dtm, dat beschikbaar is bij
het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen;

Deze gegevens zijn noodzakelijk om via kleinschaliger modellering te komen tot
een accurater beeld van de toekomstige grondwaterstanden en verzilting.
Voor de aandachtsgebieden Paddepoelebos en Het Leen zijn de onzekerheden
die gepaard gaan met het gebruikte regionaal grondwatermodel van die aard dat
ze niet toelaten een accurate absolute waarde te voorspellen voor de toekomstige
grondwaterstand. Het verdient de aanbeveling hier, net zoals voor de Kleiputten en
Braambeierhoek over te schakelen op een lokaal grondwatermodel. Hoger
vermelde informatie omtrent de karakteristieken van de waterlopen, het
(toekomstig) waterbeheer, de hydrogeologische kenmerken van deze zones en de
topografie, dienen ook hier te worden verzameld.
Voor de toekomstige ontwikkeling of instandhouding van natuurwaarden in het
gebied van de Toeristische Leie is, in geval een verbreed Afleidingskanaal ook
effectief wordt aangewend om hoge wasdebieten op de Leie in toenemende mate
af te voeren, een mogelijke toekomstige verdroging 13 een belangrijk
aandachtspunt, waarvoor milderende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de
introductie van knijpconstructies of andere regelstructuren, moeten in overweging
genomen worden. Voor de selectie, het ontwerp en de optimalisatie van deze
maatregelen is echter bijkomend onderzoek nodig, waarbij karakteristieken van de
waterlopen, aanwezige kunstwerken, hydrogeologie en microreliëf in detail worden
gekarteerd.
13

“verdroging” in de zin van: afname van de overstromingsfrequentie en –duur.
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Om de kennisbasis voor toekomstig hydrogeologisch onderzoek te vergroten, en
om vergelijking van peilen vóór en na ingrepen mogelijk te maken, verdient het de
aanbeveling om de peilmetingen van de peilbuizen en –schalen verder te zetten
(eventueel m.b.v. automatische dataloggers). Verdwenen of vernielde meetpunten
dienen daarbij te worden vervangen, en zo nodig geherlokaliseerd. Op basis van
de huidige inzichten kan best bekeken worden of er ruimtelijke aanvullingen
gewenst zijn in het bestaande meetnet van grond- en oppervlaktewater, in het
bijzonder in die gebieden waar diepgaander hydrogeologisch onderzoek zinvol is
(zie hoger).
Over het algemeen is er tenslotte nog nood aan bijkomende informatie omtrent de
fauna in de onderzochte aandachtsgebieden. De ecohydrologische studie heeft
zich voornamelijk gefocust op de aanwezige vegetatie, aangezien hierover reeds
een aanzienlijke hoeveelheid informatie beschikbaar was uit verschillende
bronnen. Het bleek veel moeilijker informatie te verkrijgen omtrent de aanwezige
fauna. Daardoor blijft het luik fauna nog steeds onderbelicht, hoewel effecten zoals
verzilting
van
gronden
oppervlaktewater,
en
vermindering
van
overstromingsfrequenties en -duur, bijvoorbeeld voor aquatische fauna en
avifauna, zeker relevant zijn. Het aanleggen of samenbrengen van databanken
voor deze fauna, voor minstens de Kleiputten, Braambeierhoek, Paddepoelebos,
Het Leen, en de Toeristische Leie, is dus aan te bevelen. In de mate dat deze
plaatselijk
nog
niet
zijn
uitgevoerd, kunnen hiervoor
bijkomende
monitoringsprogramma‟s en terreininventarisaties worden georganiseerd.
Al deze elementen moeten bij verdere uitwerking van het project toelaten de
noodzaak, de aard en de aanwending van milderende maatregelen te bepalen.
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BIJLAGE 1: MILIEUKARAKTERISTIEKEN PER HABITATTYPE

Bronnen: Decleer et al.(2007); T’Jollyn et al. (2009); Vandenbussche et al. (2002);
Zwaenepoel et al. (2002); De Becker et al. (2004).
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Éénjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met Salicornia spp. en andere
zoutminnende soorten (1310)
Zeekraal- en Schorrenkruidvegetaties komen voor op beschutte slikken en
zandvlakten binnen de invloed van de getijdenwerking, op oevers van zoute en sterk
brakke wateren, binnendijks ook langs zilte poldersloten en kreken en in zilte
graslanden. Buitendijks vormt de getijdenwerking de dominante dynamische factor.
Binnendijks is voor de instandhouding enige dynamiek noodzakelijk van vertrappeling
van de graszode door vee of van plaggen en afgravingen of van periodieke
langdurige overstroming met zout of sterk brak water. Dit habitattype kan zich ook
ontwikkelen in kunstmatige pioniersvegetaties. De bodem wordt slechts oppervlakkig
doorlucht en is vanaf circa 1 m diepte zwart gekleurd door ophoping van sulfiden.
Het zeevetmuurverbond is beperkt tot de overgang van schorre naar hoger gelegen
zandgronden (vaak duinen), meestal nog net binnen het bereik van springvloed. Door
zandverstuiving of intensieve begrazing blijft het pioniermilieu behouden.
De hydrologische randvoorwaarden, waarbinnen dit habitattype voorkomt, wordt in
onderstaande tabel weergegeven
Habitattype

GHG

GVG

GLG

(cm/mv;
min/gem/max)

(cm/mv;
min/gem/max)

(cm/mv;
min/gem/max)

1310_pol

nvt

nvt

1310_zk

nvt

nvt

1310_zv

Saliniteit

Overstromingsregime

? / 40 / ?

Zout tot sterk brak

Winterinundatie
tot laat voorjaar,
bodem
droogvallend
in
zomerhalfjaar

nvt

Zout tot brak-zout

Bijna dagelijks bij
vloed (ongeveer
gelegen thv de
gemiddelde
hoogwaterlijn

Wisselend (hoog in
de zomer), typisch
voor
het
zoutzoetcontactmilieu

Springtij
stormvloed

GHG: gemiddelde hoogste grondwaterstand
GVG: gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand
GLG: gemiddelde laagste grondwaterstand

B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

338

en

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (1330)

Schorren liggen tussen de gemiddelde hoogwaterlijn en het springvloedpeil op zanden kleigronden die regelmatig met zout tot brak water overstromen. Schorren zijn van
nature rijk aan gradiënten in overstromingsfrequentie, vocht- en zoutgehalte, bodem
substraat en nutriënten, die sterk bepalend zijn voor het voorkomen van de typische
planten en dieren. De successie van lage naar hoge schorre vormt een natuurlijk
proces dat door allerlei dynamische factoren (overstroming, erosie, zandverstuiving,
begrazing) wordt beïnvloed. Naast zout-zoet-overgangen, vormen geleidelijke
overgangen naar open water, duinen (of dijken) bijkomende gradiënten met hoge
ecologische waarde.
De hydrologische randvoorwaarden, waarbinnen dit habitattype voorkomt, wordt in
onderstaande tabel weergegeven
Habitattype

Buitendijkse
schorren

GHG
(cm/mv;
min/gem/max)
nvt

GVG
(cm/mv;
min/gem/max)
nvt

Binnendijkse
Rond maaiveld/ ? / -15 / ?
zilte
plasdras
vegetaties
GHG: gemiddelde hoogste grondwaterstand
GVG: gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand
GLG: gemiddelde laagste grondwaterstand

GLG
(cm/mv;
min/gem/max)
nvt

Saliniteit

Overstromingsregime

Brak
zout

tot

Benaderend enkel
bij springtij (< 50%
van
de
hoogwaters,
tussen
de
gemiddelde
hoogwaterlijn en
het
springvloedpeil)

? / -30 tot -40
/?

Brak
zout

tot

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen (2330)
Dit habitattype komt voor op droge, zure, profielloze, humusloze tot humusarme,
voedselarme stuifzanden tot gestabiliseerde zandbodems. Kenmerkend zijn de zeer
sterke temperatuurschommelingen. Het Buntgrasverbond komt voor in dynamische
milieus met stuifzand. Het Dwerghaververbond komt voor op zandgronden die minder
stuiven en iets vochtiger humusrijker zijn. Er is steeds een aandeel open zand
aanwezig. Het habitattype is grondwateronafhankelijk. De kritische grenswaarde voor
stikstofdepositie ligt tussen de 7 en 14 kg N/ha/jaar.
De hydrologische randvoorwaarden, waarbinnen dit habitattype voorkomt, wordt in
onderstaande tabel weergegeven
Habitattype

Regime

2330_bu
Matig tot zeer droog (grondwateronafhankelijk)
2330_dw
Droog (grondwateronafhankelijk)
Atmotroof: regenwaterachtig
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Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of
Hydrocharition (3150)
Dit habitattype komt voor in permanent, beschut, stilstaand tot zeer zwak stromend
voedselrijk water op bodems met een belangrijke leem-, veen- en/of kleifractie en/of
kalkrijke bodems (Decleer 2007). De waterdiepte kan gering zijn (Hydrocharition),
maar ook enkele meters diep (Magnopotamion). Het bereik omvat zowel kleine
(smalle slootjes, poelen, laagveenplasjes) als grote wateren (vaarten, vijvers, zand-,
klei- of grindwinningsputten, meren). Het water bevat vrij veel opgeloste basen
(doorgaans pH≥7) en opgeloste mineralen. Er is geen overmatige eutrofiëring zodat
de groei van draadalgen en fytoplankton beperkt blijft, terwijl een evenwichtig
zoöplankton- en visbestand eveneens bijdragen aan de helderheid van het water.
Ook het optreden van ijzerrijke kwel of kalk in de bodem kunnen een belangrijke
impact hebben op de nutriëntenbeschikbaarheid.
De hydrologische randvoorwaarden, waarbinnen dit habitattype voorkomt, wordt in
onderstaande tabel weergegeven
Habitattype

Regime

3150

Peilschommelingen
tijdens
het
vegetatieseizoen:
permanent
waterhoudend;
stilstaand
tot
zwak stromend
water

Watersamenstelling
Fosfor
Stikstof
Van
nature Van nature rijk
vrij rijk aan aan
voedingsvoedingsstoffen (meso- tot
stoffen
eutroof); stikstof(mesotot depositie
eutroof);
< 30 kgN/ha/jr;
totaalfosfor
nitraatstikstof
< 105 µg/l;
(winter) < 2 mg/l;
voldoet aan voldoet aan MKN
de MKN voor voor opp.water
opp.water

Zuurtegraad
pH 6,5 – 8,5;
gebufferd

Saliniteit
Zoet (max.
200 mgCl/l)

Licht
Doorzicht
Helder;
bodemzicht of
indien plasdiepte
< 6 m:
Secchidiepte ≥ 1,5 m,
indien
plasdiepte > 6 m:
Sechhi-diepte ≥
3,2 m

Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorende tot het Ranunculion
fluitans en het Callitricho-Batrachion (3260)
Dit habitattype heeft betrekking op matig voedselrijk tot voedselrijk, helder, traag tot
snel stromend water op verschillende bodemtypen. In goed ontwikkelde habitats is de
beek en riviermorfologie weinig of niet aangetast, met een grote structuurvariatie in
dwars- en langsdoorsnede en een natuurlijke waterhuishouding. Sommige
waterlopen kunnen droogvallen in de zomer.
De hydrologische randvoorwaarden, waarbinnen dit habitattype voorkomt, wordt in
onderstaande tabel weergegeven
Habitattype

Regime

3150

Peilschommeli
ngen
tijdens het
vegetatieseizoen:

Stroomsnelheid

Watersamenstelling
Fosfor
Stikstof

stromend,
variabel
naargelang de
soortensamen
stelling van de
habitat

(matig) eutroof;
Orthofosfaatfosfor:
<50 μg/ l voor
bronbeken;
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(matig)
eutroof;
totaalstikstof
< 4 mg l-1;
totaalstikstof <
4-6 mg l-1;

Bestrijdingsmiddelen
beperkt;
voldoet aan de
MKN voor
oppervlaktewate
ren

Licht
Doorzicht
helder
water

340

Beschaduwing
afwezig of
beperkt

permanent
waterhoud
end;
in
uitzonderlij
ke
gevallen*
's zomers
gedeeltelijk
droogvalle
nd

<70 μg/ l voor
kleine en grote
Kempense
beken;
<100 μg/ l voor
kleine en grote
beken;
<120 μg/ l voor
kleine, grote
en zeer grote
rivieren;

voldoet aan de
MKN voor
oppervlaktewa
teren

voldoet aan de
MKN voor
oppervlaktewate
ren

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene
zones (6430)
Langs waterlopen is het habitattype gebonden aan vochtige tot natte, zwak zure tot
basische, matig tot sterk stikstofrijke standplaatsen die vaak tijdelijk onder water
staan. De overstromingen met water van goede kwaliteit zorgen voor een natuurlijke
aanvoer van nutriënten en ook de snelle strooiselafbraak draagt bij aan het
voedselrijk karakter. Langs bosranden en in open plekken in loofbos of in holle wegen
of graften komt het habitattype ook voor op matig vochtige, humeuze bodems, vaak
op (licht) beschaduwde standplaatsen.
De hydrologische randvoorwaarden, waarbinnen dit habitattype voorkomt, wordt in
onderstaande tabel weergegeven.
Habitattype
6430_bz
6430_hf

6430_hw

6430_mr

GHG
(cm/mv;
min/gem/max)
/
-7 tot 45, bij
lemige vochthoudende
bodems mag
de
grondwatertafel
dieper
wegzakken
-7 tot 45, bij
lemige vochthoudende
bodems mag
de
grondwatertafel
dieper
wegzakken
-7 tot 45, bij
lemige vochthoudende
bodems mag
de
grondwatertafel
dieper

GVG
(cm/mv;
min/gem/max)
≥ (25) 40 cmmv
-10 / 5-30 /40
cm-mv

GLG
(cm/mv;
min/gem/max)
≥ 60 cm onder
maaiveld
20 / 40-80 /
100 cm-mv

-10 / 5-30 /
40) cm-mv

-10 / 5-30 /
40) cm-mv
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Regime

Waterkwaliteit

0(-13) dagen
droogtestress

Overstromingsregime
Nooit tot zelden

Poikilo-,
rheo- en
lithotroof

periodiek
(seizoenaal tot
frequent)
overstroomd
met
gebiedsvreemd water

20 / 40-80 /
100 cm-mv

Poikilo-,
rheo- en
lithotroof

periodiek
(seizoenaal tot
frequent)
overstroomd
met
gebiedsvreemd water

20 / 40-80 /
100 cm-mv

eutroof,
basisch,
zoet tot
brak

periodiek
(seizoenaal tot
frequent)
overstroomd
met
gebiedsvreemd water
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Habitattype

GHG
GVG
GLG
Regime
(cm/mv;
(cm/mv;
(cm/mv;
min/gem/max)
min/gem/max) min/gem/max)
wegzakken
Poikilotroof: atmo-lithotroof water (regenwaterachtig - grondwaterachtig)
Lithotroof: grondwaterachtig
Rheotroof: continue aanvoer van voedingstoffen met stromend grondwater

Waterkwaliteit

Overstromingsregime

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)
Het habitattype is gebonden aan onbemeste, matig vochtige tot droge, neutrale tot
kalkhoudende en basische, min of meer voedselrijke gronden, meestal op klei-, lemig
zand- en leembodem. Glanshavergraslanden zijn grondwateronafhankelijk en
overstroming komt zelden of niet voor. Naar het zuiden geëxposeerde graslanden zijn
vaak beter ontwikkeld. Bij toenemende voedselrijkdom en beweiding gaat het type
over in Kamgrasland. De kritische bovengrens voor een goede habitatkwaliteit ligt
voor atmosferische stikstofdepositie tussen de 20 en 30 kg N/ha/jaar.
Grote vossenstaartgraslanden zijn wel gebonden aan regelmatige winterse
overstromingen en voor een goede ontwikkeling is een goede waterkwaliteit
essentieel. In vergelijking met Dotterbloemgraslanden zakt het grondwater dieper
weg in het zomerhalfjaar. Bij toenemende voedselrijkdom en beweiding gaat het type
over in Kamgrasland, dat zelden of nooit overstroomt.
De hydrologische randvoorwaarden, waarbinnen dit habitattype voorkomt, wordt in
onderstaande tabel weergegeven.
Habitattype

GVG
(cm/mv;
min/gem/max)

GLG
(cm/mv;
min/gem/max)

Regime

Waterkwaliteit

Overstromingsregime

6510_hu

GHG
(cm/mv;
min/gem/
max)
/

≥ (50) 70 cmmv

≥ 80 cm-mv

/

/

6510_hua

/

20 / 30-50 / 60
cm-mv

50-70 / 100
cm-mv

/

Rheotroof
en/of
lithotroof

niet tot
occasioneel
kortstondig
overstroomd
met
gebiedsvreemd
water
rechtstreekse
overstroming
met zuiver
rivierwater

6510_huk

/

≥ 40 cm-mv

≥ 80 cm-mv

/

6510_hus

/

≥ (50) 70 cm
onder
maaiveld

≥ 80 cm onder
maaiveld

maximaal
(0)13-32
dagen
droogtestre
ss
/

/

niet tot
occasioneel
kortstondig
overstroomd
met
gebiedsvreemd
water

Lithotroof: grondwaterachtig
Rheotroof: continue aanvoer van voedingstoffen met stromend grondwater
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Overgangs- en trilveen (7140)
Het habitattype komt tot ontwikkeling door verlanding van open water met
veenmossen of drijvende vegetatiematten of het is gebonden aan natte tot uiterst
natte veenbodems die gedurende het ganse jaar met water verzadigd zijn. Het
waterpeil ligt jaarrond ter hoogte van het maaiveld ofwel zijn drijvende vegetaties in
staat de (beperkte) schommelingen van het waterpeil te volgen. De waterkwaliteit is
goed en varieert van oligotroof tot mesotroof en van zuur tot neutraal. Er si vaak in
mindere of meerdere mate een invloed van mineraalrijke kwel. Overstroming met
voedselrijk water komt niet voor of is beperkt.
De hydrologische randvoorwaarden, waarbinnen dit habitattype voorkomt, wordt in
onderstaande tabel weergegeven.
Habitattype

GHG
(cm/mv;
min/gem/
max)

GVG
(cm/mv;
min/gem/max)

7140_base

GLG
(cm/mv;
min/gem/max)

Regime

Waterkwaliteit

Overstromingsregime

0-10 cm-mv

Het
(grond)water is
vrijwel het
gehele jaar
rond het
maaiveld: max.
10 cm boven of
beneden
maaiveld.
(Langdurige)
inundatie is
nefast.

contactzone van
een dunne laag
regenwater of
basenarm
(atmoclien)
grondwater met
basenrijk
(lithoclien)
grondwater of
oppervlaktewater;
[Ca2+] >15 mg/l;
EGV >225 μS/cm;
IR (ionenratio):
0,5-0,8
verticale
gelaagdheid in
watertypen (=
stratificatie)
In de bovenlagen
van het veen heeft
het water (vooral
tijdens het groeiseizoen) een
andere
samenstelling
doordat zich hier
meer regenwater
kan ophopen.
IR: 0,2-0,6
In de bovenlagen
van het veen heeft
het grondwater
(vooral tijdens het
groei-seizoen)
een andere
samenstelling
doordat zich hier
meer regenwater
kan ophopen.
IR: 0,2-0,6
contactzone
regenwater en
basenarm

geen
overstroming
met oppervlakewater

7140_meso

-15) /-5 tot 10 /
20 cm-mv

0-20 (50) cmmv

Het
(grond)water is
vrijwel het
gehele jaar
rond het
maaiveld

7140_mrd

-5 tot 10 cmmv

0-20 (50) cmmv

Het
(grond)water is
vrijwel het
gehele jaar
rond het
maaiveld

7140_oli
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Het
(grond)water is
vrijwel het

geen
overstroming
met oppervlaktewater

geen
overstroming
met oppervlaktewater

geen
overstroming
met oppervlakte-
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Habitattype

GHG
(cm/mv;
min/gem/
max)

GVG
(cm/mv;
min/gem/max)

GLG
(cm/mv;
min/gem/max)

Regime

Waterkwaliteit

Overstromingsregime

gehele jaar
rond het
maaiveld.
(Langdurige)
inundatie
is nefast.

grondwater;
overgangen
aanwezig naar
meer regenwatergevoede en/of
naar meer
grondwatergevoede
systemen
[Ca2+] < 15 mg/l;
EGV < 100
μS/cm;
IR: 0,2-0,6

water

Atlantische zuurminnende beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus
(Quercion robori-petreae of Ilici-Fagion) (9120)
Dit is het natuurlijk bostype van de zwak lemige zandgronden (Decleer, 2007). Het
komt voor op voedselarme en zure, droge tot min of meer vochtige minerale bodems.
Dit habitattype is niet afhankelijk van de grondwaterstand.
De hydrologische randvoorwaarden, waarbinnen dit habitattype voorkomt, wordt in
onderstaande tabel weergegeven
Habitattype

Grondwaterdynamiek

Vochtgehalte bodem

9120

zeer diep in de zomer en winter, kan een tijd
van het jaar hoog staan t.g.v. opstuwend
grondwater

zeer droog tot vochtig

Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*)
Alle types komen voor op zware bodems, meestal rijk aan alluviale afzettingen, ofwel
op venig substraat (Decleer, 2007). In bronbossen, mesotroof elzenbroekbos en
berkenbroekbos is de grondwaterstand relatief constant en hoog. De Becker et al.
(2007) geeft aan dat het gemiddelde grondwaterpeil in de alluviale bossen nooit
dieper ligt dan 1 m onder het maaiveld en dat de laagste grondwaterstand nooit
dieper ligt dan 1,6 m. De gemiddelde grondwaterstand verschilt weinig over de
bostypes. Het ruigte-elzenbos onderscheidt zich doordat de laagste grondwaterstand
40 tot 50 cm dieper ligt dan bij de andere bostypes en de gemiddelde laagste
grondwaterstand 20 cm lager ligt. Overstromingen treden sporadisch op en zijn
beperkt in hoogte en duur. In Ruigte-Elzenbos zijn de fluctuaties sterker. Vooral
Wilgenbroekenbossen kunnen langdurige, hoge overstromingen zonder probleem
overleven, ongeacht het seizoen en zelfs met een minder goede waterkwaliteit. De
typen met rijke voorjaarsflora (Vogelkers-Essenbos en Essen-Iepenbos) zijn eerder
van een vochtige dan natte standplaats en overstromen zeer zelden. In vergelijking
met de veenbossen (habitattype 91D0) treedt er bij nagenoeg alle bostypen bij lage
grondwaterpeilen een betere drainage en doorluchting van de bodem op. De
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nutriëntenbeschikbaarheid bij mesotroof elzenbroekbos en berkenbroekbos, die in
zure tot pH-neutrale situaties voorkomen, is beperkt, terwijl bij Vogelkers-Essenbos,
ruigte-elzenbos en wilgenbroekbos nutriënten niet limiterend zijn. De overige
bostypes hebben een intermediaire nutriëntenbeschikbaarheid.
De hydrologische randvoorwaarden, waarbinnen dit habitattype voorkomt, wordt in
onderstaande tabel weergegeven.
Habitattype

GHG

GG

GLG

(cm/mv;
min/gem/max)

(cm/mv;
min/gem/max)

91E0_bron

(cm/mv;
min/gem/
max)
0 / 5 / 12

-10 / 5 / 12

91E0_meso

-27 / 20 /
48
2 / ? / 11

91E0_oli

91E0_veb

91E0_eutr

Amplitude
waterstand
(cm; min/max)

Grondwater-dynamiek

-51 / -15 / 7

5 / 20 / 57

-50 / -15 / 10

-80 / -45 / 5

0 / 40

-9 / ? / 0

-30 / ? / -5

10 / ? / 60

-1 / 4 / 20

-17 / -5 / 1

-50 / -21 / -7

10 / 34 / 79

? / -9 / ?

? / -15 / ?

? / -38 / ?

10 / 90

Permanent uittredend
bronwater
Onder maaiveld in zowel
winter- als zomerperiode
Meestal maaiveldniveau in
de winterperiode en onder
maaiveld in zomerperiode
1) hoge winter (atmoclien)
grondwaterstand
2) boven maaiveldniveau in
de winterperiode en onder
maaiveld in zomerperiode
onder maaiveldniveau in de
winterperiode, dieper
zakkend in de zomerperiode

Oude zuurminnende bossen op zandvlakten met Quercus robur (9190)
Eiken-berkenbos (Betulo-Quercetum robur)

Dit bostype komt voor op zeer voedselarme, vaak gepodsoliseerde of slecht
doorlaatbare quartaire dekzandgronden. Het grondwaterpeil kan vrij hoog staan in de
winter.
De hydrologische randvoorwaarden, waarbinnen dit habitattype voorkomt, wordt in
onderstaande tabel weergegeven.
Habitattype

Grondwaterdynamiek

Vochtgehalte bodem

9120

meestal diep onder maaiveldniveau in winter
en zomer, m.u.v. de zones met stagnerend
water, echter niet tot maailveldniveau

zeer droog tot nat

Regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetaties (rbbmc)
De
Scherpe
zeggeen
Oeverzeggengemeenschappen
zijn
verlandingsgemeenschappen in meso- tot eutroof, zoet tot zwak brak stilstaand of
traagstromend water, vooral op circumneutrale minerale grond, met name op leem of
klei, maar ook op veen (Vandenbussche et al., 2002). De gemeenschappen zijn van
oorsprong rivier- of beekbegeleidend, maar komen secundair ook in
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laagveengebieden voor. Tevens in kleiputten, in natte duinvalleien, lage kommen en
langs sloten in veenweidegebieden komen geschikte standplaatsen voor.
De grondwatertafel zit onder deze grote zeggenvegetaties gemiddeld 1 cm onder het
maaiveld; de maximumdiepte bedraagt er -39 cm, de minimumdiepte +13 cm (boven
het maaiveld). Het maaiveld mag niet het volledige jaar onder water staan; de
vegetatie moet op z‟n minst periodiek droogvallen.

Regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)
Dit type omvat pioniergemeenschappen in zoet tot (zwak) brak, doorgaans stilstaand
tot zwak stromend, zwak eutroof tot eutroof water (Vandenbussche et al., 2002). Op
zeer eutrofe standplaatsen is de gemeenschap vaak sterk verarmd.
De bodem is meestal mineraal of venig en bedekt met een weke sapropeliumlaag,
waarvan de dikte afhankelijk is van de waterstand. Van zodra overstroming zo goed
als beperkt is tot de winter verandert het substraat van een week, slibrijk sapropel in
een venige bodem, al of niet sterk veraard, die wel nog bedekt is met een
oppervlakkige sapropellaag.
Het water is doorgaans niet meer dan 70 cm diep, waarbij Mattenbies-, Ruwe biesen Kleine lisdoddevegetaties de diepste standplaatsen innemen (gewoonlijk
waterdiepte van meer dan 50 cm), terwijl vegetatietypen gedomineerd door Riet,
Rietgras en Grote lisdodde gewoonlijk op een waterdiepte van 10 tot 50 cm groeien.
Ook de biomassaproduktie van de verschillende helofyten kent een optimum bij een
bepaalde waterdiepte. Rietgras, Riet en Heen vertonen bij een waterstand vanaf 80
cm een (sterk) verlaagde productie; Mattenbies vertoont geen verschillen in
biomassaproduktie bij een waterdiepte van 50 en 80 cm (Coops 1996). Riet
daarentegen is minder gevoelig voor blootstelling aan golfwerking dan Mattenbies,
hoewel de biomassaproduktie bij beide soorten hoger is op beschutte plaatsen (bij
een waterdiepte van 50 cm). De gradiënt in blootstelling aan golfwerking is
gecorreleerd met een bodemgradiënt, in die zin dat beschutte locaties een hoger
slibgehalte en hoger organisch-stofgehalte hebben dan geëxponeerde locaties. Zo
blijkt Kleine lisdodde beter te groeien op slib- en organisch stofrijke bodems van
beschutte locaties dan op grovere minerale bodem van sterk geëxponeerde locaties.
In diep water kan de golfwerking (door directe mechanische schade)
Mattenbiesvegetaties doen verdwijnen op sterk blootgestelde plaatsen, terwijl Riet de
waterbeweging onder golven veel beter weerstaat.
Zonering van de oeverbegroeiing over de waterdieptegradiënt (verticale gradiënt)
ontstaat door verschillen in vestigings- en overlevingskansen van soorten onder
invloed van waterstandswisselingen en diepte van overstroming. Verschillen in
blootstelling aan golven leiden tot horizontale zonering, omdat de verschillende
helofyten niet in dezelfde mate golfwerking verdragen. Deze verschillen zijn van
belang voor het water- en oeverbeheer. Door ingrijpen in de waterhuishouding en
aanleggen van “natuurvriendelijke” oevers kunnen omstandigheden worden
gecreëerd waaronder oeverbegroeiing kan floreren. Zowel de horizontale als de
verticale gradiënt worden beïnvloed door waterstandschommelingen, golfslag, fysicochemische kenmerken van het sediment, het onderwater lichtregime en de
begrazingsintensiteit. De waterstroming heeft op haar beurt een invloed op de
sedimentsamenstelling en de accumulatie van organisch materiaal. In diep water aan
de waterkant van de rietgordel komt vaak een zone voor met Mattenbies, afhankelijk
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van een matige blootstelling aan golfwerking. De rietgordel kan ook vervangen
worden door een gordel van Kleine lisdodde na ophoping van organisch materiaal of
slib. Na verstoring, zoals bodemerosie, resulterend in verwijdering van de vegetatie,
kunnen vegetaties gedomineerd door Rietgras of Kalmoes (Acorus calamus)
voorkomen op hogere plaatsen langs de oever. Hydrologische veranderingen kunnen
dus leiden tot de vervanging van één vegetatietype door een ander.
“Typische rietlanden” komen voor op standplaatsen die niet meer constant onder
water staan tot standplaatsen die ‟s zomers droogvallen en tijdens het winterhalfjaar
of in uitzonderlijke omstandigheden overspoeld worden (semi-terrestrische
rietlanden).
Vaak kan men stellen dat de soortenrijkdom (moerasplanten, ruigtekruiden) toeneemt
naarmate men zich verder in de verlandingssuccessie bevindt, vertrekkend van de
monotypische rietvegetaties, en de natheid van de standplaats doorgaans afneemt.
De ruigtekruiden kunnen echter sterk facies-vormend optreden binnen het groter
geheel van rietmoerassen. De aanwezigheid van ruigtekruiden is duidelijk
gecorreleerd met de soms zeer dikke strooisellaag.

Regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte (rbbhf)
Bodem
Het verbond van Moerasspirea hoort binnen de ruigtevegetaties thuis aan de meest
fosfaatarme zijde (Zwaenepoel, 2004). Bij de individuele kensoorten is Poelruit de
meest kritische. Ze verdraagt geen bemesting. De overige twee verdragen een lichte
bemesting. Ten opzichte van carbonaat neemt het verbond een middenpositie in:
ruigten met Grote wederik en Grote kattestaart staan doorgaans op carbonaatarmere
plaatsen, de overige ruigtes meestal op carbonaatrijkere plaatsen. De vegetatie is
zoutmijdend en dat geldt ook voor de drie kensoorten individueel. Als bodems zijn
zowel minerale als venige bodems geschikt. Er is enig onderscheid in de drie
kensoorten waar te nemen qua tolerantie. Echte valeriaan heeft minst moeite met
kleibodems, terwijl Moerasspirea en Poelruit daar quasi volledig ontbreken. De drie
soorten samen komen voor tot op de rand van het pleistocene zandgebied en de
polders of tot op de rand van het kwartaire zandleemgebied en de polders, maar
quasi niet verder. In de eigenlijke polders wordt het verbond alleen nog op
kunstmatige bodems aangetroffen, in uitgeveende of venige gebieden waar het
pleistoceen zand dagzoomt, nabij zandige of venige kreken of zien we alleen nog
individuele planten Echte valeriaan. Ook de allerarmste zandbodems worden
gemeden. Er moet minstens van een lemig zandbodem sprake zijn voor Poelruit zijn
intrede doet. De overige twee kensoorten kunnen op zand voorkomen, als er een
vorm van bemesting geweest is of nog aanwezig is.
De zuurtegraad van de bodem varieert van 6,2 tot 6,9 (zwak zuur-neutraal). Het kan
ook op bodems met een pH hoger dan 7 voorkomen. Blokland & Kleijberg (1997)
vermelden een meso- tot eutroof milieu, een C/N-ratio 20 en een C/P-ratio 527.
Waterhuishouding
Ten opzichte van de waterhuishouding kan grotendeels naar het Dottergrasland
verwezen worden voor wat betreft de peilen, maar zijn de kensoorten wat minder
kritisch ten opzichte van de kwaliteit (Zwaenepoel, 2004).
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Kwel met een specifieke samenstelling bijvoorbeeld lijkt geen echte noodzaak.
Optimaal gezien mag het water in de zomer niet dieper wegzakken dan 40 cm en in
de winter komt meestal inundatie van de standplaats voor. Peilen die wegzakken tot
80 cm kunnen waarschijnlijk nog wel getolereerd worden, maar zijn reeds
suboptimaal. Te arm zand en te lemige en kleiige bodems worden gemeden door de
soort Poelruit. De overstroming is echter niet steeds aanwezig.
Het zijn voornamelijk de peilen in combinatie met het beheer die bepalen waar het
Filipendulion voorkomt.
Ten opzichte van de maximale schommeling van het ondiep water valt de
Moerasspirea-ruigte voornamelijk binnen de zone met slechts 40 cm schommeling,
maar delen van het vegetatietype vallen ook onder zones waar de schommeling 60 of
zelfs 80 cm bedraagt. Ten opzichte van de maximum diepte van het ondiep
grondwater kunnen dezelfde cijfers gehanteerd worden: meestal tot 40 cm beneden
maaiveld, iets minder bij 60 cm en uitzonderlijk bij 80 cm beneden maaiveld. Wat
betreft de minimum diepte van het ondiep grondwater wordt een variatie van 0 tot 20
cm beneden maaiveld aangetroffen.
Blokland & Kleijberg (1997) vermelden grondwatertrappen I en II als karakteristiek,
duurlijntype 3/5, gemiddeld hoogste grondwaterstand 0-10 cm beneden maaiveld,
gemiddeld laagste grondwaterstand 0-30 cm beneden maaiveld, gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand 0-15 cm beneden maaiveld. De grondwaterchemie
vermeldt meso-eutroof tot eutroof water, stikstofgehaltes < 2 mg N/l en fosforgehaltes
< 0,1 mg P/l, een zwak zuur tot basisch milieu (pH 5-7,5), zoet water (Cl < 50 mg/l) en
een IR/EGV-ratio die aangeduid wordt als poikilo-lithotroof.

Regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland (rbbhc)
Waterhuishouding
Het Dotterbloemverbond is grondwaterafhankelijk (Zwaenepoel et al., 2004). Het
water komt in de regel tot het maaiveld en mag eventueel ook kortstondig
overstromen. In het vegetatieseizoen moet er echter een zekere bodemaëratie
mogelijk zijn. Vaak is die door menselijk toedoen bewerkstelligd, in de vorm van
ontwateringsgreppeltjes of slootjes. De overstroming kan natuurlijk zijn of door de
mens bewerkstelligd. De Associatie van Harlekijn en Ratelaar verdraagt helemaal
geen overstroming en zelfs geen stagnerend regenwater. Hetzelfde geldt voor een
optimaal ontwikkelde Associatie van Koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi.
Vanhecke (1993) illustreerde de uiterst sterke decimering van de orchideeën in
functie van periodieke winterse overstromingen. Bij de Associatie van Waterkruiskruid
en Trosdravik daarentegen mag het water „s winters langere tijd boven het maaiveld
staan. De fluctuatie van het grondwater voor Calthions kan reeds problematisch
worden als ze meer dan 60 cm bedraagt (Verlinden 1988). In de Leiemeersen te
Oostkamp zou het grondwater ook in de zomer slechts enkele cm onder het maaiveld
zakken. Nochtans komen we op talrijke plaatsen grotere schommelingen tegen.
In veel gevallen is er sprake van mineraal- en basenrijke kwel. Bosbies is in het
algemeen een goede indicator van dergelijke plekken. Een zeer lokaal afstromend
water kan al voldoende zijn. Zo komt Bosbies vaak voor op plaatsen waar kanaal- of
vijverwater doorheen de dijk sijpelt naar plaatsen die amper enkele meter verderop
liggen. Op voedselrijkere bodems zijn beperkte vlekken van Veldrus vaak een goede
indicatie van de plaats waar de voedselarme kwel sterkst opwelt. De Associatie van
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Gewone engelwortel en Moeraszegge is eveneens kwelgebonden. Adderwortel
indiceert er meestal horizontaal afstromend grondwater. Ook de kwelindicatoren
Holpijp en Bosbies komen vaak in deze gemeenschap voor. In de associatie van
Gevleugeld hertshooi en Echte koekoeksbloem kan zwak brakke kwel optreden. In de
Associatie van Trosdravik en Waterkruiskruid komt vooral het omgekeerde voor.
Zoete kwel vanuit het pleistoceen zandgebied tempert hier vaak het zoute water uit
de ondergrond van veen en klei in de polders. Ook De Associatie van Harlekijn en
Ratelaar op de binnenduinrand is veelal kwelgebonden. De voedselarme kwel vanuit
de duinen domineert hier op het voedselrijkere karakter van de polders.
Bodem
De bodem is in de regel eerder mineraalrijk. De textuur kan venig, kleiig, zandig,
zandlemig of lemig zijn. Op zandbodems komt meestal een venige laag boven het
zand vooraleer het Dotterverbond goed ontwikkelt. De Associatie van Gevleugeld
hertshooi en Echte koekoeksbloem treffen we aan op lichte tot zware klei op kalkrijk
zand of omgekeerd.
Als bodemseries ontmoetten we ondermeer Zep, Zfp, Zec, Sfp, Sep, Sec, Pfp, Lfp,
…bij Calthions neigend naar kleine zeggenvegetaties (Visbeek, Wechelderzande).
Deze veelheid aan bodemtexturen in één gebied kan ook geëxtrapoleerd worden
voor het gehele Dotterbloemverbond, dat veeleer door de waterhuishouding dan door
de textuur bepaald wordt.
Het Dotterverbond verdraagt enige bemesting, maar de soortenrijkere
gemeenschappen worden tegenwoordig allemaal in stand gehouden onder
nulbemesting. Onder bemesting blijken de associatiekensoorten onmiddellijk
bedreigd. Van de verbondskensoorten kunnen Echte koekoeksbloem, Dotterbloem en
Tweerijige zegge het langst standhouden, maar bij stikstofhoeveelheden van meer
dan 100 kg/ha zijn ook deze snel kwijnend. De Leiemeersen te Oostkamp zouden in
het begin van de 19de eeuw licht bemest geweest zijn. Zuidhoff et al. (1996)
vermelden dat de Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi niet
of matig bemest werd. Weeda et al. (1994) vermelden dat Harlekijn profiteert van een
lichte bemesting door zoogdieren. Deraeve et al. (1983) vermelden een traditionele
lichte bemesting van graslanden met Harlekijn aan de Westkust.
De pH van bodem en grondwater is doorgaans in het bereik matig zuur tot neutraal,
alhoewel sterk zure pH‟s evenmin ongewoon zijn. De verschillende associaties zijn
niet overvloedig met meetgegevens gestaafd. De enige gemeten bodem-pH onder
een Associatie van Harlekijn en Ratelaar bedroeg 5,1-5,3. Dit is een verrassend zure
bodem voor een vegetatie die nochtans vooral van mineraalrijke bodems gekend is.
Zuidhoff et al. (1996) melden voor Nederlandse vertegenwoordigers zwak zure tot
zwak basische bodems. Deraeve et al. (1983) geven geen exacte meetgegevens
voor Harlekijngrasland in de Westkustduinen, maar gewagen wél van een
oppervlakkige verzuring en een kalkrijke ondergrond. De weinige pH-metingen onder
de Associatie van Gewone engelwortel en Moeraszegge wijzen op neutrale bodems
(Hellebeek Loker, Sint-Goriks-Oudenhove, Koeiedreef Oostkamp). Zuidhoff et al.
(1996) vermelden ook zwak zure standplaatsen. De pH onder de Associatie van
Waterkruiskruid en Trosdravik in de Meetkerkse Moeren bedraagt 7 en wijst op een
lokale basenvoorziening, want rondom zijn de pH‟s zuurder. De Associatie van
Boterbloemen en Waterkruiskruid wordt in Nederland aangetroffen van sterk tot zwak
zure bodems. Zuidhoff et al. (1996) geven sterk zure tot neutrale bodems op voor de
Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi.
De
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rompgemeenschappen met Bosbies komen niet zelden op sterk zure tot zwak zure
bodems voor (Visbeek, Vorsdonkbos). Zuidhoff et al. (1996) maken echter gewag van
zowel kalkarme als kalkrijke standplaatsen, wat wallicht een bredere pH-range
suggereert. De rompgemeenschappen van het Calthion, van de Kalkense en de
Assebroekse meersen en de Watertappingsstraat te Turnhout staan op zwak zure tot
neutrale bodems.
Regionaal belangrijk biotoop zilverschoongrasland (rbbzil)
Milieukarakteristieken (Zwaenepoel et al., 2002)
Grondwaterstand
Een wisselende grondwaterstand wordt vaak als een van de meest kenmerkende
milieuparameters voor dit verbond opgegeven, maar er zijn aanwijzingen dat bij de
goed ontwikkelde associaties de schommelingen eerder gering zijn en grotere
schommelingen de banalere vertegenwoordigers tot gevolg hebben. Er zijn metingen
voor de Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras die een zeer geringe
jaarfluctuatie aangeven, namelijk in de buurt van 30 cm. In de winter staat de
vegetatie plas-dras, in de zomer zakt het peil tot slechts 30 cm beneden het maaiveld
(Lissewege). Ook bij de Associatie van Platte rus subassociatie equisetosum palustris
zakt het grondwater tot amper 30 cm beneden het maaiveld. Voor de Associatie van
Zilte zegge ontbreken concrete Vlaamse metingen, maar uit een vergelijking met de
verwante Nederlandse Associatie van Kattedoorn en Zilte zegge kunnen we een en
ander afleiden. Deze vegetatie komt gemiddeld 40-60 cm boven hoogwater voor.
Gezien de voor Vlaanderen beschreven vegetatie lager voorkomt dan
Kattedoornvegetaties en hoger dan Moeraszoutgrasvegetaties, vermoeden we een
zomergrondwatertafel van zo‟n 40 cm beneden het maaiveld. Bij vegetaties met
Engelse alant kan de grondwatertafel in de zomer zakken tot één meter beneden het
maaiveld en droogt de toplaag vaak keihard uit. Bij de verarmde versies van het
Zilverschoonverbond is langdurig stagneren van het water boven het maaiveld in de
winter in elk geval een feit, maar we weten slecht hoe diep het water zakt in de
zomer. Er is een sterk vermoeden dat het te diep wegzakken in de zomer de
soortenarme vertegenwoordigers, die alleen op verbondsniveau te herkennen zijn, tot
gevolg heeft.
Zoutgehalte
Ook het zoet-zout-gehalte van het water is een belangrijk karakteristiek voor
bepaalde vertegenwoordigers. De Associatie van Moeraszoutgras en Foringras staat
meestal op de overgang van zoet naar zout, waarbij zoet regenwater afvloeit naar het
brakke grondwater. Bij de Associatie van Platte rus, meer bepaald de subassociatie
scirpetosum maritimae, is er een duidelijke invloed van stagnerend zoet water op zout
grondwater aanwezig. Dit was in het zeer natte voorjaar van 2001 zeer mooi vast te
stellen op verschillende plaatsen in de kustpolders. Karresporen met stagnerend zoet
water waren begroeid met een Associatie van Platte rus (Lolio-Potentillion), terwijl de
naastliggende bodem begroeid was met een Associatie van Zilte rus (Asteretea
tripolii). De overige drie subassociaties schijnen in integraal zoet milieu te gedijen.
Textuur
De Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras wordt meest op klei aangetroffen.
Soms is dit een venige of zandige klei. De bodem van de Associatie van Zilte zegge
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is doorgaans iets zandiger. Vaak groeit de soort in de overgang van zandige hoogtes
naar kleiige laagtes. Ook uitgeveende percelen die daarna terug gevuld werden met
een heterogeen bodemmengsel van zand, klei en veen blijken een geschiklt
substraat. De Associatie van Platte rus heeft een zeer brede amplitude van in textuur.
Zand, zandleem, klei blijken allemaal tot de mogelijkheden te behoren. De Associatie
van Akkerkers subassociatie alopecuretosum gedijt op slib in tegenstelling tot de
subassociatie inuletosum die vooral op grindbodems voorkomt, hoewel Engelse alant
ook voorkomt op plaatsen waar de kunstmatige dijk slechts door een dun laagje slib
bedekt is.
PH
Zuurtegraadmetingen van de bodem in de Associatie van Moeraszoutgras en
Fioringras leveren waarden op tussen 7,0 en 8,0 (metingen Lo, Nieuwmunster,
Ramskapelle). Bij de Associatie van Zilte zegge werden waarden gemeten van 5,4 tot
6,9 (metingen Zwinbosjes). De Associatie van Akkerkers leverde waarden op van 6,0
tot 7,5 (metingen Kalkense meersen, Bichterweert, Maasmechelen).

Regionaal belangrijk biotoop kamgrasland (rbbkam)
Grondwater
De meeste karakteristieke soorten van Kamgrasland zijn grondwateronafhankelijk.
Het feit dat Kamgrasland in de polders toch hoofdzakelijk in de laaggelegen
komgronden ligt heeft dan ook meer te maken met het feit dat de hogere
kreekruggronden in akkerland omgezet zijn, dan met een louter natuurlijke
verspreiding. Binnen de komgronden van de polders is er nog een duidelijke zonering
met betrekking tot de grondwatertafel, zeker wanneer deze brak is. Begraasde
vegetaties op de laagste plaatsen behoren tot het Zilverschoonverbond of de
Zeeaster-klasse.
De hogere gedeelten, waarin zoet regenwater of toestromend zoet water hun invloed
doen gelden zijn Kamgrasland. Kamgrasland doet ruimtelijk reeds zijn intrede vanaf
een zomerpeil van ongeveer 40 cm beneden maaiveld en verandert weinig qua
aspect wanneer de grondwatertafel dieper wegzakt, behalve dat enkele
zoutindicatoren zoals Zilte zegge, Aardbeiklaver, …er uit verdwijnen. Peilen van 1-2
m beneden maaiveld zijn geen uitzondering. Het -40 cm-peil waarbij Kamgrasland
een aanvang neemt is ongetwijfeld kritischer voor de Zeeasterklasse en het
Zilverschoonverbond dan voor het Kamgrasland. Bij de drogere kamgraslanden van
Dijle-, Velpe-, Gete- en Demervallei bevindt de grondwaterstand zich gemiddeld 90
cm beneden het maaiveld. De subassociatie lotetosum uliginosi is wél
grondwaterafhankelijk. Metingen in de Dijle-, Gete-, Velpe- en Demervallei geven
gemiddelde grondwaterstanden aan van 75 cm beneden maaiveld. In de Zwarte beek
is dat slechts 25 cm beneden maaiveld.
Bodem
Kamgraslanden komen op de meeste bodems voor, maar op de lichtste bodems
(zand, veen, zandleem) is hun voorkomen vaak gebonden aan een lichte vorm van
bemesting (maximaal 60 eenheden stikstof/hectare, Debecker, in voorbereiding),
terwijl ze op de zwaardere gronden (klei, leem) ook zonder bemesting kunnen
ontstaan en gedijen. De eigenschappen van kalkbodems zijn zo specifi ek dat het
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Cynosurion hier onder een aparte associatievorm (Galio-Trifolietum) verschijnt.
Raman (2001) vermeldt voor de Voerstreek een kalksteenhoudende kleigrond met
structuur B-horizont. Het krijtsubstraat begint op geringe diepte (nEbbk). Onder een
minder goed ontwikkeld Galio-Trifolietum te Schoppem komt een leemgrond voor met
kwartsgrintbijmenging met textuur B-horizont. Er is een fase met substraat van
krijtverweringsklei beginnend op geringe diepte (nuGbao). Vraag is of de minder
goede ontwikkeling aan de bodem dan wel aan het beheer moet toegeschreven
worden. Ook de bodem te Borgloon is een leemgrond, meer bepaald een matig
gleyige leemgrond met niet bepaalde profielontwikkeling (Udx). Ook hier is het GalioTrifolietum slechts zwak ontwikkeld.
Bodem-pH
pH-metingen onder kalkgrasland in de polders leveren unaniem neutrale waarden
(6,5-7,5) op (metingen Lissewege, Ettelgem). Raman (2001) geeft metingen op voor
bodems onder het Galio-Trifolietum in Voeren en bekomt waarden van 8,0 tot 8,5
(matig basisch). Een leembodem met een minder goed ontwikkeld Galio-Trifolietum
te Schoppem heeft een licht zure pH (6-6,4). Een leembodem te Borgloon is opnieuw
matig basisch (pH‟s tussen 8 en 8,5). Typische kamgraslanden in de Dijle-, Velpe-,
Gete- en Demervallei vertonen waarden van 6,9 (Debecker 2000). De waarden voor
de subassociatie lotetosum uliginosi in dezelfde gebieden zijn net iets lager (6,7),
maar nog steeds in het neutrale bereik. In de Zwarte beek zijn ze zelfs zwak zuur (pH
6).
Helling en expositie
De Kamgrasweide komt hoofdzakelijk in vlakke landschappen voor, zij het zeer vaak
met een uitgesproken microreliëf (Hpr). De Associatie van Ruige weegbree en
Aarddistel komt op steile hellingen met meerdere mogelijke exposities. Uit de aard
van de soorten zou men mogen verwachten dat zuidexposities geprefereerd worden,
maar uit het beperkt aantal terreintjes blijkt deze voorkeur niet zonder meer.
Regionaal belangrijk biotoop zilte wateren (rbbah)
Van nature brakke wateren gelegen in de ecoregio van de polders met een
gemiddelde geleidbaarheid > 2000 µS/cm.
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BIJLAGE 2: SOORTENLIJSTEN PER DEELGEBIED

Gebaseerd op floradatabank, veldwaarnemingen en andere bronnen. Soorten die in
dezelfde checklist staan zijn niet noodzakelijk binnen hetzelfde perceel
waargenomen.
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Kleiputten Knokke-Heist
Éénjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met Salicornia spp. en andere zoutminnende
soorten (1310)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Lage schorre
Binnendijks gelegen zeekraalvegetaties (1310_pol)
Kortarige zeekraal
x
Zilte schijnspurrie
x
Klein schorrenkruid
x
Gerande schijnspurrie
x
Buitendijks gelegen zeekraalvegetaties (1310_zk)
Kortarige zeekraal
x
Zilte schijnspurrie
x
Langarige zeekraal
x
Gerande schijnspurrie
x
Klein schorrenkruid
x
Hoge schorre (zeevetmuurverbond) (1310_zv)
Zeevetmuur
x
Melkkruid
x
Deens lepelblad
x
Fraai
x
duizendguldenkruid
Laksteeltje
x
Bleekgele droogbloem
x
Sierlijke vetmuur
x
Stomp dubbeltandmos
Hertshoornweegbree
x
Netknikmos
Dunstaart
x
Kwelderknikmos
Strandduizendguldenkr
x
uid
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (1330)
Kenmerkende soorten

Voorkomen in

Kenmerkende soorten

aandachtsgebied

Voorkomen in
aandachtsgebied

Kenmerkende soorten
Schorren
Lage schorre (1330_da)
Melkkruid

x

Klein schorrenkruid

x

Schorrenzoutgras

x

Gewoon kweldergras

x

Gerande schijnspurrie

x

Lamsoor

x

Zilte schijnspurrie

x

Zulte

x

Zeeweegbree

x

Heen

x

Hoge schorre (1330_da)
Melkkruid

x

Strandkweek

Schorrenzoutgras

x

Zeealsem

Gerande schijnspurrie

x

Stomp kweldergras

Zilte schijnspurrie

x

Gewone zoutmelde

Zeeweegbree

x

Spiesmelde

Klein schorrenkruid

x

Echt lepelblad

Zilte rus

x

Rood zwenkgras s.l.

x

x
x

Kwelderzegge
Binnendijkse zilte vegetaties (1330_hpr)
Stomp kweldergras
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Zilte rus

x

Dunstaart

Melkkruid

x

Blauw kweldergras

Gewoon kweldergras

x

Zilte zegge

Zilte schijnspurrie

x

Heen

Bleek kweldergras

x

x

x

Vloedmerken van schorren
Reukeloze kamille

x

Stekend loogkruid

x

Strandbiet

x

Strandmelde

x

Zeeraket

x

Zeekool

Overgangsvegetaties op de grens van zout en zoet
Zeerus

x

Echt lepelblad

Zilte zegge

Selderij

Zilt torkruid

Knolvossenstaart

x

Heemst

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)
Kenmerkende soorten

Voorkomen in

Kenmerkende soorten

aandachtsgebied

Voorkomen in
aandachtsgebied

Kenmerkende soorten
Glanshaver

x

Grote pimpernel

Gewoon reukgras
Rood zwenkgras

Gele morgenster
Knoopkruid

x

Grote vossenstaart

Margriet

x

Groot streepzaad

Goudhaver (RL-A)

Grote bevernel

Muskuskaasjeskruid

Glad walstro

Pastinaak

Rapunzelklokje

Kattedoorn

Beemdooievaarsbek

Wilde marjolein

Beemdkroon

Ruige weegbree

Karwijvarkenskervel

Bevertjes

Fluitenkruid

x

x

Ruige leeuwentand

Weidekervel-torkruid

Knolsteenbreek

Weidekervel

Gulden sleutelbloem

Peen

x

Aarddistel

Regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)
Kenmerkende soorten

Voorkomen in

Kenmerkende soorten

aandachtsgebied

Voorkomen in
aandachtsgebied

Kenmerkende soorten
Riet

x

Hennegras

Grote lisdodde

x

Liesgras

Kleine lisdodde
Gele lis

Mattenbies
x

Heen

Regionaal belangrijk biotoop kamgrasland (rbbkam)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
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Oeverkoepelend
Kenmerkende soorten
Kamgras
x
Timoteegras
x
Madeliefje
x
Begeleidende soorten
Engels raaigras
x
Straatgras
x
Witte klaver
x
Kruipende boterbloem
x
Grote weegbree
x
Associatie van Ruige weegbree en Aarddistel (geen kensoorten, eerder differentiërend)
Differentiërende soorten
Betonie
Geelhartje
Ruige leeuwetand
Zachte haver
Kleine leeuwetand
Zeegroene zegge
Marjolein
Ruige weegbree
Bevertjes
Aarddistel
Gulden sleutelbloem
Voorjaarszegge
Blauwe knoop
Beemdkroon
Kleine bevernel
Kruipend stalkruid
x
Kleine pimpernel
Subassociatie met Veldgerst (hordeetosum) - variante Knopig doornzaad en Wilde Peterselie
Kenmerkende soorten
Knopig doornzaad
Wilde peterselie
Veldgerst
x
Begeleidende soorten
Gewone hoornbloem
x
Smalle weegbree
x
Hopklaver
x
Vertakte leeuwentand
x
Ingesneden
Gestreepte witbol
x
ooievaarsbek
Knolboterbloem
Heermoes
x
Veldbeemdgras
Klein Streepzaad
x
Gewoon dikkopmos
Herderstasje
x
Kropaar
x
Klein kruiskruid
x
Scherpe boterbloem
x
Zachte dravik
x
Behaarde boterbloem
x
Kluwenhoornbloem
x
Beemdlangbloem
Rode klaver
x
Goudhaver
Gewone glanshaver
x
Vijfvingerkruid
x
Paarse dovenetel
x
Duizendblad
x
Veldereprijs
x
Speerdistel
x
Gewoon struisgras
x
Viltig kruiskruid
x
Kattedoorn
Peen
x
Akkerwinde
x
Hondsdraf
x
Kruipertje
x
Pastinaak
Subassociatie lotetosum uliginosi
Begeleidende soorten
Echte koekoeksbloem
Biezenknoppen
Moerasrolklaver
Hazezegge
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Kale jonker
Lidrus

Engels raaigras
Kruipende boterbloem
Ruw beemdgras
Paardebloem

Pitrus
Subassociatie typicum
Begeleidende soorten
x
Behaarde boterbloem
x
Straatgras
x
Grote weegbree
Vogelmuur

Regionaal belangrijk biotoop zilverschoongrasland (rbbzil)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied soorten
Kenmerkende soorten
Fioringras
x
Ruige zegge
Geknikte vossestaart
Zeegroene rus
Zilverschoon
x
Smalle rolklaver
Krulzuring
x
Behaarde
boterbloem
Valse voszegge
Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras
Aardbeiklaver
x
Slanke waterbies
Moeraszoutgras
Associatie van akkerkers
Akkerkers
Engelse alant
Associatie van Platte rus
Platte rus
x
Associatie van Zilte zegge
Zilte zegge
Madeliefje
Valse voszegge
Kamgras
Zeegroene rus
x
Watermunt
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x
x
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Voorkomen in
aandachtsgebied
x
x
x
x

x
x
x
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Ronsaardbeek (Dudzele)
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition (3150)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebi
ed
Kenmerkende soorten
kikkerbeet
doorgroeid fonteinkruid
krabbenschaar
rossig fonteinkruid
loos blaasjeskruid
gegolfd fonteinkruid
groot blaasjeskruid
kroosmos
glanzig fonteinkruid
Begeleidende soorten
sterrenkroos
(Callitriche
x
aarvederkruid
spec.)
brede waterpest
kransvederkruid
bultkroos
puntig fonteinkruid
puntkroos
x
stomp fonteinkruid
veelwortelig kroos
x
gekroesd fonteinkruid
wortelloos kroos
x
drijvend fonteinkruid
grote kroosvaren
spits fonteinkruid
middelste waterranonkel
plat fonteinkruid
stijve waterranonkel
tenger fonteinkruid
grote waterranonkel
schedefonteinkruid
x
watergentiaan
paarbladig fonteinkruid
waterviolier
kransbladen (Chara spec.)
gele plomp
glanswieren (Nitella spec.)
witte waterlelie
bronmos
grof hoornblad
x
watervorkje
Regionaal belangrijk biotoop kamgrasland (rbbkam)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Oeverkoepelend
Kenmerkende soorten
Kamgras
x
Timoteegras
x
Madeliefje
x
Begeleidende soorten
Engels raaigras
x
Straatgras
x
Witte klaver
x
Kruipende boterbloem
x
Grote weegbree
x
Associatie van Ruige weegbree en Aarddistel (geen kensoorten, eerder differentiërend)
Differentiërende soorten
Betonie
Geelhartje
Ruige leeuwetand
Zachte haver
Kleine leeuwetand
Zeegroene zegge
Marjolein
Ruige weegbree
Bevertjes
Aarddistel
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Gulden sleutelbloem
Voorjaarszegge
Blauwe knoop
Beemdkroon
Kleine bevernel
Kruipend stalkruid
Kleine pimpernel
Subassociatie met Veldgerst (hordeetosum) - variante Knopig doornzaad en Wilde Peterselie
Kenmerkende soorten
Knopig doornzaad
Wilde peterselie
Veldgerst
Begeleidende soorten
Gewone hoornbloem
x
Smalle weegbree
x
Hopklaver
x
Vertakte leeuwentand
x
Ingesneden ooievaarsbek
Gestreepte witbol
x
Knolboterbloem
Heermoes
x
Veldbeemdgras
Klein Streepzaad
x
Gewoon dikkopmos
Herderstasje
x
Kropaar
x
Klein kruiskruid
x
Scherpe boterbloem
x
Zachte dravik
Behaarde boterbloem
Kluwenhoornbloem
Beemdlangbloem
Rode klaver
x
Goudhaver
Gewone glanshaver
x
Vijfvingerkruid
Paarse dovenetel
x
Duizendblad
x
Veldereprijs
Speerdistel
Gewoon struisgras
x
Viltig kruiskruid
Kattedoorn
Peen
Akkerwinde
Hondsdraf
x
Kruipertje
x
Pastinaak
Subassociatie lotetosum uliginosi
Begeleidende soorten
Echte koekoeksbloem
x
Biezenknoppen
Moerasrolklaver
x
Hazezegge
Kale jonker
Pitrus
x
Lidrus
x
Subassociatie typicum
Begeleidende soorten
Engels raaigras
x
Behaarde boterbloem
Kruipende boterbloem
x
Straatgras
x
Ruw beemdgras
Grote weegbree
x
Paardebloem
Vogelmuur
x
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Braambeierhoek
Regionaal belangrijk biotoop zilverschoongrasland (rbbzil)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied soorten
Kenmerkende soorten
Fioringras
Ruige zegge
Geknikte vossestaart
x
Zeegroene rus
Zilverschoon
x
Smalle rolklaver
Krulzuring
x
Behaarde
boterbloem
Valse voszegge
Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras
Aardbeiklaver
x
Slanke waterbies
Moeraszoutgras
x
Associatie van akkerkers
Akkerkers
Engelse alant
Associatie van Platte rus
Platte rus
Associatie van Zilte zegge
Zilte zegge
Madeliefje
Valse voszegge
Kamgras
Zeegroene rus
x
Watermunt

Voorkomen in
aandachtsgebied
x
x
x

x
x

Regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende
Voorkomen in
aandachtsgebied soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Riet
x
Hennegras
Grote lisdodde
Liesgras
Kleine lisdodde
Mattenbies
Gele lis
x
Heen
x
Regionaal belangrijk biotoop kamgrasland (rbbkam)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Oeverkoepelend
Kenmerkende soorten
Kamgras
x
Timoteegras
x
Madeliefje
x
Begeleidende soorten
Engels raaigras
x
Straatgras
x
Witte klaver
x
Kruipende boterbloem
x
Grote weegbree
x
Associatie van Ruige weegbree en Aarddistel (geen kensoorten, eerder differentiërend)
Differentiërende soorten
Betonie
Geelhartje
Ruige leeuwetand
Zachte haver
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Kleine leeuwetand
Zeegroene zegge
Marjolein
Ruige weegbree
Bevertjes
Aarddistel
Gulden sleutelbloem
Voorjaarszegge
Blauwe knoop
Beemdkroon
Kleine bevernel
Kruipend stalkruid
Kleine pimpernel
Subassociatie met Veldgerst (hordeetosum) - variante Knopig doornzaad en Wilde Peterselie
Kenmerkende soorten
Knopig doornzaad
Wilde peterselie
Veldgerst
Begeleidende soorten
Gewone hoornbloem
x
Smalle weegbree
x
Hopklaver
x
Vertakte leeuwentand
Ingesneden ooievaarsbek
Gestreepte witbol
Knolboterbloem
Heermoes
x
Veldbeemdgras
Klein Streepzaad
x
Gewoon dikkopmos
Herderstasje
x
Kropaar
x
Klein kruiskruid
x
Scherpe boterbloem
x
Zachte dravik
Behaarde boterbloem
x
Kluwenhoornbloem
x
Beemdlangbloem
Rode klaver
x
Goudhaver
Gewone glanshaver
x
Vijfvingerkruid
x
Paarse dovenetel
Duizendblad
x
Veldereprijs
Speerdistel
x
Gewoon struisgras
x
Viltig kruiskruid
Kattedoorn
Peen
x
Akkerwinde
Hondsdraf
x
Kruipertje
Pastinaak
Subassociatie lotetosum uliginosi
Begeleidende soorten
Echte koekoeksbloem
Biezenknoppen
Moerasrolklaver
x
Hazezegge
Kale jonker
Pitrus
x
Lidrus
Subassociatie typicum
Begeleidende soorten
Engels raaigras
x
Behaarde boterbloem
x
Kruipende boterbloem
x
Straatgras
x
Ruw beemdgras
x
Grote weegbree
x
Paardebloem
Vogelmuur
x
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Romboutswerve West en Oost (Damme)
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition (3150)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen
aandachtsgebied
in
aandachtsge
bied
Kenmerkende soorten
kikkerbeet
x
doorgroeid fonteinkruid
krabbenschaar
rossig fonteinkruid
loos blaasjeskruid
gegolfd fonteinkruid
groot blaasjeskruid
kroosmos
glanzig fonteinkruid
Begeleidende soorten
sterrenkroos
(Callitriche
x
aarvederkruid
spec.)
brede waterpest
kransvederkruid
bultkroos
x
puntig fonteinkruid
puntkroos
x
stomp fonteinkruid
veelwortelig kroos
x
gekroesd fonteinkruid
wortelloos kroos
drijvend fonteinkruid
grote kroosvaren
x
spits fonteinkruid
middelste waterranonkel
plat fonteinkruid
stijve waterranonkel
tenger fonteinkruid
grote waterranonkel
schedefonteinkruid
x
watergentiaan
paarbladig fonteinkruid
waterviolier
kransbladen (Chara spec.)
gele plomp
glanswieren (Nitella spec.)
witte waterlelie
bronmos
grof hoornblad
x
watervorkje
Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (91E0*)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Boomlaag
zwarte els
x
kraakwilg
x
witte els
grauwe wilg
zachte berk
x
katwilg
x
es
x
ruwe iep
zwarte populier
fladderiep
vogelkers
gladde iep
x
schietwilg
x
grauwe abeel
Kruidlaag
Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinteum) en Essen-iepenbos (Fraxino-Ulmetum) (91E0_veb)
slanke sleutelbloem
speenkruid
daslook
zwarte bes
bosanemoon
aalbes
x
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gewone engelwortel
x
bloedzuring
gevlekte aronskelk
boswederik
dotterbloem
x
eenbes
pinksterbloem
x
grote keverorchis
Mesotrofe broekenbossen (Carici elongatae-Alnetum) (91E0_meso)
slangenwortel
moerasviooltje
elzenzegge
blauw glidkruid
pluimzegge
x
dotterbloem
moerasvaren
x
moerasspirea
Ruigte-elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) (91E0_eutr)
grote brandnetel
x
gele lis
moeraszegge
x
wolfspoot
oeverzegge
x
gewone engelwortel
moesdistel
riet
koninginnenkruid
x
rietgras
moerasspirea
x
dotterbloem
Berkenbroekbos (Sphagno-Betuletum) (91E0_oli)
koningsvaren
zompzegge
moerasviooltje
haakveenmos
sterzegge
Bronbossen (Carici-Remotae Fraxinetum) (91E0_bron)
Bittere veldkers
Verspreidbladig goudveil
Ijle zegge
Paarbladig goudveil
Slanke zegge
Reuzenpaardenstaart
Hangende zegge
Regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied
soorten
Kenmerkende soorten
Riet
x
Hennegras
Grote lisdodde
x
Liesgras
Kleine lisdodde
x
Mattenbies
Gele lis
x
Heen
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Voorkomen in
aandachtsgebied

x
x
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Zuid-over-Lieve (Damme)
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (1330)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Schorren
Lage schorre (1330_da)
Melkkruid
x
Klein schorrenkruid
Schorrenzoutgras
Gewoon kweldergras
Gerande schijnspurrie
Lamsoor
Zilte schijnspurrie
x
Zulte
Zeeweegbree
Heen
Hoge schorre (1330_da)
Melkkruid
x
Strandkweek
Schorrenzoutgras
Zeealsem
Gerande schijnspurrie
Stomp kweldergras
Zilte schijnspurrie
Gewone zoutmelde
Zeeweegbree
Spiesmelde
Klein schorrenkruid
Echt lepelblad
Zilte rus
x
Rood zwenkgras s.l.
Kwelderzegge
Binnendijkse zilte vegetaties (1330_hpr)
Stomp kweldergras
x
Zulte
Zilte rus
x
Dunstaart
Melkkruid
x
Blauw kweldergras
Gewoon kweldergras
Zilte zegge
Zilte schijnspurrie
x
Heen
Bleek kweldergras
Festuca rubra subsp.
litoralis
Vloedmerken van schorren
Reukeloze kamille
Stekend loogkruid
Strandbiet
Strandmelde
Zeekool
Zeeraket
Overgangsvegetaties op de grens van zout en zoet
Zeerus
Echt lepelblad
Zilte zegge
Selderij
Zilt torkruid
Knolvossenstaart
Heemst

Voorkomen in
aandachtsgebied

x

x
x

x

Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition (3150)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebie
d
Kenmerkende soorten
kikkerbeet
doorgroeid fonteinkruid
krabbenschaar
rossig fonteinkruid
loos blaasjeskruid
gegolfd fonteinkruid
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groot blaasjeskruid
glanzig fonteinkruid
sterrenkroos
(Callitriche
spec.)
brede waterpest
bultkroos
puntkroos
veelwortelig kroos
wortelloos kroos
grote kroosvaren
middelste waterranonkel
stijve waterranonkel
grote waterranonkel
watergentiaan
waterviolier
gele plomp
witte waterlelie
grof hoornblad

kroosmos
Begeleidende soorten
x
aarvederkruid

x
x

x

kransvederkruid
puntig fonteinkruid
stomp fonteinkruid
gekroesd fonteinkruid
drijvend fonteinkruid
spits fonteinkruid
plat fonteinkruid
tenger fonteinkruid
schedefonteinkruid
paarbladig fonteinkruid
kransbladen (Chara spec.)
glanswieren (Nitella spec.)
bronmos
watervorkje

x

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Glanshaver
x
Grote pimpernel
Gewoon reukgras
Gele morgenster
x
Rood zwenkgras
Knoopkruid
x
Grote vossenstaart
Margriet
x
Groot streepzaad
Goudhaver (RL-A)
Grote bevernel
Muskuskaasjeskruid
Glad walstro
Pastinaak
Rapunzelklokje
Kattedoorn
Beemdooievaarsbek
Wilde marjolein
Beemdkroon
Ruige weegbree
Karwijvarkenskervel
Bevertjes
Fluitenkruid
x
Ruige leeuwentand
Weidekervel-torkruid
Knolsteenbreek
Weidekervel
Gulden sleutelbloem
Peen
x
Aarddistel
Kraailook
x
Zachte haver
Akkerklokje
Graslathyrus
Veldlathyrus
x
Gewone rolklaver
x
Smalle rolklaver
Gewone vogelmelk
Kleine ratelaar
Grote ratelaar
x
Veldsalie
Regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)
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Kenmerkende soorten

Riet
Grote lisdodde
Kleine lisdodde
Gele lis

Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
x
Hennegras
Liesgras
Mattenbies
x
Heen

Regionaal belangrijk biotoop zilte wateren (rbbah)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Oeverplanten
Zulte
Zilte rus
Kweldergras
Zeerus
Melkkruid
x
Zeekraalsoorten
Zilt torkruid
Zilte zegge
Heen
x
Moeraszoutgras
Zilte schijnspurrie
x
Schoonzoutgras
Gerande schijnspurrie
Waterplanten
Zilte waterranonkel
Chara baltica
Ruppia spp.
Chara canaescens
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Voorkomen in
aandachtsgebied

x
x

Voorkomen in
aandachtsgebied

x
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Vuile Vaart (Damme)
Regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Riet
x
Hennegras
Grote lisdodde
Liesgras
Kleine lisdodde
Mattenbies
Gele lis
Heen
x
Regionaal belangrijk biotoop zilte wateren (rbbah)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Oeverplanten
Zulte
Zilte rus
Kweldergras
Zeerus
Melkkruid
Zeekraalsoorten
Zilt torkruid
Zilte zegge
Heen
x
Moeraszoutgras
Zilte schijnspurrie
Schoonzoutgras
Gerande schijnspurrie
Waterplanten
Zilte waterranonkel
Chara baltica
Ruppia spp.
Chara canaescens
Regionaal belangrijk biotoop zilverschoongrasland (rbbzil)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied soorten
Kenmerkende soorten
Fioringras
x
Ruige zegge
Geknikte vossestaart
x
Zeegroene rus
Zilverschoon
x
Smalle rolklaver
Krulzuring
Behaarde
boterbloem
Valse voszegge
x
Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras
Aardbeiklaver
Slanke waterbies
Moeraszoutgras
Associatie van akkerkers
Akkerkers
Engelse alant
Associatie van Platte rus
Platte rus
x
Associatie van Zilte zegge
Zilte zegge
Madeliefje
Valse voszegge
x
Kamgras
Zeegroene rus
x
Watermunt
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Voorkomen in
aandachtsgebied

x

Voorkomen in
aandachtsgebied
x

x

x

x
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Regionaal belangrijk biotoop kamgrasland (rbbkam)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende
Voorkomen in
aandachtsgebied
soorten
aandachtsgebied
Oeverkoepelend
Kenmerkende soorten
Kamgras
x
Timoteegras
x
Madeliefje
Begeleidende soorten
Engels raaigras
x
Straatgras
Witte klaver
x
Kruipende
x
boterbloem
Grote weegbree
Associatie van Ruige weegbree en Aarddistel (geen kensoorten, eerder differentiërend)
Differentiërende soorten
Betonie
Geelhartje
Ruige leeuwetand
Zachte haver
Kleine leeuwetand
Zeegroene zegge
Marjolein
Ruige weegbree
Bevertjes
Aarddistel
Gulden sleutelbloem
Voorjaarszegge
Blauwe knoop
Beemdkroon
Kleine bevernel
Kruipend stalkruid
Kleine pimpernel
Subassociatie met Veldgerst (hordeetosum) - variante Knopig doornzaad en Wilde Peterselie
Kenmerkende soorten
Knopig doornzaad
Wilde peterselie
Veldgerst
x
Begeleidende soorten
Gewone hoornbloem
x
Smalle weegbree
Hopklaver
Vertakte
leeuwentand
Ingesneden ooievaarsbek
Gestreepte witbol
x
Knolboterbloem
Heermoes
Veldbeemdgras
Klein Streepzaad
Gewoon dikkopmos
Herderstasje
x
Kropaar
x
Klein kruiskruid
Scherpe boterbloem
x
Zachte dravik
Behaarde boterbloem
x
Kluwenhoornbloem
Beemdlangbloem
Rode klaver
Goudhaver
Gewone glanshaver
x
Vijfvingerkruid
Paarse dovenetel
Duizendblad
Veldereprijs
Speerdistel
Gewoon struisgras
x
Viltig kruiskruid
Kattedoorn
Peen
Akkerwinde
Hondsdraf
Kruipertje
x
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Pastinaak

Echte koekoeksbloem
Moerasrolklaver
Kale jonker
Lidrus

Engels raaigras
Kruipende boterbloem
Ruw beemdgras
Paardebloem

Subassociatie lotetosum uliginosi
Begeleidende soorten
Biezenknoppen
Hazezegge
Pitrus
Subassociatie typicum
Begeleidende soorten
x
Behaarde
boterbloem
x
Straatgras
Grote weegbree
Vogelmuur
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Het Geleed (Lapscheure)
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition (3150)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
kikkerbeet
doorgroeid fonteinkruid
krabbenschaar
rossig fonteinkruid
loos blaasjeskruid
gegolfd fonteinkruid
groot blaasjeskruid
kroosmos
glanzig fonteinkruid
Begeleidende soorten
sterrenkroos
(Callitriche
aarvederkruid
spec.)
brede waterpest
kransvederkruid
bultkroos
puntig fonteinkruid
puntkroos
stomp fonteinkruid
veelwortelig kroos
gekroesd fonteinkruid
wortelloos kroos
drijvend fonteinkruid
grote kroosvaren
spits fonteinkruid
middelste waterranonkel
plat fonteinkruid
stijve waterranonkel
tenger fonteinkruid
grote waterranonkel
schedefonteinkruid
watergentiaan
paarbladig fonteinkruid
waterviolier
kransbladen (Chara spec.)
gele plomp
glanswieren (Nitella spec.)
witte waterlelie
bronmos
grof hoornblad
watervorkje
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Glanshaver
x
Grote pimpernel
Gewoon reukgras
Gele morgenster
Rood zwenkgras
Knoopkruid
x
Grote vossenstaart
Margriet
Groot streepzaad
Goudhaver (RL-A)
Grote bevernel
Muskuskaasjeskruid
Glad walstro
Pastinaak
Rapunzelklokje
Kattedoorn
Beemdooievaarsbek
Wilde marjolein
Beemdkroon
Ruige weegbree
Karwijvarkenskervel
Bevertjes
Fluitenkruid
Ruige leeuwentand
Weidekervel-torkruid
Knolsteenbreek
Weidekervel
Gulden sleutelbloem
Peen
Aarddistel
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Kraailook
Akkerklokje
Veldlathyrus
Smalle rolklaver
Kleine ratelaar
Veldsalie

Zachte haver
Graslathyrus
Gewone rolklaver
Gewone vogelmelk
Grote ratelaar

Regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied
soorten
Kenmerkende soorten
Riet
x
Hennegras
Grote lisdodde
Liesgras
Kleine lisdodde
Mattenbies
Gele lis
x
Heen
Regionaal belangrijk biotoop zilte wateren (rbbah)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Oeverplanten
Zulte
x
Zilte rus
Kweldergras
x
Zeerus
Melkkruid
x
Zeekraalsoorten
Zilt torkruid
Zilte zegge
Heen
x
Moeraszoutgras
Zilte schijnspurrie
x
Schoonzoutgras
Gerande schijnspurrie
Waterplanten
Zilte waterranonkel
Chara baltica
Ruppia spp.
Chara canaescens
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Voorkomen in
aandachtsgebied

x

Voorkomen in
aandachtsgebied

x

x
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Fort Sint-Donaas (Oostkerke)
Éénjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met Salicornia spp. en andere zoutminnende
soorten (1310)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Lage schorre
Binnendijks gelegen zeekraalvegetaties (1310_pol)
Kortarige zeekraal
Zilte schijnspurrie
Klein schorrenkruid
Gerande schijnspurrie
Buitendijks gelegen zeekraalvegetaties (1310_zk)
Kortarige zeekraal
Zilte schijnspurrie
Langarige zeekraal
Gerande schijnspurrie
Klein schorrenkruid
Hoge schorre (zeevetmuurverbond) (1310_zv)
Zeevetmuur
Melkkruid
Deens lepelblad
x
Fraai duizendguldenkruid
Laksteeltje
Bleekgele droogbloem
Sierlijke vetmuur
Stomp dubbeltandmos
Hertshoornweegbree
Netknikmos
Dunstaart
Kwelderknikmos
Strandduizendguldenkruid
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition (3150)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
kikkerbeet
doorgroeid fonteinkruid
krabbenschaar
rossig fonteinkruid
loos blaasjeskruid
gegolfd fonteinkruid
groot blaasjeskruid
kroosmos
glanzig fonteinkruid
Begeleidende soorten
sterrenkroos
(Callitriche
aarvederkruid
spec.)
brede waterpest
kransvederkruid
bultkroos
puntig fonteinkruid
puntkroos
stomp fonteinkruid
veelwortelig kroos
gekroesd fonteinkruid
wortelloos kroos
drijvend fonteinkruid
grote kroosvaren
spits fonteinkruid
middelste waterranonkel
plat fonteinkruid
stijve waterranonkel
tenger fonteinkruid
grote waterranonkel
schedefonteinkruid
watergentiaan
paarbladig fonteinkruid
waterviolier
kransbladen (Chara spec.)
gele plomp
glanswieren (Nitella spec.)
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witte waterlelie
grof hoornblad

bronmos
watervorkje

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Glanshaver
x
Grote pimpernel
Gewoon reukgras
Gele morgenster
Rood zwenkgras
x
Knoopkruid
x
Grote vossenstaart
Margriet
Groot streepzaad
Goudhaver (RL-A)
Grote bevernel
Muskuskaasjeskruid
Glad walstro
Pastinaak
Rapunzelklokje
Kattedoorn
x
Beemdooievaarsbek
Wilde marjolein
Beemdkroon
Ruige weegbree
Karwijvarkenskervel
Bevertjes
Fluitenkruid
Ruige leeuwentand
Weidekervel-torkruid
Knolsteenbreek
Weidekervel
Gulden sleutelbloem
Peen
Aarddistel
Kraailook
x
Zachte haver
Akkerklokje
Graslathyrus
Veldlathyrus
Gewone rolklaver
Smalle rolklaver
x
Gewone vogelmelk
Kleine ratelaar
Grote ratelaar
Veldsalie
Regionaal belangrijk biotoop zilte wateren (rbbah)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Oeverplanten
Zulte
Zilte rus
Kweldergras
Zeerus
Melkkruid
Zeekraalsoorten
Zilt torkruid
Zilte zegge
Heen
x
Moeraszoutgras
Zilte schijnspurrie
Schoonzoutgras
Gerande schijnspurrie
Waterplanten
Zilte waterranonkel
Chara baltica
Ruppia spp.
Chara canaescens

Voorkomen in
aandachtsgebied

Regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)
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Kenmerkende soorten

Riet
Grote lisdodde
Kleine lisdodde
Gele lis

Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied
soorten
Kenmerkende soorten
x
Hennegras
Liesgras
Mattenbies
Heen

B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

Voorkomen in
aandachtsgebied

x
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Paddepoelebos (Maldegem)
Atlantische zuurminnende beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus (Quercion roboripetreae of Ilici-Fagion) (9120)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Boomlaag
Beuk
x
Wintereik (RL-Z)
Zomereik
x
hulst
x
Kruidlaag
Adelaarsvaren
x
Wilde kamperfoelie
x
Gewone braam
x
Valse salie
x
Lelietje-van-dalen
x
Blauwe bosbes
x
Dalkruid
x
Bleeksporig bosviooltje
x
Gewone salomonszegel
x
Donkersporig bosviooltje
x
Gladde witbol
x

B01/2131/01.007.R7 – 29/11/2011 – TRO/EDS

375

Aansluiting Leen - Eeklo
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition (3150)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
kikkerbeet
doorgroeid fonteinkruid
krabbenschaar
rossig fonteinkruid
loos blaasjeskruid
gegolfd fonteinkruid
groot blaasjeskruid
kroosmos
glanzig fonteinkruid
Begeleidende soorten
sterrenkroos
(Callitriche
aarvederkruid
spec.)
brede waterpest
kransvederkruid
bultkroos
puntig fonteinkruid
puntkroos
stomp fonteinkruid
veelwortelig kroos
gekroesd fonteinkruid
wortelloos kroos
drijvend fonteinkruid
x
grote kroosvaren
spits fonteinkruid
middelste waterranonkel
plat fonteinkruid
stijve waterranonkel
tenger fonteinkruid
grote waterranonkel
schedefonteinkruid
watergentiaan
paarbladig fonteinkruid
waterviolier
x
kransbladen (Chara spec.)
gele plomp
glanswieren (Nitella spec.)
witte waterlelie
x
bronmos
grof hoornblad
watervorkje
Atlantische zuurminnende beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus (Quercion roboripetreae of Ilici-Fagion) (9120)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Boomlaag
Beuk
x
Wintereik (RL-Z)
Zomereik
x
hulst
x
Kruidlaag
Adelaarsvaren
x
Wilde kamperfoelie
x
Gewone braam
x
Valse salie
x
Lelietje-van-dalen
Blauwe bosbes
Dalkruid
Bleeksporig bosviooltje
x
Gewone salomonszegel
x
Donkersporig bosviooltje
Gladde witbol
x
Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (91E0*)
Kenmerkende soorten

Voorkomen in
aandachtsgebied
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Kenmerkende soorten

Voorkomen in
aandachtsgebied
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Boomlaag
zwarte els
witte els
zachte berk
es

x
x
x
x

kraakwilg

x

grauwe wilg

x

katwilg

x

ruwe iep

zwarte populier

fladderiep

vogelkers

gladde iep

schietwilg

x

grauwe abeel
Kruidlaag

Essen-iepenbos (Fraxino-Ulmetum)
slanke sleutelbloem

x

daslook
bosanemoon
gewone engelwortel

zwarte bes

x
x

gevlekte aronskelk
dotterbloem
pinksterbloem

speenkruid
aalbes
bloedzuring

x
x
x
x

boswederik

x
x

eenbes
grote keverorchis

x
x

Mesotrofe broekenbossen (Carici elongatae-Alnetum) (91E0_meso)
slangenwortel
elzenzegge

moerasviooltje

x

pluimzegge
moerasvaren

blauw glidkruid
dotterbloem

x

moerasspirea

x
x
x

Ruigte-elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) (91E0_eutr)
grote brandnetel

x

moeraszegge
oeverzegge

gele lis
wolfspoot

x

gewone engelwortel

moesdistel

riet

koninginnenkruid

rietgras

moerasspirea

x

dotterbloem

x
x
x
x
x
x

Berkenbroekbos (Sphagno-Betuletum) (91E0_oli)
koningsvaren

x

moerasviooltje

zompzegge
haakveenmos

sterzegge
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Leiemeersen Ooidonk (Deinze)
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition (3150)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
kikkerbeet
doorgroeid fonteinkruid
krabbenschaar
rossig fonteinkruid
loos blaasjeskruid
gegolfd fonteinkruid
groot blaasjeskruid
kroosmos
glanzig fonteinkruid
Begeleidende soorten
sterrenkroos
(Callitriche
x
aarvederkruid
spec.)
brede waterpest
kransvederkruid
bultkroos
puntig fonteinkruid
puntkroos
x
stomp fonteinkruid
veelwortelig kroos
gekroesd fonteinkruid
wortelloos kroos
drijvend fonteinkruid
grote kroosvaren
spits fonteinkruid
middelste waterranonkel
plat fonteinkruid
stijve waterranonkel
tenger fonteinkruid
grote waterranonkel
schedefonteinkruid
watergentiaan
paarbladig fonteinkruid
waterviolier
x
kransbladen (Chara spec.)
gele plomp
glanswieren (Nitella spec.)
witte waterlelie
bronmos
grof hoornblad
watervorkje
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Glanshaver
x
Grote pimpernel
Gewoon reukgras
x
Gele morgenster
Rood zwenkgras
x
Knoopkruid
x
Grote vossenstaart
x
Margriet
Groot streepzaad
Goudhaver (RL-A)
x
Grote bevernel
Muskuskaasjeskruid
Glad walstro
Pastinaak
Rapunzelklokje
Kattedoorn
Beemdooievaarsbek
Wilde marjolein
Beemdkroon
Ruige weegbree
Karwijvarkenskervel
Bevertjes
Fluitenkruid
x
Ruige leeuwentand
Weidekervel-torkruid
Knolsteenbreek
Weidekervel
Gulden sleutelbloem
Peen
x
Aarddistel
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Kraailook
Akkerklokje
Veldlathyrus
Smalle rolklaver
Kleine ratelaar
Veldsalie

x

Zachte haver
Graslathyrus
Gewone rolklaver
Gewone vogelmelk
Grote ratelaar

x
x

Atlantische zuurminnende beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus (Quercion roboripetreae of Ilici-Fagion) (9120)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Boomlaag
Beuk
x
Wintereik (RL-Z)
Zomereik
x
hulst
Kruidlaag
Adelaarsvaren
Wilde kamperfoelie
x
Gewone braam
x
Valse salie
x
Lelietje-van-dalen
Blauwe bosbes
Dalkruid
Bleeksporig bosviooltje
x
Gewone salomonszegel
Donkersporig bosviooltje
x
Gladde witbol
Subatlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het
Carpinion-betuli (9160)
Kenmerkende soorten
Voorkomen
in Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Boomlaag
Zomereik
x
Spaanse aak
Wintereik
Winterlinde
Haagbeuk
Zoete kers
x
Gewone esdoorn
x
Grauwe abeel
Kruidlaag
Neutrofiele en voedselarme variant
Bosanemoon
Kleine maagdenpalm
Gele dovenetel
x
Donkersporig bosviooltje
Grote muur
Bleeksporig bosviooltje
x
Gewone salomonszegel
Boszegge
Mannetjesvaren
Witte klaverzuring
Neutrofiele variant
Bosbingelkruid
Aardbeiganzerik
Eenbes
Slanke sleutelbloem
x
Heelkruid
Daslook
Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (91E0*)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Boomlaag
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zwarte els
witte els
zachte berk
es
zwarte populier
vogelkers
schietwilg

grote brandnetel
moeraszegge
oeverzegge
moesdistel
koninginnenkruid
moerasspirea
Bittere veldkers
Ijle zegge
Slanke zegge
Hangende zegge

x

kraakwilg
grauwe wilg
x
katwilg
x
ruwe iep
fladderiep
gladde iep
grauwe abeel
Kruidlaag
Ruigte-elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) (91E0_eutr)
x
gele lis
x
wolfspoot
x
gewone engelwortel
riet
rietgras
x
dotterbloem
Bronbossen (Carici-Remotae Fraxinetum) (91E0_bron)
Verspreidbladig goudveil
x
Paarbladig goudveil
Reuzenpaardenstaart

Regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetaties (rbbmc)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied
soorten
Kenmerkende soorten
Oeverzegge
x
Scherpe zegge
Moeraswalstro
Grote wederik
Riet
x
Pinksterbloem
Liesgras
x
Ruw beemdgras
Rietgras
x
Gele lis
Veenwortel
x
Watermunt
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x
x

x

x
x
x
x

x

Voorkomen in
aandachtsgebied
x
x
x
x
x
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Latemse Meersen (St. Martens Latem)
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition (3150)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
kikkerbeet
x
doorgroeid fonteinkruid
krabbenschaar
rossig fonteinkruid
loos blaasjeskruid
gegolfd fonteinkruid
groot blaasjeskruid
kroosmos
glanzig fonteinkruid
Begeleidende soorten
sterrenkroos
(Callitriche
x
aarvederkruid
spec.)
brede waterpest
kransvederkruid
bultkroos
puntig fonteinkruid
puntkroos
x
stomp fonteinkruid
veelwortelig kroos
gekroesd fonteinkruid
wortelloos kroos
drijvend fonteinkruid
grote kroosvaren
spits fonteinkruid
middelste waterranonkel
plat fonteinkruid
stijve waterranonkel
tenger fonteinkruid
grote waterranonkel
schedefonteinkruid
watergentiaan
paarbladig fonteinkruid
waterviolier
kransbladen (Chara spec.)
gele plomp
x
glanswieren (Nitella spec.)
witte waterlelie
bronmos
grof hoornblad
x
watervorkje
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones (6430)

Kenmerkende soorten

Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Moerasspireaverbond (en verbond van harig wilgenroosje)
Moerasspirea
x
Bosbies
Echte valeriaan
x
Moesdistel
Poelruit
Moeraskruiskruid
Harig wilgenroosje
x
Groot warkruid
Koninginnekruid
Zeepkruid
Moerasandoorn
x
Gewoon barbarakruid
Grote kattenstaart
x
Stijf barbarakruid
Grote wederik
x
Heemst
Nitrofiele boszomen en -ruigten
Kruidvlier
Look-zonder-look
Kruisbladwalstro
Zevenblad
Steeneppe
Groot hoefblad
Gevlekte dovenetel
Dagkoekoeksbloem
Grote brandnetel
x
Geel nagelkruid
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Voorkomen in
aandachtsgebied

x

x
381

Kenmerkende soorten

Voorkomen in
aandachtsgebied
x
x

Kleefkruid
Hondsdraf

Kenmerkende soorten

Voorkomen in
aandachtsgebied

Heelkruid
Grote muur

Atlantische zuurminnende beukenbossen met ondergroei van Ilex of soms Taxus (Quercion robori-petreae of
Ilici-Fagion) (9120)

Kenmerkende soorten

Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Boomlaag
x
Wintereik (RL-Z)
x
hulst

Beuk
Zomereik

Voorkomen in
aandachtsgebied
x
x

Kruidlaag
Adelaarsvaren
Gewone braam
Lelietje-van-dalen
Dalkruid
Gewone salomonszegel
Gladde witbol

x
x
x
x
x

Wilde kamperfoelie
Valse salie
Blauwe bosbes
Bleeksporig bosviooltje
Donkersporig bosviooltje

x

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

Kenmerkende soorten

zwarte els
witte els
zachte berk
es
zwarte populier
vogelkers
schietwilg

slanke sleutelbloem
daslook
bosanemoon
gewone engelwortel
gevlekte aronskelk
dotterbloem
pinksterbloem
grote brandnetel
moeraszegge
oeverzegge
moesdistel
koninginnenkruid
moerasspirea

Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Boomlaag
x
kraakwilg
grauwe wilg
katwilg
x
ruwe iep
fladderiep
x
gladde iep
x
grauwe abeel
Kruidlaag
Essen-iepenbos (Fraxino-Ulmetum) (91E0_va)
x
speenkruid
x
zwarte bes
x
aalbes
x
bloedzuring
boswederik
x
eenbes
x
grote keverorchis
Ruigte-elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) (91E0_vn)
x
gele lis
wolfspoot
x
gewone engelwortel
riet
x
rietgras
x
dotterbloem
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Voorkomen in
aandachtsgebied
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
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Regionaal belangrijk biotooprietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)

Kenmerkende soorten

Riet
Grote lisdodde
Kleine lisdodde
Gele lis

Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
x
Hennegras
x
Liesgras
Mattenbies
x
Heen

Voorkomen in
aandachtsgebied

x

Regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetaties (rbbmc)

Kenmerkende soorten

Oeverzegge
Moeraswalstro
Riet
Liesgras
Rietgras
Veenwortel

Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
x
Scherpe zegge
x
Grote wederik
x
Pinksterbloem
x
Ruw beemdgras
x
Gele lis
x
Watermunt

Voorkomen in
aandachtsgebied
x
x
x
x
x
x

Regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte (rbbhf)

Kenmerkende soorten

Moerasspirea
Echte valeriaan
Grote kattenstaart
Grote wederik
Gestreepte witbol
Kruipende boterbloem
Veldzuring
Hennegras

Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied
soorten
Kenmerkende soorten
x
Poelruit
x
Begeleidende soorten
x
Vogelwikke
x
Echte koekoeksbloem
x
Lidrus
x
Moerasrolklaver
x
Pitrus

Voorkomen in
aandachtsgebied

x
x
x
x
x

Regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland (rbbhc)

Kenmerkende soorten

Echte koekoeksbloem
Grote ratelaar (RL-K)
Dotterbloem
Trosdravik
Bosbies

Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
x
Tweerijige zegge
Brede orchis
x
Gevleugeld hertshooi
Begeleidende soorten
Moerasrolklaver
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Voorkomen in
aandachtsgebied
x
x
x

383

Keuzemeersen (Gent)
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition
(3150)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
kikkerbeet
doorgroeid fonteinkruid
krabbenschaar
rossig fonteinkruid
loos blaasjeskruid
gegolfd fonteinkruid
groot blaasjeskruid
kroosmos
glanzig fonteinkruid
Begeleidende soorten
sterrenkroos
(Callitriche
x
aarvederkruid
spec.)
brede waterpest
kransvederkruid
bultkroos
puntig fonteinkruid
puntkroos
stomp fonteinkruid
veelwortelig kroos
x
gekroesd fonteinkruid
wortelloos kroos
drijvend fonteinkruid
grote kroosvaren
spits fonteinkruid
middelste waterranonkel
plat fonteinkruid
stijve waterranonkel
tenger fonteinkruid
grote waterranonkel
schedefonteinkruid
watergentiaan
paarbladig fonteinkruid
waterviolier
x
kransbladen (Chara spec.)
gele plomp
glanswieren (Nitella spec.)
witte waterlelie
bronmos
grof hoornblad
watervorkje
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones (6430)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Moerasspireaverbond (en verbond van harig wilgenroosje)
Moerasspirea
x
Bosbies
Echte valeriaan
x
Moesdistel
Poelruit
Moeraskruiskruid
Harig wilgenroosje
x
Groot warkruid
Koninginnekruid
Zeepkruid
Moerasandoorn
Gewoon barbarakruid
Grote kattenstaart
x
Stijf barbarakruid
Grote wederik
x
Heemst
Nitrofiele boszomen en -ruigten
Kruidvlier
Look-zonder-look
x
Kruisbladwalstro
Zevenblad
x
Steeneppe
Groot hoefblad
Gevlekte dovenetel
Dagkoekoeksbloem
x
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Grote brandnetel
Kleefkruid
Hondsdraf

x
x
x

Geel nagelkruid
Heelkruid
Grote muur

x

Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (91E0*)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Boomlaag
zwarte els
x
kraakwilg
x
witte els
grauwe wilg
x
zachte berk
katwilg
x
es
x
ruwe iep
zwarte populier
fladderiep
vogelkers
gladde iep
schietwilg
grauwe abeel
Kruidlaag
Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinteum) en Essen-iepenbos (Fraxino-Ulmetum) (91E0_veb)
slanke sleutelbloem
speenkruid
x
daslook
zwarte bes
bosanemoon
aalbes
x
gewone engelwortel
x
bloedzuring
gevlekte aronskelk
boswederik
dotterbloem
x
eenbes
pinksterbloem
x
grote keverorchis
Mesotrofe broekenbossen (Carici elongatae-Alnetum) (91E0_meso)
slangenwortel
moerasviooltje
elzenzegge
blauw glidkruid
pluimzegge
dotterbloem
x
moerasvaren
moerasspirea
x
Ruigte-elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) (91E0_eutr)
grote brandnetel
x
gele lis
x
moeraszegge
wolfspoot
x
oeverzegge
gewone engelwortel
x
moesdistel
riet
x
koninginnenkruid
x
rietgras
x
moerasspirea
x
dotterbloem
x
Berkenbroekbos (Sphagno-Betuletum) (91E0_oli)
koningsvaren
zompzegge
moerasviooltje
haakveenmos
sterzegge
Bronbossen (Carici-Remotae Fraxinetum) (91E0_bron)
Bittere veldkers
Verspreidbladig goudveil
Ijle zegge
x
Paarbladig goudveil
Slanke zegge
Reuzenpaardenstaart
Hangende zegge
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Regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied
soorten
Kenmerkende soorten
Riet
x
Hennegras
Grote lisdodde
x
Liesgras
Kleine lisdodde
Mattenbies
Gele lis
x
Heen
Regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte (rbbhf)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied
soorten
Kenmerkende soorten
Moerasspirea
x
Poelruit
Echte valeriaan
x
Begeleidende soorten
Grote kattenstaart
x
Vogelwikke
Grote wederik
x
Echte
koekoeksbloem
Gestreepte witbol
x
Lidrus
Kruipende boterbloem
x
Moerasrolklaver
Veldzuring
x
Pitrus
Hennegras
Regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland (rbbhc)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Echte koekoeksbloem
x
Tweerijige zegge
Grote ratelaar (RL-K)
x
Brede orchis
Dotterbloem
x
Gevleugeld hertshooi
Begeleidende soorten
Trosdravik
Moerasrolklaver
Bosbies
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Voorkomen in
aandachtsgebied

x

Voorkomen in
aandachtsgebied

x
x
x
x

Voorkomen in
aandachtsgebied
x

x
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Assels
Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition (3150)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
kikkerbeet
doorgroeid fonteinkruid
krabbenschaar
rossig fonteinkruid
loos blaasjeskruid
gegolfd fonteinkruid
groot blaasjeskruid
kroosmos
glanzig fonteinkruid
Begeleidende soorten
sterrenkroos
(Callitriche
aarvederkruid
x
spec.)
brede waterpest
kransvederkruid
x
bultkroos
puntig fonteinkruid
puntkroos
stomp fonteinkruid
veelwortelig kroos
gekroesd fonteinkruid
x
wortelloos kroos
drijvend fonteinkruid
grote kroosvaren
spits fonteinkruid
middelste waterranonkel
plat fonteinkruid
stijve waterranonkel
x
tenger fonteinkruid
x
grote waterranonkel
schedefonteinkruid
x
watergentiaan
paarbladig fonteinkruid
x
waterviolier
x
kransbladen (Chara spec.)
gele plomp
glanswieren (Nitella spec.)
witte waterlelie
bronmos
grof hoornblad
x
watervorkje
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones (6430)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Moerasspireaverbond (en verbond van harig wilgenroosje)
Moerasspirea
x
Bosbies
Echte valeriaan
x
Moesdistel
Poelruit
Moeraskruiskruid
Harig wilgenroosje
x
Groot warkruid
Koninginnekruid
Zeepkruid
x
Moerasandoorn
x
Gewoon barbarakruid
Grote kattenstaart
x
Stijf barbarakruid
Grote wederik
x
Heemst
Nitrofiele boszomen en -ruigten
Kruidvlier
Look-zonder-look
x
Kruisbladwalstro
Zevenblad
x
Steeneppe
Groot hoefblad
Gevlekte dovenetel
Dagkoekoeksbloem
x
Grote brandnetel
x
Geel nagelkruid
x
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Kleefkruid
Hondsdraf

x
x

Heelkruid
Grote muur

Bossen op alluviale grond Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (91E0*)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
aandachtsgebied
aandachtsgebied
Boomlaag
zwarte els
x
kraakwilg
x
witte els
grauwe wilg
x
zachte berk
katwilg
x
es
x
ruwe iep
x
zwarte populier
fladderiep
vogelkers
x
gladde iep
x
schietwilg
grauwe abeel
Kruidlaag
Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinteum) en Essen-iepenbos (Fraxino-Ulmetum) (91E0_veb)
slanke sleutelbloem
speenkruid
x
daslook
zwarte bes
x
bosanemoon
aalbes
x
gewone engelwortel
x
bloedzuring
gevlekte aronskelk
boswederik
dotterbloem
x
eenbes
pinksterbloem
x
grote keverorchis
Mesotrofe broekenbossen (Carici elongatae-Alnetum) (91E0_meso)
slangenwortel
moerasviooltje
elzenzegge
x
blauw glidkruid
x
pluimzegge
x
dotterbloem
x
moerasvaren
moerasspirea
x
Ruigte-elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) (91E0_eutr)
grote brandnetel
x
gele lis
x
moeraszegge
wolfspoot
x
oeverzegge
x
gewone engelwortel
x
moesdistel
riet
x
koninginnenkruid
x
rietgras
x
moerasspirea
x
dotterbloem
x
Berkenbroekbos (Sphagno-Betuletum) (91E0_oli)
koningsvaren
zompzegge
moerasviooltje
haakveenmos
sterzegge
Bronbossen (Carici-Remotae Fraxinetum) (91E0_bron)
Bittere veldkers
Verspreidbladig goudveil
x
Ijle zegge
x
Paarbladig goudveil
Slanke zegge
Reuzenpaardenstaart
Hangende zegge
Regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetaties (rbbmc)
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Kenmerkende soorten

Oeverzegge
Moeraswalstro
Riet
Liesgras
Rietgras
Veenwortel

Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied
soorten
Kenmerkende soorten
X
Watermunt
Grote wederik
X
Pinksterbloem
X
Ruw beemdgras
X
Gele lis
X

Voorkomen in
aandachtsgebied

Regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (rbbmr)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied
soorten
Kenmerkende soorten
Riet
x
Hennegras
Grote lisdodde
x
Liesgras
Kleine lisdodde
Mattenbies
Gele lis
x
Heen
Regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte (rbbhf)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende
aandachtsgebied
soorten
Kenmerkende soorten
Moerasspirea
x
Poelruit
Echte valeriaan
x
Begeleidende soorten
Grote kattenstaart
x
Vogelwikke
Grote wederik
x
Echte
koekoeksbloem
Gestreepte witbol
x
Lidrus
Kruipende boterbloem
x
Moerasrolklaver
Veldzuring
x
Pitrus
Hennegras
Regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland (rbbhc)
Kenmerkende soorten
Voorkomen in
Kenmerkende soorten
aandachtsgebied
Kenmerkende soorten
Echte koekoeksbloem
x
Tweerijige zegge
Grote ratelaar (RL-K)
x
Brede orchis
Dotterbloem
x
Gevleugeld hertshooi
Begeleidende soorten
Trosdravik
Moerasrolklaver
Bosbies
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X
X
X
X

Voorkomen in
aandachtsgebied

x

Voorkomen in
aandachtsgebied

x
x
x
x
x

Voorkomen in
aandachtsgebied
x

x
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BIJLAGE 3: EIGENSCHAPPEN PEILBUIZEN
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Code

Watina-code

X (m GPS)

Y (m GPS)

Filterdiepte (m-mv)

Locatie

PB 1

LATP055A/X

95150

188427

0,5-2,5

Leiemeersen Ooidonk - Deinze

PB 2

LATP056A/X

95219

188418

0,5-2,5

Leiemeersen Ooidonk - Deinze

PB 3

LATP057A/X

95367

188409

0,3-2,3

Leiemeersen Ooidonk - Deinze

PB 4

LATP058B/C

95863

188413

0,5-2,5

Leiemeersen Ooidonk - Deinze

PB 5

LATP200A

96006

188410

0,3-2,3

Leiemeersen Ooidonk - Deinze

PB 6

LATP059A/X

96048

188412

0,5-2,5

Leiemeersen Ooidonk - Deinze

PB 7

LATP159X

95450

187735

0,5-2,5

Leiemeersen Ooidonk - Deinze

PB 48

LATP021A

97899

191378

0,5-3,0

Latemse Meersen - Sint-Martens-Latem

PB 49

LATP020A

97896

191283

0,5-3,0

Latemse Meersen - Sint-Martens-Latem

PB 50

LATP019A

97869

191153

0,5-3,2

Latemse Meersen - Sint-Martens-Latem

PB 51

LATP018A

97787

191062

0,5-3,0

Latemse Meersen - Sint-Martens-Latem

PB 8

LEEP004X

92316

206506

1,0-3,0

Aansluiting Leen - Eeklo

PB 9

LEEP005X

92501

206519

0,3-2,3

Aansluiting Leen - Eeklo

PB 9'

LEEP005A

92519

206515

PB 10

LEEP006X

92619

206531

0,5-2,5

Aansluiting Leen - Eeklo

PB 11

LEEP007X

92977

206554

0,3-2,3

Aansluiting Leen - Eeklo

PB 35

PPBP001X

84202

214568

0,5-2,5

Paddepoelebos - Maldegem

PB 36

PPBP002X

84158

214525

0,5-2,5

Paddepoelebos - Maldegem

PB 37

PPBP003X

84238

214049

0,5-2,5

Paddepoelebos - Maldegem

PB 38

PPBP004X

84245

213842

0,5-2,5

Paddepoelebos - Maldegem

PB 39

PPBP005X

84231

213560

0,5-2,5

Paddepoelebos - Maldegem

PB 40

PPBP006X

84219

213386

0,3-2,3

Paddepoelebos - Maldegem

PB 30

DMPP001X

74455

216008

0,5-3,0

Zuid-over-Lieve - Damme

PB 31

DMPP002X

74663

215861

0,3-2,3

Zuid-over-Lieve - Damme

PB 32

DMPP003X

74737

215818

0,5-2,5

Zuid-over-Lieve - Damme
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Code

Watina-code

X (m GPS)

Y (m GPS)

Filterdiepte (m-mv)

Locatie

PB 33

DMPP004X

74870

215735

0,5-2,5

Zuid-over-Lieve - Damme

PB 34

DMPP005X

74934

215697

0,3-2,3

Zuid-over-Lieve - Damme

PB 41

DMPP006X

74042

217333

0,5-2,5

Romboutswerve West - Damme

PB 42

DMPP007X

74153

217252

0,5-2,5

Romboutswerve West - Damme

PB 43

DMPP008X

74249

217181

0,5-2,5

Romboutswerve West - Damme

PB 26

DMPP009X

74555

218086

0,5-2,5

Romboutswerve Oost - Damme

PB 27

DMPP010X

74682

218183

0,5-2,5

Romboutswerve Oost - Damme

PB 28

DMPP011X

74665

1.1.1

218056

1.1.2

0,5-2,5

1.1.3

Romboutswerve Oost - Damme

DMPP012X

74756

218020

0,5-2,5

Romboutswerve Oost - Damme

PB 52

ZEBP032X

72130

218036

0,5-3,0

Ronsaardbeek - Dudzele

PB 53

ZEBP033X

72272

217870

0,5-3,0

Ronsaardbeek - Dudzele

PB 54

ZEBP034X

72376

217794

0,5-2,5

Ronsaardbeek - Dudzele

PB 12

DMPP013X

76071

220600

0,5-2,5

Vuile Vaart - Damme

PB 13

DMPP014X

76174

220383

0,5-2,5

Vuile Vaart - Damme

PB 14

DMPP015X

76255

220255

0,5-2,5

Vuile Vaart - Damme

PB 15

DMPP016X

76400

220212

0,5-2,5

Vuile Vaart - Damme

PB 16

ZEBP035X

73216

219931

0,5-2,5

Braambeierhoek - Dudzele

PB 17

ZEBP036X

73282

219967

0,5-2,5

Braambeierhoek - Dudzele

PB 18

ZEBP037X

73358

220008

0,5-3,0

Braambeierhoek - Dudzele

PB 19

ZEBP038X

73473

220037

0,5-2,5

Braambeierhoek - Dudzele

PB 20

ZEBP039X

73534

220066

2,0-5,0

Braambeierhoek - Dudzele

PB 21

ZEBP040X

73543

220075

1,75-4,75

Braambeierhoek - Dudzele

1.1.4

PB
29
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Code

Watina-code

X (m GPS)

Y (m GPS)

Filterdiepte (m-mv)

Locatie

PB 22

ZEBP041X

73610

220142

0,5-2,5

Braambeierhoek - Dudzele

PB 23

ZEBP042X

73665

220196

0,5-3,0

Braambeierhoek - Dudzele

PB 24

ZEBP043X

73735

220265

0,5-3,0

Braambeierhoek - Dudzele

PB 25

ZEBP044X

73764

220296

0,5-2,5

Braambeierhoek - Dudzele

PB 55

DMPP017X

79642

220535

0,7-3,2

Het Geleed - Lapscheure

PB 56

DMPP018X

79487

220677

1,0-3,5

Het Geleed - Lapscheure

PB 57

DMPP019X

79401

220778

1,0-3,5

Het Geleed - Lapscheure

PB 58

SDOP005X

78836

222231

0,5-3,0

Fort Sint-Donaas - Oostkerke

PB 59

SDOP004X

79008

222252

0,5-3,0

Fort Sint-Donaas - Oostkerke

PB 44

ZEBP030X

70321

225018

1,1-3,1

Kleiputten - Knokke-Heist

PB 45

ZEBP130X

70321

225017

8,4-10,4

Kleiputten - Knokke-Heist

PB 46

ZEBP031X

70863

225000

1,1-3,1

Kleiputten - Knokke-Heist

PB 47

ZEBP131X

70863

225001

8,5-10,5

Kleiputten - Knokke-Heist

ASEP001A

ASEP001A

101168

191960

3,93-4,43

De Assels – Gent

ASEP001X

ASEP001X

101168

191960

3,93-4,43

De Assels – Gent

ASEP002X

ASEP002X

101076

191870

3,93-4,88

De Assels – Gent

ASEP003X

ASEP003X

101001

191977

4,76-5,26

De Assels - Gent

ASEP004X

ASEP004X

101073

192087

De Assels - Gent

ASEP005X

ASEP005X

101201

191831

De Assels - Gent

ASEP006X

ASEP006X

100941

191879

De Assels - Gent

ASEP103X

ASEP103X

101001

191977
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