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1. Opdracht

In juli 1990 werd ons door het ruilverkavelingscomité Eksaarde 
en de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht toevertrouwd een 
"ecologische studie" uit te voeren die betrekking heeft op de 
ruilverkaveling Eksaarde en dit als basis voor de inbreng van 
het biologisch milieu en een landschapsecologische benadering 
van het latere structuur- en landschapsplan. Het aangeven van 
de hoofdlijnen en de lokalisatie van de ecologische 
infrastructuur (behoud én uitbouw) is hierbij het 
hoofdobjectief. Het aangeven van wenselijke toekomstige 
beheersmaatregelen (inclusief beheersovereenkomsten) maakt 
integraal deel uit van deze opdracht.
De duur van de opdracht bedroeg 5,5 maand deeltijds (juli-
december 1990).

Op basis van inzichten uit het eerder uitgevoerde 
ecotopenonderzoek (HEIRMAN e.a. 1989), een aanvullende 
inventarisatie van de kruidachtige vegetatie (voorjaars- en 
zomeraspect) en een inventarisatie en evaluatie van de lijn
en puntvormige elementen, geeft deze studie de hoofdlijnen van 
de huidige en mogelijke toekomstige ecologische infrastruktuur 
in het ruilverkavelingsblok weer.

Dit rapport behelst een volledige integratie van de huidige 
opdracht (zie eerder) en de vroegere opdracht "opsporen van 
waardevolle ecotopen" door c.v. STABO toegekend aan de R.U.G. 
(HEIRMAN e.a. 1989).

Een effectvoorspelling van eventuele ingrepen behoort niet tot 
deze opdracht. Dit zou op dit ogenblik ook niet mogelijk zijn 
omdat hiervoor op zijn minst concrete scenario's van het 
uiteindelijke structuurplan gekend moeten zijn.
Het werken met vegetatie-opnamen, indicatorgetallen, 
matematische modellen specifiek voor effectvoorspellingen zijn 
niet noodzakelijk in de hier gevolgde ruimtelijke benadering 
en zijn dus niet weergegeven.
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Fig. 1: Overzicht van de aangewende blokindeling



3. A l g e m e n e  gegevens van het ruilverkavelingsgebied
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- • 1 •—Situering v an het ruilverkavelingsgebied

Het ruilverkavelingsblok is gelegen in het noorden van de 
provincie Oost-Vlaanderen. Het strekt zich uit op het 
grondg e b i e d  van de gemeenten Eksaarde, Daknam en Lokeren en 
heeft een totale oppervlakte van 1659 ha.
Fig. 2 m a a k t  duidelijk dat het ruilverkavelingsgebied zich 
situeert in de Oost—Vlaamse zandstreek.
Meer in detail (fig. 3) zien we dat er 2 geografische 
entiteiten vertegenwoordigd zijn, nl. de zandstreek (het 
merendeel van het blok) en het alluviale gebied (Durmevallei, 
M o e r v a a r t v a l l e i ) .

3.2. Abiotische milieu

Het gaat om een vlak, laaggelegen gebied met een gemiddelde 
hoogte van +5 m T.A.W. Geologisch gezien maakt het deel uit 
van de Vlaamse Vallei, een glaciale erosievallei die zich 
tijdens het Pleistoceen 20 à 30 m diep in het tertiaire 
substraat heeft uitgeschuurd. Het huidige reliëf ontstond 
tijdens het Laatglaciaal door eolische aanvoer van zand (zgn. 
dekzanden) waardoor lage, min of meer parallele, hoofdzakelijk 
WZW-ONO georiëntieerde, zandruggen ontstonden. Tijdens het 
Holoceen verstoven de droogste gedeelten van deze ruggen. In 
de zwakke depressies bevinden zich een aantal parallel 
verlopende, vergraven beekjes. Langsheen Durme, Moervaart en 
Zuidlede werden tijdens het Holoceen alluviale sedimenten 
afgezet of trad veenvorming op.

Het overtollige water komt via een systeem van 
hoofdontwateringsgrachten en een secundair systeem van 
greppels, sloten en beken terecht in de Zuidlede, de bovenloop 
van de Durme of de Moervaart.
Verdere afwatering gebeurt dan via het Zeekanaal Gent- 
Terneuzen. Opmerkelijk is dat de grachten in het alluviale 
gedeelte (Durme—Moervaart—Zuidledevallei) zelfs gedurende de 
droge zomerperiode nog waterhoudend waren, terwijl het 
merendeel van de grachten in de zandstreek droog stonden.

Zoals e e r d e r  vermeld (par. 3.1.) bestaat het 
ruilverkavelingsgebied Eksaarde uit 2 geografische entiteiten, 
n l . de zandstreek en de alluviale zone.
In de zandstreek vinden we bodems bestaande uxt de 
grondsoorten Z (zand), S (lemig zand) en sporadisch P (licht 
zandleem) met de natuurlijke drainenngsklassen c (matig 
droog), d (matig nat) en e (nat). De proflelontwikkelmg van 
deze bodems varieert van b (met verwerings-B-horizont) over g 
(met duidelijke humus- of/en i} zer-B-horizonti, h (met 
verbrokkelde humus- of/en ijzer-B-horizont), m (met dikke, 
antropogene humus-A-horizont) en p (zonder B- horizont) De 
depressies in dit gedeelte van het ruilverkavelingsgebied zi^n 
badïidïid vochtiger en krijgen de drainenngsklassen e (nat),
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nabij de Kruiskapel vormt een cultuurhistorisch interessant 
gegeven. De verschillende wegen die bij deze kapel
convergeren, geven een supplementair bewijs voor haar 
historisch belang. Eén van deze wegen is de Liniewegel. Dit 
is een kronkelend pad, dat eens fungeerde als een historische 
verdedigingslijn (DIRIKEN 1984 en bijlage 2, blok 14).
Een ander historisch aspect is de inversie van de 
stroomrichting in het Moervaart-Durme bekken.
Oorspronkelijk werd het gebied ontwaterd via de Zuidlede in de 
Dunne, die zelf in de Schelde terecht kwam. Een eerste
verandering was de aanleg van de Moervaart. In de 16'de eeuw 
kende de scheepvaart op de Durme een grote bloei. Deze
economische opgang werd echter stopgezet door het plaatsen van 
de schotten in de Sassevaart, die tussen 1823 en 1837 
vergraven werd tot het kanaal Gent-Terneuzen. Hierdoor begon 
de Durme te verzanden en was de scheepvaart niet meer 
mogelijk. In 1965 kwam de recentste zware ingreep, nl. het 
afdammen van de bovenloop van de Durme in Lokeren. Hierdoor 
kan het overtollige water van het Moervaart-Durmebekken 
stroomopwaarts van Lokeren niet meer via de Durme afgevoerd 
worden. Dit gebeurt nu via het Zeekanaal Gent-Terneuzen 
(DEMAREST 1986).

Bijzonder en typisch voor de streek is de wijmenteelt (dit 
zijn wilgecenen). Hoewel deze teelt vroeger een haast 
noodzakelijke bezigheid was, is het nu nog hoofdzakelijk een 
ambacht dat in de nostalgische herinneringen verder leeft 
(DURINCK e.a. 1988). Eksaarde vormde één van de twee grote 
centra voor wijmenteelt in Vlaanderen.
Ook nu vinden we in Eksaarde nog bedrijven, die op economische > 
basis wilgetenen verwerken (in de mandenvlechterij en voor 
dijk- en grote infrastruktuurwerken). Het materiaal, dat 
hiervoor benut wordt, is van tweeërlei herkomst : enerzijds 
van de nog resterende velden, waar 1-jarige wilgetenen geteeld 
worden (typische wijmenteelt) en anderzijds van de goed 
onderhouden knotwilgenrijen, die de levende afsluiting vormen 
van vele percelen (zie eerder).
Deze knotwilgenrijen (en plaatselijk de wijmenteelt) geven een 
zeer typisch aspect aan het landschap en dragen alzo bij aan 
ons cultuurhistorisch erfgoed.

Opmerking
De historische ontwikkeling van de kavelpatronen werd 

• niet specifiek onderzocht en doorgerekend bij het 
opstellen van het zonatieplan en de inrichtingsplannen. 
Onrechtstreeks zijn deze gegevens echter opgenomen, daar 
de o n t w i k k e l i n g s g r a a d  v a n  d e  l i j n v o r m i g e  
landschapselementen werd onderzocht. De soortenrijkdom 
en ontwikkelingsgraad is immers sterk afhankelijk van de 
ouderdom en de rijping van het lineaire element.
Tevens is ervan uitgegaan een groot deel van de 
toekomstige infrastructuur te enten op de bestaande, 
zodat op die manier, althans de biologische potenties 
van het historische kavelpatroon wel mee ingerekend 
zijn.
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3.4. Bodembestemming
Op het Gewestplan (fig. 6) is het noordwestelijke deel van het 
gebied ('t Schoon Zicht) als 'natuurgebied1 aangeduid; zelfs 
als 1 reservaat1 bestemde gronden werden binnen de blokgrens 
opgenomen. Ook de Olengracht is als 1 natuurgebied1 bestemd. 
Ten noordoosten van dorpskern Eksaarde palen een aantal als 
1 natuurgebied' bestemde gronden onmiddellijk aan de blokgrens. 
De landbouwgronden ten noorden van de Rechtstraat en ten 
oosten van de Brielmolenstraat zijn bestemd als
'landschappelijk waardevol agrarisch gebied'. Voor gebieden 
met deze laatste bestemming gelden bepaalde beperkingen met 
het doel het landschap te beschermen of "”r'aan
U C  V- U U & J .  11V. w  w**^*.£~ -------------- ----------------
landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle 
handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met 
de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de 
schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen" 
(art. 15 van het K.B. van 28/12/1972 betreffende "algemene 
stedebouwkundige voorschriften"). Ingrepen die geen
bouwvergunning vereisen, zoals de omzetting van weide in 
akkerland, draineringswerken of het vellen van alleenstaande 
hoogstammige bomen ontsnappen nog steeds aan de wettelijke 
controle om wat met deze bestemming wordt bedoeld te 
concretiseren. In het kader van de ruilverkaveling moet 
echter terdege rekening worden gehouden met de wettelijke 
inhoud en logische consequenties die een dergelijke bestemming 
inhoudt. Een toetsing door het strikt handhaven van een 
v e r g u n n i n g s p l i c h t  (Stedebouw) v o o r  b u i t e n g e w o n e  
onderhoudswerken of nieuwe aan te leggen strukturen is daarom 
zeer noodzakelijk. De bepalingen uit art. 15 dienen
maximalistisch en constructief te worden geïnterpreteerd. In 
^et bijzonder de doelstelling om aan bijkomende
landschapsontwikkeling te doen kan niet genoeg worden 
onderstreept.

3.5. Funkties en sektoren

De hoofdfunctie in het ruilverkavelingsgebied is landbouw. 
Het gebied is reeds zeer lang in kuituur gebracht en wordt 
getypeerd door een mozaïekachtig patroon van akker en 
weilandpercelen. De verhouding akker-weiland is ongeveer 
gelijk. Alleen plaatselijk vinden we nog betrekkelijk 
uitgestrekte aaneengesloten weidegebieden. In de akkerbouw 
overheerst de maïsteelt.

deNaast deze hoofdfunctie landbouw hebben we eveneens 
woonfunctie, natuur- en landschapsfunctie en de recreatie.
De woonkernen bestaan uit dorpen en gehuchten, die een____ ___ — <=ii yeuucnuen, aie een
typische lintbouw vormen (deels ontstaan uit het middeleeuwse 
ontginningspatroon).

De natuur- en landschapsfunctie is gebaseerd op 2 gegevens:
1) De meeste kavels zijn, typerend voor de- streek, 
omringd door bomenrijen (vooral knotwilgen en 
populieren) en in mindere mate door bredere houtkanten, 
zodat het landschap een visueel aantrekkelijk,
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kleinschalige aanblik biedt. Het agrarisch gebied vormt 
als open ruimte grote aaneengesloten oppervlakten die 
mede door de nog aanwezige "ecologische infrastruktuur" 
nog kansrijke ontwikkelingen voor natuur- en 
landschapsfunkties mogelijk maken.

2) Zoals uit de Biologische Waarderingskaart blijkt zijn 
in de omringende gebieden in belangrijke mate 
waardevolle natuurelementen aanwezig. Maar ook in het 
ruilverkavelingsblok zelf liggen gronden die grote 
natuurwaarden bezitten en gedeeltelijk de bestemming 
natuurgebied en -reservaat hebben op het gewestplan.

Zowel de kleinschaligheid van het landschap als de nabijheid 
van gebieden met hoge natuurwaarden onderstrepen de natuur- en 
landschapsfuncties van het ruilverkavelingsblok.

Ook de recreatie vindt een toepassing in deze streek. Dit is 
een logisch gevolg van de landschaps- en natuurwaarden en de 
cultuurhistorische eigenheden van de streek.
Het gaat hier vnl. om de zgn. 'zachte recreatie', met name het 
wandel- en fietstoerisme. Vele routes werden uitgestippeld, 
o.a. Liniewegelpad, Hopwandelpad, GR-route, landschapsroute 
Mcervaart-Lokeren,e.d . Een recreatief pad op de oude 
spoorwegberm Lokeren-Zelzate (enkel voor fietsers en 
wandelaars) maakt het fiets- en wandeltoerisme nog 
aantrekkelijker.

Opmerking:
Hoewel in dit rapport enkel de landschapsecolgische en 
biologische aspecten uitgediept worden, wordt hier en 
daar de link gelegd met de cultuurhistorische aspecten 
en met het recreatieve medegebruik. Het spreekt voor 
zich dat beide aspecten uitgediept dienen te worden bij 
het opstellen van het structuurplan.
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Fig. 2: Situering van het ruilverkavelingsgebied in de 

Oost-Vlaamse zandstreek.

(*: Eksaarde)
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Fig. 3: Indeling van het ruilverkavelingsblok in 2 geografische 

entiteiten; nl. de zandstreek (I) en het alluviale 

gebied (II).
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4. Biotisch milieu en landschapsstructuur

4.1. Zonering van het ruilverkavelinasqebied 

4.1.1 Doel

De zonatiekaart heeft tot doel de verschillende algemene 
opties vanuit natuur- en landschappelijk oogpunt voor 
toekomstige inrichting van het ruilverkavelingsblok te zoneren 
en ruimtelijk weer te geven. Voor elke zone gelden een aantal 
hoofddoelstellingen en een aantal krachtlijnen voor 
toekomstige inrichting. Deze worden verder uitgewerkt in de 
g e d e t a i l l e e r d e  i n v e n t a r i s a t i e / e v a l u a t i e  - en 
inrichtingsplannen (zie par. 4.2 en 4.3).

4.1.2 Werkwii ze

Voor het opstellen van de zonatiekaart baseerden we ons op de 
gegevens vermeld in par. 3 en de bijkomende 
invantarisatiegegevens. Dit betekent dat rekening gehouden 
werd met abiotische gegevens, bodemgebruik en bodembestemming, 
historische achtergronden, biotische en landschapsgegevens.

4.1.3 Zonatietvpen(legende zonatiekaart)

Er werden aldus 4 typen onderscheiden(A, B, B', C) ; per type 
worden de typologie, de algemene kenmerken en de gewenste 
toekomstige ontwikkelingen opgegeven. *

* A-zones:
Zones met hoge natuur- en landschappelijke waarden.
Deze zones zijn gekenmerkt door:

aanwezigheid van verscheidene biologisch zeer 
waardevolle percelen; al dan niet (zeer) rijk aan 
lijnvormige elementen;
- een gunstig abiotisch milieu voor ondersteuning en 
ontwikkeling van een rijk biologisch milieu (b.v. 
overwegend alluviale gronden);

een gunstige ligging in of palend aan grotere 
• biologisch rijke complexen (nl. in Durme-, Zuid Lede- en 

Moervaartvallei); op de zonatiekaart wordt dit
weergegeven door het symbool (A) . Deze riviervalleien 
vormen eveneens de ruggegraat van de groene
hoofdstruktuur in Vlaanderen (KUIJKEN 1990)
- + alle kenmerken van de B-zones;

Als dusdanig maken zij deel uit van het natuurpatrimonium 
van de streek.
Vanuit natuurbehoudsstandpunt is het aan te bevelen deze 
zones geheel of grotendeels een belangrijke functie t.a.v. 
het natuurbehoud te laten vervullen.
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nif kan o a. bereikt worden door: , ,
P -de'waardevolle percelen als natuurgebied te behouden en

T te beheren; de huidige minder waardevolle percelen in 
,.i deze zone kunnen via gepaste maatregelen (herstelbeheer, 
i;'y natuurontwikkeling) aan natuurwaarden winnen;

_de waterhuishouding (grondwaterpeil) niet drastisch te

wijzigen; , , . . ..
-behoud en/of versterking van het landschappelijk
ecologisch netwerk (houtkanten, bomenrijen, sloten,
poelen e .d.).

Dus :

De essentie is dat in een A-zone natuur- en 
landschapsbehoud en -ontwikkeling prioritair zijn én 
vooral gebeuren via VLAKVORMIGE ontwikkeling.

De zones aangeduid als A/B* zijn belangrijk in zowel 
vlakvormige als lijn- en puntvormige elementen, zodat zij 
kenmerken bezitten van zowel A als B* zones.

* B- en B*-zones:
Zones met hoge landschappelijke waarden, rijk aan biologisch 
interessante lijn- en puntvormige elementen.
In deze agrarische cultuurlandschappen is het vooral de 
aanwezigheid van historisch waardevolle vormen en patronen 
(b.v. perceleringspatronen en historische ontsluitingswegen) 
die het belang bepalen.
Het geheel van deze vormen en patronen is tevens belangrijk 
voor het biologisch milieu en dan vooral als leef- en/of 
fourageergebied voor diverse fauna-elementen. Het betreft in 
hoofdzaak knotwilgenrijen, andere bomenrijen en houtkanten 
evenals verspreide eikenbosjes.
Een aantal van deze elementen zijn op zich biologisch zeer 
waardevol (en als dusdanig aangeduid op de detailkaarten per 
zone).
Vanuit biologisch standpunt is het aan te bevelen deze zones 
een belangrijke bijdrage te laten leveren in het landschaps- 
en natuurpatrimonium van de streek.
Dit kan bereikt worden door b.v.:

-het behouden en/of heraanleggen van een netwerk aan 
houtkanten, bomenrijen en bospercelen (rekening houdend 
met historische patronen);
-het behouden en/of heraanleggen van de verspreid 
voorkomende poeltjes, wat de biologische rijkdom in 
sterke mate verhoogt, is als dusdanig aan te bevelen.

Tussen de verschillende B-zones kan een onderscheid gemaakt 
wor en in prioriteit. Een drietal B-zones springen immers in

hun huidige landschap (zeer grote rijkdom aan 
an,dschf;pseleinenten en eventuele aanwezigheid van 

verschillende bospercelen) en/of hun ligging bij zeer

%. *ebieden buiten het ruilverkJIli^sblik; zijwerden als B —zone aangeduid.
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van.de modellen G of G* met moerassige stroken de bomenrij bij 
voorkeur aan de noord- tot oostzijde aangelegd wordt (indien 
de huidige situatie anders is, blijft deze natuurlijk 
behouden).
Een aantal keer werden ook de modellen B, C en D gebruikt in 
de natte sfeer en dit omdat enerzijds de huidige situatie 
liefst behouden blijft (vooral bij model B) en anderzijds de 
ontwikkeling van moerassige stroken hier minder prioritair 
geacht wordt.

30

Ontwikkelingsmodellen in de droge sfeer

Op plaatsen waar de bodemvochtigheid minder uitgesproken is, 
zal meer gebruik gemaakt worden van de ontwikkelingsmodellen 
A, B, C, D, E, L, T, T .

De ontwikkelingsmodellen A en B slaan vaak op bestaande 
situaties. Het behoud van dubbele bomenrijen is zowel vanuit 
landschappelijk als vanuit biologisch oogpunt in sterke mate 
aan te bevelen.

Bij de modellen D, E en K zal, door het aanleggen van de ruige 
of grazige berm, een bufferzone ontstaan t.o.v. aanpalende 
akkers of weilanden. Deze bermen kunnen door een ondiepe 
greppel afgescheiden worden van de akkers (of weilanden). Dit 
bemoeilijkt het terug inpalmen van de bermen voor maisteelt en 
andere landbouwactiviteiten. Dergelijke kruidenrijke bermen 
fungeren niet enkel als bufferzone. In tegendeel, zij vormen 
een specifiek biotoop voor bepaalde plante- en diersoorten. 
Bij een normaal bermbeheer hebben zij door hun rijkdom aan 
opvallende bloeiende planten ook een belangrijk esthetisch 
e f f e c t .

Model J is ook gebaseerd op hoger vermeld principe, doch het 
gaat hier om een braamstruweel. Deze situatie doet zich voor 
op enkele plaatsen in het ruilverkavelingsgebied en dient de 
nodige ontwikkelingskansen te krijgen, omdat dergelijke 
braamstruwelen belangrijke broed- en fourageerbiotopen vormen 
voor diverse zangvogels.

Modellen Ha en Hb beschrijven één bepaalde situatie in het 
ruilverkavelingsblok. De aanwezige' talud vormt een potentieel 
zeer. belangrijke gradiënt.

Aanvullende opmerkingen i.v.m. de bomenrijen en soortkeuze

De opgaande begroeiing werd door STABO gekarteerd en 
beoordeeld m.b.v. een waarderingscode (fysische en 
landschappelijke waardering). Deze waardering stemt niet 
altijd overeen met de 'biologische' of 'natuurhistorische' 
waardering van de opgaande begroeiing.
Voorbeelden hiervan zijn: gezonde en landschappelijk hoog 
gewaardeerde Canadese populieren hebben toch een relatief 
geringe biologische waarde, terwijl het door STABO fysisch en
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Pit ^ - d e  wäardevol 1 eW percelen° als natuurgebiedje behouden en 
t te beheren; de huidige minder waardevolle percelen in 

deze zone kunnen via gepaste maatregelen (herstelbeheer, 
natuurontwikkeling) aan natuurwaarden winnen;
-de waterhuishouding (grondwaterpeil) niet drastisch te

i n z ic[6n ?
-behoud ' en/of versterking van het landschappelijk 
ecologisch netwerk (houtkanten, bomenrijen, sloten, 

poelen e.d.).

Dus :

De essentie is dat in een A-zone natuur- en 
landschapsbehoud en -ontwikkeling prioritair zijn én 
vooral gebeuren via VLAKVORMIGE ontwikkeling.

De zones aangeduid als A/B* zijn belangrijk in zowel 
vlakvormige als lijn- en puntvormige elementen, zodat zij 
kenmerken bezitten van zowel A als B* zones.

* B- en B*-zones:
Zones met hoge landschappelijke waarden, rijk aan biologisch 
interessante lijn- en puntvormige elementen.
In deze agrarische cultuurlandschappen is het vooral de 
aanwezigheid van historisch waardevolle vormen en patronen 
(b.v. perceleringspatronen en historische ontsluitingswegen) 
die het belang bepalen.
Het geheel van deze vormen en patronen is tevens belangrijk 
voor het biologisch milieu en dan vooral als leef- en/of 
fourageergebied voor diverse fauna-elementen. Het betreft in 
hoofdzaak knotwilgenrijen, andere bomenrijen en houtkanten 
evenals verspreide eikenbosjes.
Een aantal van deze elementen zijn op zich biologisch zeer 
waardevol (en als dusdanig aangeduid op de detailkaarten per 
zone).
Vanuit biologisch standpunt is het aan te bevelen deze zones 
een belangrijke bijdrage te laten leveren in het landschaps- 
en natuurpatrimonium van de streek.
Dit kan bereikt worden door b.v.:

—het behouden en/of heraanleggen van een netwerk aan 
houtkanten, bomenrijen en bospercelen (rekening houdend 
met historische patronen);
-het behouden en/of heraanleggen van de versnreid 
voorkomende poeltjes, wat de biologische rijkdom 
sterke mate verhoogt, is als dusdanig aan te bevelen.

in

worden in n H ? H w nd! B"zones kan een onderscheid gemaakt 
h +• prioriteit. Een drietal B-zones springen immers in

wïi„°eg T a n d s X a„hUn, hUlil9e landschaP («er grote rijïdom aan

verschil len&f ̂bospercelen*) 1 .a“ wezi9h?.ld
we?d1nVS s eB ^ i edaeangebdüiden ^  ^ v e r h a ^ g s b l o l ;  T j
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D u s :

In een B- en B -zone wordt eveneens zeer veel aandacht 
besteed aan natuur- en landschapsbehoud en 
-ontwikkeling én dit vooral via ontwikkeling van LIJN- 
en PUNTVORMIGE elementen.
De integrale realisatie van het voorgestelde 
inrichtingsplan van een B*-zone wordt op zijn minst 
even prioritair gezien als deze van een A-zone.
In een gewone B-zone is vooral het behouden van de 
eigenheid van het landschap, dus van de vele 
knotwilgenrijen, prioritair.

* C- z o n e s :
Zones met minder uitgesproken landschappelijke waarden en 
slechts sporadisch biologisch interessante lijn- en 
puntvormige elementen.
In deze zones bevinden zich lokaal biologisch interessante 
elementen zoals sloten, bomenrijen, poeltjes, wegbermen e.d. 
Zowel vanuit landschappelijk als vanuit biologisch oogpunt is 
het aan te bevelen om deze zones een verbindingsfunctie te 
geven tussen de ingesloten en/of omliggende A en B zones.
Dit kan bereikt worden door, geënt op de reeds aanwezige 
biologisch interessante elementen, enkele lijnvormige 
elementen dwars door deze gebieden te behouden en/of te 
ontwikkelen, opnieuw rekening houdend met historische 
patronen.

4.1.4 Zonatiekaart

De zonatiekaart vertrekt vanuit de huidige situatie en houdt 
bovendien rekening met de noodzakelijke buffering van hoge 
natuurwaarden. Dit komt bv. tot uiting in de oppervlakte van 
de A-zones, die op kaart vaak groter zijn weergegeven, dan de 
oppervlakte van de percelen met hoge natuurwaarden zelf. 
Hierdoor ontstaat als het ware een bufferzone rond de 
kernpercelen.

Fig. 7 laat zien hoe het ruilverkavelingsgebied ingedeeld 
wordt m.b.v. de 4 zonatie-typen.

Bij • de inrichting zal deze zonatie leiden tot een 
differentiatie van te behouden en te ontwikkelen vlak , i}n 
en puntvormige elementen over de verschillende zones (zie par. 
4.3.3) . Uit de inventarisatiekaarten blijkt dat het merendeel 
v a n’de momenteel aanwezige waardevolle landschapselementen in 

de A, B*- en B-zones liggen.

*



R u i l v e r k a v e l i n g  E k s n n r d o :  Z o n a t i e k a n r t  v a n u i t  n a t u u r -  e n  l a n d s c h a p p e l i j k
o o g p u n t  ( s c h a a l  1 / 2 5 0 0 0 )
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natuur- en landschaps
behoud en -ontwikkeling

zone aard ontwikkeling

prioritair A vooral vlakvormig

zeer belangrijk

B*

B
vooral via kleine
landschaps-
elementen

ondergeschikt C
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4.2. inventarisatie en evaluatie

4.2.1 Bestaande inventarisaties en evaluaties

Een eerste bron is de Biologische Waarderingskaart voor het 
desbetreffende gebied (DEMAREST 198 6., opname}aar 1978-198 4) _
Men zal merken dat het grootste deel van het grondgebied is 
qekarteerd als een biologisch weinig waardevol complex van 
weilanden en akkers op zand met bomenri}en. Dit is_ een 
vereenvoudiging die op de nationale schaal van de biologische 
waarderingskaart zeer goed te verdedigen valt; probleem is en 
blijft de waardering van dergelijke verweven agrarische 
landschappen en de vertaling naar regionaal belang.
In de huidige landschapsecologische visie wordt méér naar het 
(optimaal) funktioneren van levengemeenschappen (vlekken of 
lijnen of punten) gekeken dan naar loutere "waarde", die 
steeds relatief is. Ook wordt hierbij de invulling van de 
ecologische infrastructuur als bindend element tussen 
natuurgebieden beschouwd. Dit komt evenwel niet op de
Biologische Waarderingskaart tot uiting, mede als gevolg van 
de gehanteerde schaal en het ontbreken van karteringseenheden 
specifiek met betrekking op sloten en bermen.

4.2.2 Methode

De inzichten bekomen uit de eerste preliminaire studie (1989), 
dienden als basis voor het onderzoeken 1990. Het ging hier 
vnl. om een situering van de waardevolle ecotopen. Bomenrijen 
werden hierbij enkel als complexen met akkers en weilanden 
beschouwd.
In de studie van 1990 wordt aanvullend de vegetatie van 
perceelsranden, sloten, natte graslanden, evenals de 
ondergroei van houtkanten en bosfragmenten nagegaan. Er werden 
hierbij enkel een aantal typische en/of indicatieve soorten 
genoteerd, dit om de eventuele waarde van dergelijke elementen 
te argumenteren. Vegetatieopnamen en/of volledige 
soortenlijsten werden, gezien de korte periode van de 
opdracht, niet gemaakt (zie par 1) . De ontwikkelingsgraad 
(b.v. dichtheid van de bomenrijen, aanwezigheid van een 
struiklaag en/of interessante kruidlaag, merkwaardige bomen, 
aanwezigheid van waterplanten) van de lijnvormige elementen 
werd op terrein gedetailleerd gekarteerd.
Gezien de verschillen in benaderingswijze qua inventarisatie 
en evaluatie en qua toekomstige inrichting tussen vlakvormige 
en lijn— en puntvormige elementen worden beide afzonderlijk 
behandeld.

Karteringswijze en evaluatie van de vlakvormige elementen zijn 
vergelijkbaar met deze van de Biologische Waarderingskaart.
De inventarisatiegegevens worden aldus weergegeven met de 
eenheden van de Biologische Waarderingskaart (zie bijlage 1) . 
Een uitbreiding met enkele eenheden was noodzakelijk. Deze 
bi}komende eenheden en de lokale samenstelling van de 
karteringseenheden worden bondig omschreven in bijlage 1.
Bi} de percelen is de biologische waarde van de vegetatie op
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zich de richtinggevende factor voor de evaluatie.
De methode van evalueren is eveneens vergelijkbaar met deze 
van de Biologische Waarderingskaart. De criteria, die hier 
aangewend worden, zijn de zeldzaamheid, de biologische 
kwaliteit, de kwetsbaarheid en de vervangbaarheid van de 
karteringseenheid (DE BLUST 1985) .
We hebben ons echter niet beperkt tot de 3 klassen van de 
Biologische Waarderingskaart, maar een uitbreiding tot 4 
klassen doorgevoerd.
Tabel 1 geeft een overzicht van de evaluatieklassen van de 
Biologische Waarderingskaart en onze 4 klassen.
Uit een vergelijking van beide indelingen blijkt het volgende: 

de eenheden, die via de Biologische Waarderingskaart de 
beoordeling biologisch zeer waardevol krijgen, behouden 
dit in onze indeling en worden daar eveneens zeer 
waardevol genoemd. Dit zijn o.a. Ae, Hc, Ha, Hf, Hfc, 
Hu, Qs, Va, Vn.
De tweede klasse van de Biologische Waarderingskaart 
(biologisch waardevol) wordt in deze studie opgesplitst 
in 2 klassen, n l . waardevolle vegetaties en vrij 
waardevolle vegetaties. De klasse van waardevolle 
vegetatie omvat o.a. eenheden van de klasse 1 die zwak 
ontwikkeld of fragmentair zijn, bv. Hf*. Ook
populieraanplanten met een goed ontwikkelde ondergroei 
worden bij deze klasse gerekend. Vegetaties die
officieel via de Biologische Waarderingskaart waardevol 
genoemd worden, maar die slecht ontwikkeld zijn, werden 
ondergebracht in de klasse vrij waardevol (3'de klasse); 
het betreft populierenaanplanten (Lh, Ls) met banale 
ondergroei en relatief jonge naaldhoutaanplanten (Pi en 
Pa) . Deze naaldhoutaanplanten zijn in deze streek 
landschapsvreemd en door het ontbreken van praktisch 
elke ondergroei, zijn ze zowel landschappelijk als 
ecologisch minder waardevol. Vandaar dat deze percelen 
een lagere waardering kregen dan bij de officiële 
Biologische Waarderingskaart.
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Biologische Waarderingskaart Indeling toegepast in deze stua^

1. Biologisch zeer waardevol — -* l. Zeer waardevolle vegetatie

Ae, Ha, Hc, Hf, Hfc, Hu, Qs Ae, Mc, Ha, Hf, Hu, Hfc, Va, Vn

Sf, Va, Vn Qs .Hc

2. Biologisch waardevol ----

Lh, Hpv, Sz, Pi, Pa \

—>2. Waardevolle vegetatie 

Hpv, N, Sz, Sf, Hf

Lh, Ls met interessante onder

groei

* 3. Vrij waardevolle vegetatie

3. Biologisch minder waardevol —

Lh, Ls met vrij banale onder

groei 

Pi, Pa

-*>4. Minder waardevolle vegetatie
B, Mx, Kj, N, Ls B, Kj, KI, Sw
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Voor de lijn- en puntvormige elementen maakten we gebruik van 
de door cv. STABO opgestelde kaarten en bijhorende legende 
(schaal 1/2.500), aangevuld met eigen waarnemingen (in 1990). 
Bij de evaluatie van de lijnvormige elementen houden we vooral 
rekening met de ontwikkelingsgraad en landschappelijke waarde. 
We onderscheiden 4 klassen.
Vanuit strikt biologisch oogpunt kunnen we een opdeling in 2 
groepen weergeven, nl.

- de eerste groep bevat 1 evaluatieklasse, nl.de
elementen met een biologisch zeer hoge w a arde; het gaat 
hier on lijnvormige structuren met een grote 
soortenrijkdom of een zeldzaam voorkomen, zodat het 
element op zich een grote waarde heeft, zonder daarbij 
noodzakelijkerwijze rekening te houden met de ligging 
t.o.v. andere elementen (d.w.z. de plaats in het
ecologisch netwerk).
- de tweede groep bevat de drie overige
evaluatieklassen, waarvan de elementen biologisch 
waardevol zijn.

Her onderscheid tussen laatstgenoemde klassen berust op de 
wijze waarin de elementen zich in het gehele landschap 
manifesteren.
Op landschappelijk vlak speelt immers de ontwikkelingsgraad 
var-, het structuurelement een grote rol. Aan de hand van dit 
criterium kunnen we een onderscheid maken tussen de klasse 
'goed ontwikkeld landschapselement* en de klasse 1 relatief 
minder goed ontwikkeld landschapselement'. Houtkanten met een 
dichte ondergroei, grachten met soortenrijke oevers en rijk 
aar. waterplanten, goed ontwikkelde knotwilgenrijen e.d. 
behoren tot de klasse 'goed ontwikkelde landschapselementen'. 
IJlere bomenrijen, grachten met minder uitgesproken begroeiing 
e.c. behoren tot de klasse 'relatief minder goed ontwikkelde 
landschapselementen'.
De klasse 'zwak ontwikkeld landschapselement' bevat 
fragmentaire bomenrijen (slechts hier en daar een resterende 
b o e m ) , sporadisch tot onbegroeide grachten, banale bermen e.d.

4.2.3 Opmerking

Voor het faunistisch luik werd geen eigen inventarisatie 
uitgevoerd, gezien het korte tijdsbestek van deze studie. Na 
raadpleging van de vzw. Durme bleek dat geen gedetailleerde 
fauna-gegevens beschikbaar waren. Wel werd gesteld dat de 
faunistische waarde van de streek sterk samenhangt met de 
nabijheid van de valleigebieden en met het voorkomen van vele 
k l e i n e  l a n d s c h a p s e l e m e n t e n  en b o s j e s  in h e t  
ruilverkavelingsblok. Gezien dit gegeven, is gedetailleerde 
informatie niet strikt noodzakelijk voor het opmaken van het 
inrichtingsplan van het toekomstige landschap. Via het behoud 
van de bosjes en de kleine landschapselementen op minimaal het 
huidige niveau van densiteit en verwevenheid en het 
ondersteunen van de link met de aanpalende valleigebieden 
worden automatisch de belangrijkste fauna-elementen 
gevrijwaard. Belangrijk hierbij is dat ook oude en minder 
vitale knotbomen functioneel zijn en kunnen behouden blijven.
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4.2.4 Resultaten

De resultaten van de inventarisatie en evaluatie bestaan uit 
de kaarten met bijhorende detailbesprekingen (beide in 
bijlage). Deze kaarten worden weergegeven per 
•ruilverkavelingsblok op schaal 1/2500 en voor gans het 
ruilverkavelingsgebied op schaal 1/5000. Op deze 
overzichtskaart zijn enkel de evaluatiegegevens ingetekend.

Uit de inventarisatie en evaluatie komt duidelijk de relatie 
naar voren tussen het biologisch milieu/landschap enerzijds en 
de geografische indeling anderzijds.
In de alluviale streek in het oosten van het gebied vinden we 
vnl. vochtige tot natte weilanden met veel sloten en/of 
microreliëf en talrijke bomenrijen. Deze weilanden (en enkele 
hooilanden) zijn veelal nog soortenrijk en hebben zeker een 
(potentiële) waarde voor natuurbehoud en -ontwikkeling. Ook in 
de bodemsamenstelling uit dit verschil t u ssen 
zandstreek/alluviaal gebied en het biologisch milieu zich 
duidelijk (zie par 3.2).
Het noord-westelijk deel van het ruilverkavelingsgebied 
behoort eveneens tot het alluviale gebied. De hoge waarde van 
deze zone wordt gevormd door de aanwezige bospercelen 
gecombineerd met een aantal greppels. Het verschil in de 
bodemsamenstelling met de zandstreek is hier minder 
uitgesproken, omdat het hier waarschijnlijk een overgangszone 
betreft.
Op de zonatiekaart (fig. 7), werden deze alluviale zones 
allemaal tot A- of B*-zone benoemd. Het gaat immers om 
vegetaties met een hoge huidige biologische waarde, met grote 
potentiële mogelijkheden voor natuurontwikkeling en met een 
gunstig abiotisch milieu ter ondersteuning (zie par 4.1).
De drogere zandstreek bestaat overwegend uit akkerland en 
droge weilanden, naaldhout- en populierenaanplanten van het 
drogere type en plaatselijk veel bomenrijen. Afhankelijk van 
de densiteit en waarde van deze elementen betreft het B*-, B- 
of C-zone.
Beide entiteiten vullen elkaar aan: in de alluviale zones 
krijgen vooral soorten en biotopen van waterrijke milieus kans 
tot ontwikkeling, in de droogste delen van de zandstreek deze 
van voedselarme droge zandige bodems. Tussen beide uitersten 
in bevinden zich talrijke overgangen.
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4.3. Toekomstige inrichting

4.3.1 Doel

De inrichting geeft een beeld van de na te streven landschaps- 
en biologische structuur van het ruilverkavelingsblok vanuit 
natuur- en landschappelijk oogpunt.
In het toekomstige inrichtingsplan wordt een ecologische 
hoofdinfrastructuur voorgesteld. Deze hoofdinfrastructuur 
bestaat uit elementen die deel uit maken van het 
landschapsecologisch netwerk; het vormt als het ware de 
ruggegraat van het landschap en doorkruist het hele 
ruilverkavelingsblok; het is het netwerk dat zonder probleem 
op schaal 1/25000 te tekenen is. Dit netwerk dient minimaal 
gerealiseerd te worden opdat kansrijke ontwikkelingen nog 
mogelijk zouden zijn voor natuur en landschap.
Verder worden de mogelijkheden tot het realiseren van een 
bijkomende infrastructuur weergegeven. Deze bijkomende 
infrastructuur bestaat uit elementen die zorgen voor de 
plaatselijke verdichting van het ecologisch web. Deze 
bijkomende infrastructuur bevindt zich hoofdzakelijk in de A-, 
B*- en B-zones. Het is vooral de bijkomende infrastructuur die 
de eigenheid van het landschap, d.i. het kleinschalige 
knotwilgenrijke landschap, bepaald. Het realiseren van de 
bijkomende infrastructuur is dus even belangrijk als het 
realiseren van de hoofdstructuur.

4.3.2 Achtergronden van het inrichtingsplan

Het plan wordt uitgevoerd per blok op schaal 1/2500. Een kaart 
op schaal 1/5000 geeft enkel een overzicht van de ecologische 
hoofdinfrastructuur. De kaarten op schaal 1/2500 tonen de 
konkrete uitwerking naar de inrichting van het gebied.
De legende van het inrichtingsplan bestaat uit 2 luiken:

-in het eerste luik wordt het onderscheid tussen de 
hoofdinfrastructuur en de bijkomende infrastructuur 
weergegeven aan de hand van een aantal symbolen;
-het tweede luik handelt over verschillende 
ontwikkelingsmodellen, die door de symbolen A,...T op de 
kaart weergegeven worden.

Een eventuele mogelijkheid om de hoeveelheid natuur te 
vergroten is het aanleggen van "wendakkers" in de 
akkergebieden (zie onderstaand schema). Deze mogelijkheid werd 
niet specifiek op de inrichtingskaarten aangeduid. Voor de 
landbouwers betekent dit geen groot verlies aan oppervlakte, 
omdat ze vaak problemen ervaren hun grote landbouwwerktuigen 
te wenden in de perceelshoeken. Hierdoor kunnen deze hoeken 
ingevuld worden met bos, struweel of moeras (met open w a t e r ) , 
alnaargelang de situatie fi). Deze methode zou minstens 
plaatselijk op experimentele basis kunnen uitgevoerd worden.

naar: TIJSKENS 4 
VERLINDEN 1980

*
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Typering van de hoofd- en bijkomende—infrastructuur
* De elementen die behoren tot de hoofdstructuur en te 
behouden zijn op de aangeduide plaats en de elementen dxe tot 
de bijkomende infrastructuur behoren en te behouden zijn op de 
aangeduide plaats, hebben een hoge huidige biologische waarde 
en/of een goede ontwikkelingsgraad. Ze dienen als dusdanig 
bewaard te blijven op de plaats waar ze zich bevinden (ze zijn 
vaak niet zomaar vervangbaar) . Soms vertonen deze structuren 
minder goed ontwikkelde delen. Het is dan aan te bevelen aan 
deze "hiaten" extra aandacht te besteden en deze structuren 
verder te ontwikkelen. Dit wordt op de kaarten geaccentueerd 
met volle en gestippelde pijlen.
Enkele voorbeelden verduidelijken deze zienswijze.

Als eerste voorbeeld vermelden we de biologisch zeer belangrijke percelen. Deze vinden we vnl. 
in de A-zones en zij zijn op de kaart volledig ingekleurd met . Dit betekent dat zij een 
specifieke soortensamenstelling hebben, die niet zomaar op een andere plaats te hercreëren is 
(bv. vochtige soortenrijke weilanden, alluviaal bos met voorjaarsaspect).
Een tweede voorbeeld van structuren die tot de hoofd- of bijkomende infrastructuur behoren en 
te behouden zijn op de aangeduide plaats, zijn de goed ontwikkelde houtkanten en bomenrijen 
langs wegen. Dit inpliceert dat de desbetreffende wegen behouden blijven. Indien de ligging 
van een desbetreffende weg toch dient gewijzigd te worden, rijzen er problemen voor het 
realiseren van de hoofdinfrastructuur op die plaats en is verder overleg noodzakelijk. In 
dergelijk geval dient in de uiteindelijke structuurplanning nagegaan te worden of het 
verplaatsen van de weg opweegt tegen een eventueel verlies van de landschappelijke en 
biologische waarden langs de huidige weg.

Het verschil tussen beide klassen is dat het ofwel over de 
hoofdstructuur gaat ofwel over de bijkomende infrastructuur. 
Het realiseren van beide klassen is prioritair.

* Een volgende eenheid uit de legende geeft de elementen weer 
die tot de hoofdinfrastructuur behoren en gerealiseerd dienen 
te worden, waarbij de exacte plaats minder belangrijk is. Bij 
het eventueel kiezen van een alternatieve plaats dient men 
erop te letten dat de verbindingsfunctie van het 
desbetreffende landschapselement behouden blijft. Een 
voorbeeld van zo'n alternatief is een nieuwe perceelsgrens, 
waarlangs een houtkant of bomenrij ontwikkeld wordt, zodanig 
dat de verbindingsfunctie in de hoofdinfrastructuur niet 
verloren gaat.
Meestal zijn de structuren in de huidige situatie zwak of niet 
ontwikkeld, zodat ze praktisch steeds dienen ontwikkeld te 
worden.

Een voorbeeld van een element dat we aldus gekarteerd werd, zijn de hoofdontwateringsgrachten. 
De plaatsalterna1 1even betekenen in dit geval dat er b.v. een kleine wijziging in het traject 
plaats heeft. De hoofdontwateringsgrachten spelen wel een belangrijke rol in het realiseren 
van een ecologische hoofdinfrastructuur. Ze kunnen door een goede structurering er 
ontwikkeling een optimale functie krijgen voor het biologisch en landschappelijk milieu. 
Konkreet betekent dit dat door aanleg van bomenrijen (1- of 2-zijdig), moerasstroken, e.d. de 
biologische en landschappelijke waarde van deze elementen nog in belangrijke mate kan toenemer 
(MAELFAIT 1990).

Het realiseren van deze elementen is eveneens prioritair. *

* Een volgende legende-eenheid behoort tot de bijkomende 
infrastructuur en kan als surplus gerealiseerd worden op de 
aangeduide plaats of alternatieve plaats. De zo gemarkeerde 
landschapselementen hebben als functie het netwerk te 
verdichten. Vaak geven zij verschillende alternatieven weer,
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waarvan één of meerdere gekozen kunnen worden.
Hoewel het creëren van aldus aangeduide structuren minder 
prioritair geacht wordt dan de 3 vorige, dringen we er toch op 
aan zoveel mogelijk van dergelijke structuren te realiseren.

Milieukwalitatieve aspecten
Zoals eerder vermeld, wordt in deze studie geen onderzoek 
verr^c l̂t naar de specifieke milieukwalitatieve aspecten (zie 
par. 2).
H e e l  k o r t  w o r d t  de  p r o b l e m a t i e k  v a n  de 
oppervlaktewaterkwaliteit even aangehaald.
Vervuiling van het oppervlaktewater is in hoofdzaak afkomstig 
van te sterke bemesting op landbouwgronden; rioolwaterlozingen 
doen zich weinig of niet voor binnen de blokgrens.
Het belang van moerasstroken en rietpercelen ligt erin dat zij 
een zuiverende werking hebben op het water in de grachten. 
Deze helofytenfilters kunnen immers de fosfaten en nitraten 
voor een gedeelte uit het water verwijderen.
Dergelijke maatregelen volstaan echter niet voor het
garanderen van een goede waterkwaliteit in het
hcofdontwateringssysteem en zeker niet om periodieke pieken 
van vervuiling op te vangen. Daarom is het noodzakelijk enkele 
waterpartijen te isoleren van het hoofdontwateringssysteem. 
Waterpartijen met een goede kwaliteit verhogen immers in 
soerke mate de diversiteit van het biologisch milieu. Door het 
afdammen van bepaalde grachten (zie bijlage 2, blok 4) en het 
instandhouden van drinkpoelen komt men tegemoet aan deze wens 
en zorgt men dat de leefgebieden voor amfibieën, insecten, 
watervogels, e.d., die hogere eisen stellen aan
waterkwaliteit, bewaard blijven.

Waterkwantiteit

De vlakvormige percelen van het inrichtingsplan bestaan voor 
een belangrijk deel uit vochtige graslanden en vochtige 
bossen. Beide zijn vooral in de A en A/B* zones gelegen. Het 
behoud van de biologische waarde van deze biotopen kan enkel 
wanneer het huidige grondwaterpeil kan behouden blijven. In 
deze zones zal drainage (inclusief uitdiepen of bemalen van 
greppels en grachten) zeer nadelige gevolgen hebben voor het 
biologische milieu.

Ontwikkelingsmodellen

Een tweede 
weergave van een 
selektie op basis

luik van de kaartlegende bestaat uit de 
aantal ontwikkelingsmodellen A - T (beperkte 
van eigen bevindingen en MAELFAIT 1990) .

De reden voor het gebruik van deze modellen is dat we naar een 
zo groot mogelijke variatie streven. Het aanleggen van bv. 
m L r a s -  en ïuige stroken, dichte houtkanten, is zeer
belangrijk voor het floristisch en f a u m s t i s c h  leven in een
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agrürisch ^ n d  schap. Dj°r VOo®gesteiataloentwikkelingsmodlllen 

d i i e ^ e n  gSdiêntrijk9 en daardoor biologische rijk 

milieu gecreëerd.

Het kiezen van een specifiek ontwikkelingsmodel is 
moeiliik en vrij subjectief. Dit impliceert dat het aangegeven 
model een voorkeur en aanbeveling is en er ook andere modellen 
qeschikt zijn. Ook kombinaties van verschillende modellen _ zi]n 
vaak mogelijk en soms zelfs aan te bevelen, daar de variatie 
hierdoor sterk vergroot. Bij het toekennen van een specifiek 
model werd rekening gehouden met de huidige toestand. Betreft 
het bv. een waterrijk gebied, dan zal in het voorgestelde 
model het creëren van moerassige stroken frequent optreden.

Verder dient nog aangestipt dat ook het aanbrengen van een 
zekere variatie t.a.v. het greppelprofiel aan te bevelen is om 
de verscheidenheid van het aquatische milieu te verhogen.

Ontwikkelingsmodellen in de natte sfeer
De ontwikkelingsmodellen F, G en G* betekenen een verbreding 
van de sloten. De breedte van de aan te leggen stroken is 
recht evenredig met de breedte van de sloten; als vuistregel 
kan eenzelfde grootteorde in breedte van moerasstroken en 
sloten.aangewend worden. Daar waar een grote breedte gewenst 
is, wordt dit aangeduid in bijlage 2.
Naargelang de diepte van deze bijkomende oeverzones kan men de 
ontwikkeling krijgen van

ofwel een 'natte oevervegetatie': goede mogelijkheden
voor Riet en andere helofyten;
ofwel een 'droge oevervegetatie': interessante kruid-
en/of houtachtige vegetatie.

In de alluviale gebieden en voor de hoofdontwateringsgrachten 
zal de voorkeur uitgaan naar de natte oevervegetatie, waarbij 
de verlaging zo uitgevoerd wordt dat het gemiddelde
winterwaterpeil nabij of iets boven het maaiveld ligt. Deze 
verbreding moet niet alleen gezien worden per individueel 
profiel maar ook op de gehele landschapsschaal; dus in het 
gehele netwerk van sloten van het landbouwgebied. Het zijn
immers deze sloten die één van de weinig overgebleven
natuurlijke of half-natuurlijke elementen vormen in het 
cultuurlandschap. Doordat ze onderling verbonden zijn, spelen 
de waterlopen een grote rol bij het realiseren van een
ecologisch netwerk; zowel de waterloop als de oevers zijn in 

1990)^Pe gesch '̂5ct voor zich verspreidende organismen (MAELFAIT

Door het creëren van dergelijke moerassige stroken, ontstaat 
als het ware een bufferzone t.o.v. de aangrenzende akkers of 
weilanden. Het heeft ook een positief effect op de 
waterkwaliteit van de grachten (zie milieukwalitatieve 
aspecten).
Model I is minder geschikt voor het creëren van moeraszones 
omdat de beschaduwing te groot is voor een goede ontwikkeling 
van moerasplanten. Dit impliceert ook dat voor het ontwikkelen
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van de modellen G of G* met-
voorkeur aan de noord- tot oostzijde*2 bo® enr^  bi0
de huidige situatie anders is D hf ^ ? ? le<=ld wordt (lndi®n
behouden). 1S' bll^ft de2e natuurlijk

de" naatntea l s?llr e n ^ J J t  ° omda? e ï e V z ï V ' d  ° ° ^ u i k t  in
U e £ st behouden blijft (vooral bij model B) en anderzijds de

g ê a S Ï  worS?. Van moerassi9e stroken hier minder prlolltalï

Ontwikkelingsmodellen in de droge sfeer

Op plaatsen waar de bodemvochtigheid minder uitgesproken is, 
zal meer gebruik gemaakt worden van de ontwikkelingsmodellen 
A, B, C, D, E, L, T, T .

De ontwikkelingsmodellen A en B slaan vaak op bestaande 
situaties. Het behoud van dubbele bomenrijen is zowel vanuit 
landschappelijk als vanuit biologisch oogpunt in sterke mate 
aan te bevelen.

Bij de modellen D, E en K zal, door het aanleggen van de ruige 
of grazige berm, een bufferzone ontstaan t.o.v. aanpalende 
akkers of weilanden. Deze bermen kunnen door een ondiepe 
greppel afgescheiden worden van de akkers (of weilanden) . Dit 
bemoeilijkt het terug inpalmen van de bermen voor maisteelt en 
andere landbouwactiviteiten. Dergelijke kruidenrijke bermen 
fungeren niet enkel als bufferzone. In tegendeel, zij vormen 
een specifiek biotoop voor bepaalde plante- en diersoorten. 
Bij een normaal bermbeheer hebben zij door hun rijkdom aan 
opvallende bloeiende planten ook een belangrijk esthetisch 
effect.

Model J is ook gebaseerd op hoger vermeld principe, doch het 
gaat hier om een braamstruweel. Deze situatie doet zich voor 
op enkele plaatsen in het ruilverkavelingsgebied en dient de 
nodige ontwikkelingskansen te krijgen, omdat dergelijke 
braamstruwelen belangrijke broed- en fourageerbiotopen vormen 
voor diverse zangvogels.

Modellen Ha en Hb beschrijven één bepaalde situatie in het 
ruilverkavelingsblok. De aanwezige talud vormt een potentieel 
zeer. belangrijke gradiënt.

Aanvullende opmerkingen i.v.m. de bomenrijen en soortkeuze

De opgaande begroeiing werd door STABO SeKarteerd en 
beoordeeld m.b.v. een waardermgscode (fysische en 
landschappelijke waardering) ■ Deze waardering stemt niet 
altijd overeen met de 'biologische' of 'natuurhistorische'

Voorbeelden^hiervan^zi^n: bSgezonde^ 'en landschappelijk hoog

gewaardeerde Canadesegeringe biologische waarde, terwijx
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landschappelijk laag ïakter 1s t U K ^ v o o r  slootkanten in
multinetvis (notabene erg ^ a k t e r i s t i e k  voor ^  zekere

bepaalde delen van het o sJudlve9“ V paalde zangvogels en 

i ^ s ec?«? Dit”geldt in nog sterkere mate voor de hakhoutkanten

landschappelijke^3 waarde S  . ^ ^ d e ^ h a g T  teker 
wanneer de kanten pas gekapt zijn, maar zelfs ook in 
hoogteklasse 2. Dit terwijl de Els toch een boom is met een 
relatief trage diktegroei, een fraai silhouet, en 
onmiskenbaar ecologisch belang, die bovendien het u.nie^® 
voordeel bezit om taluds zelfs onder zomergrondwaterpeil te 
kunnen fixeren. Deze bomenrijen krijgen op de evaluatiekaart 
dan ook de waardering 'goed ontwikkeld landsdhapselement , 
waardoor hun biologische waarde wordt benadrukt.

Ook aftakelende bomen hebben een belangrijke biologische 
waarde omwille van de rijke zwammenflora en het voorkomen van 
vele soorten insekten en andere ongewervelden die op hun beurt 
een voedselbron vormen voor talloze vogelsoorten. De holten 
die eventueel in de bomen ontstaan worden opgezocht door 
ondermeer mezen, gekraagde roodstaarten, spechten, steenuil, 
vliegenvangers en bepaalde vleermuizen.

Wat de boomsoorten betreft kan men voor onderhavig gebied 
grosso modo stellen dat hun belang toeneemt volgens 
onderstaand schema:

Canadese populier Ruwe berk Zwarte Els (1)
Es Opgaande (knot)wiIgenrijen

en lage hakhoutkanten van
wilg

Iep Gelderse roos(l)
Ratel- Vuilboom (2)
populier Zomereik (2)

(1) voor aanleg vooral in de natte sfeer

(2) voor aanleg vooral in de droge sfeer

Bomen die deel uitmaken van een rij hebben echter een grotere 
landschapsecologische betekenis dan een identieke geïsoleerde 
boom; vooral dubbele bomenrijen krijgen een hogere 
landschapsecologische betekenis toegekend. Ook gemengde 
b o m e n r i j e n  of h a k h o u t k a n t e n ,  m e t  g e v a r i e e r d e  
soortensamenstelling, zijn ecologisch belangrijker. Dit wil 
echter niet zeggen dat men al de aan te leggen of te 
ontwikkelen bomenrijen een gevarieerde bomensamenstelling moet 
geven. Het typische voor Eksaarde zijn juist de 
knotwilgenrijen en elzenkanten.
Bomenrijen waaronder zich bovendien een struiketage bevindt
zijn eveneens ecologisch belangrijker. Hieronder komt in het
s udiegebied af en toe Wijfjesvaren voor, sporadisch ook wel
eens Gewone salomonszegel. Dit zijn relicten van de vroeger
minder voedselrijke situatie, typisch voor deze zandstreek.

Ï ^ V o L f - VarV hleruit ,\s verbreiding van deze soorten in de
betekenis van Hp 7 ^ C Wa.t de functionele ecologische
betekenis van deze landschapselementen illustreert.
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Het inrichtingsplan bestaat uit:
overzichtskaart op schaal 1/5000 met enkel de ecologische hoofdinfrastructuur.

- kaarten per blok (schaal 1/2500) met de konkrete 
uitwerking van het inrichtingsplan (bijkomende + 
hoofdinfrastructuur).
— aanvullende detailbesprekingen per blok zijn terug te 
vinden in bijlage 2.

Het ̂ inrichtingsplan geeft een beschrijving hoe de toekomstige 
inrichting eruit kan zien vanuit natuur- en landschappelijk 
oogpunt. De^ krachtlijnen van dit plan liggen vanzelfsprekend 
in het realiseren van de ecologische hoofdinfrastructuur. Deze 
structuren zullen de ruggegraat vormen van het toekomstige 
landschap.
Ter ondersteuning van dit netwerk is het broodnodig dat de 
bijkomende infrastructuur gerealiseerd wordt. Zoals eerder 
vermeld, is dit het meest noodzakelijk in de A-, B'- en de B- 
zones. Deze bijkomende infrastructuur bepaalt immers vooral de 
eigenheid van het landschap. Voor de A-zones wordt weerom de 
link gelegd tussen de aanwezigheid van hoge natuurwaarden, de 
specifieke abiotische kenmerken (alluviaal gebied) en het 
noodzakelijk inrichten van bijkomende infrastructuur om de 
natuur- en landschapswaarden in stand te houden en/of te 
ontwikkelen.

Om een idee te krijgen van de omvang van de voorgestelde 
inri ' ' ' ' È ’ ’,Jnvormige en de oppervlakte

Tabel 2 geeft dit bondig en bij benadering weer. Voor een 
omzetting van de gemeten lengtetrajecten naar een schatting 
van de betrokken oppervlakte werd een gemiddelde breedte van 
2m genomen. Mogelijk is dit een onderschatting, maar de 
auteurs achten het een realistisch getal omdat in deze breedte 
b.v. wel de moerassige stroken en bomenrijen vervat zijn, maar 
b.v. niet de eigenlijke waterlopen, beekjes, paden, wegen e.d. 
Deze laatste hebben immers geen echte rechtstreekse functie 
t.a.v. het landschap of het biologisch milieu. Voor b.v. 
knotwilgenrijen tussen percelen is 2m overigens eerder breed; 
een belangrijk deel van de lijnvormige elementen bestaat uit 
dergelijke rijen.

Uit tabel 2 blijkt dat het inrichtingsplan 2,4 % van de totale 
oppervlakte voorsteld als ecologische hoofdinfrastructuur. Een 
derde hiervan bestaat uit vlakvormige elementen.
Het is echter niet voldoende enkel belang te hechten aan de 
hoofdinfrastructuur. Bekijken we even het zoneringsplan dan 
zien we dat in de A-, B*- en B-zones het realiseren van (op z'n 
minst een deel van) de bijkomende infrastructuur, en zeker van 
de daarin opgenomen lijn- en puntvormige elementen, een 
absolute noodzaak is. De bijkomende infrastructuur neemt 
ongeveer evenveel oppervlakte in als de hoofdinfrastructuur. 
Het relatief hoge aandeel vlakvormige elementen in deze

van
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bijkomende infrastructuur hangt vooral samen met het voorkomen 
van bosjes in de A/B* zones.

Tabel 2: Weergave van de voorgestelde inrichting in lengte, 
oppervlakte en procentuele eenheden.

Tabel 2

Hoofdinfrastr. 

lengte oppervl. X

Bi jkomende infrastr. 

lengte oppervl. X

Totaal

Lijnvormige

elementen 131km471 26ha29a40ca

<*)

1,6X 106km164m 21ha23a20ca

(*)

1,3X 237km635m 47ha52 2,97

Vlakvormige

elementen 13ha69a44ca 0,8X 14ha93a81ca 0,9X 28ha63a25ca 1,77

39ha98a84ca 2,45 36ha17a1ca 2,2X 76ha16a85ca 4,67

(*) oppervlakte is berekend a.h.v. lengte; elk element werd een breedte van 2 m toegekend
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Tabel 3 geeft bij benadering de procentuele bijdrage van de hoofd- en bijkomende infrastructuur per zonetype.
Uit deze tabel blijkt dat in de A-zones een zeer belangrijk 
deel (meer dan de helft) van de oppervlakte wordt ingenomen 
door vlakvormige elementen, wat logisch is gezien de definitie 
van een A-zone. Overigens^ zijn de meeste vlakvormige elementen 
gesitueerd in de A en A/B zones, zodat de volledige realisatie 
van deze zones de bescherming van het gros van de vlakvormige 
elementen inhoud.
In de B- en B -zones ligt de verhouding anders en gaat het 
belang vooral uit naar de realisatie van de lijnvormige 
elementen, waarbij het aandeel van de hoofd- en bijkomende 
infrastructuur ongeveer even groot is.
Uit de tabel blijkt tevens dat de C-zones een relatief hoog % 
van de bijkomende infrastructuur bevatten, wat op het eerste 
zicht in strijd lijkt te zijn met de omschrijving van dit 
zonetype. Deze getallen moeten echter gerelativeerd worden 
vanwege de gevoelig grotere oppervlakte van de C-zones t.o.v. 
de rest. Wel kan gesteld worden dat het realiseren van de 
bijkomende infrastructuur minder prioritair is dan de 
hoofdstructuur en dan de bijkomende infrastructuur in de 
overige zones. Bij de uitwerking van het structuurplan dient 
het al dan niet opnemen van elementen van deze bijkomende 
infrastructuur in de C-zones wel geval per geval opnieuw 
bekeken te worden, omdat het b.v. toch gaat om een aantal 
bospercelen en kleine landschapselementen.
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A-zone A/B*-, B** 
B-zone

C-zone Totaal

Hoofdinfrastructuur

lijnvormige
elementen

0.3 0.7 0.6 1.6

vlakvormige
elementen

0.7 0.1 — 0.8

Bijkomende infrastructuur

lij nvormige 
elementen

0.1 0.6 0.6 1.3

vlakvormige
elementen

+ 0 0.5 0.4 0.9

Totaal 1.1 1.9 1.6 4.6

Oppervlaktes van de zones: 
A-zones 
A/B*-, B*-, 
C-zones

: + 90 ha 
B-zones: ± 780 ha 

: + 900 ha
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4 '3 '4 y°Q.rstellen voor de realisatie v an het inrichtingsplan

He)* r'/a.n mogelijkheden voor het realiseren van het 
voorgest 1de inrichtingsplan behoort niet tot deze opdracht. 
Wel zijn we zo vrij enkele aanbevelingen te doen.

In Pl^ aï:f d !en1? aangestipt dat een belangrijk deel 
van het voorgestelde inrichtingsplan kan bereikt worden door 
de rea isa ie van het gewestplan. De hierop aangeduide natuur- 
en reservaatzones bevatten een belangrijk deel van A en A/B* 
zones, zodat de realisatie hiervan een logische stap is. Ook 
is het logisch dat in de agrarische zones met landschappelijk 
belang de nadruk ligt op het behoud van de vele kleine 
landschapselementen en bosjes.

Het behoud^  ̂van een aanzienlijk deel van houtkanten en 
knotwilgenrij en  ̂ is noodzakelijk. Het meest geëigende 
instrument om dit behoud op langere termijn te garanderen is 
opname in openbaar domein. Dit geldt ook voor het behoud van 
de meest waardevolle graslanden.
Uit_vorige paragraaf is het duidelijk geworden dat voor een 
optimale realisatie van de natuurbehouds- en landschapsinbreng 
meer dan 2 % van de totale oppervlakte nodig is. De realisatie 
van de 2 % maatregelen van landinrichting is dan ook een 
noodzakelijk minimum.
Prioritair op te nemen in het openbaar domein zijn:

- de waardevolle graslanden (zie bijlage 2 en par. 
4.3.5)
-het geheel (of nagenoeg het geheel) van de lijn- en 
puntvormige elementen van de A- en B’-zones (zowel hoofd
als bijkomende infrastructuur)

een belangrijk deel van de lijn- en puntvormige 
elementen uit de B-zones (zowel hoofd- als bijkomende 
infrastructuur)
- een groot deel van de hoofdinfrastructuur uit de C- 
zones (deze gelegen langs belangrijke verkeersassen is 
vanwege het lagere biologische belang niet prioritair 
voor opname in openbaar domein)

De bossen opgenomen in de hoofd- of bijkomende infrastructuur 
zijn vaak in gebruik en/of beheer ten behoeve van de jacht. 
Als dusdanig is hun voortbestaan veel minder afhankelijk van 
een opname in openbaar domein en kunnen zij geheel of 
gedeeltelijk in privébezit blijven. Een uitzondering hierop 
zou het bos zijn dat, indien de suggestie in bijlage 2 (blok 
1) opgevolgd zou worden, ten noorden van het huidige blokgrens 
van vermeld blok gelegen is.

T.a.v. een belangrijk deel van de graslanden uit de A-zones 
kan gekozen worden om, in plaats van ze in het openbaar domein 
op te nemen, ze via beheersovereenkomsten te beschermen (zie 
par 4.3.5). In voorkomend geval kunnen ook de tussenliggende 
of aanpalende lijn- en puntvormige elementen deel uitmaken van 
deze beheersovereenkomsten (hierdoor komen meer middelen vrij 
elders in het ruilverkavelingsblok) .
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Het is ook duidelijk dat schermbeplantingen r°n̂  gehouwen 
boomgaarden, e.d., hoewel zij wegens hun v i suele impact als te 
behouden zijn aangeduid, niet in het openbaar domein dienen

opgenomen te worden.

In vorige paragraaf werd de gemiddelde breedte van de 
lijnvormige elementen op 2 m geschat. Dit is natuurlijk 
slechts een indicatief getal. Het is echter wel realis isc 
omdat voor het onderhoud van lijnvormige elementen, die in 
openbaar domein en tussen privépercelen gelegen zijn, niet 
noodzakelijk een strook dient voorzien te worden voor 
o n d e r h o u d  (dit g e l d t  o o k  v o o r  b . v .  h e t  
hoofdontwateringsstelsel) . Het is immers veel meer aangewezen 
erfdienstbaarheden op de aanpalende percelen op te leggen 
(b.v. tweejaarlijks toegang in de winter) zodat het beheer van 
daaruit kan gebeuren.

4.3.5 Beheersproblemen en mooeliike oplossingen

Een belangrijk probleem dat in de ruilverkaveling Eksaarde kan 
optreden, is het onderhoud van de typische knotwilgenrijen.

Een belangrijke afnemer van de produkten van de 
knotwilgen en de wilgetenen is een bedrijf dat in de streek 
gevestigd is. Dit bedrijf is economisch rendabel en is door 
zijn werking voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de 
instandhouding van de streekeigen knotwilgenrijen en
wijmenteelten. (In heel Vlaanderen zijn nog slechts 3
bedrijven die hierin handelen).

Naar analogie met de situatie in Nederland, zou men het 
beheer van de kleine landschapselementen kunnen overdragen aan 
een instantie die nauwe banden heeft met de jagersvereniging. 
Ook in Eksaarde kan deze methode vooruitzichten bieden, omdat 
nu reeds een aantal bospercelen ten behoeve van de jacht in 
stand gehouden en als wildbosjes beheerd worden.

Een andere oplossing bestaat erin de plaatselijke (in de 
direkte omgeving) bewoners het onderhoud van de knotwilgen 
e.a. kleine landschapselementen te laten uitvoeren. Vanuit de 
kant van deze mensen bestaat er zeker interesse (dit blijkt 
uit .gesprekken ter plaatse) , eens te meer daar de produkten 
als rijs- of brandhout gebruikt kunnen worden. Dergelijke 
werking moet echter aangemoedigd en gecoördineerd worden. Wil 
men op lange termijn een gunstig resultaat verkrijgen, dan is 
het noodzakelijk dat er ook een controle uitgevoerd wordt. De 
coördinatie kan gebeuren door de lokale overheid, die de 
landschapselementen in eigendom krijgt, of kan ook gebeuren 
d o o r  l o k a l e  n a t u u r -  en l a n d s c h a p s v e r i n i g i n g e n ,  
jachtverenigingen, e.d. De v.z.w. Durme heeft reeds laten 
blijken dat zij, indien de overheid dit wenst, bereid is deze 
taak geheel of gedeeltelijk op zich te nemen.
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Een ander beheersprobleem is het maaibeheer van bennen, ruige 
en moerassige stroken, het eventuele ruimen van sloten en het 
onderhoud van poelen. In dit geval is het aan te raden het 
beheer^ te laten uitvoeren door de samenwerking van 
overheidsinstanties (of eventuele andere landeigenaars) en 
natuurbehoudsverenigingen.

Het beheer van de graslanden opgenomen in de A-zones vergt 
speciale aandacht (zie ook bijlage 2). Het behoud van de 
waardevolste graslanden kan op lange termijn enkel 
gegarandeerd worden door ze in het overheidsdomein op te nemen 
en ze natuurtechnisch te laten beheren door b.v. een 
natuurbehoudsvereniging of, mits het opstellen van een 
duidelijk en strikt contract, door een lokale landbouwer. Voor 
het beheer van de overige graslanden in de A-zones kunnen de 
weilanden in agrarisch bezit blijven; het beheer wordt hier 
via beheersovereenkomsten gestuurd. Essentieel in het beheer 
van deze graslanden zijn lage bemestingsniveaus gecombineerd 
met (bij voorkeur) een hooilandbeheer en/of een extensief 
graasbeheer.
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5. Samenvattende discussie

Deze studie geeft een ruimtelijk ecologische benadering 
van het ruilverkavelingsblok Eksaarde met het oog op e. op ouw 
van het latere structuurplan. Hoewel een aa?t^ n *Spe°t®n 
het cultuurhistorische en recreatieve belang van “et. 
landschapsvisuele karakter en van de milieukwaliteit aan bod 
komen, worden zij niet afzonderlijk uitgediept. Deze studie 
volgt ook eerder een pragmatische aanpak waardoor b.v. een 
diepgaande literatuurstudie niet aan bod komt. ..
Op basis van een inventarisatie en evaluatie van vlak-, lijn
en p u n t v o r m i g e  l a n d s c h a p s e l e m e n t e n  w o r d t  he<_ 
ruilverkavelingsblok gezoneerd (landschapstypen) en wordt een 
toekomstige inrichting van het biologisch milieu voorgesteld.

Het gebied onder studie is een typisch voorbeeld van een 
oud agrarisch landschap, waarin de meeste spontane elementen 
reeds lang geleden terug gedrongen zijn tot de wegbermen, 
perceelsgrenzen,.... Deze perceelsgrenzen bestaan uit 
slootkanten en taluds, al dan niet met bomenrijen; vaak worden 
deze bomenrijen gevormd door de typische knotwilgen. Behalve 
deze smalle linten vinden we nog kleine bosjes en drassige 
graslanden, waarin de natuurlijke vegetatie-elementen binnen 
het cultuurlandschap overleven. Hoewel de invloed van het 
agrarische beheer op deze elementen zeer groot is, overleven 
op enkele plaatsen in houtkanten soorten als Salomonszegel, 
Bosviooltje, Valse salie.
Deze stroken en percelen hebben ook een grote waarde als 
uitwijkplaatsen voor allerlei dieren (insecten en andere 
ongewervelden, amfibieën, vogels, zoogdieren).
Al deze elementen samen vormen in het agrarisch gebied een 
netwerk, de zgn. ecologische infrastructuur. Het is deze 
ecologische infrastructuur die ervoor zorgt dat oude 
landbouwlandschappen in hun geheel een zekere ecologische 
eigenheid bezitten. Het inrichtingsplan geeft konkreet de 
uitbouw van een ecologische infrastructuur voor de 
ruilverkaveling Eksaarde.

Het inrichtingsplan geeft opties aan de verschillende 
zones, die in het gebied onderscheiden werden (zonatiekaart). 
Het realiseren van de specifieke opties van die zones zorgt 
bij het bepalen van de ecologische hoofdinfrastructuur dat 
naast behoudsaspecten ook versterkingsaspecten of 
uitbouwaspecten aan bod komen.

Realisatie van het voorgestelde inrichtingsplan 
impliceert dat men erin slaagt de biotoopwaarde van de A-zones 
te verhogen. Dit is zeer goed mogelijk door o.a. een 
regelmatig maaibeheer van de drassige graslanden en het 
ontwikkelen van moerasstroken, waardoor de floristische en 
faunistische waarden van de percelen in belangrijke mate zal 
toenemen.
Men dient eveneens de volledige ontwikkeling van de B* en B- 
zones te realiseren. Dit omvat o.a. het behoud en de uitbouw 
van het typische kleinschalige karakter van het landschap.
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ïnneeermidnimaa2l worden en daarenboven in de C-

rft 2al de , °°fdlnf5astructuur behouden/ontwikkeld
L t  rutlvfrv , •bll11°gisChe en landschappelijke waarde 

van het ruilverkavelmgsblok toenemen. Mits een degelijk

crhp mi VerkfJel^ng 2a'1'..deze toename, ook voor het biologische inilieu./ zelfs steirlc zijn.

Indien men slechts slaagt in:

Z kleinschaligheid van de B*- en de B-zones te
behouden en te ontwikkelen,
” de huidige biologische waarden van de A-zones te 
behouden ï.p.v. te verhogen (beheer wordt niet 
doorgevoerd),

— voor de C-zones minimaal de hoofdinfrastructuur te 
ontwikkelen;

zal dit leiden tot een evenwicht met de huidige toestand qua 
biologisch milieu en landschap.

In beide gevallen zal, bij het realiseren van een A-, B*- of B- 
zone,  ̂zowel de ̂ hoofd- als de bijkomende infrastructuur 
gerealiseerd dienen te worden. Wanneer enkel de 
hoofdinfrastructuur behouden/ontwikkeld wordt, zal het 
historisch gegroeide kleinschalige landschap teloor gaan 
(vooral in de B - en B-zones) en zal de biologische waarde van 
de desbetreffende zones in sterke mate afnemen.

Indien de opties voor de A-, B*- en/of B-zones niet
gerealiseerd worden, zijn er vanzelfsprekend zeer negatieve 
gevolgen voor de natuur- en landschapswaarden van de streek. 
Het biologisch milieu zal dan sterk aftakelen en van het 
typische kleinschalige karakter van het landschap blijft niet 
veel meer overeind.

Via diverse maatregelen (o.a. de zgn. 2 % regel, opname 
in openbaar domein, realisatie van de bestemmingen op het 
gewestplan) kan men de huidige mogelijkheden voor natuurbehoud 
en landschapszorg optimaal uitbouwen, zodat de ruilverkaveling 
niet enkel een betere economische exploitatie van landbouw 
nastreeft, maar duidelijk ook een rol speelt t.a.v. het 
landschapsbehoud en t.a.v. het behoud en zelfs het verbeteren 
van de biologische waarden van het landschap.
Konkreet betekent dit dat men tracht het voorgestelde 
inrichtingsplan volledig uit te voeren (d.w.z. volledige 
realisatie van A—, B — en B—zones en minimaal de realisatie van 
de hoofdinfrastructuur in de C-zones) waardoor de 
landschappelijke en biologische waarden van het 
rui1verkavelingsgebied Eksaarde zullen toenemen.
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BIJLAGE 1
B E S P R E K I N G  en EVALUATIE van de (relevante) KARTERINGSEENHEDEN:

opmerking : _

gnkele tamelijk ^P^esentatieve bossen (Va en Qs) in het 
noordwesten van het bestudeerde gebi >d niet te na gesproken 
zijn de^ mees e in et agrarisch c ibied verspreide relicten' _ , . ------v- -ijxcu versp
nogal fragmentair, m.a.w. ze bezitten niet—  . , , r • - ÛLCII m e t  de volledige samenstelling an het type. Sommige karteringseenheden werden 
aangedui me een , wijzend op de zeer goede ontwikkeling 
ervan en de hogere waardering die het daardoor verdient.

LEGENDE bij de bijhorende inventarisatie- en evaluatiekaarten 
(1/2500)

KARTERINGSEENHEDEN

Ae
B
Hc 
Hf 
Hf c 
H

Hpv

Kd
Kj
KI
Ks
Lhi
Lhb
Lsi
Lsb
Mr
Mrp
N
Pi
Pa
Qs
Sf
Sw
Sz
Uv

eutroof water (mét waterplanten) 
akker (BS : op zand enz...)
Calthion (soortenrijk vochtig grasland) 
Filipendulion (natte ruigte + moerasspirea) 
Filipendulion met Moesdistel
matig soortenrijk productiegrasland (graasweide) 
tot zeer soortenarm produktiegrasland 
vochtig grasland, overgangsvorm tussen Hc en Hp 
dijk
hoogstam-boomgaard 
laagstam-boomgaard 
voormalige spoorweg
vochtige populierenaanplant met ruigte
vochtige populierenaanplant met struiken
droge populierenaanplant met ruigte
droge populierenaanplant met struiken
rietland (vnl. sloten)
rietgrasvegetaties (vnl. sloten)
loofhoutaanplantingen
jonge naaldhoutaanplant
gesloten naaldhoutaanplant
zuur eikenbos
eutroof wilgenstruweel
wijmencultuur
gemengde opslag
buitenverblij f



nr 3
★inventarisatie en evaluatie

Aardeweg met goed ontwikkelde kruidenveaetatie• 
de bermen worden aekari-oa^  juuiaenvegewtie, 
grachten) 9 rteerd als: Kb + Ku ( + M r p” voor de

★inrichting

belanqrTike^ stan" deZ? lineaire structuur is een 

hoofdinfrastruktuur °rHet i s ^ a n " 11?  V a " ecologische

têd b ê h * u d te V "rharien b o V n r i j ï r » «  de" grachten

I n “ ' , ! !  DOT™ eU£% T °dcellen  die d it "°gelijk

f 1 ;

«XJL (Xa^T£li-U^C.<| j

r.r 4
* inrichting

Deze  ̂ relatief brede gracht behoort tot de 
hoofdinfrastruktuur. Voor de ontwikkeling zijn er 
eveneens een aantal mogelijkheden:

-de voorkeur gaat naar het gebruik van het model F 
(of E ) , waardoor het landschap open blijft;
-een ander optie is het ontwikkelen van een
houtkant, dit is te realiseren m.b.v.
ontwikkelingsmodellen G/G* (of D, C) ;
-of een kombinatie van beide vorige opties.

r.r 5
* inventarisatie en evaluatie

Weiland met microrelièf (= zwakke depressie en put)
* inrichting

Het behoud van dergelijke Strukturen en van het 
microreliëf is van belang voor zowel flora als fauna 
(tijdens de kartering werd deze depressie gebruikt als 
schuilplaats door een 3-tal hazen).

nr 6
*inventarisatie en evaluatie 

Mrp* / Kb(p,s,a) / Ko 
*inrichting

Deze gracht en houtkant hebben een huidige biologische 
waarde, die via natuurontwikkeling kan verhoogd worden. 
Zij vormen een deel van de hoofdinfrastruktuur en dienen 
als dusdanig bewaard en ontwikkeld te worden.
Dit kan bereikt worden door: _

—het verwijderen van het sluikstort uit de gracht 
-het verder ontwikkelen van de gracht en de 
houtkant m.b.v. het ontwikkelingsmodel G.



Bos met een grote populatie van Eenbes, wat uniek is 
voor Oost-Vlaanderen.
Eventueel zou hier een aanpassing van de blokgrens 
kunnen gebeuren, zodat diè bos in het openbaar domein 
zou kunnen opgenomen worden.



BLOK 2
ynrte omschrijving van hef hiny 
Deze blok wordt als B-zone 
hoofdinfrastruktuur wordt geklasseerd.

gevormd door 
elementen, o.a. een hoofdontwaterinascrracht- 
relatief waardevolle Strukturen,.!.? 9 h t '

De ecologische 
verschillende 

bestaande wegen,

aanvullende detailbesprekingsn

nr 1
★inventarisatie en evaluatie 

Mc*
Schuilplaats van o.a. fazant, kievit 

★inrichting ' haas

fjx t ,,. ® lem® nt vormt een onderdeel van de 
hoofdinfrastruktuur. Behoud van deze Strukturen is 
absoluut noodzakelijk zowel voor flora als fauna.
Voor de verdere ontwikkeling zijn er verschillende 
alternatieven:

bij ̂ voorkeur behoudt men het open landschap en 
ontwikkelt de grachtstruktuur volgens model F (E 
of L) .

—men kiest voor het aanleggen van een houtkant; 
dit kan volgens model G, D, C.

Opmerking: bij de ontwikkeling van dit element naar la 
(symbool op kaart 2.2) dient men rekening te houden met 
het aangrenzende maïsveld en een hierop afgestemd 
ontwikkelingsmodel te kiezen (bv. F of G) .

nr 2
i n v e n t a r i s a t i e  en evaluatie 

zie nr 1 
i n r i c h t i n g

zie nr 1

nr 3
i n r i c h t i n g

De inrichting van deze hoofdontwateringsgrachten laat 
veel mogelijkheden open: ontwikkelingsmodellen B, C, D, 
E, F, G, I. De voorkeur voor de ontwikkeling van deze 
gracht is tweeledig. Voor de zuidelijke helft kan model 
G/G* toegepast worden. Hierdoor ontstaat er een 
aantrekkelijk, vrij kleinschalig landschap. Voor de 
noordelijke helft gaat een lichte voorkeur naar model F, 
omdat de gracht dan 1 geheel vormt met het open 
landschap (gelegen aan de linkerzijde van de gracht) .

nr 4
i n v e n t a r i s a t i e  en evaluatie

Aardeweg met soorten als Grote weegbree, Perzikkruid, Melde , Witte klaver, Zilverschoon, Kropaar, Engels 
raaigras, Kamille en plaatselijk ook Gele waterkers en

Wolfspoot. . . .
De greppel langs het pad bestaat uit een verruigdevegetatie met o.a. Kleefkruid, Rietgras (PlaatseliDk dominant), Grote brandnetel, Hop, Akkerdistel, Rolklaver, Vogelwikke, Smeerwortei, Hennepnetel,



Haagwinde,... (Mrp*).
:hting
Bij de herinrichting van het landschap is het aan te 
bevelen dergelijke aarde paden niet alle te asfalteren. 
Dit geldt niet alleen voor deze specifieke situatie, 
maar voor alle aarde wegen die nog niet geheel verhard 
werden en nog een specifieke tredplantengemeenschap 
(Orde Plantaginetalia majoris) herbergen (zie bv. ook 
Blok 1 nr 3).

n r . 5
★inventarisatie en evaluatie

Kb (p,s,a), brede gracht omringd door een dubbele 
bomenrij; Ko 

*inrichting
Deze brede grachten vormen nog één van de laatste 
u i t w i j k p l a a t s e n  v o o r  s p e c i f i e k e  s o o r t e n  
(moerasvegetaties) . Vaak worden ze echter gebruikt als 
sluikstort.
Om het behoud van deze biotopen te verzekeren dient men 
het afval te verwijderen en de vegetatie spontaan te 
laten evolueren. De ontwikkeling in deze specifieke 
situatie kan gebeuren volgens het ontwikkelingsmodel I.

Opmerking
In deze blok is het historisch gebruik, om percelen in de 
hoeken af te bakenen met een hoogstammige boom, nog duidelijk 
waar te nemen.



blok 3
jfnrte om s c h r i jving van hpt- hi
De blok wordt als B-zone betiteld v,0h,i
deel (Olengracht) , dat A-zone is. ' behalve het noordelijkste 

aanvullende detailbesprekin^on 

nr 1 .
★inventarisatie en evaluatie 

Kb

.inrichtingb°menrljen U " en " omenteal volledig in maïsvelden.

tenC minste ekéé"nt v,an ^ e i d ï ^ k a n ? 6 iS. hel  aan te bovel“n 
ontwikkelen. Dit b i t e k e M  d «  « T  V  beh°uden te
maïsvelden tracht te beperken door F . inVlQfd van de

S S ® ? »  s  s
f ig. 6  + r>

KflVs

6

M fl

nr 2
*inventarisatie en evaluatie 

Hpx
*inrichting

Voor de inrichting van deze graslandjes zijn er 
verschillende mogelijkheden:

-ofwel behoudt men ze als graslanden en past dan 
ook een specifiek beheer toe (extensieve begrazing 
of hooilandbeheer);
-ofwel laat men ze samen met de tussenliggende 
strook spontaan ontwikkelen tot een 'wildbosje'.

nr 3

*inrichting
Het gaat hier om een zeer rustig hoekje dat een zeker 
faunistisch waarde heeft. Het behoud van de reeds 
aanwezige elementen en de verdere ontwikkeling zorgen 
ervoor dat deze plaats een volwaardig onderdeel wordt 
van de ecologische hoofdinfrastruktuur.
Dit kan bereikt worden door:

— verdere ontwikkeling van de houtkant (symbool a 
op kaart 3.2), volgens model D, G of C. (De 
voorkeur gaat hier naar model D of _ G en minder 
naar C, omdat de afscherming ten opzichte van het 
maïsveld in deze gevallen optimaler is) ,
- ontwikkeling van de sloot volgens model F,



hierbij kan eventueel een klein deel van de 
aardeweg gebruikt. worden voor de aanleg van een 
moerasstrook;
- het is aan te bevelen aan deze kant van de 
aardeweg (symbool c op de kaart 3.2) een berm met 
een soortenrijke kruidenvegetatie aan te leggen 
(model K) .

nr 4
* inventarisatie en evaluatie 

Ku* ( H f )
Aardeweg geassocieerd met een gracht
Voorkomende soorten zijn o.a. Engelwortel, Moerasspirea, 
Valeriaan, Heelblaadjes, Grote lisdodde, Wilgenroosje, 
Hennepnetel, Hop, Moesdistel, Grote brandnetel,
Honingklaver, Braam, Bijvoet, Vogelwikke, Pitrus, 
Smeerwortel, Witbol, Vlasleeuwebek, Speerdistel. 

♦ inrichting
De aardeweg maakt deel uit van de ecologische
hoofdinfrastruktuur van de B-zone.
Behoud en ontwikkeling van de gracht aan de ene zijde en 
ontwikkeling van een grazige berm aan de andere zijde is 
aan te bevelen. De geschikte ontwikkelingsmodellen zijn 
enerzijds een afwisseling van F, E en anderzijds model 
K.

nr 5
* inventarisatie en evaluatie

Qs, 5a: eikenbos bestaande uit zomereik van
hoogteklasse 3, de struiklaag bestaat uit Zomereik 
en Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Hazelaar 
5b: zeer dicht eikenbos bestaande uit Zomereik, 
die de vorm heeft van stoven.

In de omringende grachten en randen van het eikenbos 
komen soorten voor zoals: Mannetjesvaren, Smalle
s t e k e l v a r e n , Wijfjesvaren, Wolfspoot, Pitrus, 
Hennepnetel, Honingklaver, Braam.

*inrichting
Het bos maakt deel uit van de bijkomende infrastruktuur, 
en dient in zijn geheel behouden te blijven.

nr 6
♦ inventarisatie en evaluatie

Gracht en berm langs het pad aan het eikenbos; 
de begroeiing bestaat o.a. uit Braam, Brandnetel,

• Pitrus, Frans raaigras, Witbol, Munt, Kleefkruid, Hop, 
W i t t e  dovenetel, Valse salie, Veelbloemige 
salamonszegel, Bosandoorn, Wij f jesvaren, Grote lisdodde, 
Rietgras, Wilgeroosje.

♦ inrichting
Deze weg (samen met de berm) behoort tot de ecologische 
hoof dinf rastruktuur van de B-zone. Het is dus van belang 
dit pad, dat ook dienst doet als 'buffer' ten opzichte 
van de omringende akkers te bewaren en niet te 
asfalteren (zie blok 2 nr 4) .
Als ontwikkelingsmodel voor de gracht kan gekozen worden 
voor model E of eventueel voor model F.



inrichting

nr_JL
ü v e n t a r i s a t i e  en evaluatie 

Sf + Hfc* (+ M c’)

Tj+lAJUd-t- k  a ^ n . âJl

★inrichting
Het geheel maakt deel uit van de A-zone en van de 
ecologische hoofdinfr ->truktuur.
Het is noodzakelijk zulk een 'ongerept' oeverhoekje te 
vrijwaren voor de toekomst (behouden van specifieke 
planten en diersoorten gebonden aan vochtige en natte 
h a b i t a t e n ) .
Voor de inrichting van dit perceel zijn er drie elkaar 
aanvullende maatregelen:
- m e n  kan de gracht uitbreiden met een moerasstrook 
volgens ontwikkelingsmodel F (met symbool a aangeduid op 
bovenstaand schema)
- symbool b op bovenstaand schema duidt op de strook 
waar een zeggevegetatie behouden en ontwikkeld kan 
worden (m.b.v. specefiek maaibeheer, bv. 1 maal per 
jaar) .
- het wilgenstruweel kan men aan een spontane evolutie 
overlaten.

Het bosje maakt deel uit van de hoofdinfrastruktuur en 
dient als dusdanig behouden en/of ontwikkeld te worden. 
Het sluit eveneens aan op het aangrenzende privébos met 
w a t e r p a r t i j  ( d i t  is n i e t  b i n n e n  h e t  
ruilverkavelingsgebied gelegen) . Om tot een optimale 
ontwikkeling te komen, zal kleine bakstenen stort 
verwijderd dienen te worden, zodat de ondergroei opnieuw 
kansen krijgt.

nr 9
★inrichting



BLOK 4
Korte omschrijving van het blok
De blok bestaat uit een C-zone. De hoofdinfrastruktuur wordt 
geënt op de hoofdontwateringsgrachten en op bestaande wegen. 
Plaatselijk zijn er nog goed ontwikkelde lineaire elementen 
aanwezig.

Aanvullende detailbesprekincren 

nr 1
*inventarisatie en evaluatie 

Kb(s), langs sw
De bomenrij van het noordelijkste deel van de weg 
bestaat uit zeer jonge wilgenboompjes.

* inrichting
De weg, waarlangs deze bomenrij staat, maakt deel uit 
van de hoofdinfrastruktuur. Het pad heeft ook een 
recreatieve waarde (wandelpad van de vereniging Grote 
Routepaden) . Het is dus van belang deze bomenrijen te 
behouden en te ontwikkelen, zodat de visuele 
aantrekkelijkheid van het landschap bewaard blijft.
Om de landschappelijke waarde van het pad te verhogen 
kan men overwegen om langs beide zijden een bomenrij, 
bestaande uit eiken, aan te leggen. De keuze om hier een 
eikendreef te ontwikkelen wordt bepaald door het 
schralere karakter dat de vegetatie vertoont.
Naast deze recreatieve en landschappelijke functie van 
de sw, is er ook nog de historische waarde. Dit pad 
vormt reeds lang de verbinding tussen de 2 woonkernen en 
deze functie is tot op de dag van heden bewaard 
gebleven.

nr 2
♦ inventarisatie en evaluatie

Lichte depressie te midden van een groot 
weilandencomplex.

♦ inrichting
Bij de inrichting van het toekomstige landschap dient 
men deze zwakke depressies in de weilanden te behouden. 
(Dus deze weilanden mogen zeker NIET in akkerland 
omgezet worden).

nr 3
♦ inventarisatie en evaluatie 

■ H f
. Voorkomende soorten zijn o.a. Rietgras, Heermoes, Grote 

waterweegbree, Witbol, Melkdistel, Bastaardwederik, 
Driedelig tandzaad, Rolklaver.

♦ inrichting
Samen met de steenslagweg maakt deze sectie van de 
gracht deel uit van de hoofdinfrastruktuur. Behoud en 
ontwikkeling volgens model F is aan te bevelen.

nr 4
♦ inrichting

Het is aan te bevelen dit pad (aw) niet te verharden 
(zie blok 2 nr 4) .



onder de jonge

n£_Ü*inventansatie en evaluatie Lhb + H f
interessante ruigtekruidenveqetat-i* populierenaanplant. egetatie
[Voorkomende soorten zijn o a *.jonker _ (dominant), KoninginnekSd (do™^nant) ' Kale Moerasspirea, Witbol, ionae 5 d' Biezeknoppen,♦ inrichting ' 3°nge Schietende wilgjes. PP '
Een optie naar de toekomst •evolueren tot een streekeigen perceel te laten
Aanleg van een wat brlder»hoofdontwateringsgracht is ster? a m°erasstrook aan deaan te bevelen.

nr_6♦inventarisatie en evaluatie 
K b ( s ,a ,q) + Mr 

♦inrichtingDeze waterpartij maakt deel ,h +-hoofdinf rastruktuur. Met behmn , Van de ecol°gische G* kan men dit lineaire P Tan ontwikkelingsmodel ontwikkeling laten komen. element optimaal tot

_nr 1♦inrichtingDe zone tussen beide arar-h+-ö„hoofdinfrastructuur en kri-irrt-W°rdt| op9enomen in de natuurbehoud. Dit kan aerpai?, alzo de functie
afdammen van de noordelijke 1 gracht d°°r hetwaterpeil mogelijk is. Door rfp9,, 2odat een hoog
de bodemvochtigheid, worden de tSstnïiooendeenkel geschikt voor veilandcultuur De hSdint perce!enmaïsakkers zullen dus terua T- huidl9e aanwezige
graslanden. Langs de ingLïoten5\ dlenevn te W°rden in verhogen van het waterpeil opni,vve . / an' door het 
moerasstrook aangelegd worden/ e een hrede
Indien waterpeilverhoging in de noordeliike ararh-t-  ̂
daaraan gekoppelde grondwaterpeil^ g^ng ^ n Te
*“■«ietnA 19genvaen '°ne. "let haalb?ar is. Kan het behoud Tn herstel van een graslandenareaal en van natuurontwikkeling met gegarandeerd worden, waardoor
bekeken'wordenf Str°°k “  *  h°°««ructuur opnieuw moet



BLOK 5
nmschrilvi n g - ^ a n j y - T T ^  te danken aan het frequent 

Deze blok is B"20"6 ' °tikkelde bomenrijen en houtkanten. Er 
voorkomen van goed ontwik waardevolle biotopen in deze
bevinden zich ook enkele zeer

blok.

invullende de±ajJ^es£rekjjiagn 

*inventarisatie en evaluatie

laaate is totaal verruigd en wordt gebruikt als 
stortDlaats voorkomende soorten _ wijzen op  ̂ de 
verruiging,* o. a . Grote brandnetel (dominant), Haagwinde, 
Rietgras (sporadisch).

* inrichting van dergelijke «aterrijke depressies vormt

een zeldzaam en zeer waardevol biotoop, zowel voor flora 
als voor fauna. In deze situatie moet men de optie 
overwegen, om het gestorte materiaal te ruimen, zodat in 
deze poel de begroeiing weer een kans krijgt.

nr 2
inventarisatie en evaluatie 

Kb(q,f) •
Deze bomenrijen zijn praktisch onbestaande, 

inrichting
Als afbakening van de steenslagweg en de omringende 
percelen (akker, laagstamboomgaard) is het aan te 
bevelen deze bomenrijen te ontwikkelen. Dit kan gebeuren 
volgens de ontwikkelingsmodellen C of D.

nr 3
inventarisatie en evaluatie

Aardeweg (en geen steenslagweg zoals vermeld staat op de 
STABO-kaart) .

* inrichting

Naar het toekomstige landschap toe, is het aan te 
bevelen dit pad te bewaren in de huidige toestand (dus 
niet te verharden) samen men de Wilgen—elzen kant.

nr 4

inventarisatie en evaluatie

Wilgenoverhoekje, landschappelijk zeer waardevol 

♦ inrichting

van °dmr\° fKe dl> nt .behouden te blijven als
'wildbJsi^ T a ?  ln£ra=truktuur. Men kan
prikkeldraad ontwikkelen en het
prikkeldraad (en ander afval) verwijderen.

nr 5

♦ inventarisatie en evaluatie 
Kb(q,rf)*

V u i l b o o m ^ v l n ^ l k  zi?nWe2ig? soorten zijn Zomereik 
K zijn er slechts 2 exemplaren aanwezi

een dee 
het al 

autowrak



*

De ondergroei bestaat uit o 
Perzikkruid, Hennepnetel, 
Salomonszegel. 

inrichting
Dit resterende fragment maakt 
infrastructuur.

•a. Braam, Witbol, Kweek, 
Melde, Valse salie en

deel uit van de bijkomende

Het xs aan te bevelen op deze perceelsgrens opnieuw een 
houtkant te ontwikkelen, omdat er zekere potenties 
aanwezig zijn. Dit kan bereikt worden via een aantal 
ontwikkelingsmodellen; o.a. C of T.

nr6
★inventarisatie en evaluatie 

Kb (a, q, s, rf, v)**
Het gaat hier om zeer goed ontwikkelde houtkanten met 
een interessante kruidenlaag (o.a. wij f jesvaren, Valse 
salie, Schapezuring)

★inrichting
Het behoud en de bescherming van dergelijke houtkanten 
is absoluut prioritair. Bovendien maken ze deel uit van 
de ecologische hoofdinfrastructuur. Naar het
toekomstige landschap toe, kan men overwegen om de 2de 
zijde van de steenslagweg (symbool 6a op kaart 6.2) te 
ontwikkelen tot een gelijkaardige houtkant.

nr 7
★inventarisatie en evaluatie

Kb (s, v, p ) , dubbele rij rondom sloot 
★inrichting

Het behoud van deze bomenrijen is sterk aan te bevelen, 
daar het voorkomen van zo'n goed ontwikkelde dubbele 
structuren waardevol is.



BLOK 6
ueh,ec;taat in z 'n ^~üperspie9 e i^ door enkele 

Dit blok best wordt we , P zone kronkelen.
hoofdinfrastru die door . f structuur laat velehoofdontwateringsgracn mende infras

De invulling van
alternatieven open.

E z a - 4 - H2?ö 2 ?ïïaïÊ™ !3SaB£S!ïffl deze waterlopen geeft
* lnrlDet toekomstige inritMl"« ^ d e n . Een Combinatie van

vele verschillende eogelll“ en is aan te bevelen.

verschillende OTt”1“e“"gbomenrij aanwezig is kunnen de 
Voor delen waar ree st worden. Voor de andere
modellen G/G of D J g W  E , F (of L) aan bod komen, 
delen kunnen ook de modeiie

geheel uit een C-zone.
__— i H H n n v

nr. 2 :
* inventarisatie

K j , enkele oude afgestorven bomen.
* inrichting

Naar het toekomstige landschap toe kan men verschillende 
opties voor deze 'hoogstamboomgaard1 nemen :
- terug inrichten als hoogstamboomgaard door aanplanten 
van jonge exemplaren.
- braak laten liggen, zodat een spontane evolutie gaat 
optreden van een ruigtekruidenvegetatie tot loofbos.
- als weiland beheren.

nr. 3 : steenslag - aardewegen (sw-aw)
* inrichting

Voor de inrichting van deze wegen zijn weer 
verschillende alternatieven mogelijk.
Waar zich reeds bomenrijen bevinden, doet men er goed 
aan de ontwikkelingsmodellen A, B, C of D toe te passen. 
Ook het aanleggen van soortenrijke bermen verbetert in 
sterke mate de ecologische inbreng van deze wegen.



Qe h o o f d  i n f r a s t r u c t u u r  w o r d t  g e ë n t  op de  
hoofdontwateringsgrachten, bestaande wegen en enkele goed 
ontwikkelde lineaire elementen. Het belang van de A/B*-zone
ligt vooral in de landschappelijke kenmerken en de
aanwezigheid van enkele^ waterpartijen (ornitologisch belang). 
Dit floristisch en faunistisch belang wordt o.a. geïllustreerd 
door het voorkomen van brede sloten met Waterranonkel en door 
de aanwezigheid van een vaste broedplaats van de Steenuil.

nr .1
* inventarisatie en evaluatie

Kb (s) + Mrp
Mooie vitale knotwilgenrij.

* inrichting
Het is aan te bevelen deze bomenrij te behouden en 
verder te ontwikkelen.
Dit kan gerealiseerd worden via model C of via model B, 
waarbij men opteert voor het ontwikkelen van een 2de rij 
knotwilgen (enkele exemplaren zijn reeds aanwezig) .

* inventarisatie en evaluatie
Mr*
Goed ontwikkelde rietkraag, die gedeeltelijk uitdeint 
naar omringende weilanden.

* inrichting
De rietkraag maakt deel uit van de hoofdinfrastructuur 
en dient als dusdanig absoluut behouden te blijven.
Dit kan eventueel gerealiseerd worden m.b.v. model F (2- 
zijdig).

nr 3
inventarisatie en evaluatie

Prachtige dode holle boom (± 4m hoog en zeer brede 

diameter)

De boom is gelegen langs het pad dat deel uitmaakt van 
de ecologische hoofdstructuur en kan gemakkelijk mee 

behouden blijven.

nr 2



BLOK 8
Korte omschrijving van het blok 
De blok bestaat uit een C-zone. Op het plan (kaart 8.2) is 

de ruggegraat van de

aantal 'zijtakken' die ofwel geënt zijn op bestaande wegen 
ofwel op reeds aanwezige belangrijke landschapselementen.

Aanvullende detailbesprekinoen

nr 1
*inventarisatie en evaluatie 

Hoofdontwateringsgracht 
Mrp en Mr (sporadisch)

♦ inrichting
De ' gracht vormt de basis van de ecologische
hoofdinf rastruktuur van deze blok. Naar de inrichting 
toe zijn er verschillende mogelijkheden: b v .
ontwikkelingsmodellen G, F, D, E. De voorkeur gaat hier 
naar model G/G*, waarbij men rekening houdt dat de
houtkant aan de noordzijde wordt aangelegd.

nr 2
♦ inventarisatie en evaluatie

Steenslagweg (sw) afgebiesd door vnl. Populieren, 
♦ inrichting

Deze weg is ook een onderdeel van de 
hoofdinfrastruktuur. Hij heeft ook een recreatieve 
waarde, daar er een wandelweg van de organisatie Grote 
Routepaden gesitueerd is. Aan het landschapsvisuele 
aspect dient dus bijzondere aandacht besteed te worden. 
Naar het toekomstige landschap toe is het aan te bevelen 
de boomlaag waar nodig verder te ontwikkelen en een 
struiklaag tot ontwikkeling te laten komen (1- of 2- 
zijdig) .

nr 3
♦ inventarisatie en evaluatie 

Brede gracht; Hf en Mrp
Aan de kant van de maïsakker vinden we veel Grote 
brandnetel, Kleefkruid, Bitterzoet. De overige 
begroeiing bestaat o.a. uit: Rietgras, Timoteegras, 
plaatselijk veel Wolfspoot, Moerasspirea, Engelwortel,

• Braam, Speerdistel, Hennepnetel, Haagwinde, Veldzuring, 
Gele lis, Grote waterweegbree, verschillende zegge- 
soorten, Gele waterkers, Watertorkruid.

♦ inrichting
Deze _ struktuur behoort tot de ecologische 
hoofdinfrastruktuur• Oin de invloed van de maïsakkers te 
beperken wordt ontwikkelingsmodel X voorgesteld.

nr 4
♦ inventarisatie en evaluatie

Fragmentaire bomenrijen of zeer jonge rijen
Kb(s,a)



♦inrichting

bijkomende V°infrastruktuur?PSEremen't,en behoren tot de 

w e k o ^ i l f ^ n T v ^
Het is echter aan te bevelen t

fragmentaire bomenrijen te k 0k f 1 mo<3elijk van deze 
tussen de verschillende delen t °UdeT} verbindingen
via een aantal verschillend! onb « U « l e n .  Dit kan 
gerealiseerd worden : o.a R r n ontwikkelingsmodellen

nr_5
♦ inventarisatie en evaluatie

" L M t t ruw‘eZl iejnd l9 a  bomenri5 ’ «■> beide zijden vinden „ e 
Kb (p)

*inrichting

b r a L s « L A \ n e; S rd tn e \beVqH i n : i i i r td ln fra S trU k tU U r- De
gesteld door landbouwers ê I °P prljs

ïangsatidlSi “pad0" t1S Van b°lan* ^ « a m s t ï u w e t l n  
o n t ï i k k e u ' g s ^ l  j? beS=h—  « t  ban volgens



BLOK 9
Korte omschri-ivinq v a n _ h e ^ - M ^  c_zone. Geheel geïsoleerd ligt 
Deze blok bestaat vnl. uir oppervlakte die • biologisch
er middenin deze C-zone e A-zone genoemd werd.
gezien zeer waardevol is en ènt op de hoofdontwaterings-
De hoofdinfrastruktuur is biologisch' zeer waardevolle
grachten, enkele wegen en enkele ox . y
percelen (o.a. de A-zone).

Aanvullende detailbesprekinge.n 

C-Zone

nr 1
*inventarisatie en evaluatie

Bosje waarvan de boomlaag bestaat uit o.a. Zwarte els en 
Wilg. De kruidlaag bestaat uit o.a. Braam, Kleefkruid, 
Zevenblad (dominant) en opslag van wilg.

*inrichting . , . _ . ,
Behoud als een deel van de bijkomende infrastruktuur is
sterk aan te bevelen. Samen met het grachtenstelsel is 
het één van de weinig overgebleven half-natuurli jke 
elementen van dit zuidelijke deel van blok 9.

nr 2
*inventarisatie en evaluatie 

Kb (a)-
Goed ontwikkelde rij van Zwarte els met in de ondergroei 
een braamstruweel.

*inrichting
Deze rij dient behouden te blijven: de Zwarte els heeft 
een zeer hoge landschappelijke waarde door zijn 
prachtige silhouet. Bovendien vormen de braamstruwelen 
een bijkomend argument voor het behoud. Deze struwelen 
worden weinig gewaardeerd door landbouwers en vormen dan 
ook stilaan een bedreigd landschapselement.

nr 3
inventarisatie en evaluatie

Hoofdontwateringsgrachten

* inricht inghandelt ^  hier °m ®en riet9rasvegetatie (Mrp) .

Deze _ elementen maken deel u i t  v a n  de 

■ a0fefL1e U n f m e f m o L l WF%forU e n  0ntwikk^ n g s m o d e l  G i"

nr 4: Braamstraat. Vi-iverstraal- 
*inrichting

Zowel de Braamstraat als d<=
van de ecologische hoofdinfrastrnv£Straat maken deel Ul1' 
Hoewel hun huidiae ®t^?ktuur van blok 9 *
waarde miniem is, 9 kan hier9^ * 16 en landschappelijke 
door de nodige maatrenfi mouw aan<3ePast worden 
populierenrijen aanwezig z i j ^ k T n  Waar er reed;! 
een struiklaag tot ontwikkli , men zor9 en dat er ook 
kunnen verder tot ontwikkelin 9 komt- Ook de grachten 
model G of D) . Waar momenteel J®bracuht worden (bv. via

geen bomenrijen aanwezig



srrauen tot een volwaardig 
h o o f d i n f rastruktuur te ontwikkelen.

nr 5
★inventarisatie en evaluatie

Gracht met vrij soortenrijke ruderale begroeiing 
(o.a. Grote lisdodde, Gele waterkers, Harig wilgeroosje, 
Grote brandnetel, Haagwinde, Ridderzuring, Witbol, jonge 
opslag w i l g ) . ’

★inrichting

laagstamboomgaard, behouden blijven en een rol spelen in 
de ̂  ̂ vorming  ̂ van een dichter ecologisch netwerk 
(bijkomende infrastruktuur) . Om het behoud en verdere 
ontwikkeling van de gracht niet in de weg te staan, 
dient het gestorte materiaal verwijderd te worden.

★inventarisatie en evaluatie 
Lsb/Qs °
Het bos bestaat uit o.a. Populier en Zomereik; als 
onderbegroeiing domineert Adelaarsvaren.
Symbool 6a is eveneens een strook Adelaarsvaren 
Naar de grachten toe, die het bosperceel omringen, is er 
een rijke kruidenvegetatie: o.a. Koninginnekruid, Braam, 
Gewone wederik, Valse salie, Wolfspoot, Kleefkruid, 
Grote lisdodde, Bergbastaardwederik, Haagwinde, 
Ridderzuring, Pitrus, Witbol, Rietgras; naar het weiland 
toe vinden we ook nog Grasklokje, Mannetjesvaren, 
Duizendblad en Heermoes.

*inrichting
Dit bosperceel vormt, samen met de gracht, een
belangrijk element van de hoof dinf rastruktuur. Het is 
aan te bevelen dit perceel te behouden en te laten 
ontwikkelen tot een klein eikenbos. Hierdoor kan men 
(geleidelijk) de populier verwijderen en vervangen door

gracht kan, als afbakening van de

nr 6



A-zone
*inventarisatie en evaluatie

relatief soortenrijke graslanden

*inriCSJtngbehoud en de bescherming van de gehele A-zone 
verdient absoluut gerealiseerd te worden.
Er kan echter geen uitspraak gedaan worden over de 
houdbaarheid op lange termijn, omdat de percelen gelegen 
zijn in een door maïs gedomineerd landschap.  ̂Dit kan 
een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit en 
aldus het voortbestaan van deze waterrijke depressie.
Toch dient natuurbehoud en -ontwikkeling in deze A-zone 
voorrang te krijgen op andere belangen.
De huidige toestand is immers een waardevol, soortenrijk 
grasland gekombineerd met moerasstroken. Indien men de 
zone spontaan laat evolueren, dan zal men een 
ontwikkeling naar Elzenbroekbos krijgen; beheer als 
hooiland is het meest aangewezen voor natuurbehoud.
Het gebied heeft dus in alle geval een bijzondere waarde 
voor het natuurlijk patrimonium van de streek.
Verdere uitspraken vereisen een meer gedetailleerde 
hydrologische studie, wat in het kader van deze opdracht 
niet mogelijk was.



blok 10
yjy£re>. omschrijving van het hi^v

^ c f d i n f r a ^ ï u u r 1™ ^  ^  ^° na'.d D* jcoiogisch.

net V “  s t e e n s l a g e n  .n ’ ^ Ä S S S S S ’ i f a n d f ö * ? ^
door de A-zone gelegen aan de Durme. anderzijds

«^rivullende detailbesprekingpn

C-zone

"^inventarisatie en evaluatie
Steens l a g w e g e n , geassocieerd met grachten (1 - en 2- 
z i j d i g ) .

★inrichting

De begroeiingen langs deze steenslagwegen zijn de 
voornaamste elementen die nog een belangrijke rol spelen 
voor de ecologische hoofdinfrastruktuur van de C-zone. 
Ontwikkeling is echter noodzakelijk en hier zijn weer 
verschillende alternatieven mogelijk (o.a. modellen B, 
T, K) .

^inventarisatie en evaluatie
Ontwateringsgracht, Mrp (sporadisch Mr)

*inrichting
Deze gracht vormt een onderdeel van de 
hoofdinfrastruktuur. Een mogelijkheid tot ontwikkeling 
is gede-eltelijk aanleggen van een houtkant en 
gedeeltelijk onbeschaduwd laten zodat moerasplanten zich 
kunnen ontwikkelen (afwisselend model F en G/G ) .

I

jt£ —2.
^inventarisatie en evaluatie

Veldweg met soortenrijke kruidenbegroeiing (o.a. Groot 
kaasjeskruid, Kamille, Timoteegras, Bijvoet, Scherpe 
boterbloem, Raket, Paardebloem, Veldzuring, Witbol, 
Akkerdistel, Engels raaigras, Grote weegbree).

^inrichting _ . . ,
Het pad vormt het zuidelijkste deel van de ecologische

hoofdinfrastruktuur. , , . . . .___,
Het is aan te bevelen dit pad niet (verder) te verharden 
om zo de kruidenvegetatie een kans te geven (zie blok 2 

• nr 4) .

££-4
★inventarisatie en evaluatie

T o i i 'S'ontwikkelde houtkant bestaande uit inheemse 
struiken (o.a. Zomereik, Wilg, Zwarte el ).

★inrichting , _  tussen de bebouwing en
Deze houtkanten vormen een sch en ontwikkeid te
het veld en dienen als dusdanig van de bijkomende 
worden. Ze maken deel uit van

infrastruktuur.



.inventarisatie en evaluatie

“i a ' t ^’teer goed ontwikkelde w ü g e n r i j e n

*inrichting
Deze bomenrijen

deel uit van de. . -maVpn aeei un. • —  —  bij komende

zonl'vaiT deze b ^ K d e !  ijker gedegen A-zone van 

blok 11.

opeerkinq veer de — etiegroepen wordt er geijverd on
doorheen deze blok een fietspad aan te leggen los van de 
bestaande drukke verkeersweg (Lokeren-Eksaarde) . Dit 
eventuele fietspad kan voor een belangrijk gedeelte de 
tracé's van de bestaande steenslagwegen _ behouden _ (al dan 
niet te verharden) mits een aanpassing in het zuiden ter 
aansluiting op het kruispunt met de ring rond Lokeren. 
In dit kader en mede door de relatieve armoede aan lijn
en puntvormige elementen is het aangewezen de begroeiing 
langs deze wegen op te nemen in de ecologische 
hoofdstructuur, zodat deze ontwikkelt? zal worden.

A-zone

De A-zone wordt gevormd door een strook langsheen de Durme. 
Het betreft hier alluviale bodems, bestaande uit licht 
zandleem (P) , zandleem (L) en klei (E) met draineringsklasse e 
en f (nat tot zeer nat) .
Zoals in § 3 vermeld wordt, maakt de Durmevallei deel uit van 
de zgn. "Groene hoofdstruktuur van Vlaanderen". Dit zijn 
elementen die het benoemen tot A-zone onderbouwen samen met de 
nog aanwezige en potentiële biologisch rijkdom van deze 
strook.
Voor een optimale ontwikkeling van deze zone, zou het ideaal 
zijn het gehele gebied in openbaar domein op te nemen en 
verder te beheren als vochtig graslandgebied. Gezien de grote 
oppervlakte is dit echter niet realistisch, zodat een meer 
geeigende methode is:

de waardevolste graslanden, met name perceel nr 9 
nr 7, op te nemen in openbaar domein

str.ev»uaï i f s nïWiïk -lin9 van de overige percelen na 
*zie par 4 3^ slulten va" beheersovereenkomsten.

te

nr 6

inventarisatie en evaluatie

Gekroesd fonteinkruid ?°°rten als Sterrekroos,
(Soirocrvra cpnn  ̂ ' Sche d e f o n t e m k r u i d , draadwier

Grote brandnetel,SCRietgra^°0r^en Z°alS Pitrus' Gele lis'inrichting y s -..

hoofdontwateingsgïacht6 Voor dit deel van .de
volgens model G. ls behoud en ontwikkeling

-nr 6b: de verdere inr-î u+.-
h t m g  van de waterloop kan



geschieden door model F af tp wie,,!
-opmerking: in het noordeliik dPPi le" model G * 
de oevers uit steile betonwandeï Dit gr&Cht bestaan 
doorgetrokken worden naar het zuiden mag zeker niet

nr_l
*inrichting

Vochtige soortenrijke. . - graslanden (en hooilanden^
V r 13 zeidzaem De graslanden dienen, samJn met 
grachtenstelsel, behouden te blijven. Dit 
dat men het microreliëf NIET 
draineert.
(zie eveneens blok 13 nr 7)

wijzigt en
betekent 
dat men

zijn
het

o.a.
niet

_ry R: Durmedijk 
*inrichting

Het wandelpad kan behouden blijven, zodat zachte 
recreatie mogelijk is in deze zone.

nr 9
inve nt a r i s a t i e  en evaluatie 

Hc
vochtig soortenrijk grasland met enkele greppels 
(microreliëf), de voorkomende soorten zijn o.a. 
Rietgras, Witbol, Scherpe boterbloem, Vogelmuur, Echte 
koekoeksbloem, Dotterbloem; Varkensgras, Waterpeper, 
verschillende zeggensoorten, Perzikkruid en Liesgras.
De bodem werd geklasseerd als Pfp (licht zandleem met 
draineringsklasse zeer nat) . 

i n r i c h t i n g
Dit soortenrijke weiland met zijn microreliëf dient 
absoluut behouden te blijven.
Dit betekent dat er niet bij gemest of gedraineerd mag 
worden. (Vanuit natuurbehoudsstandpunt is beheer hier 
noodzakelijk, zie blok 13 nr 7) .

nr 1 0

i n v e n t a r i s a t i e  en evaluatie
Ruigte in jonge populierenaanplant 
De boomlaag bestaat o.a. uit Populier,
(dominant op laatste gedeelte) .
De ondergroei bestaat uit o.a. Witbol, Frans raaigras, 
Smeerwortel, Hennepnetel, Lidrus, Smalle stekelvaren, 
W i j f j e s v a r e n , Akkerdistel, Grote 
Wilgeroosje, Kleefkruid, Haagwinde,
Kattestaart, Gewone wederik, Pitrus, 
verschillende zeggesoorten.

*inrichting .... ,
Het perceel maakt deel uit van de bijkomende
infrastruktuur. Het is aan te bevelen het aanwez ïge 
microreliëf te behouden (de varens e.a. soorten kwamen 
in een lager gelegen gedeelte voor) en he percee 
laten evolueren tot een streekeigen loofbosje.

Berk, Wilg

b r a n d n e t e l , 
Engelwortel, 
Bitterzoet,



Blok 11
. a-zone, gelegen aan het Zuid-Lede

Het blok bestaat uit ea" B -zone.
kanaal en de Durme, ®en f tructuur bestaat uit de 
De ecologische bestaande wegen.
hoofdontwatenngsgrachten en enxex

A-zone

, • +. _ . n s tr e v e n  ncicir‘ een  iti3.xiin3.3.1 behoud. VcinZJZÏenJZ& F  «  SS u r w a j d a n .  D i t  b e t e , e n t  h e t

behouden («, baltenpatroon in de weilanden

(microreliëf);
2) houtkanten/bomenrijen;
3) hoofdontwateringsgracht.

Kenmerkend voor dit gebied is eveneens de rust. Dit verklaart 
mede het voorkomen van de Blauwe reiger en Dodaars ter hoogte 
van nr. 1 op het Zuid-Lede kanaal.
Het is v a n *” belang dat deze stilte bewaard blijft om deze en 
andere dieren niet te verstoren en weg te jagen.
Het aanleggen van (geasfalteerde) wegen dient aldus vermeden 
te worden.
Het gedeelte van de A-zone, dat aan de Durme grenst, heeft 
eveneens een recreatieve functie. Twee vormen van stille 
recreatie vinden hier hun plaats, nl. wandelen en vissen. Ook 
ten aanzien van deze functies is het aan te bevelen de rust en 
de visuele aantrekkelijkheid van het landschap te behouden 
en/of te herstellen.

Hoofdontwateringsgracht 
(model G/G* en/of F ) .

gedeeltelijk houtkant, gedeelte open

nr 1
* inventarisatie en evaluatie

- Kleine open waterpartij: de begroeiing bestaat uit 
o.a. Zeegroene rus, Grote egelskop, Waterzuring,
olfspoot. Er werd eveneens Blauwe reiger waargenomen.

- Geassocieerd met deze waterpartij komt een ruigte voor 
(bestaande uit o.a. Akkerdistel, Liesgras, sporadisch
MitbilPen^bpaa"!erWOrtel' Rietgras' H«ig wilgeroosje,
van^e^waterpartij 1̂  “ “ aan da oostzijde

*inrichting

waarde en maakt deel uit

voeren kan men de v e r w i a i n a ^  ®en maairre<?ime in 

belangrijk voor flora"en fauna42" tS b l i Jven; za 15

nr 2

* inventarisatie en evaluatie
Het gaat hier om een •
begroeiing is o.a. Zwarte F?1 °v.erhoe*je. De opgaande

e Els' Wilg, Berk.



★inrichting
Een optie, die men
ontwik k e l e n  tot wlld£ 0 ",ene" en< „is
d u s d a n i g  d e e l  u ' V *  Het
hoofdinfrastructuur. V a n

het verder laten 
perceel maakt als 
d e  e c o l o g i s c h e

p*- en B-zone 

★inrichting
Xn deze zone treffen we opvallend veel bomenrijen aan.
Het b e h o u d  hiervan is wenselijk als:
- b i j drage rust (isolatie) en leefgebied (ornitologisch 
belang) A-zone;
- h istorisch relict;
- dicht netwerk = grotere biologische waarde 
Het realiseren impliceert:
zoveel mogelijk behoud van aanwezige bomenrijen, 
houtkanten met ontwikkeling naar verbindingen toe.
Op de kaart zijn de verschillende mogelijke
alternatieven aangeduid.
Er zijn hier veel verschillende mogelijkheden (zijn niet 
alle aangeduid op kaart)
— > kavels aanleggen met zoveel mogelijk behoud van de 
houtkanten.

Een optie die zeker dient overwogen te worden is 
o n t w i k k e l i n g  v a n  een h o u t k a n t  langs de 
hoofdontwateringsgracht (gracht maakt deel uit van de 
hoofdinfrastructuur van deze B*- en B-zone) . 
(ontwikkelingsmodel G)
Een ander element zijn de typische wij menculturen. 
Cultuurhistorisch vormen zij een relict van eeuwenlange 
typische bedrijvigheid van de mandenvlechters; (Nu zij 
er nog slechts 3 centra in Vlaanderen die hierin

h a n d e l e n ) .



BLOK 12

bestaande steenslagwegen. 

Aanvullende detailhesmrekingen

nr l
*inventarisatie en evaluatie

wat het belang illustreert van deze zonewaargenomen,
voor de amfibieën.

♦ inrichting . .
Het voorstel om dit perceel tot een 'wildbosje' te laten 
evolueren, kan enkel optimaal uitgevoerd worden als het 
kleine sluikstort verwijderd wordt.

♦ inventarisatie en evaluatie
Ten tijde van de kartering ging het hier om malsakkers 
die tot aan de boord van het Zuidlede kanaal verder 
lopen.

♦ inrichting
Een optie, die sterk aan te raden is, bestaat uit het 
aanleggen van een bomenrij samen met een klein pad 
(vergelijkbaar met andere zijde van het kanaal) .

inventarisatie en evaluatie
Gracht omgeven door 2 bomenrijen: aan de ene zijde een 
wilgenrij, aan de andere zijde vinden we Vlier, Zwarte

. eveneens een interessante kruidlaag aanwezig,
♦ inrichting

Het behoud van deze gracht als verbindingselement tussen 
de elementen van de hoofdinfrastruktuur dient absoluut 
gerealiseerd te worden.

nr 4

♦ inventarisatie en evaluatie

nr 2

nr 3

Kp

o.a. Waterpeper, Gele

e te behouden.
vorige struktuur (nr 3 ) de link 
llende elementen v a n  de



H£JÏ . . .
* i n v e n t a n s a t  ie en evaluatie

Toeristisch fiets- en wandelpad
* i n r i c h t m g  p a

De b e g r o e i i n g  langs dit „
hoofdinfrastruktuur. Het is een element van de
van b e l a n g  dat het omrincrendpU1^ *ec*eatie f oogpunt 
v i s u e l e  belevingswaarde hee9ft andschap een grote
g r azige bermen als de b o m e n r i j n  i kriDf ^  * Zowel de 
b e w aard te blijven. -|en langs dit pad dienen

*inventarisatie en evaluatie
Goed ontwikkelde rietkraag, Mr*
De begroeiing van deze vrij brede gracht bestaat uit 
o.a. Riet, Gele waterkers, Perzikkruid, Kattestaart, 
Smeerwortel, Rietgras, Liesgras, Grote brandnetel, 
Valeriaan, Vogelwikke, Akkerdistel, Lidrus, Heermoes, 
Gewone wederik, Wolfspoot, Engelwortel, Moerasvergeet- 
me-nietje, Gele lis, Hop, Braam.

*inrichting
Deze lineaire struktuur maakt deel uit van de hoofd
infrastruktuur. Het is aan te bevelen deze rietkraag te 
behouden en verder te ontwikkelen. Dit kan gebeuren via 
ontwikkelingmodellen F, G/G*.



BLOK 13
Deze blok bevat een C-zone ®n, +.ee['n Adeze blok uit verschillende
De hoofdinfrastructuur bestaat m

elemen t e n ^  ^  ^  ^  A_zone die geheei geïntegreerd is

in de Joof^ nf f ^ ^ CisUde hoofdontwateringsgracht 
- een tweede ele . enkele bestaande wegen (de

Nielfwe B a a t t e n  noorden van deze blok, de Moervaartveer)

nr 1:
inventarisatie en evaluatie

aanplant van exoten (vitale bomen)
*inrichting ^ . , , , . ,

Bij de inrichting' van het toekomstig landschap is het
aan te bevelen deze strook te behouden, wegens de hoge
landschapsvisuele waarde.

nr 2 :
*inventarisatie en evaluatie 

Mr
goed ontwikkelde rietkraag 

* inrichting
Deze rietkraag vormt een onderdeel van de 
hoofdinfrastructuur. Het ontwikkelingsmodel dat hier 
geschikt is, is G. Enkele aanvullingen zijn hier nodig:

-exotische variëteiten kunnen eventueel verwijderd 
worden uit de boomlaag
-naar de akker toe zal men maatregelen nemen ter 
bescherming van de rietkraag ( model G) .

Comolex van nr 1, nr 2 en inaesloten weiland:
*inrichting

Dit complex vormt, samen met de Moervaart, een geheel 
dat een zeker faunistisch belang heeft. Het is dan ook 
aan te bevelen het microreliëf (buitenpatroon) van het 
weiland te behouden en niet te draineren.

nr 3 :
inventarisatie en evaluatie 

Populierenaanplant (Lsi)
De huidige waarde is beperkt, 

inrichting

' kaïrnfmenrriChtin9 ^  Zljn er een Mntal °Ptles die men
1) Natuurbouw:

van populieren itot een streekeigen lootbosT '
gradiënten*? S S  n i ^ uve hil (nat-droog

gevoerde beheer ofwïl tot llIlk V a " „

of“!i T  “ » tochtige 1bosv°egetaetnie:m0eraSVe9
optie is ̂  sterk aan V \  klein wachtbekken. Deze 
moerasvegetatie /mo+.te kev.elen/ omdat men een 

9 ie (met dominantie van riet)



ontwikkeld die een extra •
(het water kan 'gezuiverd'~in kri^ t
worden) . erd in de Moervaart geloosd

2) Omzetting naar landbouw

nr i: Nieuwe Baan 
*inrichting

Jonge knotwilgenrijen aan weerszijden behouden en waar 
nodig verder aanvullen. Plaatselijk komt een dubbele lij 
wilgen voor M s   ̂ ontwikkelingsmodel zijn er 
verschillende alternatieven roogelijk: B, C D G

nr 5,l
*inventarisatie en evaluatie 

Lhb ;

In dit perceel zijn verschillende inheemse boomsoorten 
aanwezig (o.a. Wilg, Es, Eik). De ondergroei heeft een 
verruigd en interessant karakter. Voorkomende soorten 
zijn o.a.  ̂ Kale jonker, Moesdistel, Moerasspirea, 
Rietgras, Witbol, Frans raaigras, Klimop (=bosplant), 
Hop, Braam, Bereklauw, Engelwortel, Grote brandnetel 
Kleefkruid.

*inrichting
De optie die we hier kunnen nemen is het perceel te 
laten ontwikkelen tot streekeigen loofbos.

nr 6: Aftakking Oud Kanaal 
♦ inventarisatie en evaluatie

Rijk begroeid met waterplanten (Ae); de houtkant bestaat 
o.a. uit Wilg, Zwarte els, Gelderse roos.

♦ inrichting
Het is aan te bevelen de gehele structuur te behouden en 
een dichte houtkant langs de akker te ontwikkelen.
Voor de ontwikkeling langs de kant van het weiland zijn 
er verschillende mogelijkheden:

- men kan hier een moerassige zone ontwikkelen 
(model G ) ;
- of men kan de knotwilgenrij verder ontwikkelen 
(model B ) .

‘inventarisatie en evaluatie
In de greppel krijgen we een moerasvegetatie met o.a. 
Grote waterweegbree, Scherpe zegge. De randbegroeiing 
van deze greppel bestaat uit o.a. Waterbies, 
Dotterbloem, Penningkruid, Waternavel, Moeraswalstro, 
E c h t e  k o e k o e k s b l o e m ,  M o e r a s - v e r g e e t - i e - m e t ] e ,

Kattestaart, Rietgras.
inrichting .

Vochtige soortenrijke graslanden en moerasvege a ies 

zijn vrij zeldzaam en zeker op het •lokaal nl'ressante 
graslanden dienen, samen met he a
grachtenstelsel behouden te blieven. Dlt [ ^
dat men het microreliëf behoudt en dat men

Vanuit natuurontwikkelingsstandpunt ^  hiertoe is
belangrijk. Het meest geëigende instrument h l « t o .  «  
deze percelen uit landbouweigendom te lachten



beheer ofwel over te dragen aan een ̂ lokale 
natuurvereniging ofwel via een duidelijk beheersplan en 
degelijke controle aan een plaatselijke landbouwer in

gebruik te geven.
Het beheer houdt in dat er:

-weinig of niet gemest wordt;
-aan extensieve begrazing wordt gedaan of 
hooilandbeheer wordt toegepast (1 a maximaal 2 
maal per jaar maaien, ten vroegste in juni/juli)

De hoofdfunctie van het perceel is natuurbouw, ma 
extensief agrarisch beheer is nodig voor 
instandhouding van deze biotopen.

maar 
de

nr 8:
*inventarisatie en evaluatie

Een talud vormt de scheiding tussen de akker en het 
weiland. De houtkant op deze talud is slechts 
gedeeltelijk ontwikkeld.

*inrichting
De houtwal dient sterk ontwikkeld te worden, o.a. met 
het oog op een bufferfunctie voor de A-zone. Dit kan 
volgens model Hb.

nr 9:
^inventarisatie en evaluatie 

Idem als nr 8
De talud is hier vergezeld van een gracht. 

*inrichting
Idem als nr 8 
Model Ha.

nr 10:
*inventarisatie en evaluatie

Het kanaal is rijk begroeid met waterplanten (o.a. 
Sterrekroos, G e d o o m d  hoornblad, Gekroesd fonteinkruid, 
Waterpest, Veelwortelige kroos; Gele lis, Moeras-
vergeet-me-nietje, Harig wilgeroosje, Waterzuring, 
Rietgras, Oeverzegge) .

*inrichting

Voor dit Oud Kanaal kunnen we model F als
ontwikkel ingsvorm voorstellen. Dit geldt niet alleen
voor het deel van het kanaal dat in de A—zone ligt, maar
ook stroomop- en stroomafwaarts is een dergelijke 
ontwikkeling wenselijk.



Blok 14 ligt in het noordoosten 
en bestaat uit een B*- en een r
hoofdinfrastructuur is hier geënt

van het ruilverkavelingsblok 
-zone (zie zonatiekaart) . De 
op bestaande wegen.

„ 1 : Harenwinkelstraat 
★Inventarisatie en evaluatie

Kb Plaatselijk goed ontwikkelde bomenrij, geassocieerd 
met een gracht aan weerszijde van de steenslagweg.★Inrichting
Naar de toekomst toe kan deze straat een belangrijke 
bijdrage leveren in de ecologische hoofdinfrastructuur 
van deze C-zone. Dit kan gerealiseerd worden door de 
bomenrij opnieuw aan te vullen.
Als ontwikkelingsmodel zijn er verschillende
alternatieven mogelijk: G, A, D.
De dubbele bomenrij in het begin van de straat (symbool 
lb) zou, indien mogelijk, bewaard kunnen blijven en 
eventueel verder ontwikkeld kunnen worden (model A) .
Het verlengde van de straat (symbool la) krijgt nog 
dezelfde functie en kan verder ontwikkeld worden m.b.v. 
één van bovengenoemde modellen. De plaats waar dit 
gebeurt speelt niet zo'n rol omdat er in de huidige 
situatie geen goed ontwikkelde elementen voorkomen.

nr 2:
i n v e n t a r i s a t i e  en evaluatie 

Kb (s, f, p) 
i n r i c h t i n g

Om de hoofdinfrastructuur verder uit te bouwen dient dit 
lijnvormige element verder ontwikkeld te worden, 
eventueel op een alternatieve plaats.
Dit kan via model D of C.

nr 3 :
i n v e n t a r i s a t i e  en evaluatie 

Kb (s, a)
Het handelt hier over zeer goed ontwikkelde
knotwilgenrijen (met enkele exemplaren Zwarte els) 

i n r i c h t i n g
Deze rijen vormen evenals nr 2 een deel van de 
hoofdinfrastructuur. Eén van beide rijen dient behouden 
te blijven en indien mogelijk beiden.

Model G, D of C.

£ussen nr 2 en nr 3:
*inrichting

Als bijkomende infrastructuur 
voor een dwarsverbinding, 
plaatsalternatieven mogelijk.

kan hier geopteerd worden 
Er zijn hier vele

nr 4:
inventarisatie en evaluatie 

Kb (s, a, p, f/ v )Het gaat hier om 
bomenrijen.

zeer ijle,
slecht ontwikkelde



*lnri1 ?ne inric«inj S  M e r

S I S r p Ä r n a t i e v e n  » o g e U J K .

D of C.

bijkomende
hier weer

nr 5:
* inventarisatie -  evaluatie brM]aiggeluj perceel dat aan de

Het gaat nier door een zeer goed ontwikkelde

dichïen houtkant. Aan de noordzijde bevindt zich een goed 
ontwikkelde rietkraag. Iets ten noorden ligt nog een 
goed ontwikkelde rietkraag.

* inrichting^ ^  te bevelen dit perceel een belangrijke

natuurfunctie te laten vervullen. De goed ontwikkelde 
houtkant vormt een dwarsverbinding in de ecologische 
hoofdinfrastructuur.

nr 6:
♦ inventarisatie en evaluatie

Dit deel van de B-zone is een goed voorbeeld van een 
kleinschalig landschap. Het bestaat uit weilanden 
omringd door vitale, goed onderhouden knotwilgenrijen.
Kb (p, a, q, s)

*inrichting
Dit kleinschalig landschap behoort tot de bijkomende 
infrastructuur van de B-zone.
Het is van belang dit landschap te bewaren, niet alleen 
omwille van de historisch-culturele waarde, maar ook 
omwille van de recreatieve waarde (= visueel 
aantrekkelijk) van deze zone. (Er lopen een aantal 
wandelwegen door dit gebied).

nr 7 :
♦ inventarisatie en evaluatie

Deze weg bestaat uit een 4-delige structuur van 
bomenrijen. In de bermen werd een vegetatie van mesof iel 
hooiland (Hu) opgetekend. Het betreft hier een situatie 
met veel schermbloemigen.
Kb (p, a, u, s)

♦ inrichting

wag vormt een belangrijk onderdeel van de 
hoofdinfrastructuur. Het u  aan te bevelen de 
bonenrxjen „aar nodig, verder te ontwikkelen? Si b e m e n  

bermbesluit) . ” m 'b,v- een maairegime (volgens het

nr 8 :

♦ inventarisatie en evaluatie

Paardekastanje; verder ̂ o k  V°°r p1 uit Fijnspar en
e.d. De vorm van deze aamlaiï? 1?° ? hazelaar' Vogelkers 
een grasland omgeven door komt on9 eveer overeen met

r een zeer brede houtkant.
♦ inrichting

nemen om d e ° e x o t e r ^ t e t o e ,  kan men de optie
n te verwijderen, inlandse soorten aan



te planten (bv. Zomereik) en 
'wildbosje' te laten ontwikkelen. het geheel tot een

nr 9 l
★inventarisatie en evaluatie 

L / Q s”
De opgaande begroeiing b e s t a k  ,

. Es, Gelderse roos, Zwarte els Uu t: nPoPulier/ Zomereik, 
wordt gevormd door vnl. H e n m f ™  “a^elaar* De ondergroei 
Witbol. «ennepnetel, Kamperfoelie, Hop

*inrichting
Dit perceel is een schakel 
Verdere ontwikkeling tot een 
b e v e l e n .

in de hoofdinfrastructuur.
'wildbosje1 is hier aan te

nr 10:_
★inventarisatie en evaluatie

Het bleek dat de door STABO gekarteerde knotwilgenrijen 
grotendeels verdwenen zijn.

★inrichting
De bomenrijen  ̂ hebben een belangrijke afschermfunctie 
t.a.v. het tuinbouwkomplex. Het is aan te bevelen de 
rijen opnieuw te ontwikkelen; ze leveren een grote 
bijdrage aan de belevingswaarde van het landschap in 
deze B -zone. (Het tuinbouwcomplex ligt misplaats in deze 
landschappelijk waardevolle zone, zodat men naar de 
toekomstige inrichting toe een boerderij verplaatsing kan 
o v e r w e g e n ) .

nr 11:
★inrichting

Afscherming van de nertskwekerijen verhoogt in sterke 
mate de belevingswaarde van het landschap. Het aanleggen 
van een dichte houtkant is een mogelijkheid.

nr 12:
invent a r i s a t i e  en evaluatie 

Liniewegel
Dit paadje kronkelt door een gevarieerd landschap, 
bestaande uit akkers en weilanden op de hoger gelegen 
bodems en uit moerasvegetaties op de lager gelegen 
zones. Plaatselijk is er op de liniedijk een vindplaats 
van Schaafstro (Equisetum hyemale) . Fig geeft het 
verspreidingskaartje van deze soort voor België, 

inrichting
Naar de toekomstige inrichting toe dient deze Liniewegel 
behouden en hersteld te worden. Hij speelt immers een 
zeer b e langrijke rol voor de aantrekkelijkheid van het 
landschap en heeft, floristisch gezien, belangrijke 

troeven.



Fig. : Verspreidingskaartje van Schaafstro (Equisetum hyemale )

Equisetum
hyemale

X  >  1 9 3 0

o < 1930



LEGENDE bij de inventarisatie- en evaluatiekaarten £1 / 2 5 0 0 )

jTiventarisatie ,

D  eenheden de Biologische Waerderingskaart 

KARTERINGSEENHEDEN

Ae
B
Hc
Hf
Hfc
H

Hpv
Kd
Kj
KI
Ks
Lhi
Lhb
Lsi
Lsb
Mr
Mrp
N
Pi
Pa
Qs
Sf
Sw
Sz
Uv
Va
Vn

eutroof water (mét waterplanten) 
akker (BS : op zand enz...)
Calthion (soortenrijk vochtig grasland.) 
Filipendulion (natte ruigte + moerasspirea) 
Filipendulion met Moesdistel 
matig soortenrijk productiegrasland (graas 
weide) tot zeer soortenarm produktiegrasland 
v o chtig grasland, overgangsvorm tussen Hc en Hp 
dijk
hoogstam-boomgaard 
laagstam-boomgaard 
voormalige spoorweg
vochtige populierenaanplant met ruigte
vochtige populierenaanplant met struiken
droge populierenaanplant met'ruigte
droge populierenaanplant met struiken
rietland (vnl. sloten)
rietgrasvegetaties (vnl. sloten)
loofhoutaanplantingen
jonge naaldhoutaanplant
gesloten naaldhoutaanplant
zuur eikenbos
eutroof wilgenstruweel
wij mencultuur
gemen g d e  opslag
buitenverblij f
alluviaal bos met voorjaarsaspect 
nitrofiel alluviaal elzenbos

° fragmentair, of weinig ontwikkeld 
zeer goed ontwikkeld

2) Opgaande begroeiing: inventarisatie c.v. STABO; me
weglatingen en toevoegingen aan de hand van eigen waarnemin 

gen
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LEGENDE INVENTARIS BEGROEIING 1/2.500

1. OPGAANDE VEGETATIE (knotvormen worden aangegeven door een accent, vb. S')

Symbolen Latijnse naam NederlanGse naam

Ainus - ! S
Ab Abies Z i1 vereen
Ar Acer Esaocrn
As Aesculus hippccastanum- Wilde kastanje 

Paaroexastanje
3 Betula S-crK
3u Buxus Palm
6e Berberis Zuurdoorn
C Crataegus Haagdoorn

Meidoorn
Cr Carpinus Haagbeuk
Cas Castanca Tamme kastanje
Cup Cupressaceae Cupres en Thuja
Cor Corylus Hazelnoot
Fg Fagus Beuk
F*
I

Fraxinus Els
Ilex Hulst

J Juglans Walnoot
V Lar-;x Lork
Li Ligustrum ovalifolium Liguster
M Malus
Pc Populus canadensis CanadaPca
Pi
Pt

Populus carescens Grauwe abeel
Populus nigra italica Italiaanse popu
Populus tremula

Pa Populus alba AbeelP 1 Platanus Plataanp ' c 
P i n 
Pru 
Pr 1 
Pr 
Prs

Picea Scar
Pinus Pijnboom
Prunus avium Wi 'de kers
Prunus laurocerasus Laurier
Prunus padus - serotina Vogelkc.-s
2runus spinosa Sleedoorn



Latijnse naam Nederlandse naamSymbolen

Q
a
Ro
Rh
Ri
Rf

Quercus Eik
Robin ia Acacia
Rosa species 
Rhododendron

Roos

Ribes Trosbes
Rhamnus frangula Vuilboom

Sa
S
So
Sy

Sambucus Vlier
Salix Wilg
Sorbus Lijsterbes
Syringa Seringen

Svm Sympncricarpus Sneeuwcccm
T i 1 i a Li nee

Ta T axus Spaans hout
'! U Imus Olm - ieo

H* Hoccstam

i_* Laagstam

St Siertuin

2. LAGE VEGETATIE

a
b
a

5
h
V
bl
i

bramen
bessen
brem
wilde grassen
heide
varens
riet
biezen

BEGROEIINGEN : (tussen haakjes voor het symbool) 

vb- (a + F + Q) q bb3



Evaluatie

* Percelen

T h  V :i

zeer waardevolle vegetatie 

waardevolle vegetatie 

vrij waardevolle vegetatie 

minder waardevolle vegetatie

* Lijnvormige elementen

biologisch zeer hoge waarde 

goed ontwikkeld landschapselement

K 'a 3  jl relatief minder goed ontwikkeld 
selement

landschap-

zwak ontwikkeld landschapselement

Afqrensinq van de zones



l e g e n d e  bij het inrichtingsplan

wnofdstructuur v an het landschap

§ te behouden op de a a n g e d u i d e  p l a a t s

verder ontwikkelen

EiMTSi

te behouden en te o n t w i k k e l e n  o p  d e  a a n g e d u i d e  
plaats; indien niet mogelijk: o p  a l t e r n a t i e v e  
plaats (dan bij v o o r k e u r  m e t  i n s l u i t i n g  v a n  
bestaande elementen)

Bijkomende i

I H I

nfrastructuur

te behouden op de a a n g e d u i d e  p l a a t s  

verder ontwikkelen

als surplus
alternatieve

te realiseren 
plaats °P de aanged u i d e o f

Overigen

M:
A »«houden

voorstel voor een
ontwikkelingsmodel
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