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Aanleiding 

Het Zuidervaartje ligt in de oostelijke polders van West-Vlaanderen. Volgens het provinciaal 

ruimtelijk structuurplan moet de verwevenheid van natuurlijke structuur en grondgebonden 

landbouw de openheid van het landschap behouden en versterken. Lineaire bakens, zoals 

polderwaterlopen met kenmerkende bomenrijen, zijn van belang als habitat en corridor voor 

migratie van flora en fauna. Om deze ecologische functie te vrijwaren of te versterken, is het 

Zuidervaartje op het provinciaal ruimtelijk structuurplan aangeduid als 

natuurverbindingsgebied. 

In de zomer van 2015 werd de lijnbeplanting van populieren langs het Zuidervaartje ter 

hoogte van Damme langs één zijde gekapt. De beheerder plant deze winter een 

heraanplanting van populieren. 

Vraag 

1. Bij welke (natuur)inrichtingsmaatregelen heeft het Zuidervaartje ter hoogte van de 

stadswallen van Damme het meest baat om haar ecologische verbindingsfunctie het best 

te vervullen?  

2. Wat is de mogelijke impact van dergelijke natuurinrichtingsmaatregelen op de 

(potentiële) visstand, de potentiele migratiefunctie voor vis tussen zee en binnenland, de 

vegetatie, vleermuizen, de landschappelijke waarde en eventueel andere elementen?  

 

Toelichting 

1 Inleiding 

1.1 Hydrologie 

Het Zuidervaartje is een onbevaarbare waterloop van 1ste categorie. Het Zuidervaartje maakt 

deel uit van het afwateringsgebied van het Leopoldkanaal en ontvangt water van een 

omvangrijk stroomgebied (133 km2). Het gaat over verschillende deelstroomgebieden. De 

oorsprong is gesitueerd te Oostkamp ter hoogte van de monding van de Rivierbeek in het 

kanaal Gent-Brugge, waar het gegraven werd voor de evacuatie van overtollig water van de 

Rivierbeek bij hoge kanaalpeilen. Het Zuidervaartje volgt de linkeroever van het kanaal 

Gent-Brugge en ontvangt achtereenvolgens water van de Lijsterbeek en de Kerkebeek. Vlak 

voor Brugge sifoneert de waterloop onder het kanaal Gent-Brugge. Direct afwaarts van de 

sifon mondt het Sint-Trudoledeken erin uit (IMDC 2008). Het Zuidervaartje loopt vervolgens 

rond Brugge en daarna evenwijdig met de Damse Vaart. Vanaf de Brugse Dampoort tot het 

Leopoldkanaal heeft de waterloop karakteristieken van een polderwaterloop. Dit gedeelte is 

ongeveer 8 km lang. Onder normale omstandigheden mondt het Zuidervaartje via een sifon 

onder het Afleidingskanaal van de Leie gravitair uit in het Leopoldkanaal. Wanneer de 

waterkwaliteit te slecht is (vooral in de zomer) wordt het water van het Zuidervaartje 

verpompt naar het Afleidingskanaal. Bij hoogwater wordt ook een deel van het debiet van de 

Kerkebeek en Lijsterbeek door middel van een vijzelgemaal (pompstation Ketsbrugge) 

afgevoerd via de Buitenvestingsgracht te Brugge naar het Kanaal Gent-Oostende (Anoniem, 

2009). 
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Foto 1: Zuidervaartje in Damme na de kap van 
de populieren aan de rechteroever (INBO, 
6/11/2015) 

Foto 2: Luchtfoto van het Zuidervaartje t.h.v. 
Damme met aanduiding in rood waar populieren 
gekapt zijn 

 

Figuur 1: Situering van het Zuidervaartje in Damme 

Figuur 2 geeft het verloop weer van het waterpeil van het Zuidervaartje tussen 5/03/2014 en 

6/11/2015. In die periode varieerde het waterpeil grotendeels tussen 2,5 en 3,0 m TAW en 

kwamen regelmatig piekafvoeren voor. De waterpeilen in de winter lagen iets hoger dan 

deze in de zomer.  
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Figuur 2: Verloop van het waterpeil op het Zuidervaartje tussen 5/03/2014 en 6/11/2015 

(www.waterinfo.be; stationsnummer: lek13e-1066; x-coördinaat: 70822.92, y-coördinaat: 212896.82). 

1.2 Beleidskader 

Het Zuidervaartje is op het provinciaal ruimtelijk structuurplan1 (PRS) aangeduid als 

natuurverbindingsgebied. Het structuurplan vormt een toetsingskader om een actief 

ruimtelijk beleid te voeren. Het bevat drie delen met een verschillende juridische 

draagwijdte: 

• Deel 1 Informatief gedeelte, met de bestaande ruimtelijke structuur; 

• Deel 2 Richtinggevend gedeelte, met de visie en de gewenste ruimtelijke structuur; 

• Deel 3 Bindend gedeelte, met de (voor de overheid) bindende bepalingen. 

De gewenste ruimtelijke structuur is richtinggevend voor de overheid. De bindende 

bepalingen vormen het kader voor de maatregelen waarmee de provincie de gewenste 

structuur wil realiseren. Onder punt 5 ‘Algemene maatregelen en acties’ in het bindend 

gedeelte van het PRS staat als actie: natuurverbindingsgebieden en ecologische 

infrastructuur van bovenlokaal belang selecteren binnen natuuraandachtszones na de 

afbakening van GEN, GENO en verwevingsgebieden door het Vlaamse Gewest. Het 

Zuidervaartje werd geselecteerd als natuurverbindingsgebied, maar er werden geen verdere 

acties vastgelegd in het bindend gedeelte van het structuurplan. Het is aan de provinciale 

overheid om eventuele bijkomende maatregelen en acties op te nemen in het jaarlijkse 

beleidsprogramma of op andere wijze te faciliteren. 

Het Zuidervaartje wordt niet vermeld in de gewenste ruimtelijke structuur die de Vlaamse 

overheid opstelde voor de regio Kust, Polders en Westhoek in het kader van de afbakening 

van de natuurlijke en agrarische structuur: 

http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/L

andbouwnatuurenbos/KustPoldersenWesthoek. 

In het bekkenbeheerplan heeft het Zuidervaartje als prioritaire functie ‘piekafvoer en 
waterberging op de plaatsen waar dit toelaatbaar is’. Ter hoogte van het 
Habitatrichtlijngebied ‘Polders’ en het Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’ heeft de waterloop 

                                                
1 goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 6 maart 2002 

http://www.waterinfo.be/
http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/KustPoldersenWesthoek
http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/KustPoldersenWesthoek
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een natuurverbindingsfunctie. De waterloop vervult een nevenfunctie op landschappelijk, 
cultuurhistorisch en recreatief vlak. 

Omwille van de nabijheid van Brugge en de afwateringsproblematiek bij hoogwater, moet de 
actuele waterberging minstens behouden worden. In functie van een verbeterde waterafvoer 

staat het herstel van een aantal sifons gepland in het deelbekkenbeheerplan (Anoniem, 
2009). 

De natuurverbindingsfunctie kan volgens het bekkenbeheerplan versterkt worden door: 

 het behoud en herstel van kleine natuurgebieden en landschapselementen; 
 het nastreven van een natuurlijke loop; de meandering wordt maximaal toegelaten, 

behouden en indien mogelijk hersteld; 

 het zoveel mogelijk opheffen van barrières die de biodiversiteit van de waterloop 
verstoren (bijvoorbeeld: aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vistrappen). 

Men wenst deze doelen te realiseren d.m.v. oeverbeheerplannen. 
 

Wat betreft waterkwaliteit zijn er specifieke doelstellingen opgenomen in de 
doelstellingennota van het DuLo waterplan ‘Kerkebeek - Sint-Trudoledeken’ en ‘Damse 
Polders’: 

 saneren van de lozingen binnen het gerioleerde gebied van verontreiniging van het 

oppervlaktewater door de overstorten;  

 sensibiliseren om eutrofiëring te voorkomen; 

 saneren van vervuilde onderwaterbodems.  

2 Actuele toestand 

2.1 Vegetaties 

Uit de monitoringgegevens in functie van de Kaderrichtlijn Water blijkt dat water- en 

oevervegetaties beperkt zijn ontwikkeld in en langs het Zuidervaartje (Tabel 1; 

http://www.vmm.be).  

Tabel 1: Macrofyten langs het Zuidervaartje via de gegevens van het meetnet voor de Kaderrichtlijn 

Water  (monstername op 12 juli 2011). Laag abundant = 5 - 25% bedekking; occasioneel = <1% 

bedekking en meerdere exemplaren aanwezig; zelden = <1% bedekking en 1 - 3 exemplaren aanwezig.   

Polderstraat, Grijspaard 

(TR881000.3) 
 

Oevervegetatie 

Rabattestraat (TR881000.2) 
 

 

Oevervegetatie 

Schipdonkvaart-zuid 

(TR881000.1)  
 

Oevervegetatie 

riet laag 

abundant  

liesgras occasioneel riet occasioneel 

waterpeper occasioneel kluwenzuring occasioneel waterpeper zelden 

gele waterkers occasioneel rietgras occasioneel   

grote waterweegbree zelden waterpeper occasioneel   

blaartrekkende 

boterbloem 

zelden moeraskers zelden   

      

Watervegetatie  Watervegetatie  Watervegetatie  

schedefonteinkruid laag 

abundant  

sterrenkroos occasioneel stomp & veelhoekig 

sterrenkroos 

occasioneel 

klein kroos occasioneel klein kroos occasioneel sterrenkroos occasioneel 

veelwortelig kroos occasioneel veelwortelig 

kroos 

occasioneel klein kroos occasioneel 

draadwier  occasioneel darmwier zelden smalle waterpest zelden 

sterrenkroos zelden draadwier zelden darmwier zelden 
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Op de Biologische Waarderingskaart (De Saeger et al., 2014) worden ter hoogte van de 

stadswallen van Damme voor het Zuidervaartje en de bermen volgende karteringseenheden 

vermeld:  

 kbp: bomenrij met dominantie van populier, 

 k(mr): lijnvormige rietvegetaties, 

 k(mru): verruigde lijnvormige rietvegetaties, 

 k(hr): verruigde bermen, 

 sz°: zwak ontwikkelde struweelopslag van allerlei aard. 

 

2.2 Visbestanden 

Het Zuidervaartje heeft momenteel een ontoereikende IBI-beoordeling2. De waterloop wordt 

gekenmerkt door een onevenwichtig visbestand. Van nature behoort het visbestand in 

dergelijke waterlopen tot het brasem/snoekbaarstype met een goed uitgebouwd 

palingbestand. Tot dit type behoren soorten als baars, blankvoorn, brasem, giebel, kolblei, 

paling, pos, rietvoorn, snoek, snoekbaars en zeelt (Van Thuyne et al., 2007). Het laatste 

decennium (periode 2002-2015) wordt het visbestand gedomineerd door driedoornige en 

tiendoornige stekelbaars.  

Blauwbandgrondel komt sporadisch voor. Van soorten als paling, snoek, rietvoorn, giebel en 

blankvoorn, werden slechts een paar exemplaren waargenomen (Bron: 

http://vis.milieuinfo.be/). Het  meeste van de waargenomen soorten vinden hun optimum in 

de brasemzone. Het gaat dus om soorten die typerend zijn voor stilstaand tot traagstromend 

water (Dillen et al., 2005; Huet 1949). 

Hoewel beide waterlopen niet met elkaar verbonden zijn, is het potentiële visbestand wellicht 

vergelijkbaar met het huidig visbestand van de Damse Vaart. Beide waterlopen hebben een 

aantal gemeenschappelijke kenmerken. De waterkwaliteit is gelijkaardig, met een matige 

kwaliteit voor de Prati-index33 en BBI44. De Damse Vaart loopt parallel aan het Zuidervaartje 

en ondervindt eveneens hinder van een vismigratieknelpunt. Via sifonering loopt de Damse 

Vaart onder het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal. In de Damse vaart is blankvoorn de 

frequentst gevangen soort (aantal percentages van 53,4%) gevolgd door baars (16,5%) en 

paling (15,5%)). De laagste soortendiversiteit is terug te vinden tussen Brugge en de 

sifonering onder het Afleidingskanaal. In deze sector kan het visbestand momenteel 

getypeerd worden als een blankvoorn/baarstype met een goed uitgebouwd palingbestand 

maar waarbij praktisch geen brasem meer gevangen wordt. De index voor biologische 

integriteit wordt als ontoereikend beschouwd en er wordt een achteruitgang in het 

visbestand vastgesteld. Het aantal aangetroffen vissoorten is in het betrokken segment 

gehalveerd tussen 2000 en 2006. Snoekbaars, nog goed vertegenwoordigd in 2000, werd in 

2006 niet meer waargenomen. Snoek en paling hebben nu de rol van predator overgenomen 

(Van Thuyne et al., 2007). 

2.3 Waterkwaliteit 

Zoals blijkt uit figuur 2 krijgt het Zuidervaartje meermaals per jaar een piekbelasting te 

verwerken. Het probleem doet zich voor bij aanvoer via overstorten (Anoniem, 2009). De 

overstorten hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit en de kwaliteit van de 

onderwaterbodem. 

De biologische waterkwaliteit (BBI) is matig (score 6 in 2012). Deze waarde is stabiel sinds 

2003. Zoetwaterpissebedden, een soortengroep die weinig gevoelig is voor verontreiniging, 

komen massaal voor. Daarnaast zijn ook de bloedzuigers en dansmuggen vertegenwoordigd, 

                                                
2 Index voor biologische integriteit: geeft de ecologische kwaliteit van de waterloop aan, zich baserend op de kwaliteit 

van de visgemeenschappen. De kwaliteit van visgemeenschappen op onverstoorde locaties, gekenmerkt door hun 

goede biotische integriteit, wordt als referentie genomen. 

3 Prati-index: geeft kwaliteitsklassen weer voor de oppervlaktewaterkwaliteit van de Vlaamse waterlopen op basis van 

opgeloste zuurstof 

4 Belgische Biotische Index:  geeft de kwaliteit van een waterloop weer, op basis van de aanwezigheid van macro-

invertebraten. 

http://vis.milieuinfo.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterkwaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Macro-invertebraten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Macro-invertebraten
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die indicatief zijn voor een laag zuurstofgehalte. Dankzij het carbonaatrijk water komen ook 

heel wat mollusken voor (8 genera). 

Volgens de Prati-index is de waterloop verontreinigd, ondanks een verbetering van de 

waterkwaliteit in de periode 1990-2005. Volgens de metingen in 2015, daalde de 

zuurstofconcentratie onder de 5 mg/l gedurende de zomermaanden. Dit ligt onder de 

VLAREM-norm van 6 mg/l voor de zuurstofconcentratie. Ook de milieukwaliteitsnorm CZV 

(chemische zuurstofvraag) voor kleine beken werd dit jaar in de helft van de gevallen 

overschreden. De norm voor het zomerhalfjaargemiddelde van 0,14 mg P/l voor totaal 

fosfor, wordt in het Zuidervaartje overschreden. De waarden variëren tussen 0,54 en 1,05 

mg/l. Het ammoniumgehalte varieert tussen 0,6 en 2,1 mg/l, terwijl de VLAREM-norm voor 

oppervlaktewateren 0,1 mg/l bedraagt.  

De kwaliteit van de waterbodem volgens de triade-indices wordt als verontreinigd 

beoordeeld. Er is een sterke verontreiniging door apolaire en polyaromatische 

koolwaterstoffen. De waterbodem is eveneens verontreinigd met zware metalen, 

voornamelijk koper en kwik, en PCB’s. (hhtp://www.vmm.be).   

3 Natuurstreefbeeld voor het Zuidervaartje 

Het INBO adviseert het behoud en de verdere ontwikkeling van de ecologische waarden van 

de oevers, het aquatisch milieu en de bermen als doel. Tevens is er het streven naar een 

ononderbroken corridor voor allerlei planten en dieren door het reduceren van de 

barrièrewerking. 

3.1 Oevers 

Het INBO adviseert als streefbeeld flauw hellende, onverharde oevers. Dit biedt meer kansen 

op een goed ontwikkelde oevervegetatie. Soorten kenmerkend voor oevervegetatie van 

polderwaterlopen zijn onder meer riet, grote en kleine lisdodde, grote waterweegbree, 

moerasspirea, harig wilgenroosje, wolfspoot, grote wederik, echte valeriaan, knikkend en 

veerdelig tandzaad, zwanenbloem, grote kattenstaart, waterzuring, watertorkruid, bitterzoet, 

grote egelskop, koninginnenkruid, gele lis, pitrus, oeverzegge en pluimzegge (Leyssen et al., 

2005). Op sommige plaatsen mogen zich ter hoogte van de waterlijn struwelen ontwikkelen 

van bijvoorbeeld wilgensoorten, zwarte els of es. Vegetatie- en structuurrijke oevers bieden 

mogelijkheden voor een duurzame instandhouding van de fauna die hiervan afhankelijk is. In 

het bijzonder wordt hierbij gedacht aan broedvogels kenmerkend voor rietvegetatie zoals 

rietzanger, rietgors, blauwborst en kleine karekiet (Vermeersch et al., 2004). Structuurrijke 

oevers hebben daarnaast een belang als paai-, rust- en foerageergelegenheid voor 

verschillende vissoorten. 

3.2 Aquatisch milieu 

Mogelijk streefbeeld voor het aquatisch milieu is een soorten- en structuurrijke 

watervegetatie bestaande uit drijvende en ondergedoken waterplanten. Typische soorten 

voor een watervegetatie van polderwaterlopen zijn gele plomp, witte waterlelie, 

fonteinkruiden, kroossoorten, sterrenkroossoorten, grof en fijn hoornblad, waterviolier, 

kikkerbeet, aarvederkruid, groot blaasjeskruid en kranswieren (Leyssen et al., 2005). Voor 

het visbestand wordt gestreefd naar een brasem/snoekbaarstype met een goed uitgebouwd 

palingbestand. Tot dit type behoren soorten als baars, blankvoorn, brasem, giebel, kolblei, 

paling, pos, rietvoorn, snoek, snoekbaars en zeelt (Van Thuyne et al., 2007). 

3.3 Bermen 

Voor de bermen ter hoogte van Damme kan gestreefd worden naar een soorten- en 

structuurrijke vegetatie. Bij uitvoering van een maai- of begrazingsbeheer kan er zich 

glanshaver- of kamgrasland ontwikkelen. Waar momenteel (drie)dubbele populierenrijen 

staan, is dit streefbeeld niet realistisch omwille van de beschaduwing en het bladstrooisel. 
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Kenmerkende soorten voor glanshavergrasland in deze regio zijn onder meer knoopkruid, 

kraailook, margriet, gele morgenster, goudhaver, pastinaak, rapunzelklokje, aardaker, 

beemdkroon, glad walstro, veldlathyrus, en kleine ratelaar (Oosterlynck et al., 2013; 

Oosterlynck et al., in voorbereiding). Soorten typisch voor kamgrasland zijn kamgras, 

veldgerst, gewoon timoteegras, witte en rode klaver, madeliefje, scherpe boterbloem en 

vertakte leeuwentand (Heutz & Paelinckx, 2005). 

Lokaal kan worden gestreefd naar een mozaïek van grasland, ruigte en struweel. Ruigtes 

worden gedomineerd door productieve grassoorten zoals glanshaver, kropaar, kweek, 

rietzwenkgras, ruw beemdgras en raaigras. Ecologisch waardevolle struiken als éénstijlige 

meidoorn, sleedoorn, rozen en gladde iep horen er thuis. 

Typische broedvogels voor dergelijk type bermen zijn zomertortel, roodborsttapuit, 

graspieper, braamsluiper, kneu en geelgors (Vermeersch et al., 2004). 

Kenmerkende dagvlinders voor bermen met een soorten- en structuurrijke, droge 

graslandvegetatie zijn icarusblauwtje, bruin blauwtje, bruin en oranje zandoogje, 

hooibeestje, koevinkje en kleine vuurvlinder (Maes et al., 2013). 

3.4 Verbindingsfunctie 

Het provinciaal structuurplan vermeldt voor het Zuidervaartje een natuurverbindingsfunctie.  

Voor vissen en andere waterdieren betekent dit een open verbinding met het Leopoldkanaal 

en de toevoerwaterlopen. De pompgemalen, overwelvingen en de sifoneringen van het 

Zuidervaartje vormen daarbij een knelpunt (www.vmm.be/data/vismigratie). Door het 

opheffen van vismigratieknelpunten in dit netwerk van waterlopen, krijgen diadrome5 

vissoorten zoals paling (glasaal) terug kansen. Een drastische verbetering van de 

waterkwaliteit is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.  

Door de ecologische waarden te verhogen kan het Zuidervaartje fungeren als een schakel in 

het ecologisch netwerk van Vlaanderen. Op die manier wordt invulling gegeven aan de 

beleidsvoorstellen die zijn aangegeven voor het Zuidervaartje. 

4 Mogelijke inrichtingsmaatregelen  

Hieronder bespreken we enkele maatregelen die de ecologische waarde van het 

Zuidervaartje kunnen versterken. 

4.1 Flauw hellende oevers 

Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld waar de populieren gekapt zijn (zie foto 1, foto 3), kan 

een flauw hellende oever ingericht worden. Bij een flauw hellende oever ontstaat er een 

geleidelijke gradiënt van natte naar droge omstandigheden. Het inrichten van flauwe 

hellende oevers biedt: 

 een ecologische meerwaarde. Er kan een brede zone ontwikkelen met oever- en 

watervegetaties (Figuur 3). De delen van water- en oeverplanten die zich onder 

water bevinden, fungeren als substraat voor epifyten en als biotoop voor allerlei 

macro-invertebraten en zoöplankton (Carpenter & Lodge, 1986) welke op hun beurt 

een voedselbron vormen voor allerlei dieren. Vegetatierijke oevers zorgen voor 

heterogene microhabitats die belangrijk zijn voor vissen (Mouton et al., 2012). 

Daarnaast zijn verschillende soorten vogels gebonden aan oevervegetaties (bv. 

rietvogels zoals…). 

 een hoge oeverstabiliteit. Oevervegetaties leggen oevers vast door hun wortelstelsel 

(Caffrey & Beglin, 1996) en kunnen tevens golven en stromingen reduceren (CUR, 

1999; Coops et al., 1996) 

 een hoge waterbergingscapaciteit. Door overdimensionering van de waterloop is er 

meer ruimte voor waterberging en kunnen piekafvoeren worden opgevangen. 

 een hoger zelfreinigend vermogen van de waterloop.  

                                                
5 Diadrome vissen migreren tussen zoet en zout water. 
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Figuur 3. Schematische weergave van verschillende vegetaties die zich ontwikkelen bij een flauw 
hellende oevers langs waterlopen (van Strien & van den Hengel, 2000). 

Voorafgaand aan een herprofilering wordt best nagegaan of ecologisch waardevolle ecotopen 

of belangrijke geomorfologische waarden het in te richten traject doorkruisen. Zo is het 

wenselijk om bijvoorbeeld soorten- en reliëfrijke historische graslanden of natuurlijke 

steilranden van voormalige kreekgeulen te behouden. Foto 4 toont een voorbeeld van de 

natuurlijke oever langs een reliëfrijk historisch permanent grasland. 

  

Foto 3: Zuidervaartje stroomopwaarts vanaf 

de brug aan de Rabattestraat (INBO, 

6/11/2015) 

Foto 4: Zuidervaartje met oevers, 

stroomopwaarts vanaf de brug aan de 

Kerkstraat (INBO, 6/11/2015) 

Voor de ontwikkeling van vispopulaties dient het leefgebied afgestemd te zijn op de 

verschillende levensfuncties: het paaien, opgroeien, foerageren, schuilen. Om hieraan te 

kunnen voldoen is habitatdiversiteit cruciaal. De voorkeur gaat uit naar onverharde oevers, 

die onderhevig zijn aan een zekere oeverdynamiek. In combinatie met een gedifferentieerd 

beheer resulteert dit in een afwisseling van verschillende habitats met onder andere 

rietoevers, moerasplanten, grazige oevers, kale oevers met holtes (Mouton et al., 2009). 

4.2 Bufferzones 

Wanneer aanliggend aan het Zuidervaartje intensief agrarisch landgebruik (akkers of 

soortenarme graslanden) aanwezig is, kan worden geopteerd om een bufferstrook in te 

richten langs de waterloop. Dit zou bijvoorbeeld zinvol zijn voor het traject stroomafwaarts 

van de brug in de Rabattestraat tot aan het Leopoldkanaal of voor het traject 
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stroomopwaarts langs de Polderstraat tot aan Dampoort. Hierdoor wordt de diffuse emissie 

vanuit de landbouwpercelen naar het Zuidervaartje verminderd. Er is minder drift van 

meststoffen en pesticiden en minder directe afspoeling van sedimenten met daaraan 

gebonden polluenten (Van Der Welle & Decleer, 2001). 

Bufferstroken kunnen tegelijk een ecologische waarde hebben wanneer er zich meer 

natuurlijke vegetaties kunnen ontwikkelen. 

4.3 Bomenrijen 

Ter hoogte van de stadwallen staat op de linkeroever een bijna ononderbroken (drie)dubbele 

rij populieren. Deze rij stopt aan het weiland bij de brug aan de Rabattestraat (zie foto 3). 

Op de rechteroever staat een rij populieren langs de zuidwestzijde. Langs de zuidoostzijde 

zijn de populieren gekapt (zie foto 2). Voorts zijn er gedeelten zonder bomenrijen langs de 

rechteroever. 

Bomenrijen kunnen bijdragen tot een verhoging van de natuurwaarde. De bladeren en 

vruchten zijn een voedselbron voor verschillende diersoorten, terwijl holten, spleten en 

loshangende schors behuizing bieden. Op de schors van bomen kunnen meerdere soorten 

mossen en korstmossen voorkomen. Tal van paddenstoelen groeien in symbiose met de 

wortels. Hoeveel soorten organismen deel uitmaken van het ecosysteem van een bomenrij 

hangt o.a. af van de boomsoort. Met bijvoorbeeld zomereik, wilg en berk zijn een groot 

aantal insecten geassocieerd (Hermy, 1989). Omdat er veel meer organismen mee 

verbonden zijn, is vanuit ecologisch standpunt de aanplant van streekeigen soorten te 

verkiezen boven uitheemse soorten (Hermy, 1989). 

Bij de aanplant van bomenrijen raden we aan rekening te houden met de invloed ervan op 

de aanwezige of tot doel gestelde vegetaties rond de bomen:  

Bomenrijen kunnen voor beschaduwing van de waterloop zorgen. Daardoor kan de groei van 

oever- en watervegetatie verminderd of zelfs gehinderd worden (Claus & Janssens, 1994; 

Sollie et al., 2011). Ook bermvegetaties worden beïnvloed door beschaduwing. Zo 

observeren Schaffers (2002) en van de Haterd et al. (2007) een lager aantal plantensoorten 

in bermen onder beschaduwde condities in vergelijking met onbeschaduwde condities. Langs 

het Zuidervaartje zullen bomenrijen op de linkeroever minder beschaduwing geven aan de 

oever en het open water dan bomenrijen op de rechteroever. De effecten van beschaduwing 

worden ook beperkt wanneer de bomen op grotere afstand van de oever worden aangeplant. 

De hoeveelheid schaduw hangt ook af van de boomsoort en de plantafstand tussen de 

bomen. 

Bomenrijen zorgen voor bladval in de waterlopen en op de oever- en bermvegetaties. Dat 

kan aanleiding geven tot nutriëntenaanrijking. De hoeveelheid nutriënten die vrijkomt uit 

bladval is moeilijk te bepalen en is een gevolg van de afbraak van het organische materiaal. 

Deze afbraak is afhankelijk van de fysische structuur en de chemische samenstelling van de 

bladeren en van de milieuomstandigheden in het water. Thomaes et al. (2006) onderzochten 

de invloed van strooisel van verschillende boomsoorten op de zuurtegraad van de bodem. 

Ruwweg kan gezegd worden dat een snelle strooiselafbraak aanleiding geeft tot hogere pH-

waarden. In Thomaes (2014) werden de resultaten vergeleken met andere studies en de 

onderzochte boomsoorten kunnen als volgt gegroepeerd worden van slecht naar goed 

afbrekend strooisel:  zwarte els < Amerikaanse en Europese eik, beuk, robinia, tamme 

kastanje < esdoorn < es, linde, zoete kers, haagbeuk < populier, olm en wilg. 

Het Zuidervaartje wordt gekenmerkt door een slechte water- en waterbodemkwaliteit. 

Bovendien ontvangt het Zuidervaartje nutriëntenrijk water van een omvangrijk 

stroomgebied. Uit de meetresultaten kan niet afgeleid worden wat de impact van bladval is 

op de waterkwaliteit, ten opzichte van andere bronnen. Het is wel zo dat bladstrooisel bij de 

ontbinding ervan zuurstof onttrekt aan het water. Hoe hoog die ‘biologische zuurstofvraag’ 

precies bedraagt en in welke mate dit verschilt voor diverse boomsoorten, zou met 

experimentele proeven aangetoond kunnen worden. 

Wilg, zwarte els,  olm en es zijn streekeigen voor de polders. Essenrijen waren ooit tamelijk 

algemeen, momenteel zijn ze bijna volledig uit het landschap verdwenen (Zwaenepoel, 
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2006). In de streek rond Damme zijn verschillende oude populiervariëteiten bewaard 

gebleven in het landschap. Een inventarisatie van de momenteel groeiende 

populiervariëteiten langs het Zuidervaartje is ons niet gekend. Langs de Damse Vaart staan 

momenteel de variëteiten Marilandica, Serotina, Blauwe van Exaarde en Robusta (Van 

Slycken & Steenackers, 1990). Uit cultuurhistorisch standpunt (traditioneel 

landschapselement van 18de-20ste-eeuwse landschappen) kunnen deze oude 

populiervariëteiten worden overwogen bij aanplant van bomenrijen (Zwaenepoel, 2006). 

Door ruimtelijk af te wisselen met verschillende klonen kan meer variatie gecreëerd worden. 

Er kan worden geopteerd om bomen aan te planten met minimaal 20 m tussenafstand zodat 

de ontwikkeling van een brede en stabiele kroon mogelijk wordt. Deze plantafstand maakt 

eventuele struweelvorming op de oevers mogelijk en laat meer licht door zodat de bermen 

en de water- en oevervegetaties zich beter kunnen ontwikkelen. 

4.4 Opheffen van barrières 

Mogelijkheden tot het opheffen van barrières bij bestaande brugconstructies omvat de 

aanleg van een doorlopende oeverzone of het aanbrengen van een loopvlak. Een 

doorlopende oever onder bruggen wordt verwezenlijkt via een flauw talud, bijvoorbeeld via 

aanschuining op de bestaande brugconstructie. Een onverhard talud wordt door verschillende 

diersoorten meer geapprecieerd dan een verharde zone (Oord, 1995). Een andere optie is 

het plaatsen van een loopvlak. Dit moet minimaal 30 cm breed te zijn en wordt geplaatst 

boven het gemiddeld hoogste waterpeil. Het materiaal van het loopvlak kan bestaan uit hout, 

beton of metaalgaas, waarbij het best voldoende ruw wordt afgewerkt, bijvoorbeeld door een 

zandlaag aan te brengen (Oord, 1995; Claus & Janssens, 1994). 

Bij nieuw te bouwen bruggen is het wenselijk om de bermen en oevers volledig te 

overhuiven zodat er geen barrière wordt gevormd (Figuur 4).  

 

Figuur 4: Doorlopende oevers en bermen van een waterloop onder een brug (Wansink et al., 2013). 

Het Zuidervaartje heeft prioriteit 2 op de prioriteitenkaart van de Vlaamse 

milieumaatschappij. Op waterlopen met prioriteit 2 moeten 50% van de knelpunten hersteld 

worden vóór 31 december 2015, 75% vóór 31 december 2021 en 100% vóór 31 december 

2027. Het opheffen van deze knelpunten wordt ingepland in de oeverbeheerplannen 

(Anoniem, 2009). Met welke maatregelen deze knelpunten best verholpen worden, valt 

buiten het kader van dit advies. 

4.5 Onderwaterbodem 

Een dikke sliblaag op de bodem van waterlopen heeft een negatieve invloed op het aquatisch 

leven. Een dikke sliblaag zorgt in de waterkolom voor het onttrekken van zuurstof door het 

afbreken van het organisch materiaal en voor een grotere hoeveelheid voedingsstoffen 

(Claus & Janssens, 1994; van Strien & van den Hengel, 2000). Als gevolg hiervan domineren 

kroos of algen ten nadele van overige waterplanten en kan waterfauna, gebonden aan een 

goede waterkwaliteit, geen populaties uitbouwen. 

Hierdoor kan het noodzakelijk worden om de sliblaag te verwijderen via baggeren. 
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4.6 Instellen van een natuurlijk peilverloop 

Volgens de metingen in de periode 2014 – 2015 zijn de waterpeilen van het Zuidervaartje  in 

de winter iets hoger dan in de zomer (Figuur 2). Bij een natuurlijk peilverloop, met hogere 

waterpeilen in de winter ten opzichte van de zomer, zijn de condities voor een vitale oever- 

en watervegetatie aanmerkelijk gunstiger. Zowel de vegetatieve uitbreiding als de 

zaadkieming van de oevervegetatie zijn gebaat bij een periode (vermoedelijk 1 - 2 maanden) 

met droogvallende oevergedeeltes. Ook de kieming en de groei van de watervegetaties zijn 

gebaat met een lager waterpeil in het groeiseizoen doordat de hoeveelheid licht dat de 

bodem bereikt, groter is (Coops, 2002). 

Een natuurlijk waterpeil heeft ook een invloed op de nutriëntenhuishouding. Zo blijken 

nitrificatie-denitrificatie en fosfaatadsorptie door peilwisselingen versterkt te worden 

waardoor een reductie van de belasting met stikstof en fosfaat van het ecosysteem optreedt 

(Wienk et al., 2000). 

5 Impact van bomenrijen op vleermuizen 

Het derde monitoringsrapport van het erkende reservaat ‘Stadswallen van Damme’ (Struyve, 

2011) vermeldt batdetectorwaarnemingen van baard/Brandt’s vleermuis, watervleermuis, 

gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis in de 

omgeving van Damme. De meervleermuis werd foeragerend aangetroffen boven de Damse 

Vaart. Tijdens de winter van 2009 - 2010 werden ook nog franjestaart, gewone 

grootoorvleermuis en grijze grootoorvleermuis in winterslaap aangetroffen in 

overwinteringsplaatsen in de buurt.  

Verschillende soorten vleermuizen gebruiken bomenrijen om te foerageren of als route om 

zich te verplaatsen (Verboom & Huitema 1997, Downs & Racey 2006). Ook open water, zoals 

een kanaal, vormt een belangrijk habitat (Walsh & Harris 1996, Flaquer et al., 2009; 

Stahlschmidt et al., 2012; Kalda et al. 2015). De aanwezigheid van bomen langs de oever is 

daarbij voor veel soorten een uitgesproken meerwaarde en doet de activiteit 

toenemen (Warren et al., 2000; Russ & Montgomery 2002). Bij brede waterlopen is dit effect 

het sterkst als er bomen aan beide oevers staan (Warren et al., 2000). Hoewel hagen 

volgens sommige studies ook door vleermuizen worden gebruikt (Lundy & Montgomery 

2010), worden ze toch minder gebruikt dan bomen (Downs & Racey 2006). Hagen zijn ook 

effectiever als er bomen  tussen staan (Brandt et al., 2007; Boughey et al., 2011). Het effect 

van bomenrijen langs het water komt door verschillende factoren: verhogen van de 

insectendensiteit, zorgen voor beschutting tegen wind, zorgen voor beschutting tegen 

predatoren, zorgen voor geleidende elementen. Om de functionaliteit voor vleermuizen te 

behouden, worden gekapte bomen naast een watergang bij voorkeur terug aangeplant. 

Struweel zonder bomen kan daarbij een bomenrij niet vervangen. Indien een watergang 

langs beide oevers bomen heeft (wat voor vleermuizen de beste situatie is), wordt bij 

kappen best gefaseerd gewerkt, waarbij de tweede oever pas wordt gekapt als de nieuw 

aangeplante bomen opnieuw een aaneengesloten rij vormen. In het geval van smallere 

waterlopen, zoals het Zuidervaartje, kan een goed ontwikkelde bomenrij langs één zijde 

volstaan als geleidend element, maar dit heeft als nadeel dat er dan langs één zijde minder 

beschutting is. Bij voorkeur worden eerst jonge bomen aangeplant vooraleer de oude 

exemplaren te kappen. Dit is slechts mogelijk indien er voldoende ruimte tussen de oude 

bomen is en deze gerooid kunnen worden zonder de jonge bomen te beschadigen. Over 

welke boomsoorten het best worden aangeplant voor vleermuizen bestaat weinig literatuur. 

Uit waarnemingen tijdens andere onderzoeken  blijkt dat best gekozen wordt voor bomen die 

zo lang mogelijk in het najaar bladdragend zijn. Metingen langs water omzoomd met 

populieren gaven een sterke terugval van activiteit na de bladval in september. September 

en oktober zijn echter maanden waarin vleermuizen extra moeten kunnen foerageren om 

hun vetreserves voor de winter aan te vullen. 

Gerichte metingen zouden kunnen aantonen in hoeverre het Zuidervaartje effectief door 

vleermuizen als corridor gebruikt wordt. Vermoedelijk heeft de Damse Vaart, die in rechte 

lijn richting het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal stroomt, een hogere 

(potentiële) waarde voor vleermuizen. 
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6 Landschappelijke waarde 

Het Zuidervaartje is gelegen in de relictzone R34002 ’Zwinpolders tussen Knokke-Heist en 

Damme en het Polderlandschap van Middelburg’ en maakt tevens deel uit van de ankerplaats 

A30018 ’Damme en de omgevende polders’ (zie figuur 5). De ankerplaats ligt nagenoeg 

volledig in het zogenaamde Oudland en toont nog het typisch grondgebruik gerelateerd aan 

de fysische structuur van kreekruggronden en komgronden. 

Een gedeelte van het Zuidervaartje maakt deel uit van de zeer goed bewaarde stadswallen 

rond de stadskern van Damme. Langs de andere zijde wordt de kern ingesloten door de 

Damse Vaart. Onroerend Erfgoed beschrijft de landschappelijke waarde als volgt (2014, 

http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/ankerplaatsen/a30018.html?highlight=a30018): 

“De stervormige stadsverdediging dateert uit de Tachtigjarige Oorlog tussen de Noordelijke 

Nederlanden en Spanje, en bestaat uit een enkele omwalling en een dubbele begrachting. Op 

de wallen heeft men hier en daar (waar geen bomenrijen staan) een vergezicht op de 

omgevende polders en tevens een zicht op de stad zelf. Langs deze grachten en de wal staan 

hier en daar opgaande bomenrijen die deze structuren benadrukken en van ver zichtbaar zijn 

in dit vlakke polderlandschap. Men moet echter enkele doorkijken in deze bomenrijen zeker 

vrijwaren. Een deel van de oude omwalling is nu natuurreservaat waar men in de grachten 

de opeenvolgende stadia van verlandingsvegetatie tracht te bekomen (o.a. rietkragen, 

moerasbos). De stadswallen zijn grotendeels als landbouwland aangewend waarbij het 

microreliëf van de grachten nog goed herkenbaar is. Nabij de zuidervaart zijn in het weiland 

waarschijnlijk nog enkele restanten van een kreek te zien. Op deze zuidervaart staat een vrij 

vervallen sluisje “de sluispoort” dat men nauwelijks herkent door de opslag van struiken en 

bomen errond. Dwars door de stadskern van Damme loopt de Damse Vaart. Tijdens de 

Middeleeuwen lag Damme immers aan de Zwingeul die tot Brugge reikte. Naarmate de geul 

verzandde, nam Damme de havenfunctie van Brugge over maar dat was van korte duur door 

verdere toeslibbing. De dijken langs de Damse Vaart zijn beplant met opgaande bomen die 

het kanaal van verre zichtbaar maken in het landschap. 

Huidige percelering en landgebruik zijn zeer goed vergelijkbaar met de toestand op Ferraris 

en Vandermaelen waarbij een groot deel van de huidige graslanden een historisch 

permanent karakter heeft. De bodemgesteldheid bepaalt nog grotendeels het landgebruik 

waarbij grasland in de lagere komgronden voorkomt en de wegen, akkers en bebouwing op 

de hogere zandige geulgronden.” 

http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/ankerplaatsen/a30018.html?highlight=a30018
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Figuur 5 Weergave van de ankerplaats A30018 (in oranje) en de relictzone R34002 (in zwart)(Bron: 
AGIV 2001). De rode lijn is de gemeentegrens van Damme.  

De opgaande bomenrijen langs de grachten en op de wal benadrukken de vorm van de 

stervormige vesting. De landschappelijke waarde heeft dus in hoofdzaak een 

cultuurhistorische grondslag, maar de bomenrijen hebben ook een esthetische waarde op 

zich. Vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed wordt niet aangegeven of de boomsoort 

hierin een waardeverschil kan maken. Voorts is het vanuit landschappelijk oogpunt wenselijk 

de bomenrijen hier en daar te onderbreken om vergezichten en een zicht op Damme te 

vrijwaren. Voor het beoordelen van de impact van ingrepen die hier niet mee in 

overeenstemming zijn, verwijzen we naar het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

In bijlage 1 geven we enkele referentiebeelden van de stadwallen van Damme. Hieruit blijkt 

dat er langs het Zuidervaartje ter hoogte van de stadwallen op zijn minst sinds 1966 bomen 

stonden. Ten tijde van Ferraris (1771-1778) stonden er geen bomen.  
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Conclusie 

1. Het Zuidervaartje heeft ter hoogte van Damme momenteel een ontoereikende water- 

en waterbodemkwaliteit. De waterloop wordt gekenmerkt door een onevenwichtig visbestand 

en de water- en oevervegetaties zijn slechts beperkt ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van 

vispopulaties dient in de eerste plaats de waterkwaliteit te verbeteren. Het is ook van belang 

dat het leefgebied afgestemd is op de verschillende levensfuncties: het paaien, opgroeien, 

foerageren, schuilen. Om hieraan te kunnen voldoen is habitatdiversiteit cruciaal. Deze 

diversiteit kan gecreëerd worden door de oevers te herprofileren. De voorkeur gaat uit naar 

onverharde, flauw hellende oevers waar oeverdynamiek nog mogelijk is. Dit kan resulteren 

in een brede zone met een afwisseling van onder andere rietoevers, moerasplanten, grazige 

oevers, kale oevers met holtes. Een verbreding van de oeverzone van de waterloop biedt 

meer ruimte voor waterberging zodat de piekafvoeren beter opgevangen kunnen worden. 

Bij uitvoering van een natuurvriendelijk beheer kunnen zich soorten- en structuurrijke 

vegetaties vestigen op de bermen. Een mozaïek van graslanden, ruigtes en struwelen vormt 

hierbij het streefbeeld. De inrichting van bufferstroken kan een meerwaarde betekenen. 

2. Het provinciaal structuurplan geeft aan het Zuidervaartje een 

natuurverbindingsfunctie. Voor vissen en andere waterdieren betekent dit een open 

verbinding met het Leopoldkanaal en de toevoerwaterlopen. Door het opheffen van 

vismigratieknelpunten in dit netwerk van waterlopen, krijgen diadrome vissoorten zoals 

paling (glasaal) terug kansen. Het opheffen van deze knelpunten wordt ingepland in de 

oeverbeheerplannen. Hoe deze knelpunten dan best verholpen worden, vraagt nader 

onderzoek. 

Verschillende soorten vleermuizen gebruiken bomenrijen om te foerageren of als route om 

zich te verplaatsen. Ook open water vormt een belangrijke habitat. De aanwezigheid van 

bomen langs de oever is daarbij voor veel soorten een uitgesproken meerwaarde.  Gezien de 

onmiddellijke nabijheid van de Damse Vaart met bomenrijen rijst de vraag in hoeverre het 

Zuidervaartje effectief door vleermuizen als corridor gebruikt wordt en de heraanplant van 

bomen hiervoor een meerwaarde kan betekenen. Neem hierbij in overweging dat bomenrijen 

voor beschaduwing zorgen waardoor de groei van oever-, water- en bermvegetatie negatief 

beïnvloed kan worden. Bomenrijen zorgen bovendien voor bladval in de waterloop wat 

aanleiding kan geven tot nutriëntenaanrijking. Afhankelijk van op welke oever de bomen 

staan, hoe groot de afstand tussen de bomen en tot de waterloop bedraagt, zullen deze 

effecten minder of meer meespelen.  

De landschappelijke waarde van de opgaande bomenrijen langs de stadswallen van Damme 

heeft in hoofdzaak een cultuurhistorische grondslag: de bomen benadrukken de vorm van de 

stervormige vesting. Maar het is wenselijk de bomenrijen hier en daar te onderbreken om 

vergezichten en een zicht op Damme te vrijwaren. Daarnaast hebben de bomenrijen een 

esthetische waarde. Vanuit Onroerend Erfgoed wordt niet aangegeven of de boomsoort hierin 

van belang is. 

Vegetatierijke oevers en soorten- en structuurrijke bermen, met hier en daar houtige 

vegetatie, dragen bij aan een duurzame instandhouding van diverse fauna. Denk hierbij aan 

broedvogels van rietvegetatie of van houtige landschapselementen, of aan dagvlinders 

gebonden aan bloemrijke bermen. 
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Bijlage 1: Referentiebeelden  

 

Weergave van de stadswallen van Damme op de Ferrariskaart (1771-1778)(Bron: 

www.geopunt.be) 

 

Weergave van de stadswallen van Damme op de Vandermaelenkaart (1850) (Bron: analoge 

kaart INBO)  

http://www.geopunt.be/
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Weergave van de stadswallen van Damme op de NGI-kaart (1967, op basis van luchtfoto-

opname in 1966)(Bron: analoge kaart INBO) 

 

Weergave van de stadswallen van Damme op de luchtfoto (1990) (Bron:OC-GIS Vlaanderen, 

CD-rom) 

 


