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Aanleiding 

Het gebied Putten Weiden in Kieldrecht, Beveren is het enige gebied met goed ontwikkeld zilt 

grasland in de regio van de Antwerpse haven. In 2006 werd ten westen van het gebied het 

weidevogelgebied Putten West aangelegd als een van de compensatiegebieden voor het 

Deurganckdok. Daarbij werd de afwatering van Putten Weiden verlegd. Sindsdien treden 

geregeld langdurige hoge waterstanden op, die een negatieve invloed lijken te hebben op de 

aanwezige zilte graslanden. 

Vraag 

1. Welke maatregelen zijn nodig om een optimale waterhuishouding te bewerkstelligen in 

functie van het herstel en de ontwikkeling van zilte graslanden? 

2. Welke historische grachten dienen hiertoe bij voorkeur geruimd te worden, welke bij 

voorkeur niet? 

3. Wat zijn de gewenste waterpeilen?   

Toelichting 

1 Situering en belang van het gebied 

Het gebied Putten Weiden ligt in de noordoostelijke hoek van de Oud Arenbergpolder te 

Kieldrecht (zie Figuur 1). In het oosten en het zuiden grenst het gebied aan de opgespoten 

terreinen van de Antwerpse haven, in het westen aan het natuurcompensatiegebied Putten 

West, en in het noorden aan de Pillendijk, die de grens vormt tussen de Oud Arenbergpolder 

en de Nieuw Arenbergpolder. Het gebied is gelegen in het vogelrichtlijngebied BE2301336 – 

3.6 Schorren en Polders van de Beneden Schelde.  

 

Figuur 1: Situering van het gebied Putten Weiden (binnen rode contour). 
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Putten Weiden is het enige gebied in de Scheldepolders waar nog goed ontwikkelde 

binnendijkse zilte graslanden en binnendijkse zilte pionierssituaties voorkomen. Binnendijks 

zilt grasland komt in Vlaanderen enkel voor in de oostkustpolders, het Oost-Vlaams 

krekengebied en de Antwerpse linkeroever. Grote aaneengesloten zilte graslanden zijn 

bijzonder schaars. Uitzonderingen zijn de Achterhaven van Zeebrugge, de Uitkerkse Polder 

en Putten Weiden.  

De binnendijkse zilte vegetaties die in Putten Weiden voorkomen behoren tot verschillende 

plantengemeenschappen. Op de laagst gelegen delen groeien pioniersgemeenschappen 

behorende tot de associatie van kortarige zeekraal met kortarige zeekraal en zilte 

schijnspurrie als kensoorten (Foto 1). De laagst gelegen zilte graslanden  behoren tot de 

associatie van gewoon kweldergras en de associatie van bleek kweldergras en de iets hoger 

gelegen tot de associatie van zilte rus met zilte rus, melkkruid en op veel locaties een 

abundant voorkomen van schorrenzoutgras (Foto 2). Op de hoogst gelegen delen gaat de 

vegetatie over in de associatie van moeraszoutgras en fioringras en tot slot in kamgrasland 

met zilte elementen als aardbeiklaver en zilte zegge (Foto 3) (Spanoghe et al., 2006; Van de 

Meutter et al., 2016).  

 

Foto 1: Associatie van kortarige zeekraal met kortarige zeekraal en zilte schijnspurrie in Putten Weiden. 
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Foto 2: Associatie van zilte rus met zilte rus, schorrenzoutgras en melkkruid in Putten Weiden. Inzet: 

bloeiend melkkruid. 

 

Foto 3: Kamgrasland met zilte zegge in Putten Weiden. 
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De zilte pioniersvegetaties van de associatie van kortarige zeekraal behoren tot het 

habitattype 1310. De associatie van gewoon kweldergras, de associatie van bleek 

kweldergras en de associatie van zilte rus behoren tot het habitattype 1330 (Van de Meutter 

et al., 2016). In 2019 rapporteerden we ca. 71 en 250 ha van resp. 1310 en 1330 in 

Vlaanderen (Paelinckx et al., 2019). Voor de binnendijkse subtypen (1310_pol en 1330_hpr) 

is dit ca. 17 ha zilte pioniersvegetaties (1310_pol) en tussen 136 - 140 ha voor het 

habitattype 1330_hpr, berekend op basis van De Saeger et al., (2018). Het aandeel van 

Putten Weiden in het Vlaams areaal binnendijkse zilte pionierssituaties kan geraamd worden 

op 4-7%. Het aandeel in het areaal binnendijks zilt grasland bedraagt 4-5%. 

2 Historiek 

Voor het ontstaan van het gebied Putten Weiden moeten we terug naar de zestiende-eeuwse 

tachtigjarige oorlog. Om Antwerpen te beschermen tegen de Spaanse invallen werden in 

1584 sluizen geopend en dijken doorgebroken om alle polders rondom Antwerpen onder 

water te zetten (Guns, 1972). De Oud Arenbergpolder werd pas terug ingedijkt tussen 1677 

en 1688. Het gebied bleef dus ongeveer 100 jaar onder estuariene invloed. De in het 

noorden aangrenzende Nieuw Arenbergpolder werd pas 100 jaar later, in 1784, opnieuw 

ingedijkt. De noordelijke zijde van het gebied, tegen de Pillendijk aan, en een deel van het 

centrale gebied, zijn op alle kaarten grasland. We kunnen ervan uitgaan dat dit deel grasland 

is geweest vanaf de inpoldering tot nu. In het zuidoosten was een deel in landbouwgebruik 

ten tijde van de Ferrariskaart, maar is vanaf 1867 ook grasland (zie Figuur 2). In het westen 

is op alle kaarten een groot deel van het gebied in landbouwgebruik. Dit was het geval tot 

2002, toen de laatste akkerpercelen er in grasland werden omgezet. Het grootste deel van 

de graslanden in Putten Weiden heeft echter een ouderdom variërend van ongeveer 150 tot 

meer dan 300 jaar, en moet dus beschouwd worden als een lang ontwikkeld ecosysteem. 

 

  

Figuur 2: Historische evolutie van Putten Weiden. Links boven: Ferraris kaart (ca. 1775). Rechts boven: 

kaart Dépôt de la guerre 1867, Links onder: kaart Dépôt de la guerre 1928, Rechts onder: kaart Militair 

Geografisch Instituut 1960. 
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3 Topografie 

De topografie van Putten Weiden en de omgeving errond is weergegeven in Figuur 3. Putten 

Weiden is het laagst gelegen deel van de Oud Arenbergpolder. De Nieuw Arenbergpolder, ten 

noorden van het gebied, ligt ongeveer twee meter hoger, doordat die 100 jaar later werd 

ingedijkt, en de sedimentatie er dus langer doorging. Langs de oost- en de zuidzijde wordt 

Putten Weiden omzoomd door opgespoten terreinen van de haven, die ongeveer vijf meter 

hoger liggen dan Putten Weiden. Binnen het gebied zijn vooral de noordelijke zone onder de 

Pillendijk en het oostelijk deel laag gelegen. 

  

Figuur 3: Topografie van het gebied. Links: ruime omgeving (1/50.000). Rechts: Putten Weiden 

(1/15.000). 

4 Afwatering 

Voor de inrichting van Putten West liep de afwatering van Putten Weiden langs de oostkant 

van de Oud Arenbergpolder zuidwaarts naar de Noordzuid verbinding (Waterloop 1e cat., 

prov. nr.: O8040). Om drainage van het gebied Putten West te vermijden werd bij de aanleg 

hiervan de afwatering verlegd zoals is aangegeven in Figuur 4. Het nieuwe traject is langer. 

Het maakt gebruik van een aantal grachten die voor de inrichting van Putten West al 

bestonden, maar waar de stroomrichting werd omgekeerd. Ongeveer het laatste derde van 

de nieuwe gracht werd nieuw aangelegd.  

  

Figuur 4: Loop van de afwatering van Putten Weiden naar de Noordzuid verbinding. Links: voor de 

inrichting van Putten West, rechts: na de inrichting van Putten West. 
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5 Grondwater 

Doordat het gebied bijna volledig omsloten wordt door hoger gelegen delen, kent het gebied 

een grote opwaartse kweldruk. Deze kweldruk wordt sinds 2001 gemeten op locatie 1 in 

Figuur 5 met een piëzometer met diepe filter (4,7 – 3,7 meter beneden maaiveld).Figuur 1 

De opwaartse druk zorgt ervoor dat de stijghoogte in de buis gemiddeld 80-100 cm boven 

het maaiveld uitstijgt. Doordat het gebied ontstaan is uit inpoldering van brak estuarien 

gebied, is het dieper gelegen grondwater brak. De opwaartse kwelstroming zorgt voor een 

toevoer van brak water naar de oppervlakte (zie verder).  

 

Figuur 5: Locaties van peilbuizen en piëzometers 

 

Figuur 6: Stijghoogte in een peilbuis met diepe filter (4,7 – 3,7 meter beneden maaiveld) op locatie 1.  

Op de drie locaties van Figuur 5 staan peilbuizen. Figuur 7 geeft het peilverloop weer van 

deze locaties. Uit het peilverloop kan afgelezen worden dat het algemeen peil gestegen is en 

dat  winterinundaties meer en langduriger voorkomen.  
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Figuur 7: Peilverloop op drie locaties uit Figuur 5. 

Langdurige winterinundaties met neerslagwater kunnen zorgen voor de vorming van een 

zoetere bovenlaag in het grondwater, waardoor het zoutgehalte ter hoogte van de vegetatie 

daalt. Dit is te zien in Figuur 8. Deze figuur toont de evolutie van het zoutgehalte voor de 

drie locaties uit Figuur 5. Staalnames gebeurden steeds in het voorjaar, tussen eind april en 

begin juni. Het zoutgehalte in het grondwater van Putten Weiden is de afgelopen tien jaar 

duidelijk afgenomen. Beyen & Meire (2003) onderzochten het gebied in 2001-2002. Zij 

vonden toen voor locaties 1 en 2 een elektrische conductiviteit variërend tussen 12000 en 

16000 µS/cm. Dit is van dezelfde grootteorde als in het begin van de periode die is 

weergegeven in Figuur 8.  
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Figuur 8: Verloop van het chloride gehalte en de elektrische conductiviteit in het grondwater. 

6 Evolutie van de vegetatie 

Figuur 9 toont het gebied van 1999 tot nu op luchtfoto. In 1999 en 2002 is er centraal in het 

gebied nog een kleinschalige laantjesstructuur zichtbaar. Na 2002 werden de afvoergrachten 

binnen in het gebied niet meer geruimd om riethabitat voor broedvogels te behouden. 

Daardoor ontstond een plas in het noorden, in de laagst gelegen zone. Na de omlegging van 

de afwateringsgracht nam de plas en slikvorming sterk toe. Hierbij ging de oorspronkelijke 

laantjesstructuur voor een groot deel verloren. 
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Figuur 9: Luchtfoto’s van 1999 tot en met 2018 geven de evolutie van het gebied onder een 

verminderde afwatering. Plas en slik is centraal in het gebied duidelijk toegenomen, en de 

oorspronkelijke laantjesstructuur is er voor een groot deel weg geërodeerd. 

In 2010 en 2018 werd de vegetatie in het gebied gekarteerd door het INBO in het kader van 

de monitoring van het Linkerscheldeoevergebied. De resultaten van deze karteringen zijn 

weergegeven in Figuur 10 en Figuur 11. De omschrijving “zilt grasland” omvat de associatie 

van zilte rus en de kamgraslanden waarin zilte soorten als aardbeiklaver en zilte zegge 

aanwezig zijn. De omschrijving “kamgrasland” is gebruikt voor kamgrasland zonder 

aanwezigheid van zilte elementen. De omschrijving “zilte pionier” omvat de associatie van 

kortarige zeekraal. De associatie van gewoon kweldergras en de associatie van bleek 

kweldergras zijn in principe opgenomen in “zilt grasland”, tenzij de bedekking kleiner was 

dan 50%, in dat geval vallen ze onder “zilte pionier”. De omschrijving “heen / zulte” omvat 

monotone rompgemeenschappen van heen of zulte. De oppervlakten van de voornaamste 

karteereenheden zijn weergegeven in Tabel 1. De verschuivingen in de vegetatie tussen 

beide karteringen zijn weergegeven in Tabel 2. 
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Figuur 10: Vegetatiekartering van Putten Weiden in 2010 

 

Figuur 11: Vegetatiekartering van Putten Weiden in 2018 
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Tabel 1: Oppervlakten van de voornaamste gekarteerde vegetaties in 2010 en 2018 weergegeven in ha. 

 2010 2018 

slik 2,27 2,51 

zilte pioniersvegetatie 1,20 0,71 

kamgrasland 10,79 11,81 

zilt grasland 6,90 4,95 

heen / zulte 0,26 0,51 

 riet 0,87 1,70 

Tabel 2: Verschuivingen in vegetatie tussen de karteringen van 2010 en 2018 weergegeven in ha. 
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slik 1,88 - - 0,13 - - 

zilte pioniersvegetatie 0,38 0,25 0,17 0,21 0,13 - 

heen/zulte 0,10 - 0,12 - - - 

riet - - - 0,62 - - 

zilt grasland - 0,35 0,13 0,65 4,99 0,17 

kamgrasland - - - - 0,19 10,34 

 

We zien een lichte toename van de oppervlakte onbegroeid slik. De oppervlakte aan zilte 

pioniersvegetatie is afgenomen met ongeveer 0,5 ha, de oppervlakte zilt grasland met bijna 

2 ha. Riet en de rompgemeenschappen van zulte en heen zijn daarentegen toegenomen. 

Uit Tabel 2 volgt dat slik vooral is toegenomen ten koste van zilte pioniersvegetatie (0,38 ha) 

en de rompgemeenschappen van heen en zulte (0,1 ha). Slechts een goede 20% van de zilte 

pioniersvegetatie in 2010 was dit nog in 2018. De rest is veranderd in slik (0,38 ha), riet 

(0,21 ha), rompgemeenschappen van heen of zulte (0,17 ha) of in mindere mate in zilt 

grasland (0,13 ha). Daarnaast is er wel 0,35 ha zilte pioniersvegetatie bijgekomen op 

plaatsen die in 2010 zilt grasland waren. Waarschijnlijk door de langdurige inundaties is het 

zilt grasland daar afgestorven en is er terug pioniersvegetatie ontwikkeld. Zilt grasland is 

verder vooral verminderd in oppervlakte door omzetting naar riet (0,65 ha).  

Op de vegetatiekaarten zien we dat riet zowel in het noorden als het zuiden uitbreidt. De 

uitbreiding in het zuiden is van die aard dat een grote zone voor begrazing moeilijk 

toegankelijk wordt. Dit versterkt de verdere rietuitbreiding, en de omzetting van zilte 

graslanden en pioniersvegetatie naar monotone rompgemeenschappen van zulte en heen. 

7 Effect van verminderde afwatering 

Zilte vegetaties zijn kritisch naar de abiotische condities. Zilte pioniersvegetaties zijn 

eenjarige vegetaties die voorkomen op plaatsen die ’s winters onder water komen met brak 

tot zout water, maar in het groeiseizoen oppervlakkig droogvallen. Het chloridegehalte van 

het grondwater moet minstens 3000 mg/l bedragen (Raman et al., 2014). Zomerse 

inundaties worden slecht verdragen (Blokland & Kleijberg, 1997). Ook voor zilte graslanden 

is een chloridegehalte van 3000 mg/l nodig. Zilt grasland, en zeker het hoger voorkomend 
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zilte rus grasland, is minder bestand tegen langdurige of frequente overstroming, hoewel 

lichte inundaties met zout of brak overstromingswater tijdens het winterhalfjaar kunnen 

(Raman et al., 2014). Bij te langdurige of te zoete inundaties gaat het grasland terug over in 

een pioniersvegetatie, of evolueert het naar een zilverschoongrasland zonder zilte 

elementen. In de winter moet het zoute grondwater best ongeveer tot aan het maaiveld 

reiken, om infiltratie van zoet regenwater te vermijden (Van Uytvanck & Vandevoorde, 

2012). Om zilte graslanden te behouden is begrazing ook belangrijk. Bij gebrek aan 

begrazing zullen zilte graslanden evolueren naar rompgemeenschappen van heen of zulte, of 

naar riet. Van Uytvanck & Vandevoorde (2012) stellen dat het best wordt gewerkt met 

seizoensbegrazing door runderen (mei – oktober) met een gemiddeld aantal van 2 GVE per 

ha per jaar. In het broedseizoen starten met 1 GVE per ha en daarna overschakelen op 3-4 

GVE per ha is een zinvolle optie om de graasdruk te regelen in functie van zowel weidevogels 

als zilte vegetaties. 

De vermindering van de afwateringscapaciteit in Putten Weiden heeft gezorgd voor 

toegenomen waterpeilen, meer en langdurigere winterinundaties, en inundaties tijdens het 

zomerseizoen na hevige zomerregens. Daardoor daalt het zoutgehalte van het grondwater. 

De ondergrens van 3000 mg/l chloride wordt nu stilaan bereikt in delen van Putten Weiden. 

Het weg eroderen van de laantjesstructuur komt de interne afwatering ook niet ten goede. 

De typische zilte vegetaties verdragen de nu voorkomende inundaties slecht. We zien in de 

vegetatie  een verandering naar meer slik, een netto vermindering van de pioniersvegetatie 

hoewel een deel van het zilt grasland naar zilte pioniersvegetatie is veranderd, vermindering 

van het zilte grasland, een toename van rompgemeenschappen van heen en zulte en een 

toename van riet. De toename van de rompgemeenschappen gebeurt vooral daar waar de 

hogere waterstanden en de verrieting ervoor zorgen dat zones niet meer bereikbaar zijn voor 

de koeien. Dit laatste werkt de verdere verrieting in de hand. Ook het lagere zoutgehalte 

versterkt de uitbreiding van het riet. Riet komt immers optimaal voor in zoetere 

omstandigheden. Om de aanwezige zilte vegetatie van Putten Weiden te behouden is een 

goede controle van de waterhuishouding nodig, waarbij de mate van inundatie in de winter 

kan gecontroleerd worden, en langdurige inundatie in de zomer kan vermeden worden. 

8 Maatregelen 

Om Putten Weiden goed te kunnen beheren zonder een verdere achteruitgang van de zilte 

vegetatie, is het vooral belangrijk dat de afwatering controleerbaar wordt. Dat is ze 

momenteel niet. De maatregelen die volgens ons genomen zouden moeten worden om dit te 

bewerkstelligen zijn hieronder weergegeven.  

 Extern beheer: 

o Het onderhoud van het volledige grachtensysteem in de Oud Arenbergpolder 

moet meer aandacht krijgen. Momenteel gebeurt het regelmatig dat in oktober 

de afvoergrachten nog niet geruimd zijn, en er daardoor zo goed als geen 

afvoercapaciteit is bij hevige of langdurige regens in de herfst (zie Foto 4). Voor 

begin oktober zou het volledige afwateringssysteem een vrije doorstroming 

moeten kennen. Ideaal zou zelfs al een eerste ruiming gebeuren kort na het 

broedseizoen, omdat in augustus ook regelmatig hevige regenval voorkomt. 

o De capaciteit van de afwatering moet worden verhoogd, want zelfs in optimaal 

beheerde omstandigheden heeft het huidig gebruikte grachtensysteem doorheen 

de Oud Arenbergpolder niet de capaciteit om na hevige regenval het water 

binnen een redelijke termijn af te voeren. Nu geeft een hevige regenvalperiode 

soms aanleiding tot een wekenlange inundatie. 

Voor het intern beheer worden maatregelen gelokaliseerd op kaart in Figuur 12. 
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Figuur 12: Situering van te nemen maatregelen in het gebied 

 Intern beheer:  

o Eenzelfde opmerking over het onderhoud van de grachten geldt voor de 

hoofdontwateringsgracht binnen het gebied aan de noordzijde ervan (Figuur 12: 

1). 

o De overloop van het laagst gelegen deel naar de noordelijke afvoergracht groeit 

ook dikwijls toe met riet (Figuur 12: 2). Deze overloop is nu louter een 

handmatig gegraven greppel. Hier zou beter een controleerbare stuw worden 

geplaatst, om het waterpeil in het gebied actief te kunnen sturen. Als 

startwaarde wordt een instelwaarde van 1,20 mTAW voorgesteld. De stuw moet 

zowel naar onder als naar boven bij te stellen zijn als dit nodig blijkt na 

monitoring. Mogelijk zijn verschillende instelwaarden nodig in het winter- en in 

het zomerseizoen. Ook dit moet uit verdere monitoring blijken. 

o Doordat de laantjesstructuur grotendeels is weg geërodeerd zou best de centrale 

gracht  (Figuur 12: 4) terug functioneel worden, en verbonden met de zuidelijke 

gracht (Figuur 12: 5) om het zuidelijke deel iets beter af te wateren. Dan kan dit 

ook terug beter begraasd worden. Gracht 4 kan dan uitkomen in de noordelijke 

plas, en zo op 1,20 mTAW worden gehouden, zodat ze niet te sterk draineert. 

Ook gracht 3 zou hiervoor kunnen worden ingeschakeld. In dat geval moet 

gracht 5 daaraan worden aangetakt, maar gracht 5 zou geen peil beneden het 

instelpeil van de stuw (1,20 mTAW) mogen hebben. 
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Foto 4: Afvoergracht langs de Pillendijk ter hoogte van Putten West op 12/11/2018. 

Conclusie 

1. Welke maatregelen zijn nodig in het gebied Putten Weiden, gelegen te Beveren, om een 

optimale waterhuishouding te bewerkstelligen in functie van het herstel en de 

ontwikkeling van zilte graslanden? 

Om een optimale waterhuishouding te bewerkstelligen moet de noordelijke gracht beter 

onderhouden worden  en de afwatering verbeteren tussen het gebied en de Noordzuid 

verbinding. Er is ook een stuw nodig tussen het gebied zelf en de noordelijke 

afwateringsgracht. Een betere ontwatering van de zuidelijke zone is ook aangewezen. Dit 

gebeurt best via de centrale noord – zuid verlopende gracht centraal doorheen het 

gebied (gracht 4 in Figuur 12), gecombineerd met het ruimen en aantakken van gracht 5 

in Figuur 12.  Een alternatieve route kan lopen via gracht 3. 

2. Welke historische grachten dienen hiertoe bij voorkeur geruimd te worden, welke bij 

voorkeur niet? 

De noordelijke gracht (gracht 1 in Figuur 12) moet steeds kunnen afvoeren en moet dus 

zeker geruimd zijn. Om een betere afwatering van het zuidelijke deel te hebben zou 

gracht 5 terug moeten geruimd worden, en best aangetakt worden aan gracht 4, die dan 

ook zou moeten geruimd worden. Als een route via gracht 3 wordt gekozen, moet deze 

uiteraard vrijgehouden worden. 

3. Wat zijn de gewenste waterpeilen?   

Op basis van de huidige kennis van het gebied stellen we voor om het winterpeil op 1,20 

mTAW in te stellen. De stuwconstructie moet echter zodanig zijn dat dit zowel naar 

boven als naar beneden kan worden bijgesteld als dit nodig blijkt na monitoring. Mogelijk 

zijn verschillende instelwaarden nodig in het winter- en in het zomerseizoen. Ook dit 

moet uit verdere monitoring blijken. 
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