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Aanleiding 
 

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) vraagt het INBO om advies omtrent de natuurwaarden ter 

hoogte van twee steigers langsheen de Damse Vaart. 

 

Vraag 
 

Wat zijn de natuurwaarden van de locaties van de steigers? Kunnen de steigers er 

toegestaan worden uit ecologisch standpunt? 

 

Toelichting 
 

 

1. Situering 

De twee steigers situeren zich op de rechteroever van de Damse Vaart op het grondgebied 

van Damme (figuur 1). De steigers bevinden ter hoogte van het adres Damse Vaart-Oost 9 

(figuur 2) en Damse Vaart-Oost 10 (figuur 3). 

 

 

 
Figuur 1. Situering van de ligging van de twee steigers langsheen de Damse Vaart (rode bol) met de 

topografische kaart als achtergrond. 
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Figuur 2. Situering van de ligging van de steiger (rode bol) nabij het adres Damse Vaart-Oost 9 met de 

orthofoto (2018) als achtergrond. 

 

 

 
Figuur 3. Situering van de ligging van de steiger (rode bol) nabij het adres Damse Vaart-Oost 10 met de 

orthofoto (2018) als achtergrond. 
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De steiger nabij het adres Damse Vaart-Oost 9 bestaat uit een platform en een trap. De 

steiger nabij het adres Damse Vaart-Oost 10 kent enkel een platform. Beide steigers hebben 

elk een oppervlakte van 5m² (foto 1 en foto 2). 

 

 

  
Foto 1. Foto’s van de steiger nabij het adres Damse Vaart-Oost 9 (foto’s van DVW). 

 

 

 

 
Foto 2. Foto’s van de steiger nabij het adres Damse Vaart-Oost 10 (foto’s van DVW). 

 

 

2. Natuurwaarden 

Op de locatie van de steiger nabij het adres Damse Vaart-Oost 9 groeit op het talud aan de 

waterzijde vooral riet waarbij oeverzegge, koninginnenkruid, moerasspirea en helmkruid 

verspreid aanwezig zijn. Zowel stroomopwaarts als –afwaarts van de steiger en ook aan de 

linkeroever ter hoogte van de steiger is rietvegetatie aanwezig (foto 3 en foto 4). 

Op de locatie van de steiger nabij het adres Damse Vaart-Oost 10 groeit op het talud aan de 

waterzijde en aan de oever een vijf meter brede rietkraag. Zowel stroomopwaarts als –

afwaarts van de steiger en ook aan de linkeroever ter hoogte van de steiger komt een 

rietkraag voor (foto 5 en foto 6). 
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Foto 3. Foto van de rechteroever van de Damse Vaart stroomopwaarts de steiger ter hoogte van het 

adres Damse Vaart-Oost 9. 

 

 

 
Foto 4. Foto van de rechteroever van de Damse Vaart stroomafwaarts de steiger ter hoogte van het 

adres Damse Vaart-Oost 9. 
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Foto 5. Foto van de rechteroever van de Damse Vaart stroomopwaarts de steiger ter hoogte van het 

adres Damse Vaart-Oost 10. 

 

 

 
Foto 6. Foto van de rechteroever van de Damse Vaart stroomafwaarts de steiger ter hoogte van het 

adres Damse Vaart-Oost 10. 
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Rietvegetaties hebben een belangrijke ecologische waarde. Wegens de zeldzaamheid in 

Vlaanderen en het ecologisch belang zijn rietvegetaties een regionaal belangrijk biotoop met 

een juridische bescherming namelijk een verbod van vegetatiewijziging (aangegeven in het 

Natuurdecreet van 21 oktober 1997 en het uitvoeringsbesluit van 3 juli 2009). 

Gezien de rietvegetaties voorkomen zowel stroomopwaarts als –afwaarts van de steigers en 

ook aanwezig zijn op de linkeroever ter hoogte van de steigers valt te verwachten dat de 

steigers geen belangrijke impact hebben op de natuurwaarden. 

 

 

Conclusie 
 

Op de locaties van de twee steigers groeit riet. Gezien de rietvegetaties voorkomen zowel 

stroomopwaarts als –afwaarts van de steigers en ook aanwezig zijn op de linkeroever ter 

hoogte van de steigers valt te verwachten dat het direct ruimtebeslag van de steigers geen 

belangrijke impact heeft op de natuurwaarden. 
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