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AANLEIDING 
 
Door de afkoppeling van het stroomgebied van de Sompelbeek van dat van de Bellebeek-
Kalkenvaart (pompgemaal) zal de waterafvoer van de Sompelbeek volledig gravitair 
moeten verlopen. Hetzelfde geldt voor een waterloop zonder naam die via de nieuw te 
bouwen uitwateringsconstructie Wijmeers-Oost naar de Schelde zal afwateren.  
 
Bij hoge afvoeren vanuit de Leie en de Bovenschelde komt het voor dat opeenvolgende 
laagwaters op de Boven-Zeeschelde hoog zijn, waardoor de uitwatering van de GOG 
beperkt wordt en het GOG gedeeltelijk gevuld wordt met eigen water en water vanuit de 
Sompelbeek e.d. Door opstuwing reiken deze hogere waterstanden tot buiten het GOG 
waar ze wateroverlast kunnen veroorzaken, meer dan vandaag de dag het geval is. Dit 
wordt getoond in Figuur 2.  
Eén van de projectscenario’s onderzoekt het realiseren van extra waterberging in GOG-
Wijmeers deel 1 door het afgraven van gronden zodat het overstromingsrisico opgeheven 
wordt.  
 

 

FIGUUR 1. SITUERING VAN HET STUDIEGEBIED. RODE TEKST: DE SITUERING VAN DE DEELGEBIEDEN IN 
WIJMEERS, DEEL 1.  ZWARTE TEKST: NAAMGEVING DEELGEBIEDEN VOLGENS SIGMA-PLAN. 
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FIGUUR 2. OVERSTROMINGSZONES PER HERHALINGSTIJD IN DE SITUATIE ZONDER POMPEN 
(BEREKENING & FIGUUR IMDC) 

 
 
In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal (WenZ) afdeling Zeeschelde berekende 
International Marine and Dredging Consultants (IMDC) de benodigde af te graven 
hoeveelheid grond. 100000m³ voor deelgebied Heisbroek en 140000m³ voor Wijmeers-
Oost (email, 15/02/2010, IMDC – Ronny Van Looveren). De nodige afgraving werd 
zodanig berekend dat er een status quo overstromingsrisico wordt verkregen met de 
huidige toestand (geen verhoogd risico op wateroverlast).  
Voor Wijmeers Oost, waar de wateroverlast in de huidige toestand onbekend is, is geen 
wateroverlast tot een terugkeerperiode van 50 jaar in acht genomen. 
Voor de veiligheidsberging zijn enkel afgravingen in rekening gebracht boven het 
stuwpeil van 3.15m TAW (dit is het stuwpeil van de Sompelbeek-uitwatering; voor de 
Koningssloot werd een stuwpeil van 3.10m TAW voorgesteld - Van Ryckegem et al. 
2008). Daarnaast werd de zoekzone voor afgraving beperkt tot gebieden die in de 
huidige toestand niet hoger zijn dan 4.4m TAW in Heisbroek en 4.1m TAW in Wijmeers-
Oost. Dit zijn de waterpeilen die in het GOG kunnen voorkomen bij opeenvolgende hoge 
laagwaters (modelleringsresultaten, IMDC, email 15/02/2010) (bij GOG werking komen 
uiteraard hogere peilen voor). De mogelijke afgravingszones worden getoond in Figuur 3. 
Hoger gelegen zones afgraven kan in principe ook, maar dan moet meer volume grond 
worden afgegraven dan het volume water dat er uiteindelijk in kan worden geborgen. 
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FIGUUR 3. MOGELIJKE AFGRAVINGSZONES (FIGUUR IMDC, EMAIL 15/02/2010) 

 
Door het INBO (Van Ryckegem et al., 2008) werd een ecosysteemvisie uitgewerkt voor 
Wijmeers deel 1 in het kader van het geactualiseerde SIGMAplan en ter invulling van het 
Meest Wenselijke Alternatief (MWeA). Deze ecosysteemvisie beschrijft de potenties in het 
studiegebied in relatie tot de gestelde doelstellingen.  
Het streefbeeld (zie kaderstuk) kan niet ingevuld worden binnen de abiotische en 
topografische kenmerken voor de vooropgestelde oppervlakte overgangs- en trilveen 
vegetaties (Van Ryckegem et al., 2008; Mertens, 2009). 
 

Het Meest Wenselijke Alternatief (MWeA) als uitgangspunt voor het realiseren van de 

natuurdoelstellingen – Instandhoudingsdoelstellingen IHD-Zeeschelde (IHD-Z) in 

Wijmeers deel 1 (= studiegebied binnen dit advies, inclusief Heisbroek en Wijmeers-Oost 

(Couderé et al., 2005 – Synthesenota NV Waterwegen & Zeekanaal): 

 

• Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen (2330) (50ha)1 

[droge, schrale soortenrijke struisgrasgraslanden op arme zandbodem, best 

ontwikkeld indien matige verstoring door begrazing] 

• Overgangs- en trilveen (7140) (10ha) [zoom van (drijvende verlandingsvegetatie met 

zowel middelhoge (0.3-1m) moerasplanten, kleine zeggevegetaties met drijvende 

rhizomen als laagblijvende mospaketten van veen- en slaapmossen. Staat in contact 

met zuur laagveen of zuurder oligotroof tot mesotroof oppervlaktewater]  

• Dottergrasland (RBB) (10ha) 

• Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) 

(60ha) [hiertoe behoren drogere glanshavergraslanden en graslanden behorende tot 

het Grote vossenstaartverbond] 

                                           
1  De soortenrijke struisgrasgraslanden zaten oorspronkelijk vervat in deze indeling (Heutz & Palinckx, 2005). Sindsdien zijn de 

inzichten door uniformisering tussen Europese lidstaten gewijzigd (Paelinckx et al. 2006) waardoor het soortenrijke 

struisgrasgraslanden bedoelt als natuurdoeltype op het rivierduin Wijmeers vervat zit in Natura 2000 habitat 6230 – 

Soortenrijke heischrale graslanden. 
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Het studiegebied werd uitvoerig beschreven door Degezelle et al. (2004), Martens & 
Durinck (2004) & Van Ryckegem et al. (2008). Het GOG zal ingericht worden in twee 
overstromingsbekkens die gefaseerd zullen overstromen. Hierbij zal Wijmeers – 
Heisbroek slechts in zeer extreme omstandigheden overstromen vanuit de Schelde 
(>T100), terwijl Wijmeers - Oost hogere retourperiode zal kennen (T50) (Coen et al., 
2008) (zie toponiem locatie Figuur 7). Deze fasering is gestoeld op de hoge (potentiële) 
natuurwaarde van het Heisbroek met overstromings- en eutrofiëringsgevoelige 
doelvegetaties.  
 
 

VRAAGSTELLING 
 
Is het mogelijk om afgravingen in het kader van waterberging te combineren met de 
natuurdoelstellingen? In hoeverre is dit verenigbaar met de Instandhoudings-
doelstellingen (IHD-Z).  
 
Op het overleg van 1/02/2010 stelde WenZ duidelijk dat het moest gaan over een win – 
win – win situatie: win voor waterberging, win voor natuur maar ook win in bruikbare 
infrastructuurspecie. Deze laatste voorwaarde is echter niet in de adviesvraag gesteld. 
Het advies heeft dit aspect wel behandeld. 
 
 

TOELICHTING 
 

Opmerkingen berekende wateroverlast/overstromingsrisico 

 
De voorgestelde ontgrondingsinspanning lijkt zeer groot ten koste van de baat. Volgens 
figuur 1 treedt er ten N van Heisbroek geen (of nauwelijks een) probleem op met 
bebouwing zelfs niet bij terugkeerperiode van 100 jaar, enkel een nat grasland zal 
overstromen. Idem voor de O-zijde Wijmeers. De interferentie met de geplande visvijver 
kan beperkt worden door de vijvers te omwallen. De ringgrachten ten N en ten O van het 
projectgebieden kunnen mogelijk ook voor (bijkomende) waterberging zorgen.  
 
Opmerkingen ontgrondingsdiepte in functie van de berekende 

waterbergingscapaciteit 

 
Voor de berekende waterbergingscapaciteit werd uitgegaan door IMDC van een 
grondwaterniveau van 3.15m TAW. Deze waarde is echter het gewenste stuwpeil van de 
uitwatering. Dit is verschillend van het grondwaterniveau. Dit wordt geïllustreerd in 
Figuur 4 en Figuur 6  respectievelijk voor een piëzometer die het grondwaterniveau toont 
in Wijmeers-Oost (SCMP0012x) en bij de Heisbroekplas (KAMP033x). Hieruit volgt dat 
het grondwaterniveau hoger is dan 3.15m TAW. Dit wordt nader toegelicht hieronder. 
Het huidige oppervlaktewaterpeil in Wijmeers-Oost wordt bepaald door gravitaire 
afwatering (drempel ~2.4m TAW) via Koningssloot (SCMS002X) naar de Schelde en via 
de Bellebeek naar het pompgemaal op de Kalkenvaart dat nu pompt gedurende de zomer 
tot ongeveer 2.80m TAW en in de winter tot ongeveer 2.75 m TAW (Van Ryckegem & 
Piesschaert, 2008). Hierdoor schommelt het peil van de Koningssloot tussen 2.4m TAW 
bij laag water (drempel van de uitwatering) en 2.8 m bij hoog water (aanvoer uit 
Bellebeek) (Figuur 5). Het grondwaterniveau is steeds hoger dan het oppervlaktewater-
stuwpeil: vergelijk het stuwpeil op de Koningssloot (SCMS002X) met de nabijgelegen 
piëzometer SCMP012x (Figuur 4). Dit komt door grondwateraanvoer uit hoger gelegen 
gebieden en uit de Schelde en de weerstand die grondwater ondervindt bij het stromen 
door de ondergrond, zeker door de zwaardere kleibodems zoals hier het geval. De 
toekomstige situatie met een stuwpeil van 3.10-3.15m TAW zal een vernatting in het 
gebied veroorzaken in voorjaar en zomer. Gedurende de natste maanden staat het 
waterpeil nabij het maaiveld (> 3.6m TAW). 



 

 

 

 
6/17 

 

INBO.A.2010.62 

 

De huidige (en ook noodzakelijk toekomstige) oppervlakte- en grondwaterpeilen in en 
nabij de Heisbroekplas liggen aanzienlijk hoger dan dit stuwpeil van 3.15 m TAW. In de 
onmiddellijke nabijheid van de Heisbroekplas schommelt het grondwater tussen 3.30 m 
TAW in de zomer en 3.6m TAW in de winter (Figuur 6). Verder van de plas kunnen de 
zomerpeilen iets lager liggen en de winterpeilen iets hoger. Dit betekent dat er in de 
winter slechts een extra waterberging mogelijk is vanaf 3.6m TAW en in de zomer vanaf 
3.35m TAW.  
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FIGUUR 4. STIJGHOOGTE PIËZOMETER (SCMP012X) EN PEIL VAN KONINGSSLOOT (SCMS002X) 
REPRESENTATIEF VOOR WIJMEERS-OOST (DATA WATINADATABANK, INBO) (MTAW) 
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FIGUUR 5. DIVER OPMETING VAN HET PEIL VAN KONINGSSLOOT  (WIJMEERS-OOST) (DATA 
WATINADATABANK, INBO) (MTAW). 
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Grondwaterpeil Heisbroek
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FIGUUR 6. STIJGHOOGTE (MTAW) PIËZOMETER NABIJ HEISBROEKPLAS (DATA WATINADATABANK, INBO) 
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FIGUUR 7. OVERZICHTSKAART, DIGITAAL HOOGTEMODEL, TOPOGRAFIE EN TOEKOMSTIGE DIJKEN 

 
FIGUUR 8. BODEMKAART STUDIEGEBIED 
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We bespreken de mogelijkheden en eventuele meerwaarde van de voorgestelde 
ontgronding in functie van natuurinrichting (en nuttig grondverzet in functie van 
dijkbouw – hiervoor is oa het bodemtype van belang – zie Figuur 8). Beide deelgebieden 
worden afzonderlijk benaderd. 
 

Ontgronden als natuurinrichtingsmaatregel 

 

Ontgronden als natuurinrichtingsmaatregel is gericht op het verwijderen van de met 
fosfaat en stikstof verzadigde toplaag (> 10 cm; grondverwijdering tot 10cm noemt men 
plaggen) (Bekker, 2008). Vaak wil men ook een hoger grondwaterpeil verkrijgen. Een 
schrale bodem en hogere grondwaterpeilen worden vaak geassocieerd met waardevolle 
natuurtypes die onder sterke druk staan en bijzonder zeldzaam zijn. De resultaten van 
ontgronding zijn echter niet steeds succesvol. Hierbij is de dominantie van Pitrus na het 
uitvoeren van de werken en de daaropvolgende moeilijke omvorming van de terreinen 
tot meer soortenrijke vegetaties de meest voorkomende zorg op zandgronden (Bekker et 
al., 2009). Over ontgrondingen op alluviale kleigronden is weinig literatuur (Sival, 
Alterra, NL - pers. communicatie). Voorafgaand aan een ontgronding in functie van de 
natuurinrichting moeten een aantal voorbereidingen getroffen worden. 
 
• Voorafgaande bodemanalyse gericht op beschikbare nutriënten van de nieuwe 

dagzomende laag is noodzakelijk  
• Overleg met erfgoed diensten: ontgronden is steeds nefast voor het bodemarchief 
 
Ontgronden in Wijmeers-Oost 

 
Bodem: vochtige tot natte zware klei (Figuur 8) 
Huidige vegetaties: productiegrasland maar ook dotterbloemgrasland, reliëfrijke 
graslanden (Hc, Hpr,Hpr*) (BWK, versie, 2.1); zie bijlage vegetatiekaarten (Mertens, 
2009 – niet gepubliceerde data), Het grasland is permanent grasland minstens sinds de 
periode van het gereduceerd kadaster (1807-1836) (Van Ryckegem et al., 2008). 
Natuurtype verwacht bij ontgronding op 3.15m TAW: grote zeggevegetaties en 
rietvegetatie. Schralere types zoals kleine zeggevegetaties/blauwgrasland zijn moeilijker 
te ontwikkelen op zwaardere bodems (Van Uytvanck & Decleer, 2004), bovendien is het 
minder waarschijnlijk door invloed van mineraalrijke grondwatervoeding uit de Schelde 
(verhoogde sulfaat, nutriëntengehalten) en hogere kans op voedselrijkere (historische) 
afzettingen in het alluvium. 
 
MWeA doelstelling : 6510 Laaggelegen schraal hooiland (type Vossenstaartgrasland). De 
potentieanalyse (Van Ryckegem, et al., 2008) wijst op goede hydrologische condities in 
gebied om habitatwaardige vegetaties te verkrijgen mits optimaal en continu beheer. Dit 
beheer streeft naar verschraling. In de IHD-boekhouding draagt dit gebied eveneens bij 
voor weidevogels. De zone is momenteel reeds broedgebied voor weidevogels. In 2008 
broedde er 1 paar grutto en circa 10 koppels kievit. Door de nabijheid van andere 
weidevogelbroedgebieden zoals de Kalkense Meersen (wetland – SIGMA), Paardeweide 
(GOG) en Paardebroek (wetland) en de toekomstig potentievolle foerageergebieden zoals 
de nieuwe ontpoldering Wijmeers deel 2 en het GGG Bergenmeersen is de zone 
potentievol.  
 
Mogelijkheden waterberging: 
 
Ontgronding 
Omwille van huidige natuurwaarde, waardevolle potenties, het historische karakter van 
het grasland en de opgelegde doelstelling in IHD-Z wordt een ontgronding tot op 3.15m 
TAW (+/- 60 cm gemiddelde afgraving over komgrond Wijmeers-Oost) als negatief 
geadviseerd.  
 
Plaggen  
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Het afgraven van de gesloten zode en het blootstellen van de zaadbank als 
natuurontwikkelingsingreep om bijkomend ook extra waterberging te voorzien is een 
gedeeltelijke oplossing naar waterberging toe. Het afgraven van de zode (tot 10cm) in de 
komgrond en het uitvoeren van enkele natuurinrichtingsmaatregelen (b.v. verbreden van 
enkele grachten) kan een bijkomende berging tot 30000m³ betekenen. 
Indien overwogen wordt te plaggen is het nodig de ingreep op perceelsniveau uit te 
werken. Het is aan te raden de reeds soortenrijkere percelen te behouden als locatie van 
bronpopulaties.  Om het plaggen te evalueren als mogelijke verschralingsmethode is het 
nodig om de nutriëntdiepteprofielen te kennen. In combinatie met een zaadbankanalyse  
kan eventueel een optimalere plagdiepte voorgesteld worden.  
 
Ontgronden in Heisbroek 

 
Bodem: veen (ten westen van Heisbroekplas) en zand elders (Figuur 8) 
Huidige vegetaties rond plas: broekbos, dotterbloemhooiland en akkers (zie bijlage: 
Mertens, 2009 niet gepubliceerde data) 
Natuurtype verwacht bij ontgronding: eerst riet- grote zeggen, dotterbloemgrasland met 
op lange termijn (> 50 j) eventueel ontwikkeling van trilveen, kleine zeggen en 
blauwgraslanden (Habitattypen 6410 & 7140), indien veenvorming op gang komt.  
 
MWeA doelstelling: rond de Heisbroekplas is een doelstelling het realiseren van kleine 
zegge- en trilveenvegetaties. Het inrichtingsplan kon deze doelstelling niet invullen 
binnen de abiotische randvoorwaarden zonder afgravingen. Ontgrondingen zouden deze 
invulling kunnen realiseren. 
 
Rond de Heisbroekplas kan ontgronding een mogelijke natuurinrichtingsmaatregel 
worden. De abiotische en hydrologische kennis is momenteel echter onvoldoende (zie 
onder voor samenvatting), en niet alle randvoorwaarden zijn momenteel voldaan om de 
exacte potenties in te schatten/succes te garanderen na inrichting. De natuurdoeltypes 
zijn immers kritische natuurtypes. Voor de realisatie van de trilveenvegetaties/kleine 
zeggevegetaties is een stabiele hoge grondwatertafel en nutriëntenarme 
bodem/waterinvloed noodzakelijk (Jansen et al. 1997; Pfadenhauer en Klötzli 1996). 
Blauwgraslanden kunnen oppervlakkig iets uitdrogen in de zomer (Huybrechts et al., 
2000). De nutriëntenbeschikbaarheid en balans zijn van belang om een project slaagkans 
te geven (bv. Lamers et al., 1997; Bekker, 2008, Smolders, et al., 2009).  
 
 
Huidige kennis abiotiek 

In het kader van de raamovereenkomst 
WenZ – INBO werden bodemstalen 
genomen in Wijmeers GOG deel 1 (0-
10cm) (Dredgis-databank, INBO). Er zijn 
momenteel geen gegevens voorhanden 
van het diepteprofiel. Alle 
landbouwgronden zijn sterk met 
nutriënten verrijkt.  
Voor het Heisbroek zijn er 
oppervlaktewatergegevens van 1999, 
2001 en 2003 ter beschikking (Degezelle 
et al., 2004). Er zijn geen recente 
meetgegevens beschikbaar. De meting 
beschikbaar in de Watinadatabank (INBO) 
wordt getoond in Figuur 9. De 
Heisbroekplas wordt getypeerd door laag 
ionengehalte, lithoclien (dominantie van 
Ca2+ en HCO3

-). De samenstelling van het 
water wijst op een sterke invloed van 

KAMS031X -  28/ 08/ 2002

CondL 184 µS/ cm

K

Na

Ca

M gSO4

Cl

HCO3

H

FIGUUR 9. HEISBROEKPLAS WATERKWALITEIT 

MAUCHA DIAGRAM (WATINADATABANK, 
INBO) 
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grondwater dat een korte transportafstand en –tijd gekend heeft doorheen de bodem, 
waarschijnlijk afkomstig uit zandige donken en zanden van de Vlaamse vallei, ook lichte 
aanrijking Na+. Opvallend hoog zijn de waarden voor fosfaat. Vermoedelijk is deze 
eutrofiëring het gevolg van bemesting in nabijgelegen landbouwgronden (oevers worden 
zelfs gedeeltelijk mee bemest) en/of door aanvoer via de Sompelbeek en/of grachten die 
in de Heisbroekplas komen vanuit het oosten en het zuiden (Figuur 7). Op de 
Sompelbeek is minstens één overstort aangesloten (Martens & Durinck, 2004). De 
huidige waterkwaliteit van de Sompelbeek wordt niet opgevolgd. Dit is een hiaat in de 
huidige discussie.  
Er is kennis (deels gedateerd) over de grondwaterdynamiek. In 2002-2003 werd er een 
grondwatermodel gemaakt en werden chemische grondwateranalyses uitgevoerd 
(Degezelle et al., 2004, Haskoning; metingen beschikbaar via WATINA-databank, INBO). 
De grondwaterchemie toont een ionenarm watertype met beperkte nutriëntenlading. Het 
model toont ter hoogte van Heisbroekplas een kwelzone (beperkte kweldruk).  
 
Bronpopulaties?  
Er ontwikkelt zich sinds enkele jaren een ‘schraallandvegetatie’ (momenteel getypeerd 
als ruig dottergrasland met indicatoren van schralere graslandtypen (veldrus, hennegras) 
aan de westelijke oever van Heisbroekplas (zie bijlage Mertens, 2009, ongepubliceerde 
data). Er zijn enkele goed ontwikkelde moerasvegetatie in de grachten aanwezig (zie 
bijlage Mertens, 2009, ongepubliceerde data). De meest kritische soorten voor de 
doelhabitats op lange termijn komen in de wijde omgeving echter niet voor. 
 
Ontgrondingszones 
 
De potentiële ontgrondingszones (Figuur 10) werden geselecteerd op basis van huidige 
natuurwaarde, bodemtype (geen veen), en ligging om en nabij de huidige Heisbroekplas.  
De zones hebben een gezamelijke oppervlakte van 8ha. De afgraving realiseert een 
nuttige bijkomende waterberging van ongeveer 23000m³ (gerekend met afgraving tot op 
3.6m TAW niveau). Voor de andere zones aangegeven in Figuur 3 is ontgronding niet 
wenselijk, vooral omwille van de huidige en potentiële natuurwaarde op de onverstoorde 
bodem. Het gaat bovendien grotendeels over veenbodems die niet interessant zijn als 
infrastructuurspecie. 
Bij de uitvoering van de werken wordt een variabele ontgrondingshoogte voorgesteld  
tussen 3.4 en 3.6 m TAW en een grillige oeverstructuur. Zo blijven er zones onder water 
staan en ontstaat er een slenken-ruggenpatroon (om trilveen ontwikkeling mogelijk te 
maken). Bij de inrichtingswerken moet er voor gezorgd worden dat de bestaande 
greppels en grachten met moerasvegetatie behouden blijven (bronpopulaties). 
Peilbeheer van plas en Sompelbeek is belangrijk: huidig plaspeil moet worden behouden 
(eventueel verhoogd) maar in elk geval ≥ 3.5 – 3.6m TAW. Een verlaging van het 
waterpeil zou een uitdroging van de veengrond betekenen. Met een eutrofiëring tot 
gevolg en dit hypothekeert de ontwikkeling van de natte natuurtypen (elzenbroekbos en 
schraal dotterbloemgrasland) ten westen van de Heisbroekplas.  
 
Bijkomend onderzoek 
Heropstarten van de grondwatermetingen en een update van de hydrochemie is nodig 
om de lokale grondwatersituatie te actualiseren. 
Er is momenteel onvoldoende kennis van de bodem- en waterkwaliteit (vooral P-
beschikbaarheid is kritisch). Nutriëntenprofielen van de gronden die mogelijks ontgrond 
worden zijn nodig. Een cruciale randvoorwaarde is de goede kwaliteit van het 
oppervlaktewater, zowel van het Heisbroek als van de wateraanvoerende grachten, 
aangezien deze ook een bron van nutriënten kunnen zijn in de schraallanden. De 
waterbodem (slibdikte en kwaliteit) van het Heisbroek dient ook onderzocht te worden 
als mogelijke bron van nutriënten in het potentieel mesotrofe systeem (zie ook Van 
Ryckegem et al., 2008).  
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FIGUUR 10. VOORSTEL MOGELIJKE ONTGRONDINGSZONES – NATUURINRICHITNGSMAATREGEL HEISBROEK 

 
FIGUUR 11. BENODIGEDE AFGRAVING TOT OP 3.60M TAW. 
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Omlegging van de Sompelbeek 
Een bijkomende inrichtingsmaatregel die relatief eenvoudig kan uitgevoerd worden in 
combinatie met de ontgronding is de omlegging van de Sompelbeek en de onbenoemde 
waterlopen die de in de Heisbroekplas komen vanuit het oosten en zuiden. Deze 
maatregel zou het eutrofe water vanuit de hoger gelegen landbouwgronden om de plas 
leiden. Hierdoor zou het Heisbroek grotendeels grondwatergevoed worden.  
Indien omlegging gerealiseerd wordt is het zinvol om een klein overstromingsgebied 
(verbrede oeverzone) aan te leggen waar de meest frequente overstromingen met 
voedselrijk water kunnen worden opgevangen. Want habitatdoelstellingen rond Heisbroek 
zijn niet in overeenstemming te brengen met regelmatige overstromingen met 
voedselrijk water.  
 

CONCLUSIE 
 
De voorgestelde ontgrondingsdiepte is niet realiseerbaar rond Heisbroekplas. Hierdoor 
kan de vooropgestelde extra waterberging niet gehaald worden. Bij de 
ontgrondingsmodellering rond de Heisbroekplas is men namelijk uitgegaan van een te 
lage grondwatertafel. Als richtwaarde voor de afgraving hanteerde men de richtwaarde 
voor het stuwpeil aan de uitwateringsconstructie van de Sompelbeek. De 
oppervlaktewaterpeilen van de Heisbroekplas zijn echter hoger door tussenliggende 
drempels en mogen geenszins verlaagd worden om de huidige natuurwaarde niet te 
schaden en om de vooropgestelde natuurdoeltypen te realiseren. In de zone 
Heisbroekplas is er een hoger grondwaterpeil waardoor de maximale afgravingsdiepte 
tussen 3.40-3.60m TAW is (i.p.v. 3.15m TAW). Dit heeft zijn invloed op de realiseerbare 
waterberging. Beperkte ontgronding (tot 3.60m TAW) in de veenzone is niet wenselijk 
omwille van de huidige natuurwaarde (elzenbroekbos en dotterbloemhooiland) en 
omwille van de ongeschiktheid van de veenbodem als infrastructuurspecie. Ontgronding 
in Wijmeers-Oost wordt omwille van de huidige natuurwaarde (permanent grasland, 
habitattypes) en de hierbij aansluitende natuurdoelstelling als ongewenst beschouwd. 
Een aandachtspunt bij ontgronding is eveneens de aantasting van het bodemarchief. 
  
Indien voldaan is aan de randvoorwaarden (goede waterkwaliteit, stabiel grondwaterpeil, 
waterbodemkwaliteit en slibdikte van Heisbroekplas gunstig en lage 
nutriëntenbeschikbaarheid na ontgronding) kan een (beperkte) ontgronding rond 
Heisbroekplas (zandgrond) overwogen worden. De verwachte natuurdoeltypen zijn – 
afhankelijk van het beheer - eerst riet- grote zeggevegetaties of dotterbloemgrasland 
met op lange termijn (> 50 j) eventueel ontwikkeling van trilveen, kleine zeggen en 
blauwgraslanden (Habitattypen 6410 & 7140), indien veenvorming op gang komt. Het 
kan overwogen worden om Wijmeers-Oost te plaggen om de nutriëntrijke toplaag te 
verwijderen om natuurpotenties te verhogen en zo extra waterberging te creëren. De 
verwachte natuurdoeltypen na plaggen zijn laaggelegen schraal hooiland en 
dotterbloemgrasland. De extra nuttige berging in het gebied wordt hierdoor vergroot met 
23000m³ in Heisbroek en 30000m³ in Wijmeers-Oost.  
 
Om de invloed van vervuild water op de Heisbroekplas te verminderen wordt geadviseerd 
om de Sompelbeek om te leiden. Dit werk kan samen uitgevoerd worden met de 
mogelijke afgraving. Binnen de profilering van de nieuwe loop kan deels extra berging 
voorzien worden in de loop van de beek zodat de meest frequente overstromingen hierin 
worden opgevangen.  
 
Om de onzekerheden met betrekking tot slaagkans en hiaten in de huidige kennis op te 
vullen zijn bijkomende metingen en onderzoek nodig. Het is nodig om de piëzometers en 
peilschalen opnieuw op te meten om de actuele grond- en oppervlatkewaterstanden te 
kennen. Een actualisering van de hydrochemie is nodig om samen met de 
bodemkenmerken de abiotische condities te inventariseren. De huidige bodemkwaliteit 
(nutriëntprofielen) zou in kaart gebracht moeten worden. De waterbodem (slibdikte en 
kwaliteit) van het Heisbroek dient ook onderzocht te worden.  



 

 

 

 
14/17 

 

INBO.A.2010.62 

 

   

REFERENTIES 
 
Bekker, R. (2008). 20 jaar ontgronden voor natuur op zandgronden. Evaluatie van 

ontgrondingen als maatregel ten behoeve van natuurontwikkeling. Eindrapport 
Rijksuniversiteit Groningen, Community and Conservation Ecology Group. 136pp. 

Bekker, R., Knevel, I., Lucassen, E., van Tooren, B. & Schimmel, I. (2009). Leren van 20 
jaar ontgronden voor natuur. De Levende Natuur 110: 62-65.  

Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Pereira, F.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2008). Studie ten 
behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader 
van het Sigmaplan - Ondersteunende studies: Cluster Kalkense meersen. WL 
Rapporten, 713/15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, België 

Couderé, K., Vincke, J., Nachtergaele, L., Van Den Bergh, E., Dauwe, W., Bulckaen, D. & 
J. Gauderis. 2005. Geactualiseerd Sigmaplan voor veiligheid en natuurlijkheid in 
het bekken van de Zeeschelde. Documentnummer 5145-507-042. In opdracht van 
NV Waterwegen en Zeekanaal.  

Degezelle, T., Kongs, T., Martens, L., Vercoutere, B. & Hoffmann, M. (2004). Ontwerp- 
ecosysteemvisie Kalkense meersen en Berlare broek: een verkenning van 
natuurpotenties: tekst 2004. AMINAL, afdeling Natuur, Brussel. 

Huybrecht, W., Batelaan, O., De Becker, P., Joris, I. & Rossum, P. (2000). 
Ecohydrologisch onderzoek waterrijke vallei-ecosystemen. Vlinarapport. Vlina 
96/03, Instituut voor Natuurbehoud, Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde 
VUB & laboratorium voor Bodem en Water KUL, 281p. + Bijlagen. 

Jansen, A.J.M. & Schipper, P.C. & van Opstal, S. (1997). Herstel van natte schraallanden. 
De Levende Natuur 98:242-245. 

Martens, L. en Durinck, P. (2004). Gebiedsvisie Kalkense Meersen. Grondgebied Berlare, 
Laarne, Wetteren en Wichelen. Econnection, Gent. 

Mertens, W. (2009). Natuurboekhouding Schelde-estuarium. Versie 1.1., Agentschap 
voor Natuur en Bos. 

Pfadenhauer, J., Klötzli, F. (1996). Restoration experiments in middel European wet 
terrestrial ecosystems: an overview. Vegetatio 126: 101-115. 

Smolders, A.J.P., Lucassen, E.C.H.E.T., van Mullekom, M., Tomassen, H.B.M. & Brouwer, 
E. (2009). Ontgronden op voormalige landbouwgronden: doeltreffend maar ook 
toereikend? De Levende Natuur 110: 33-38. 

Van Ryckegem, G. & Piesschaert, F. (2008). Nota betreffende peilbeheer thv 
pompgemaal Kalkenvaart (Kalkense meersen). Nota INBO.AG.2008.64 Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). 

Van Ryckegem, G., Piesschaert F. & Van den Bergh E. (2008). Ecosysteemvisie cluster 
Kalkense meersen (zone 1). Studie t.b.v. aanleg overstromingsgebieden en 
natuurgebieden i.h.k.v. het SIGMAPLAN. Intern Rapport van het Instituut voor 
Natuur-en Bosonderzoek 2010 (INBO.R.2010.3). Instituut voor Natuur-en 
Bosonderzoek, Brussel. 

Van Uytvanck, J. & Decleer, K. (2004). Natuurontwikkeling in Vlaanderen. Een stand van 
zaken en vuistregels voor de praktijk. Rapport Instituut voor Natuurbehoud 
2004.03. Brussel 



 

 

 
15/17 

 

INBO.A.2010.62 

 

 
 

BIJLAGEN 
Vegetatie-opname hersteld grasland Heisbroek 17/06/2009 
 

WetenschappelijkeNaam NederlandseNaam 
Tansley-
schaal 

Calamagrostis canescens (Weber) Roth Hennegras codominant 
Holcus lanatus L. Gestreepte witbol codominant 
Juncus effusus L. Pitrus codominant 
Calystegia sepium (L.) R. Brown Haagwinde frequent 
Cirsium palustre (L.) Scop. Kale jonker frequent 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Moerasspirea frequent 
Galium palustre L. Moeraswalstro frequent 
Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg Liesgras frequent 
Iris pseudacorus L. Gele lis frequent 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann Veldrus frequent 
Lotus pedunculatus Cav. Moerasrolklaver frequent 
Lychnis flos-cuculi L. Echte koekoeksbloem frequent 
Lysimachia vulgaris L. Grote wederik frequent 
Lythrum salicaria L. Grote kattenstaart frequent 
Myosotis scorpioides L. Moerasvergeet-mij-nietje frequent 
Ranunculus repens L. Kruipende boterbloem frequent 
Rumex obtusifolius L. Ridderzuring frequent 
Symphytum officinale L. Gewone smeerwortel frequent 
Phalaris arundinacea L. Rietgras occasioneel 
Phragmites australis (Cav.) Steud. Riet occasioneel 
Poa trivialis L. Ruw beemdgras occasioneel 
Ranunculus flammula L. Egelboterbloem occasioneel 
Rumex conglomeratus Murray Kluwenzuring occasioneel 
Valeriana repens Host Echte valeriaan occasioneel 
Carex riparia Curt. Oeverzegge zeldzaam 
Eupatorium cannabinum L. Koninginnenkruid zeldzaam 
Galeopsis tetrahit L. Gewone hennepnetel zeldzaam 
Glyceria fluitans (L.) R. Brown Mannagras zeldzaam 
Hottonia palustris L. Waterviolier zeldzaam 
Humulus lupulus L. Hop zeldzaam 
Juncus conglomeratus L. Biezenknoppen zeldzaam 
Leucanthemum vulgare Lam. Margriet zeldzaam 
Lycopus europaeus L. Wolfspoot zeldzaam 
Mentha aquatica L. Watermunt zeldzaam 
Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. Grote ratelaar zeldzaam 

Rubus fruticosus groep 
Gewone braam (Rubus fruticosus 
groep) zeldzaam 

Rumex hydrolapathum Huds. Waterzuring zeldzaam 
Salix cinerea L. (incl. kruisingen) Grauwe wilg (inclusief kruisingen) zeldzaam 
Typha latifolia L. Grote lisdodde zeldzaam 
Urtica dioica L. Grote brandnetel zeldzaam 
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