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Aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
AMINAL, afdeling Water, Bekken van de Gentse kanalen 
t.a.v. Ronny De Keer, planningsverantwoordelijke  
Elfjulisstraat 43  
B – 9000 Gent, 
 

 
PER EMAIL, PER GEWONE BRIEF 

 
 
       Opmerkingen Sectorale Analyse Gentse kanalen sector natuur-bos-landschap 

 
 
 
Geachte, 
 
 
Hierbij vindt u onze opmerkingen bij de knelpuntenanalyse 
 
 

• I.k.v  de erkenning van reservaten is er geen sprake meer van uitbreidingsperimeters maar van 
visiegebieden (pg. 1). 

 
• Onder 11.3.1.1 wordt foutief gesteld dat de afbakening van habitatrichtlijngebieden een taak is 

van de natuurrichtplannen. Een natuurrichtplan geeft aan wat in een reeds afgebakend gebied 
wordt beoogd op het vlak van natuurbehoud en welke instrumenten en maatregelen hiervoor zijn 
opgenomen.  
Er wordt ook gesteld dat afbakening van RUP’s in essentie een taak van de ruimtelijke ordening. 
Er dient in het bijzonder gewezen te worden op art. 36§3 en art. 42§4 van het decreet integraal 
waterbeleid van 18 juli 2003 waarbij de stroomgebiedbeheersplannen en de 
bekkenbeheersplannen mogelijkheden krijgen om zelf tot de opmaak van een RUP aanleiding te 
geven.  

 
• Onder 11.3.1.2 wordt gesteld (pg. 5) dat bescherming van beekvalleien tot aan de bron meestal 

niet haalbaar is. We stellen voor dit vervangen door te stellen dat de bescherming van 
beekvalleien tot aan de bron in sommige gevallen niet haalbaar is. 
Hier zouden we aan toevoegen dat het behoud en het herstel van continue blauwgroene linten van 
valleistructuren doorheen het landschap wenselijk is. 
  

• Volgens de cijfers (pg. 6) waarover we beschikken zou Vlaanderen op 1 januari 2003 over ca. 
4950 ha aangewezen reservaat, ca. 7600 ha erkend reservaat en ca. 1670 ha bosreservaat. Wordt 
al de niet erkende percelen mee in rekening gebracht dan was er op dat moment in totaal ca. 
28.000 ha reservaat. Meer gegevens te vinden op www.natuurindicatoren.be.  

 
• Het eerste spoor van de eerste fase van het VEN werd goedgekeurd op 18/07/03 (en niet in 

oktober 2003, pg. 6). Er werd wel reeds extra natuurgebied afgebakend. Meer info op 
www.nara.be en www.natuurindicatoren.be.  
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Er werd ca. 102.000 ha habitatrichtlijngebieden aangemeld bij Europa (i.p.v. 22.000 ha 
afgebakend, pg. 7). 
 

• Onder punt 11.3.1.3 wordt verkeerdelijk gesteld dat volgens het RSV alleen natuur- en 
reservaatsgebieden in het VEN worden opgenomen. Gelet op de cumulatieve werking van 
wetgeving is hier geen sprake van juridische onduidelijkheid.  
 

• De stelling onder punt 11.3.1.5 dat de Oost-Vlaamse gemeenten de geringste interesse vertonen 
in de samenwerkingsovereenkomst klopt niet. Binnen het bekken van de Gentse kanalen zijn er 
diverse gemeenten/steden die voor ambitieniveau 2 gekozen hebben. Meer info zie 
www.samenwerkingsovereenkomst.be.  

 
• De stelling onder punt 11.3.1.6 dat de spreiding van overstromingen over een grotere oppervlakte 

meer kunstmatige inrichting vraagt klopt niet. De gelijkmatige spreiding van overstromingen over 
de gehele vallei gaat samen met het nastreven van natuurlijke overstromingen.  

 
• Onder 11.3.2.1 zou ook de vzw. Natuur en Landschap Meetjesland in de lijst van natuur- en 

milieuverenigingen dienen opgenomen te worden. 
 

• In tabel .11.3.a ontbreken de erkend reservaten “Fondatie van Boudelo” te Sint-Niklaas van vzw. 
Durme en “Reepkens” te Wachtebeke van vzw. Natuurpunt. De gebieden Moervaartmeersen en 
Astgemete vormen één reservaat met de naam “Moervaartmeersen-Astgemete”. Het gebied 
“Smalle Gelanden” is ons niet bekend.  

 
• Onder 11.3.2.6 dient te worden vermeld dat het Erfgoedlandschappendecreet niet meer in de 

maak is maar reeds goedgekeurd is.  
 

• Onder 11.4.3.1 dient gesteld te worden dat vernatting meestal aanleiding geeft tot een lagere 
trofiegraad door het reduceren van de mineralisatie.  

 
• De stelling onder 11.4.5 “in algemene zin wordt water dat doorheen groengebied stroomt eerst 

gezuiverd” klopt niet, er is m.a.w. geen verband tussen de gewestplanbestemming en de 
zuiveringsactiviteiten in het gebied.  

 
• De stelling onder 11.4.8 “de huidige overstromingsgebieden zijn vaak als natuurgebied aangeduid 

op het gewestplan” klopt niet. Het laatste bestand van de recent overstroomde gebieden (ROG’s) 
geeft voor het bekken een oppervlakte ROG aan van 2731ha. Hiervan heeft ca. 644 ha een groene 
bestemming (s.l.) op het gewestplan, of ca. 23.5% van de totale ROG oppervlakte, verder ligt ca. 
1802 ha (ca. 66%) in landbouwgebied (s.l.), ca. 130 ha (ca. 5%) in recreatiegebied, ca. 110 ha (ca. 
4%) in woon(uitbreidings)gebied, ca. 33 ha (ca. 1%) in bedrijvenzones en daarnaast nog enkele 
hectaren in de overige bestemmingen. 

 
• Onder 11.5.1, F kan als concreet knelpunt het domein Puienbroek vermeld te worden dat veel 

ruimte inneemt in de Moervaartdepressie en nog steeds uitbreidingsplannen heeft en de 
pleziervaart op de Moervaart die een natuurlijke dynamiek van de oevers bemoeilijkt.  

 
• Er zou een opsplitsing moeten komen bij de knelpunten tussen die geformuleerd door de sector 

zelf en die geformuleerd door andere sectoren; eveneens zou het handig zijn om te vermelden wie 
het knelpunt formuleert. Dit zou trouwens bevorderlijk zijn voor de homogene aanpak tussen 
bekkens. 

 
• De oplijsting van tijdens interviews aangebrachte knelpunten kan waardevolle info aan het licht 

brengen. Dit mag echter niet in de weg staan dat getracht wordt van iedere probleem een volledig 
en correct beeld te schetsen. Nu kan niet afgeleid worden uit de lijst hoe ieder probleem in globo 
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aangepakt wordt, gesteld tgov. de bestaande beleidsdoelstellingen (bvb. richtlijnen, 
beschikkingen). De knelpuntenlijst mag niet voor gevolg hebben dat de individuele (en alleen de 
vermelde) problemen op ad hoc basis aangepakt worden.  

 
• De tabel met knelpunten is opgebouwd met vijf kolommen (omschrijving situatie; oorzaak 

situatie; reeds genomen acties; voorstel tot oplossing situatie). We stellen vast dat diverse teksten 
in de tabel niet in overeenstemming zijn met de titel van de desbetreffende kolom (bvb. pg. 44: de 
Vinderhoutse bossen hebben niet te lijden onder verdroging omdat het een locatie is met veel 
moeraskalk).   

 
• Bij de vismigratieknelpunten dient vermeld te worden dat de Benelux Beschikking van 26 april 

1996 inzake vismigratie oplegt dat vismigratie mogelijk moet gemaakt worden tegen 2010 voor 
alle vissoorten op alle waterlopen in de hydrografische bekkens van de Benelux. Het niet 
oplossen van vismigratieknelpunten tegen 2010 is derhalve strijdig met deze beschikking. Om 
een correct en volledig beeld te hebben van deze problematiek worden best alle opgeloste en nog 
bestaande knelpunten op kaart gezet. De knelpunten van de selectie van de waardevolle 
waterlopen is te vinden op www.vismigratie.be. Dit dient nog aangevuld te worden met de 
knelpunten op de overige waterlopen. In het actie- en maatregelenprogramma kan dan een 
tijdschema voor het oplossen van de knelpunten tegen 2010 opgenomen worden.  

 
• Bij de knelpunten inzake aantasting van natte gebieden en inzake de bescherming van 

cultuurhistorische waarden worden van twee gebied de aanwezigheid van storten vermeld 
zonder enig voorstel van oplossing. We stellen voor om in het bekkenbeheersplan concrete acties 
en middelen te voorzien om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bvb. storten en 
ophogingen te verwijderen in valleigebieden.  
We vragen om beter te verduidelijken waarom het knelpunt i.v.m. de dijken aan de Zuidlede een 
probleem is inzake het herstel van natte gebieden.  
Bij het knelpunt inzake de vertuining van de kreekoevers stellen we voor om een voldoende brede 
oeverzone af te bakenen in het bekkenbeheersplan en andere middelen 
(voorkooprecht/onteigenen/gebruiksbeperkingen) en acties hieraan te koppelen om de 
natuurfunctie van de oevers op te waarderen. Hiermee kan een oplossing geboden aan de scherpe 
grenzen tussen water van de kreken en het aangrenzende land.  
 

• Bij het knelpunt inzake lozing van afvalwater wordt best het probleem in kaart gebracht met de 
beschikbare gegevens van waterkwaliteit. Waar lacunes in de kennis zijn (geen staalnames 
bekend) kan als actie opgenomen worden om bijkomende staalnamecampagnes te voorzien. De 
oplossingen van dit probleem dienen gesteld te worden tegenover de verplichting van de richtlijn 
stedelijk afvalwater (91/271/EEG, 98/15/EEG) en kaderrichtlijn water (2000/60/EG).  
Best wordt aangegeven hoe ver het staat met de zoneringsplannen, welke van de opgesomde 
knelpunten reeds aan bod komen in deze plannen en hoe het bekkenbeheersplan kan/zal bijdragen 
om belangrijke knelpunten een hogere prioriteit te geven.  

 
• We vinden het belangrijk dat de beschikbare instrumenten uit ondermeer het decreet integraal 

waterbeleid maximaal ingezet worden om de knelpunten inzake ruimtelijke ordening op te 
lossen. In de eerste plaats wordt gedacht aan de afbakening van overstromingsgebieden en 
oeverzones. Gelet op artikel 42 § 4 van het decreet kunnen diverse (niet noodzakelijk oeverzones 
en overstromingsgebieden) RUP’s voortvloeien uit het bekkenbeheersplan. In dat opzicht zou het 
aangewezen kunnen zijn om prioritair de Moervaartdepressie (tussen de steilrand ten noorden van 
de Moervaart en de valleiovergang ten zuiden van de Zuidlede, van Mendonk tot aan Lokeren) af 
te bakenen als overstromingsgebied. Ook de andere valleisystemen worden best integraal 
afgebakend als overstromingsgebied. Dit valt alvast te verkiezen boven een fragmentaire 
afbakening van delen van een vallei als overstromingsgebied. Vanuit het idee van de 
complementaire afbakeningen en om valleisystemen terug te ontsnipperen kan het aangewezen 
zijn om tussen de kernen van de natuurlijke structuur (VEN plus IVON) een afbakening als 
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overstromingsgebied te voorzien. Een afbakening van oeverzones rond de kreken (cfr. afbakening 
GNBS) kan eveneens aangewezen zijn als oplossing voor de gestelde problemen in dit gebied. 
Dergelijke afbakeningen kunnen gekoppeld worden aan andere instrumenten 
(voorkoop/onteigening) om op het terrein het aangewezen grondgebruik te verkrijgen. De 
oplossingen die onder deze rubriek geboden worden, betekenen samengevat dat men het initiatief 
om het watersysteemprobleem aan te pakken aan andere beleidsdomeinen overlaat, terwijl men 
zelf voldoende mogelijkheden en instrumenten voorhanden heeft.  

 
• Onder de knelpunten inzake instellen van oeverzones wordt als oplossing gesteld dat het 

instellen van een 3-m zone voor natuur- en landschapswaarden goed zou zijn. Er dient opgemerkt 
dat er actueel reeds een 5-m zone vanaf de kruin van de waterloop (of volgend op het einde van 
de oeverzone) bestaat waarin bepaalde gebruiksbeperkingen gelden. In het bekkenbeheersplan 
kunnen bredere oeverzones afgebakend worden. De stelling dat oeverzones slechts 5 m kunnen 
zijn, klopt niet. Een oeverzone wordt niet gedefinieerd als de erfdienstbaarheidszone langs een 
waterloop. 

 
• Bij de knelpunten inzake woekering door exoten wordt ook hier best de situatie in kaart gebracht 

met de beschikbare gegevens. Indien men deze planten wenst te bestrijden, geloven wij dat het 
pas efficiënt kan zijn indien het ten gronde aangepakt wordt, m.n. met genoeg mensen en 
middelen over het volledige geografische gebied waar de plant een exoot is. Een aanpak op 
stroomgebiedniveau en zelfs ruimer is aangewezen. Enkele keren maaien en ruimen in enkele 
waterlopen waar de betrokken planten zich dominant verspreid hebben kan niet volstaan.  
Braziliaanse waternavel (pg. 43) moet wellicht Grote waternavel zijn.  

 
• Bij de knelpunten inzake slib in waterlopen wordt de situatie best eerst in kaart gebracht. 

De knelpunten inzake kasteelgrachten en –vijvers met een veelheid aan slib horen wellicht beter 
thuis bij de knelpunten inzake bescherming van cultuurhistorische waarden.  
Sommige knelpunten kunnen moeilijk gelocaliseerd worden (bvb. “waterbodemkwaliteit in 704 
en 720..”).  
In het bekkenbeheersplan kan men zich over alle waterlopen uitspreken waar zich een probleem 
voordoet, niet uitsluitend de waterlopen die onder het beheer van afdeling Water vallen.  
 

• Sommige knelpunten inzake te lage waterpeilen horen thuis bij knelpunten inzake instellen van 
oeverzones. Diverse knelpunten onder deze rubriek worden meermaals herhaald (bvb. verdroging 
Burggravenstroom: 4 maal). Een beter gestructureerd overzicht van de knelpunten is aangewezen. 
Dit zou best resulteren in een niet-limitatieve lijst van op te lossen knelpunten (bvb. waar het 
waterpeil veranderd dient te worden in functie van ecologische doelstellingen).   
Bij deze knelpunten inzake verdroging wordt soms gesteld dat populieren, beuken en eiken 
afsterven. De vraag is of dit vanwege de verdroging is (m.a.w; of dit probleem in de juiste rubriek 
geplaatst wordt), meestal sterven populieren, beuken en eiken af in (zeer) natte omstandigheden.  
Er wordt gesteld dat locaties waar een verhoging van het waterpeil voorgesteld worden, 
overeenkomen met het natuurgebied en het gewenste VEN. Er dient opgemerkt dat de som van 
deze gebieden geen (eco)hydrologische eenheid vormen (men kan er het waterpeil niet verhogen 
zonder de omliggende gebieden mee te beïnvloeden). De hydrologische eenheid wordt wellicht 
gevormd door de integrale Moervaartdepressie met de uitloper langsheen het kanaal van Stekene. 
Vandaar is het ook aangewezen om het gebied een integrale bestemming te geven (bvb. als 
overstromingsgebied, als oplossing voor het knelpunt).  
In vele kreken stelt zich een probleem van de onnatuurlijke waterhuishouding, dit is niet alleen 
een probleem van de kreken met drijftillen. 
Er wordt melding gemaakt van het sporadisch of voormalig voorkomen van dopheide in het 
Heidebos. Dopheide komt niet meer voor in het Heidebos en de term “sporadisch” kan dus 
geschrapt worden. De beleidsdoelstelling worden best afgestemd op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de habitats waarvoor het betrokken aangemeld werd bij 
Europa. De referentietoestand van het verleden is hiervoor niet bepalend.  
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• In verband met de conflicten met de sector drinkwater : er kan niet afgeleid worden waar het 

knelpunt zich situeert.  
 
• In verband met de conflicten met de sector recreatie : er stellen zich vragen of de pleziervaart 

verenigbaar is met de doelstellingen voor het natuurlijk herstel van de waterlopen de Moervaart 
en de Zuidlede.  

 
 
 
In de hoop dat bovenstaande bemerkingen op een constructieve manier bijdragen aan de inhoud van de 
knelpuntanalyse, groet ik U met de meeste Hoogachting, 
 
 
 
Lode De Beck 
Instituut voor Natuurbehoud 
Kliniekstraat 25 
B-1070 Brussel 
Tel. +32 2 558 18 75   Fax. + 32 2 558 18 05 
 


