
      IN.A2006.3 
      07/01/2006 
      Lode De Beck       

INBO 
02/558 18 75 

   
Dries Desloover 
Afdeling Natuur  
09/265.46.46 

 
 
Aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
AMINAL afdeling Water, t.a.v. Ronny De Keer 
Elfjulistraat 43 
B-9000 Gent 
  

 
PER EMAIL, PER GEWONE BRIEF 

 
 

Geïntegreerd advies INBO en Afdeling Natuur bij ontwerpvisieteksten ten behoeve van het 
bekkenbeheersplan voor de Gentse kanalen, partim krachtlijn 1 vasthouden, bergen en 
afvoeren. 

 
 
 
Geachte, 
 
 
Hierbij vindt u onze opmerkingen bij de ontwerpvisieteksten ten behoeve van het bekkenbeheersplan voor 
de Gentse kanalen als aanvulling bij de opmerkingen die geformuleerd werden op de vergaderingen d.d. 
29 november 2005 en 16 december 2005.  
 
De teksten voor het bekken van de Bovenschelde en dat van de Gentse kanalen zijn sterk gelijkaardig. We 
verwijzen naar de opmerkingen geformuleerd bij de teksten voor het bekken van de Bovenschelde. De 
opmerkingen die hier geformuleerd worden, zijn tekst- en bekkenspecifieke aanvullingen. 

 
• Op pagina 8 wordt gesproken van uitbreidingen in het landbouwareaal. De ruimteboekhouding 

van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen voorziet een landbouwareaal inkrimping van 56.000 
ha. De aanleg van eventuele verhardingen waarvan ook gesproken wordt in de tekst zal eerder 
optreden ten gevolge van landbouwareaalverlies door herbestemmingen (naar functies industrie, 
recreatie), door het aansnijden van bepaalde harde bestemmingen (bvb. industrie, 
woon(uitbreidings)gebieden, recreatie) die actueel nog een open ruimte functie (landbouw, natuur 
en bos) dragen en door accentverschuivingen in de sector landbouw zelf (zoals serrecultuur).  

• De kaarten fig. 1-10 en 1-11 geven de gebieden weer waar de sectoren industrie en huisvesting 
aanspraak op maken gebaseerd op het gewestplan. Deze kaarten dienen nog aangepast te worden 
o.a. met de goedgekeurde RUP’s in het kader van de afbakening van het grootstedelijk gebied 
Gent. Ten gevolge hiervan treden een aantal merkbare wijzigingen op in kaartbeeld, zo 
ondermeer werd de vallei van de Nieuwe Kale herbestemd van industriegebied deels naar 
woongebied  en deels naar gebied voor natuurontwikkeling.  

• Onder de opgesomde belangrijke infiltratiegebieden wordt ondermeer de Isabellapolder en polder 
ten noorden van de Moervaart genoemd. De polders waar kleiige gronden overwegen zijn 
wellicht minder goed geschikt voor versnelde infiltratie. Wel goed geschikt is de dekzandrug 
(Maldegem-Stekene) en de zandige overgangsgronden ten zuiden van de (voormalige) Graaf 
Jansdijk.  
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• De verstedelijkte kern van Waasmunster (pg. 10) bevindt zich in het bekken van de 
Benedenschelde.  

• Bij de waterconserveringsgebieden merken we op dat enkele gebieden onvolledig op kaart staan. 
Zo ontbreekt de Moervaartdepressie. Tot in de jaren ’60 was dit een van de grootste 
aaneengesloten overstromingsgebieden van de provincie. Mogelijks ontbreken belangrijke delen 
van deze depressie omwille van de kartering op de bodemkaart als Mergelgrond. Ook ontbreekt 
de Albertuspolder en omgeving. Ook delen van de afdammingsdepressie ten zuiden van de 
dekzandrug ontbreken, zoals een groot stuk van het Leen. Mogelijks ontbreekt hier een belangrijk 
deel omwille van de kartering op de bodemkaart als Kunstmatig grond.  

• Waterconservering kan, naast de in de tekst vermelde punten, ook bereikt worden door een 
herprofilering en/of hermeandering van waterlopen. 

• In de tekst wordt vermeld dat er maar één bosreservaat is in het bekken van de Gentse kanalen. 
Dit klopt niet want recent (2005) is het Belle-Bargiebos (grens Waarschoot-Lembeke) 
aangewezen als bosreservaat.  

• Belangrijk in de problematiek rond waterconservering is het effect van een netwerk grachten en 
kleinere waterlopen, in het bijzonder voor dit bekken. Door schaalvergroting verdwenen deze 
landschapselementen met gevolgen op de waterconservering. Het belang van grachten komt in de 
tekst te weinig naar voor. 

• Bij de waterconservering in de kreken is het nuttig te vermelden dat het in functie van de 
natuurwaarden beter is indien er een hoog waterpeil ingesteld wordt in de winter en een laag in de 
zomer (actueel is het omgekeerd in functie van de hogere vruchtopbrengst op de akkers). Een 
lager zomerpeil is ondermeer gunstig voor de kieming van moerasplanten.  

• In het noordelijke poldergebied hebben, naast de kreken, ook laaggelegen graslanden te lijden van 
verdroging. 

• Ook voor de kanalen zoals het Leopoldskanaal biedt het instellen van een ietwat hoger waterpeil 
en het streven naar een natuurlijk peilverloop (hoger in winter dan zomer) de beste kansen voor 
natuurwaarden. 

• Het Boudewijnkanaal en het kanaal Brugge-Sluis zijn gelegen in het bekken van de Brugse 
polders.  

• P 41 Enkel de Loopgracht in de Bourgoyen werd ondertussen geruimd  
• P 43 verwijzen naar bermdecreet  
 

 
 
In de hoop dat bovenstaande bemerkingen op een constructieve manier bijdragen aan de inhoud van het 
bekkenbeheersplan, groeten wij u met de meeste Hoogachting, 
 
 
ir. Dries Desloover 
Afdeling Natuur, Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap 
Gebr. Van Eyckstraat 2-6 
9000 Gent 
Tel +32 9/265.46.46 ; Gsm +32 476/91.48.15 
Emial: dries.desloover@lin.vlaanderen.be 
 
 
Lode De Beck 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
Kliniekstraat 25 
B-1070 Brussel 
Tel. +32 2 558 18 75   Fax. + 32 2 558 18 05 
e-mail : <lode.debeck@inbo.be> 
webstek : <http://www.inbo.be>  
 
 


