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PER EMAIL, PER GEWONE BRIEF 

 
 

Geïntegreerd advies INBO en Afdeling Natuur bij ontwerpvisieteksten ten behoeve van het 
bekkenbeheersplan voor de Gentse kanalen, partim waterkwaliteit en water voor de mens. 

 
 
 
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. 
 

Hoofdstuk 2 : Water voor de mens. 
 
• Op pagina 8 wordt gesteld dat goederenverkeer ecologisch interessant is. Het is correcter te 

stellen dat goederenverkeer milieuvriendelijker is. Scheepvaart gaat moeilijk samen met het 
realiseren of het herstellen van bepaalde natuurwaarden en meer bepaald voor het instandhouden 
of herstellen van de natuurlijke structuur van een waterloop en voor het instellen van een 
natuurlijk waterpeil. De golfslag veroorzaakt een hogere (dan normaal) oevererosie. Om die 
reden wordt vaak een oeverversteviging aangelegd of behouden. Daarenboven wordt het water 
opgestuwd tot bepaalde peilen in functie van de bevaarbaarheid waardoor de natuurlijke stroming 
wegvalt waardoor een dynamisch element in de vorming van waterloopstructuur wegvalt.  

• Onder de operationele doelstellingen bij het stuk over de scheepvaart wordt weinig aandacht 
besteed aan de afstemmingen met de ecologische vereisten van gebieden die hydrologisch 
verbonden (en afhankelijk) zijn met de voor scheepvaart belangrijke kanalen en vaartwegen. Wij 
vinden het vereist dat men expliciet schrijft dat alle aanpassingen aan de waterwegen (waterpeil, 
diepgang, oeverstructuur,..) afgewogen worden, rekening houdend met ecologische vereisten van 
natuurgebieden die hiermee (hydrologisch) in relatie staan (o.a. expliciet onder OPD 
“maximaliseren van het goederentransport.). We vinden het logisch dat de maatregel 
“afstemming diepgang en waterpeil op grotere en meer zeeschepen in het kanaal Gent-Terneuzen 
en de Gentse Zeehaven” verandert in “afstemming diepgang en waterpeil op ecologische 
vereisten hydrologisch afhankelijke/gekoppelde biologisch waardevolle of te ontwikkelen 
natuurgebieden en op grotere en meer zeeschepen in het kanaal Gent-Terneuzen en de Gentse 
Zeehaven”. 
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• We vinden het onlogisch dat voor alle bevaarbare waterlopen, bevaarbaar dienen gehouden te 
worden. Hier ontbreekt enige integrale visie die rekening houdt met alle aanwezige functies en 
die tegenover elkaar afweegt. We beschouwen dit als een ernstig gebrek.  

• In die zin vinden wij het belangrijk dat in de Moervaart de natuurwaarden primeren boven de 
bevaarbaarheid. In de Moervaartdepressie ligt een zeer groot areaal groen bestemd gebied. 
Aaneengesloten betreft het de grootste oppervlakte in de provincie. Hier is het wenselijk dit in 
rekening te brengen bij de afweging. Dit gebied bevat bijzondere systeemkenmerken voor de 
ontwikkeling van een bijzonder waardevol kalkrijk moerasgebied en voor het herstel van een rijk 
aquatisch milieu. In die optiek is het eerder aangewezen (recreatieve) scheepvaart af te bouwen 
op de Moervaart.  

• De maartregel “aanleg van oeverversteviging” kan o.i. niet zomaar zonder een afweging op basis 
van de natuurfunctie die de resp. bevaarbare waterwegen omgeeft. Het herstel van een natuurlijke 
oeverstructuur (zonder enige versteviging) op termijn langsheen de Moervaart is omwille van de 
wenselijke ecologische versterking van dit gebied wenselijk.  

• In het streefbeeld bij recreatie is het aangewezen de laatste zin te herformuleren tot : “Nergens 
wordt de draagkracht van het watersysteem, van aquatische ecosystemen, van rechtstreeks van 
waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en van waterrijke gebieden.” 

• Het is wenselijk de OPD van recreatie te herformuleren tot “Gedifferentieerd ontwikkelen van 
diverse vormen van waterrecreatie in het bekken van de Gentse kanalen op basis van de afweging 
tussen de diverse functies van het watersysteem.” De actuele visie gaat er te eenzijdig vanuit dat 
deze functie overal kwalitatief en kwantitatief versterkt dient te worden. Het kan o.i. ook niet dat 
een sectorieel beleidsplan als leidraad gekopieerd wordt in een integraal beleidsplan wat het 
bekkenbeheersplan hoort te zijn.  

• Op pagina 15 wordt vermeld dat rond uitbreiding van de recreatieve activiteit rond de Boerekreek 
door de natuursector als hinderlijk wordt ervaren. Naar aanleiding van de verleende vergunning 
zijn compenserende maatregelen opgelegd en is de provincie i.s.m. de afdeling Natuur een 
natuurbeheersplan aan het opmaken. Het huidige niveau van recreatie op de boerekreek is het 
maximaal haalbare.  

• Op verschillende plaatsen in de tekst wordt gepleit voor het aanbrengen van verhardingen langs 
trekwegen (p15 en p22). Vanuit de sector is dit niet evident. We wensen dan ook een pleidooi te 
houden voor de onverharde wegen die naast de bepaalde natuurwaarden ook in belangrijke mate 
bijdragen tot de belevingswaarde en de kwaliteit van het landschap.  

• Op p18 is er sprake van de aanleg van een jachthaven thv Puyenbroek, gezien de beperkte de 
gegevens en openheid vanwege de initiatiefnemer (de eerste en laatste vergadering rond 
gebiedsgericht Prov. RUP rond de Moervaart dateert van mei 2004) lijkt het o.i. niet langer 
aangewezen dit voorstel te behouden in het plan.  

    
 
Hoofdstuk 3 : De kwaliteit van water verder verbeteren. 

 
• In het streefbeeld bij natuur-ecologie wordt een onderscheid gemaakt tussen de waterlopen in 

hellende gebieden en waterlopen in de vlakke gebieden. Met uitzondering van de beken die 
ontspringen op de cuestarug in de omgeving van Waasmunster zijn er in dit bekken weinig 
hellende gebieden. We vinden dat onderscheid derhalve niet een goede basis voor dit bekken. Het 
is meer aangewezen om een onderscheid te maken tussen enerzijds tracé’s van waterlopen die 
(bvb. volgens de visiekaart van de sector natuur-bos) door ecologisch belangrijke gebieden 
stromen en anderzijds tracé’s van waterlopen die eerder door landbouwareaal, in het stedelijk 
netwerk, e.d. stroomt. Het streefbeeld lijkt op het eerste zicht ook te eenzijdig gericht op beken en 
hun valleien. In de polders zijn ook de kreken (en de laaggelegen graslanden) belangrijk.   

• Bij de opsomming van de gebieden waarvoor maatregelen uitgewerkt zullen worden (pg.38/39) 
i.k.v. het bekkenbeheersplan ontbreken de kreken. Omwille van het unieke en specifieke karakter 
van deze kreken achten we het aangewezen om ook hier iets te voorzien.  

• Er dienen niet alleen instandhoudingsdoelstellingen voor habitatrichtlijngebieden gemaakt te 
worden. Dit dient ook te gebeuren voor de vogelrichtlijngebieden (ook aanwezig in het bekken).  
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• Bij de maatregelen die opgesomd worden om de hermeandering te realiseren dient ook de 
aanwezigheid van (voldoende) stroming(senergie) vermeld te worden.  

• Voor het herstel van de natuurlijke structuur kan ondermeer de structuur van bepaalde trajecten 
van de Zeverenbeek als referentie genomen worden voor enkele kleinere beken in dit bekken. De 
loop van de Zeverenbeek volgt immers geen vast traject, maar stroomt op bepaalde trajecten 
doorheen een netwerk van kleinere takken en op een bepaald traject doorheen een moerasbos via 
een dynamisch geulennetwerk.  

• De aanleg van een plasberm en natuurvriendelijke oeververdediging zijn geen synoniem voor 
natuurlijke oevers. Dit wordt voorgesteld voor de Oude Kale parallel aan het kanaal Gent-
Oostende en voor de Moervaart. Voor dergelijke waardevolle waterlopen stellen we voor om te 
kiezen voor natuurlijke oevers, tenzij technisch onmogelijk. Op pagina 51 wordt gesteld dat 
mogelijke herstelmaatregelen achterwege gelaten zullen worden in dit bekkenbeheersplan.  

• We vinden het essentieel dat er nu reeds een afweging ten gronde komt die bepaalde keuzes 
maakt t.a.v. de ontwikkelingsperspectieven van de diverse waterlopen. Als voorbeeld nemen we 
de Moervaart. In het deel recreatie wordt voor deze waterloop gekozen om de recreatie(ve 
scheepvaart) verder uit te bouwen. Dit is echter niet compatibel met een herstel van de natuurlijke 
structuur van deze waterloop. Indien in het eerste bekkenbeheersplan de keuze gemaakt wordt om 
de recreatieve scheepvaart kwantitatief te versterken, zal het o.i. (maatschappelijk) moeilijk 
haalbaar zijn om in de volgende planperiode een tegenovergestelde ontwikkeling voor te stellen.  

• De aanwezigheid van dood hout in de waterloop is belangrijk voor een structuurrijke 
riviermorfologie en voor het creëren van biologisch waardevolle aquatisch biotopen. Het is 
daarom aangewezen dit als bijkomende maatregel toe te voegen en gericht een aantal waardevolle 
waterlopen te vermelden waar dit kan overwogen worden.  

• Inzake het instellen van oeverzones stelt men dat wanneer een oeverzone enkel fungeert als 
natuurverbinding men de breedte beperkt kan houden. Dit hangt sterk af voor welke organismen 
men een verbindende functie beoogd. Het is logisch dat hoe breder de strook is, meer organismen 
kunnen gebruik maken van dergelijke strook. Een gulden regel die stelt hoe breed dergelijke 
strook optimaal dient te zijn, is er echter niet. Voor de buffering van de kreken (en andere 
waterlopen) en meer bepaald voor het bereiken van een goede chemische kwaliteit (o.m. 
trofiegraad) in de kreken dient nagegaan te worden wat de vereiste bufferbreedte (buffer in de zin 
van strook waar geen meststoffen of pesticiden gebruikt worden) is om deze kwaliteit te behalen. 
De vereiste buffering rond de kreken kan mogelijks de kadastrale percelen doorsnijden omwille 
van de oriëntatie en de grootte van de percelen die tot tegen de kreekrand gelegen zijn.  

• Er wordt gesteld dat de afbakening van oeverzones niet zou opgenomen worden in het 
bekkenbeheersplan. Het bekkenbeheersplan het geëigende plan is om dergelijk instrument te 
gebruiken. Dit zou kunnen impliceren dat een eerste afbakening pas opgestart wordt in het 
volgende bekkenbeheersplan (tegen eind 2012). Dit samen met het achterwege laten van diverse 
andere maatregelen kan voor gevolg hebben dat het niet meer haalbaar wordt om de 
doelstellingen en deadlines van de Europese Kaderrichtlijn Water tijdig te halen. We raden 
daarom ten stelligste aan om wel reeds zeer concrete maatregelen op te nemen. Niet in het minst 
dienen in de ecologisch meest kwetsbare gebieden oeverzones afgebakend worden.  

 
 

 
 
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 
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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>  
 
 
 


