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1. Aanleiding voor dit onderzoek 
 
De laatste jaren heeft W&Z bijzondere inspanningen geleverd om de natuurfunctie van de 
oever bij infrastructuurwerken op te waarderen, door het creëren van geschikte voorwaarden 
om de natuur spontaan te laten ontwikkelen. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar 
natuurlijke oevers, maar op plaatsen waar er gevaar dreigt voor overstroming van woningen 
en industrie, worden de oevers zoveel mogelijk op milieuvriendelijke wijze hersteld.  
Langsheen de Moervaart werden verschillende typen natuurvriendelijke oeververdedigingen 
aangewend, met als doel: 
- voorkomen dat oevererosieprocessen een toename in de totale sedimentlast veroorzaken, 

wat stroomafwaarts onvermijdelijk cumulatieve effecten zal veroorzaken; 
- beschermen van diepgewortelde oevervegetatie, wiens functie erin bestaat om de oevers te 

stabiliseren en luwe zones te creëren; 
- het behoud van optimale diepte/breedte verhoudingen van de rivier voor de ontwikkeling 

van volwaardige habitateigenschappen voor vissen (AWZ 2002). 
 
De natuurvriendelijke oeververdedigingen langs de Moervaart bestaan voornamelijk uit 
plasbermen afgeboord door palen- en wiepen. Op sommige secties werden dergelijke 
constructies gecombineerd met de aanleg van kokosrollen. Elders werden wegens 
ruimtegebrek, kokosrollen rechtstreeks op de schanskorven aangebracht. 
Door W&Z, Afd. Bovenschelde, werd aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
verzocht om de natuurvriendelijk ingerichte oevers langsheen de Moervaart te monitoren. 
Aanleiding voor deze monitoring is de volgende probleemstelling: 

- Men wenst een onderzoek naar de meest optimale aanleg van plasbermen, ook naar 
kwaliteit/prijsverhouding. Hierbij wordt het nut van de aanleg van kokosrollen in 
vraag gesteld.  

- Men wenst bevredigende alternatieven om de beschadigde schanskorven te 
vervangen, ook op plaatsen met een te beperkte ruimte om plasbermen aan te 
leggen. 

- Men wenst inzicht te verschaffen in de ecologische waarde van natuurvriendelijke 
oevers. 

 
Onderzoeksvragen die hieruit voortvloeien zijn dan: 

- Hoe snel kan vegetatie naakte rivieroevers koloniseren, om zodoende de 
beschermende functie van de palen en wiepen over te nemen? 

- Biedt de aanleg van kokosrollen zonder verdedigingsconstructie voldoende 
garanties ter bescherming van de oever, zowel naar bescherming als naar 
duurzaamheid?  

- Waar bevinden zich de uitbreidingshaarden van aandachtsoorten in het bijzonder 
exoten? 

- Hoe ontwikkelt zich de ecologische waarde van een natuurvriendelijke oever? 
 
 
Naar de toekomst toe zal door periodieke evaluatie de verdere ontwikkeling van deze 
natuurvriendelijke oevers opgevolgd worden. De natuurvriendelijke oevers van de Moervaart 
kunnen representatief worden geacht voor de oeverproblematiek van kleinere bevaarbare 
waterwegen, waar de ruimte voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers beperkt is. 
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2. Algemene systeemkenmerken en functies van oeverzones: 
een synthese 

 
2.1. Definitie van oeverzones 
 
De oeverzone omvat de riviergeul tussen de lage en hoge waterpeilen.  
 
Volgens het decreet integraal waterbeleid (18 juli 2003; B.S. 14 november 2003) is dit het 
strook land vanaf de bodem van de bedding van het oppervlaktewaterlichaam en die een 
functie vervult inzake de natuurlijke werking van het watersysteem of het natuurbehoud of 
inzake de bescherming tegen erosie of inspoeling van sedimenten, bestrijdingsmiddelen of 
meststoffen.  
 
In natuurlijke of halfnatuurlijke systemen omvat dit ook het terrestrisch gedeelte van het 
landschap vanaf de hoogwaterlijn naar hoger gelegen gebieden waarvan de vegetaties 
beïnvloed worden door hoge watertafels of overstromingen en door de capaciteit van de 
bodems om water te weerhouden (Aanen et al. 1990; Naiman et al. 1993). Oeverzones 
bezitten diverse mozaïeken van landvormen, gemeenschappen en milieus binnen een breder 
landschap. Ze vormen het kader voor het begrip van de organisatie, de diversiteit en de 
dynamiek van gemeenschappen geassocieerd met rivierecosystemen (Grégory et al. 1991; 
Naiman et al. 1993). Een waaier aan natuurlijke verstoringen veroorzaakt ruimtelijke en 
tijdsgebonden omgevingsmozaïeken. 
In het kader van het integraal waterbeleid wordt er steeds meer aandacht besteed aan 
natuurvriendelijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is een oever, waarbij naast de 
waterkerende functie expliciet rekening gehouden wordt met natuur en landschap in ontwerp, 
aanlag, inrichting en beheer, terwijl zo mogelijk ook aan de eisen, die andere functies aan de 
oever stellen wordt voldaan. Wanneer een oever beschermd moet worden wordt een 
natuurvriendelijke oeververdediging aangelegd en indien nodig of wenselijk worden 
natuurtechnische oeverinrichtings- en beheersmaatregelen toegepast (Duijn 1994). 
 
 
2.2 Ecologische en geomorfologische processen en relaties 
 
Oeverzones bezitten specifieke fysische, chemische en biotische eigenschappen, energie- en 
materiaalfluxprocessen, maar ze zijn uniek met betrekking tot hun interacties met naburige 
ecologische systemen (Risser 1993). Materiaal dat aan de rivier toegeleverd wordt is 
afkomstig van de erosie van hoger gelegen gebieden en van rivieroevers, een proces dat 
beïnvloed wordt door de sterkte en het herstelvermogen van de aanwezige wortelsystemen 
(van der Welle & Decleer 2001). Rivieroevers die grotendeels verstoken zijn van vegetaties 
zijn vaak onstabiel en onderworpen aan grondverlies (Beeson & Doyle 1995).  
 

� Oevervegetaties wijzigen het sedimenttransport door het vastleggen van materiaal, een 
proces dat vooral belangrijk is in relatief gradiëntarme milieus (van der Welle & 
Decleer 2001). Anderzijds beïnvloeden oevervegetaties ook de hydraulica van de geul, 
waarbij ze een fysische structuur vormen die de kracht van het water afremt (Hupp et 
al. 1995). 

� Oeverzones zijn potentieel gevoelige sites voor interacties tussen biologische 
populaties en hun controlerende variabelen, bezitten een relatieve hoge biodiversiteit 
en behouden kritische habitats voor zeldzame en bedreigde soorten (Aanen et al. 1990; 
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Hansen & Castri 1992; Risser 1993; van der Welle & Decleer 2001). 
Vogelgemeenschappen zijn gevoelig voor de kwaliteit van oevervegetaties 
(Croonquist & Brooks 1993). De vernietiging van de oevervegetatie veroorzaakt 
lokale uitroeiing en vermindert het vermogen van sommige populaties om sites te 
rekoloniseren (Knopf & Samson 1994). 

� Oeverzones vormen ook ecologische corridors. Ze vormen sleutelcomponenten in het 
behoud van ecologische connecties langsheen brede en dynamische 
omgevingsgradiënten (Naiman et al. 1993; van der Welle & Decleer 2001). Het beste 
bewijs van het gebruik van oeverzones als corridors door planten zijn de invasies van 
exotische soorten. Aanpassingen van vele waterplanten omvatten de verspreiding van 
vegetatieve fragmenten en zaden over grote afstanden (Sauer 1988). Interactieve 
processen blijken echter de vestiging van exotische soorten in oeverzones te 
controleren (Décamps et al. 1995). Niettemin, werden biologische invasies versneld 
door menselijke activiteiten (Lodge 1993). Dit is onder andere het geval voor Grote 
waternavel. 

 
Het grensvlak tussen terrestrische en zoetwaterecosystemen is bijzonder gevoelig voor 
milieuveranderingen (Malanson 1993). Door een voortschrijdende antropogene druk op 
zoetwaterecosystemen, wordt het herstelvermogen sterk bedreigd. Hierdoor wordt het herstel 
na een ingreep steeds problematischer. In vele systemen hebben de verstoringen door 
menselijke activiteiten geleid tot een veranderd fysische habitat en ecologisch functioneren 
van natuurlijke systemen. De stressfactoren zijn zowel intern, b.v. directe vervuiling en 
morfologische aanpassingswerken van de rivierloop, als extern b.v. veranderingen in 
grondgebruik in de vallei. 
 
Er is er een duidelijke nood aan een herstel van oeverzones waarbij duurzame ecologische 
diensten behouden worden en ecosysteemfuncties en habitatgradiënten hersteld worden 
gezien het belang van zoetwaterecosystemen in het leveren van ecologische (garanties voor 
een goede waterkwaliteit, levering van biomassa en biodiversiteit onder de vorm van een 
brede waaier van habitats en soorten,…) of culturele (b.v. esthetische en recreatieve) diensten 
(van der Welle & Decleer 2001; Covich et al. 2004). 
 
Om de slaagkansen van herstelprojecten van oeverzones te garanderen, kunnen ze volgens 
verschillende criteria geëvalueerd worden. Deze criteria omvatten (Giller 2005): 
- een dynamisch ecologisch streefbeeld van een gezondere rivier; 
- een verbetering van de ecologische omstandigheden dat tot een meer duurzaam en 

veerkrachtig systeem leidt; 
- er mag aan het systeem geen blijvende schade toegebracht worden; 
- ieder herstelproject dient gepaard te gaan met monitoring voor, na en gedurende de 

werken. Dit levert niet enkel informatie aan over de efficiëntie van de herstelprojecten 
maar levert ook gegevens om de kennis over herstelmogelijkheden te vergroten (Gillilan 
et al. 2005; Jansson et al. 2005). 

- indien mogelijk kan er een beschrijving of een voorspelling uitgevoerd worden van de 
ecologische mechanismen die bepalend moeten zijn voor het slagen van een 
herstelproject. Dit zal niet enkel toelaten om te begrijpen waarom bepaalde 
herstelprojecten slagen, maar ook een krachtig kader voorzien voor advisering van 
toekomstige succesvolle strategieën met betrekking tot herstelwerken in het riviersysteem. 
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2.3 Overzicht van de belangrijkste functies van oevervegetaties 
 
Oevervegetaties zijn belangrijk voor de bescherming van oeverzones. De vegetatie kan direct 
een erosiewerende functie hebben door het vastleggen van de bodem. De vegetatie dient als 
golfbreker en beschermt zodoende de achterliggende oever. Het belangrijkste aspect van de 
vegetatie is niet zozeer de soortensamenstelling als de structuur en de vitaliteit van de 
vegetatie. Daarnaast heeft deze vegetatie nog andere functies (Duijn 1994): 
- natuurfunctie:  
 Deze functie kan op verschillende manieren ingevuld worden: 

• de vegetatie heeft een habitat- en corridorfunctie voor flora en fauna. Er kan voor 
specifieke soortengroepen geïnventariseerd worden welke diersoorten van de 
oever gebruik maken. Het belangrijkste voor een groot deel van de fauna is de 
structuur van de vegetatie. Andere diersoorten zijn afhankelijk van bepaalde 
plantensoorten als voedsel- of waardplant. 

• De natuurlijke gradiënt bij de overgang tussen verschillende milieus 
(water/landgradiënt) 

- recreatieve en landschappelijke functie: 
De meeste recreanten die gebruik maken van de oever zijn de vissers (visplaatsen) en de 
watersporters (aanlegplaatsen).  
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2.4 Algemene kenmerken 
 
De Moervaart vormt een kunstmatige waterloop. Ondanks dat de rivier doorheen haar 
oorspronkelijke vallei loopt, werd de loop gedeeltelijk rechtgetrokken en uitgegraven ten 
behoeve van de scheepvaart en recreatie. De oevers zijn over het algemeen vrij hoog doordat 
dijken en/of steile oeververstevigingen werden aangebracht. 
 
De toestand van de actuele ecologische waarde, referentiebeeld en streefbeeld is 
respectievelijk terug te vinden in bijlage 1, 2 en 3.  
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3 Materiaal en Methoden 
 
3.1 Gegevensverzameling 
 
3.1.1 Locaties 
 
Afhankelijk van het type oever worden verschillende inventarisatieprocedures voorgesteld. 
Allen zijn gebaseerd op een inventarisatie volgens transecten. De locaties zijn weergegeven in 
tabel 1 (mond. med. W. Callebaut, 2005) (zie kaart).  
 
Tabel 1. Locaties en oevertypes langsheen de Moervaart (Foto 1 en 2) 
 

Naam type Jaar Lengte 
(m) 

Overledebrug/Zuidlede (LO) Kokosrollen, breuksteen en schanskorven 2002 890 
Overledebrug/Kalvebrug 
(LO) 

Kokosrollen bevestigd op schanskorven  300 

Terwestbrug/Kalvebrug 
(LO) 

Kokosrollen, breuksteen en schanskorven 2005 1070 

Terwestbrug/Kalvebrug 
(LO) 

Plasbermen met palen en wiepen 2005 950 

Terwestbrug/Kalvebrug 
(LO) 

Palen met wiepen zonder plasbermen 2005 130 

Terwestbrug/Kalvebrug 
(LO) 

Kokosrollen bevestigd op schanskorven 2005 90 

Spoorwegbrug 
suikerfabriek/Terwestbrug 
(LO) 

Kokosrollen, breuksteen en schanskorven 2005 180 

Spoorwegbrug 
suikerfabriek/Terwestbrug 
(LO) 

Kokosrollen bevestigd op schanskorven 2005 404 

Spoorwegbrug 
suikerfabriek/Terwestbrug 
(LO) 

Plasbermen met palen en wiepen 2005 290 

Dambrug/spoorwegbrug 
suikerfabriek (LO) 

Plasbermen met palen en wiepen 2005 600 

Dambrug/spoorwegbrug 
suikerfabriek (LO) 

Palen met wiepen zonder plasbermen 2005 240 

Coudenbormbrug/Kanaal 
van Stekene (LO) 

Plasbermen met palen en wiepen 2004 1.635 

Kanaal van 
Stekene/Sinaaibrug (LO) 

Kokosrollen, breuksteen en schanskorven 2004 1.685 

Kanaal van 
Stekene/Sinaaibrug (LO) 

Kokosrollen bevestigd op schanskorven  30 

Kanaal van 
Stekene/Sinaaibrug (RO) 

Plasbermen met palen en wiepen 2003 1.600 

Sinaaibrug/Pieter 
Heydensveer (RO) 

Kokosrollen, breuksteen en schanskorven 2000 2.090 
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Naam type Jaar Lengte 
(m) 

Sinaaibrug/Pieter 
Heydensveer (LO) 

Kokosrollen, breuksteen en schanskorven  420 

Sinaaibrug/Pieter 
Heydensveer (LO) 

Plasbermen met palen en wiepen 2004 420 

Pieter 
Heydensveer/Daknambrug 
(RO) 

Plasbermen met palen en wiepen 2001 850 

Pieter 
Heydensveer/Daknambrug 
(RO) 

Plasbermen met palen en wiepen + 
kokosrollen 

2001 850 

Pieter 
Heydensveer/Daknambrug 
(LO) 

Plasbermen met palen en wiepen 2003 550 

Pieter 
Heydensveer/Daknambrug 
(LO) 

Plasbermen met palen en wiepen + 
kokosrollen 

2003 550 

Pieter 
Heydensveer/Daknambrug 
(LO) 

Kokosrollen bevestigd op schanskorven 2003 100 

 

 
Foto 1. aanleg van plasbermen met palen en wiepen Foto 2. aanleg van kokosrollen langs de oevers, in dit 

geval bevestigd aan de hand van perkoenpalen. Er 
werden soorten aangeplant zoals o.a. Riet, 
Mattenbies, Moeraszegge, Kleine lisdodde, Grote 
egelskop, Gele lis, Watermunt, Moerasvergeet-mij-
nietje, Dotterbloem en Moerasspirea. 
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3.1.2 Inventarisatiemethode 
 
3.1.2.1 Inventarisatie vegetaties 
 
In het kader van de monitoring van plasbermen worden inventarisatietrajecten uitgezet over 
de gehele lengte van de plasbermen aanwezig langs de Moervaart (Fig. 2; kaart). Vervolgens 
worden loodrecht op de oever dwarse transecten opgemeten aan de hand van een meetstok. 
De palen waartussen de wiepen gevlochten zijn worden hiervoor als referentiepunten 
gebruikt. Vanuit de rivierzijde wordt twintig centimeter voor iedere paal, langsheen de dwarse 
transecten om de 10cm, de plantensoorten geïnventariseerd.  
 
 
 

 
Figuur2. Schematische voorstelling van de inventarisatiemethode volgens transecten (in bovenaanzicht).  
 
Bij kokosrollen die rechtstreeks op de oever(verdediging) werden bevestigd, worden de 
soorten om de meter geïnventariseerd (zie kaart). 
 
Transecten zijn de lijnen waarlangs de vegetatieopnamen gebeuren en worden gelegd langsheen gradiënten waar 
een snelle omschakeling van soorten verwacht wordt in functie van veranderende omgevingsfactoren. Typische 
voorbeelden waar transecten worden gebruikt, zijn hellingen, geologische gradiënten, overgangssituaties zoals 
terrestrische/aquatische/mariene overgangszones (rivier- en meeroevers, zoutmoerassen en duinen) (Kent & 
Coker 1992). 
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De belangrijkste doelstellingen bij het gebruik van transecten, is de beschrijving van een maximale variatie over 
de kortste afstand in een minimumtijd. Door gebruik te maken van transecten is het mogelijk om continue maten 
te gebruiken, zoals het aandeel van soorten die kenmerkend zijn voor bepaalde standplaatsfactoren. 
 
Het onderzoek spitst zich toe op situaties waarbij er voor de overgang land-water weinig ruimte is, nl. een 
breedte van maximaal 2 m. Hierbij verandert de zonering in ruimte en tijd zeer snel. Er is dus weinig ruimte om 
volledig ontwikkelde typologieën te verkrijgen. Daarnaast is op de oever sprake van een steile gradiënt en een 
sterke dynamiek, waardoor meerdere typen op een kleine oppervlakte of verschillende overgangen tussen de 
typen voorkomen.  
Ecologische soortengroepen die uit deze opnamen zouden kunnen voorvloeien, zijnde de indeling in groepen op 
basis van vegetatiestructuur en standplaatsfactoren, zullen in smalle natuurvriendelijke oevers, nooit in hun 
geheel vertegenwoordigd zijn. Er zullen telkens van veel groepen enkele soorten aanwezig zijn. Een belangrijke 
voorwaarde voor het bepalen van het ecotooptype met behulp van ecologische groepen is dat de vegetatie in 
evenwicht verkeert met de heersende milieu-omstandigheden. Is dit niet het geval, doordat zich recent grote 
veranderingen in standplaatsfactoren hebben voorgedaan of omdat de vegetatie grotendeels bestaat uit 
aangeplante soorten, dan is een dergelijke wijze voor de bepaling van het ecotooptype niet mogelijk (Runhaar et 
al.  1987). Met natuurvriendelijke oevers is dit vaak het geval. Direct na de aanleg zijn de standplaatsfactoren 
ingrijpend gewijzigd, en vaak is er gebruik gemaakt van aangeplante soorten (kokosrollen). Het bepalen van het 
ecotooptype vlak na aanleg is dan ook weinig zinvol. De vegetatie reageert eerst op de toegebrachte 
veranderingen in abiotische omstandigheden en dynamiek en zal de eerste tijd vooral bestaan uit pionier- en 
ruigtevegetatie, ook met soorten die afkomstig zijn uit de vorige vegetatie en/of uit de zaadbank van eventueel 
aangebrachte grond (Duijn 1994).  
 
 
3.1.2.2 Inventarisatie broedvogels 
 
Waterrijke gebieden zijn belangrijke broedgebieden voor vogels. Een aantal vogelsoorten zijn 
sterk afhankelijk van goed ontwikkelde oevervegetaties (riet- en watervogels). Deze 
broedvogels zijn in meer of mindere mate langsheen de Moervaart terug te vinden. 
Aan de hand van een territoriumkartering zullen de aanwezige broedvogelsoorten vastgesteld 
worden samen met hun aantallen en broedlocaties. Op die manier wordt er informatie 
verkregen over het aantal en de verspreiding van de broedvogels (Hustings et al. 1985). 
De kartering wordt verricht tijdens het broedseizoen langsheen alle NTMB-oevers langs de 
Moervaart. Om zowel zomer- als standvogels te inventariseren worden dan ook best 
verschillende bezoeken gebracht. Ieder traject wordt 3 maal per jaar geïnventariseerd op 
aanwezigheid van broedvogels. Deze bezoeken worden gelijkmatig gespreid over de periode 
van maart tot juni. Het inventariseren rond zonsopkomst levert doorgaans de beste resultaten 
op, zeker voor zangvogels.  
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3.2 Gegevensverwerking 
 
Bij de dataverwerking horen zowel databankverwerking (ACCESS), GIS-analyse en 
rapportage. Voor de statistische analysen zullen overwegend niet parametrische statistische 
testen gebruikt worden. Deze testen bieden een conservatieve doch robuuste methode voor het 
bepalen van de significantie van de resultaten. Ze worden niet beïnvloed door extremen in de 
gegevens en ze veronderstellen niet dat de gegevens een specifieke probabiliteitsdistributie 
volgen (Potuin & Rolff 1993). 
 
Na verloop van verschillende jaren worden tijdsreeksen opgesteld waarbij evolutie in 
aantallen soorten en de ecologische kenmerken van de oevers kunnen opgevolgd worden. 
 
 
3.2.1 Kolonisatie van naakte rivieroevers 
 
Om de kolonisatiesnelheid van de vegetatie te bepalen wordt op geregelde intervallen (om de 
twee jaar) vegetatieopnames gedaan volgens transecten.  
 
De breedte van de vegetatiegordel geeft de snelheid aan waarmee de oever gekoloniseerd 
wordt. Mann Whitney U testen zullen gebruikt worden om significante verschillen in de 
vegetatietoestand te bepalen tussen opeenvolgende inventarisatieperioden.  
 
Verder kunnen oevers volgens gradiënten gekarakteriseerd worden. Hierbij worden de 
voorkomende soorten geanalyseerd volgens hun strategie en verspreiding (Grime 1978), 
m.a.w. karakteristieken van hun ecologie, en volgens hun aanpassingen aan het milieu 
(Ellenberg 1991). Ellenberggetallen zijn indicatiewaarden die vastgelegd werden in een 
tiendelige ordinale schaal. Hierbij zijn de milieuomstandigheden bij het voorkomen van de 
plantensoort van doorslaggevende aard. Veel soorten hebben echter ook een brede amplitude 
of een onduidelijke milieu-indicatie.  
 
 
3.2.2 Evolutie van vegetatie op kokosrollen 
 
Op plaatsen waar kokosrollen zonder bijkomende verdedigingsconstructie werden aangelegd, 
wordt op geregelde intervallen (om de meter) de soorten vermeld die er voorkomen. Het 
aantal vegetatieloze punten is een maat voor het al dan niet standhouden van de 
oeververdediging. 
 
 
3.2.3 Opvolging aandachtsoorten 
 
Sommige exoten zoals Grote waternavel en Japanse duizendknoop, die moeilijk onder 
controle worden gehouden, kunnen aan de hand van de voorgestelde monitoringsmethode 
opgevolgd worden. Door de evolutie in de loop van de tijd op te volgen, krijgt men een beter 
inzicht waar prioritair moet ingegrepen worden. 
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3.2.4 Ecologische waarde 
 
Biotische variabelen zijn meetbaar op niveau van soorten, soortgroepen en gemeenschappen. 
In elk van deze niveaus zijn metingen noodzakelijk om tot een evaluatie van de biologische 
kwaliteit te kunnen overgaan. Graadmeters voor biologische kwaliteit zijn biodiversiteit, 
natuurlijkheid, kenmerkendheid en volledigheid. De relatie tussen levensgemeenschappen en 
ruimtelijk afgebakende abiotische kenmerken wordt omschreven als ecotopen. Voor de 
kwaliteit van het ecotooptype worden op de eerste plaats planten geselecteerd. Door 
toevoeging van diersoortengroepen geeft men een vervollediging van het beeld van 
ecologische ontwikkelingen (Van Looy et al. 2002). Zo zal het opvolgen van broedvogels 
bijkomende informatie verlenen zolang ze als indicator voor het landschapsniveau kunnen 
gebruikt worden en ze indicatief zijn voor de kwaliteit van de horizontale en verticale 
structuur van de vegetatie. Bovendien vormen ze een goed gekende groep, zowel op 
taxonomisch, biologisch als ecologisch vlak (Hustings et al. 1985). 
Andere soortgroepen die binnen het rivier-functioneren veel genoemd worden als indicatoren 
voor het rivier-functioneren zijn : fytoplankton, benthos (kleine bodemdieren), macro-
invertebraten en vissen (De Rycke & Decleer 2004).  
 
 
3.2.4.1 Ecologische soortengroepen 
 
De natuurwaarden van de natuurvriendelijke oevers werd op basis van plantensamenstelling 
bepaald aan de hand van de ecologische soortengroepen volgens Runhaar et al. (1987). Uit de 
aanwezigheid van diverse ecologische referentiebeelden werden volgende soortengroepen 
geselecteerd (Cuperus & Canters 1992):  

- soortengroepen van het natte deel van de oever met een zeer ondiepe waterstand en 
van ondiep water met verlanding; 

- soortengroepen van brakke, zeer voedselrijke en matig voedselrijke standplaatsen; 
- water-, verlandings-, ruigte- en pioniersvegetaties. 

Bij de samenstelling van elke soortengroep, werd er rekening gehouden met een eventuele 
smalle of brede ecologische amplitude. De soorten die over het algemeen alleen voorkomen in 
één of meerdere van de geselecteerde ecologische groepen worden aangeduid als de “typische 
oeversoorten”. De soorten die daarnaast vooral ook in andere ecologische groepen voorkomen 
zijn de “facultatieve oeversoorten”. Soorten die in geen enkele van de selecteerde ecologische 
groepen voorkomen zijn de “overige soorten” (Duijn 1994). 
 
De ecologische waarde van de oever en de mate waarin hij een beschermende functie kan 
vervullen kan bepaald worden aan de hand van de verhouding tussen de kenmerkende 
oeversoorten en de niet-kenmerkende soorten en aan de hand van de aanwezigheid van Rode 
Lijst-soorten. 
 
 
3.2.4.2 Diversiteit aan groeivormen 
 
Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, EG-richtlijn 2000/60/EG) worden de 
doelstellingen voor water niet langer enkel in functie van menselijk gebruik gedefinieerd. Er 
wordt ook duidelijk een stap gezet naar ecologische kwaliteitsdoelstellingen. De KRW 
verplicht de lidstaten tot de opstelling van programma’s voor de monitoring van de 
watertoestand (Schneiders, 2004). De monitoringsprogramma’s dienen ondermeer een beeld 
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te geven van “de ecologische en chemische toestand en het ecologisch potentieel” (EG-
richtlijn 2000/60/EG).  
De “natuurwaarde” wordt hierbij gerelateerd aan de diversiteit aan groeivormen. Het is 
belangrijk om na te gaan of alle groei- en levensvormen van macrofyten die bij een watertype 
in de referentietoestand horen ook effectief aanwezig zijn. De diversiteit aan groeivormen is 
enerzijds een maat voor de volledigheid van de vegetatie (gezien vanuit het ecologisch 
functioneren van de vegetatiecomponent in het watersysteem) en anderzijds een maat voor de 
rijkdom aan habitats  en het voedselaanbod voor andere organismen (Schneiders et al. 2004). 
Deze methode is gebaseerd op de beoordeling van macrofyten in “natuurlijke” waterlichamen. 
Een beoordeling blijft echter wel mogelijk voor milieuvriendelijk ingerichte oevertrajecten, 
waar spontane ontwikkeling mogelijk geacht wordt. In dit geval is het onbelangrijk of de 
vegetatie hier initieel aangeplant werd, dan wel door spontane vestiging tot stand kwam, mits 
een voldoende ontwikkelingsduur in acht genomen wordt (ongeveer 5 jaar). Er worden 
steekproeven van 100 m trajecten beschouwd (Leyssen et al. 2005). 
Verschillende steekproeven zullen gekozen worden in rietkragen en op locaties met diverse 
moerasplanten, op locaties met aaneengesloten vegetatietypen. De aan- en afwezigheid van 
soorten over een raster van 100 m op 2 m met als rastercel 10 op 10 cm vormt de basis voor 
de omzetting van het transectenpatroon naar een opnamepatroon met als 
bedekkingscoëfficiënt van de soorten, een aangepaste Tansleyschaal, die grotendeels 
overeenkomt met een Braun-Blanquetschaal (Tabel 2). 
 
Tabel 2. Aangepaste Tansleyschaal voor waterlopen 
 

Code Omschrijving 
1 Zeldzaam: minder dan 3 exemplaren 
2 Occasionaal: meer exemplaren, nooit bedekkend 
3 Frequent: groot aantal exemplaren en < 5% bedekkend  
4 5-25% bedekkend 
5 25-50% bedekkend 
6 50-75% bedekkend 
7 75-100% bedekkend 

 
Vervolgens wordt er aan elke soort een groeivorm toegekend (Tabel 3). 
 
Tabel 3. Verschillende  groei- en levensvormen van de soorten waargenomen in de Moervaart 
 
Groei- en levensvormen Beschrijving van de groep 

Grote monocotylen Grote moeras- en oeversoorten, vaak met absolute dominantie 
in soortenarme vegetaties, vaak formatievormend; diverse 
levensvormen 

Oevers/moeras Kleinere oever- en moerasplanten, soms dominerend, nooit 
formatievormend, diverse levensvormen 

Vallisneriden Lintvormige, submerse, wortelende waterplanten 
Pepliden In ondiep water wortelende, amfibische waterplanten met 

bladdimorfisme (submerse bladeren zijn verschillende 
luchtbladeren) 

Ceratophylliden Kleine, vrij in het water, nabij het wateroppervlak zwevende 
planten 

Land Landplanten 
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Per locatie wordt er nagegaan welke soorten, en dus welke groeivormen er aanwezig zijn. Om 
mee te telen in het aantal waargenomen groeivormen dient minstens één vertegenwoordiger 
van de groeivorm aanwezig te zijn. Voor verschillende typen waterlopen werd er in 
Vlaanderen een scoresysteem voor de diversiteit aan groeivormen voorgesteld (Tabel 4). 
 
Tabel 4. Evaluatie van het aantal groeivormen aan de hand van een scoresysteem 
 
Zeer goed ≥ 7 
Goed 5-6 
Matig 4 
Ontoereikend 2-3 
Slecht 0-1 
 
 
3.2.4.3 Broedvogels 
 
De broedlocaties en aantallen zullen via een GIS-bestand beheerd worden. Bij de bespreking 
van de soorten zullen ze gelinkt worden aan het vegetatietype en aan de toestand van het 
vogelbestand in de vallei. Hierbij zal waar mogelijk gebruik gemaakt worden van de 
databestand van broedvogels (Vermeersch & Anselin). 
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3.3 Tijdschema 
 
Volgens bovenstaande methoden kunnen in een beginfase (de eerste 4 jaar) om de 2 jaar 
inventarisaties plaatsvinden volgens onderstaand tijdschema (Tabel 5). Daarna kan een 
minder intensieve opvolging om de 5 jaar volstaan. Bepaalde trajecten die aan significante 
veranderingen van vegetaties onderhevig zijn, zullen intensiever geïnventariseerd worden 
(nog 2 bijkomende inventarisatierondes). Welke trajecten intensiever bestudeerd zullen 
worden zal bepaald worden na een tweede inventarisatieronde. 
 
Tabel 5. Overzicht van de locaties en tijdstippen om te monitoren 
 

Jaar 1 (2005 en 2007); later om de 6 jaar 
Naam type Lengte 

(m) 
Terwestbrug/Kalvebrug (LO) Plasbermen met palen en wiepen 950 
Terwestbrug/Kalvebrug (LO) Palen met wiepen zonder plasbermen 130 
Coudenbormbrug/Kanaal van Stekene 
(LO) 

Plasbermen met palen en wiepen 1.635 

Kanaal van Stekene/Sinaaibrug (RO) Plasbermen met palen en wiepen 1.600 
Sinaaibrug/Pieter Heydensveer (RO) Kokosrollen, breuksteen en schanskorven 2.090 
Sinaaibrug/Pieter Heydensveer (LO) Plasbermen met palen en wiepen 420 
Pieter Heydensveer/Daknambrug 
(RO) 

Plasbermen met palen en wiepen 850 

Pieter Heydensveer/Daknambrug 
(RO) 

Plasbermen met palen en wiepen + 
kokosrollen 

850 

Pieter Heydensveer/Daknambrug 
(LO) 

Plasbermen met palen en wiepen 550 

Pieter Heydensveer/Daknambrug 
(LO) 

Plasbermen met palen en wiepen + 
kokosrollen 

550 

Totaal  9.625 
Jaar 2 (2006 en 2008); later om de 6 jaar 
Naam type Lengte 

(m) 
Overledebrug/Zuidlede (LO) Kokosrollen, breuksteen en 

schanskorven 
890 

Overledebrug/Kalvebrug (LO) Kokosrollen bevestigd op schanskorven 300 
Terwestbrug/Kalvebrug (LO) Kokosrollen, breuksteen en 

schanskorven 
1070 

Terwestbrug/Kalvebrug (LO) Kokosrollen bevestigd op schanskorven 90 
Spoorwegbrug 
suikerfabriek/Terwestbrug (LO) 

Kokosrollen, breuksteen en 
schanskorven 

180 

Spoorwegbrug 
suikerfabriek/Terwestbrug (LO) 

Kokosrollen bevestigd op schanskorven 404 

Spoorwegbrug 
suikerfabriek/Terwestbrug (LO) 

Plasbermen met palen en wiepen 290 

Dambrug/spoorwegbrug suikerfabriek 
(LO) 

Plasbermen met palen en wiepen 600 

Dambrug/spoorwegbrug suikerfabriek 
(LO) 

Palen met wiepen zonder plasbermen 240 

 



 19 

Jaar 2 (2006 en 2008); later om de 6 jaar 
Naam type Lengte 

(m) 
Kanaal van Stekene/Sinaaibrug (LO) Kokosrollen, breuksteen en 

schanskorven 
1.685 

Kanaal van Stekene/Sinaaibrug (LO) Kokosrollen bevestigd op schanskorven 30 
Sinaaibrug/Pieter Heydensveer (LO) Kokosrollen, breuksteen en 

schanskorven 
420 

Pieter Heydensveer/Daknambrug (LO) Kokosrollen bevestigd op schanskorven 100 
Totaal  6.199 
 
De inventarisatie-intensiteit aangewend in het monitoringsplan biedt volgende voordelen: 

- de vegetatieontwikkeling en soorttypen kunnen op een gedetailleerde wijze 
opgevolgd worden naar locatie en kolonisatiegraad; 

- exoten (of andere aandachtsoorten) en de evolutie ervan kunnen op een 
gedetailleerde wijze opgevolgd worden; 

- een gedetailleerde aanpak in de beginfase laat een gedifferentieerde aanpak toe in 
een latere periode (na de tweede inventarisatieronde): trajecten die op termijn 
gekarakteriseerd worden door relatief stabiele vegetatietypen kunnen minder 
intensief gemonitord (b.v. 1 transect op 5 of 1 transect op 10). Anderzijds kunnen 
trajecten die gevoelig zijn voor snelle vegetatieveranderingen zoals gradiëntrijke 
trajecten of gevoelige trajecten voor verspreidingshaarden van exoten wel op 
gedetailleerde wijze worden opgevolgd (zie onderstaand diagram); 

- referentiesituaties zullen van onverdedigde dijklichamen zullen samen geëvalueerd 
worden met de natuurvriendelijke oevers. Om dit mogelijk te maken zullen 
referentiesituaties op “jaar 2” geïnventariseerd worden;  

- Waar mogelijk, zoals b.v. stroomopwaarts de Heirbaanbrug (LO) en stroomafwaarts 
de Heirbaanbrug (RO) zullen de oevers geïnventariseerd worden vooraleer de 
realisatie van natuurvriendelijke oevers; 

- het opdelen van een volledige inventarisatieronde voor alle natuurvriendelijke 
oevers over 2 jaar garandeert de mogelijkheid om prioriteit te geven aan andere 
opdrachten van W&Z. 
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Globaal kan het monitoringsplan in onderstaand diagram weergegeven worden (gedetailleerde inventarisaties ( :                  ); extensieve 
inventarisaties (                      ) 
 
 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2019-2020 

Alle trajecten (1e inventarisatie)       

Alle trajecten (2e inventarisatie)       

Onstabiele trajecten (3e inventarisatie)       

Onstabiele trajecten (4e inventarisatie)       

Alle trajecten (inventarisaties om de 6 j)       

Alle trajecten (inventarisaties om de 6 j)       
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Bijlage 1. Actuele ecologische waarde 
 
1 Inleiding 
 
Hoewel de Moervaart voor een belangrijk deel geen natuurlijk systeem is, vormt ze een 
belangrijke schakel tussen natuurgebieden (Wils 1998). Het gaat om alluviale bossen, moeras- 
en meersengebieden (o.a. Reepkens, Turfmeersen, Moervaartmeersen, Fondatie van Boudelo, 
Daknamse Meersen, Buylaers). Bovendien bezit de depressie van de Moervaart belangrijke 
natuurpotenties door onder andere de aanwezigheid van moeraskalk. 
 
 
2 Flora 
 
De levensgemeenschappen vertonen grote overeenkomsten met trajecten van afgesneden 
rivierarmen of met traagstromende rivieren. Vaak zijn de taluds te steil, of verstevigd met 
ondoorgroeibare materialen of is de erosie door golfslag te groot om een ontwikkeling van 
water- of moerasplanten toe te laten. In trajecten met een oeververdediging of waarin geen 
gemotoriseerd waterverkeer aanwezig is kunnen in het open water o.a. fonteinkruiden, Gele 
plomp, Gedoornd hoornblad, waterpest, Aarvederkruid voorkomen en naar de randen toe Riet 
met soorten zoals Kalmoes, Grote egelskop, Gele lis en Waterzuring.  
 
 
3 Fauna 
 
De macro-invertebratenfauna is kenmerkend voor stilstaand tot zwak stromend water. 
Typisch is het grote aandeel van mollusken, kevers en wantsen. De visfauna wordt 
gedomineerd door Rietvoorn, Blankvoorn, Karper, Zeelt, Brasem, Giebel en Kolbei, Baars en 
Paling (Van Thuyne et al. 1997). 
 
 



 25 

Bijlage 2. Een ecologisch referentiebeeld voor de oevers van de 
Moervaart 
 
Het is belangrijk om te weten hoe de oevers van de Moervaart er onder natuurlijke 
omstandigheden zou hebben uitgezien binnen de huidige klimatologische en biogeografische  
omstandigheden. Aangezien de Moervaart een sterk veranderd systeem is door onder andere 
de realisatie van het kanaal Gent-Terneuzen en de aanwezigheid van de dam in Lokeren, 
bestaat een dergelijk referentiebeeld niet. Toch is het, voor de ontwikkeling en de versterking 
van de natuur in de oevers belangrijk om te weten hoe de oevers er in het meest ideale geval 
zouden uitzien, rekening houdend met de nodige oeververdedigingen. Het referentiebeeld is 
zelden haalbaar als gewenste situatie, maar kan wel richtinggevend zijn. De oevers langsheen 
de Moervaart zouden een zeer flauw oplopend talud moeten bezitten waarbij verschillende 
zones onderscheiden zouden kunnen worden (Fig. 1).  
 

 

 
 
Figuur 1. Een streefbeeld voor oevers aan de Moervaart met de te onderscheiden zones (naar CUR 1999). 
 
 
1 Ondergedoken en drijvende waterplanten 
 
Dit onderdeel van de oever bestaat uit planten die zich geheel onder water bevinden of 
drijvende bladeren hebben. De bloeiwijze van de meeste waterplanten steken boven de 
wateroppervlakte uit. De wortels van de waterplanten bevinden zich in het water of zijn 
verankerd in de helling van de oever of de ondiepe bodem. Wordt de diepte van de bodem 
meer dan 1,5 m dan krijgen veel soorten te weinig licht om te kunnen groeien. Op oevers die 
blootstaan aan een sterke waterbeweging door golven en zuiging (van scheepvaart) zijn de 

oever-
bescherming 

hooi grasland 

waterplanten 
moerasplanten 

ruigtekruiden 
moerasbos 

rietland 
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waterplanten slecht ontwikkeld of zelfs afwezig. De waterplanten vormen voedsel voor een 
aantal soorten vogels, vissen en groepen gewervelde dieren. Aan de waterplanten hechten zich 
ook algen en ongewervelde dieren, die op hun beurt een onderdeel vormen van het 
voedselketen. Voor vissen vormen waterplanten een voedselbron en paai-, schuil- en 
eiafzetplaats. Voor roofvissen als de Snoek is plantengroei noodzakelijk als beschutting bij 
het jagen. Watervogels en steltlopers kunnen waterplanten als nestmateriaal gebruiken en 
zorgen voor de verspreiding van zaden van sommige waterplanten. Waterrecreatie en 
scheepvaart kunnen waterplanten beschadigen. 
 
 
2 Moerasplanten 
 
Moerasplanten staan met hun wortels in de onderwaterbodem. De rest van de planten 
bevinden zich geheel of gedeeltelijk boven water. Homogene riet- of biezengordels kunnen bij 
voldoende breedte een golfdempende functie bezitten. Diverse broedvogels worden in 
rietkragen aangetroffen zoals onder meer Kleine karekiet, Rietzanger, Rietgors, Snor, 
Bosrietzanger, Blauwborst (Van Gossum et al. 2001).  
Soortenrijkere zones, met onder andere soorten zoals Grote waterweegbree, Grote 
kattenstaart, Moerasandoorn, Watermunt, Moerasvergeet-me-nietje, Grote wederik, 
Zwanenbloem) bezitten deze golfdempende werking in mindere mate, maar ecologisch zijn ze 
meestal heel waardevol. Moerasplanten kunnen enige weerstand aan bodemerosie bieden 
doordat ze de bodem vasthouden met netwerken van wortels, wortelstokken en uitlopers. Veel 
watervogels, reigerachtigen, zangvogels zijn specifiek gebonden aan de moerasplantenzone. 
De moerasvegetatie kan worden aangetast door een sterk wisselend waterpeil en door hoge 
belastingen ten gevolge van golven (scheepvaart) en recreatie (aanleg boten en vissers). Ook 
kunnen vee, muskusratten en watervogels door vraat en/of nestbouw zorgen voor een 
plaatselijke afname van deze plantengordel. 
 
 
3 Pioniers 
 
Pioniers zijn van nature vaak aanwezig op plaatsen met een hoge externe dynamiek, zoals de 
oevers die blootstaan aan golfslag. De planten die tot de pioniers behoren kenmerken zich 
door het verspreiden van veel zaad en/of door snelle kieming en groei. Ze hebben vaak veel 
licht nodig om te kunnen kiemen. Zodra de beschaduwing van de planten gaat toenemen zijn 
andere planten in het voordeel. Steltlopers, moerasvogels en watervogels rusten, broeden of 
zoeken er voedsel. 
 
 
4 Ruigtekruiden 
 
Vooral op plaatsen waar veel afgestorven plantenmateriaal aanspoelt of aanwezig is, zoals op 
verlandende oevers, is de oever voedselrijker en hier groeien hoog opschietende 
plantensoorten. Ruigtekruiden dragen meestal veel bloemen en hierdoor is deze zone rijk aan 
insecten. Insectenetende zangvogels zoals Bosrietzanger en Blauwborst vinden hier hun 
voedsel.  
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5 Hooiland en bloemrijk gras- en rietland 
 
Bloemrijke gras- en rietlanden bestaan dank zij extensieve begrazing of niet vaker dan twee 
maal per jaar vanaf juni maaien  en afvoeren van moeras- en ruigtevegetaties. Wordt er 
gestopt met begrazen of met maaien, dan verschijnen er moerasplanten, ruigtekruiden en 
uiteindelijk ook struiken en bomen. De bloemrijke vegetaties trekken veel bloem bezoekende 
insecten als vlinders en hierdoor ook insectenetende vogels, amfibieën, reptielen en 
zoogdieren. 
 
 
6 Struwelen 
 
Struwelen vormen een belangrijk onderdeel van een oeverecosysteem. Een aantal insecten en 
vogels zoals Braamsluiper, Fitis en Grasmus zijn specifiek aan struwelen gebonden. Ook voor 
een aantal kleine zoodieren zijn struwelen belangrijk. 
 
 
7 Moerasbos 
 
Moerasbossen komen voor in delen van de oeverzone die nog tot lang in het voorjaar onder 
water kunnen staan, maar relatieve geringe wisselingen in de waterstand ondergaan. Een 
belangrijke ecologische waarde is gekoppeld aan het voorkomen van bomen van 
verschillende leeftijden. Oude en holle bomen zijn belangrijk voor onder andere paddestoelen, 
insecten, vleermuizen en vogels. 
 
 
8 Bomengroepen en bomenrijen 
 
Bomenrijen komen voornamelijk voor langs de rechtgetrokken trajecten van de Moervaart. 
Over het algemeen zijn ze belangrijk: 

- bij de oriëntatie van onder andere een aantal vleermuis- en insectensoorten bij hun 
dagelijkse pendelbewegingen; 

- lijnvormige structuren in het landschap of in de vegetatie te versterken of aan te 
sluiten bij deze lijnvormige structuren; 

- luwte te creëren. 
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Bijlage 3. Streefbeeld 
 
Aan de hand van het referentiebeeld en de huidige situatie van de oevers, eventueel ook in 
relatie tot de bestaande inrichting en beheer, kunnen de potenties van de oevers bepaald 
worden. In combinatie met de randvoorwaarden gesteld door oeverrecreatie en pleziervaart 
kan een streefbeeld voor de oevers opgesteld worden (Fig. 1; Cuperus & Canters 1992; 
Vermeersch et al. in prep.).  
 
Op locaties met beperkte ruimte voor de realisatie van plasbermen kan men streven naar een 
oeverinrichting met beperktere gradiënten, zoals b.v. de ontwikkeling van zones met 
moerasplanten en ruigtevegetaties (CUR 1999). 
 
Bij inrichting en beheer zal de belangrijkste gradiënt de vochttoestand zijn, in combinatie met 
de voedselrijkdom. Het beheer zal na de inrichtingsfase mee bepalen in hoeverre variatie en 
dynamiek in de oeverstructuur en -vegetatie tot uiting wordt gebracht (Cuperus & Canters 
1992). 
De ideale oeverzonering is alleen aanwezig bij voldoende brede wateren met flauw hellende 
taluds. Bovendien zijn de oeverzones langsheen de Moervaart gebaat bij min of meer stabiele 
milieucondities: bij toenemende milieudynamiek zullen oeverzones steeds minder kans 
hebben om te blijven voortbestaan. (Cuperus & Canters 1992).  
 


