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1 Abiotiek van de Langemeersen 

De Langemeersen wordt in het noordwesten begrensd door de hoger gelegen kouters op 
het interfluvium van Schelde en Leie (figuur 3). Centraal in de Scheldemeersen ligt de 
Rietgracht die de belangrijkste afvoergracht binnen dit gebied vormt en afwatert naar het 
noorden.  
Uit de studie van Beyen & Meire (1996) blijkt in zowel de zone tussen de centrale 
Rietgracht en de hoger gelegen kouters als in de zone tussen de Rietgracht en de 
Schelde kwel aanwezig te zijn. Op basis van de chemische samenstelling wordt zowel 
ondiepe als diepe kwel onderscheiden in het gebied (figuur 1 & 3).  
In de zone tussen Rietgracht en kouters worden gedurende het ganse jaar 
stijghoogteverschillen vastgesteld waarbij de kwelintensiteit gemiddeld 2,3 tot 4.0 
mm/dag bedraagt. Voornamelijk in natte perioden worden hogere intensiteiten gemeten 
tussen de 3,5 -6.6 mm/dag. Deze waarden komen overeen met kwelintensiteiten van 4-5 
mm/dag in het Walenbos (Huybrechts & De Becker 1997). 
Uit de verspreiding van obligate freatofyten binnen de gekarteerde delen (Beyen & Meire 
1996) blijkt dat in het overgrote deel van de Langemeersen kwelafhankelijke vegetaties 
aanwezig zijn (figuur 2).  
 
Vanaf 1980 werd afgewaterd door het pompstation, waardoor het winterpeil veranderde 
en een gedeeltelijke verdroging plaatsvond. Hierbij is vooral een daling opgetreden van 
de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG). Uitdroging van de aanwezige veenlaag 
bleef zeer beperkt aangezien de gemiddeld laagste grondwatertafel in 1999 vergelijkbaar 
was met de historische laagste grondwatertafel (reductiezone; Beyen & Meire 1996). 
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Figuur 1 Grondwaterstroming in de Scheldemeersen in Wortegem-Petegem, Oudenaarde 
(Beyen & Meire, 1996).  
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Figuur 2 Aantal obligate freatofyten in de Langemeersen (data uit Beyen & Meire,1996).  
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Figuur 3 Digitaal terreinmodel van de Langemeersen met geschematiseerde diepe 
(donkerblauwe pijl)en ondiepe (rode pijl) kwelrichting van de huidige 
grondwaterstromen.  
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2 Natuurwaarden in de Langemeersen 

De Langemeersen vormen in de Scheldevallei nog één van de weinige 
hooilandcomplexen, naast de Bourgoyen, Damvallei en de Kalkense meersen wat ook 
blijkt uit de verspreiding van Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius), een typische 
hooilandsoort (figuur 4, Van Landuyt et al. 2006).  
Door het voorkomen van verschillende zeldzame en sterk bedreigde plantensoorten 
(bijlage 1, onderstreepte soorten in tabel 1 & 2) zoals Moeraskruiskruid (Senecio 
paludosus), Grote ratelaar, Schildereprijs (Veronica scutellata), Grote boterbloem 
(Ranunculus lingua) en mogelijks nog Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) rekende 
Opstaele et al. (1999) de Langemeersen in Petegem en Oudenaarde tot het meest 
waardevolle meersengebied in de vallei van de Bovenschelde.  
 

 
Figuur 4 Verspreiding van de Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) in midden-
Vlaanderen.  

 

2.1 Belangrijke biotopen 

De belangrijkste natuurdoeltype, conform de erkenning van het natuurreservaat 
“Langemeersen – E – 042”, zijn Dotterbloemgraslanden in mozaïek met Grote 
vossenstaart graslanden, naast Grote zeggevegetatie, Kamgrasweiden en 
Glanshavergraslanden. Aangezien de twee eerstgenoemde natuurdoeltypes botanische 
gezien de soortenrijkste biotopen in het gebied van de Langemeersen omvatten en de 
grootste oppervlaktes beslaan, worden ze verder meer in detail toegelicht. Voor de 
andere types wordt verwezen naar Zwaenepoel et al. (2002). 
Dotterbloemgraslanden vormen een Regionaal Belangrijk Biotoop voor Vlaanderen (Heutz 
& Paelinckx, 2000). Mogelijk actuele locaties voor het habitattype 6510 komen eveneens 
voor in het gebied (figuur 5). 
 
 
 

 5 



2.1.1 Dotterbloemgraslanden 

2.1.1.1 Algemene kenmerken 

Dotterbloemgraslanden (Calthion) zijn natte graslandvegetaties met soorten uit 
graslanden, broekbossen en moerassen. Ze worden in regel één tot twee keer gemaaid. 
Ook nabegrazing komt voor, hoewel onder hooibeheer de Dotterbloemgraslanden s.s. 
worden aangetroffen. Dotterbloemgraslanden zijn grondwaterafhankelijk. Deze 
graslanden staan in de winter plas dras, maar hebben in de zomer een zekere 
doorluchting van de bodem nodig, veel meer dan bijvoorbeeld grote zeggenvegetaties, 
die vaak grenzen aan dotterbloemgrasland. Kwel kan al dan niet aanwezig zijn. Het water 
en/of de bodem zijn voedselrijker dan voor graslandtypes als blauwgrasland of heischraal 
grasland. Overstroming is minder uitgesproken dan bij het Verbond van Grote 
vossestaart (Alopecurion pratensis) (Zwaenepoel et al., 2002). 
De vegetaties zijn bloemenrijk met als kensoorten onder andere Echte koekoeksbloem 
(Lychnis flos-cuculi), Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius), Brede orchis 
(Dactylorhiza fistulosa), Dotterbloem (Caltha palustris), Moerasrolklaver (Lotus 
pedunculatus), Gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum) en Tweerijige zegge 
(Carex disticha). Daarnaast bevatten ze typische graslandsoorten als Gestreepte witbol 
(Holcus lanatus), Reukgras (Anthoxanthum odoratum), Kruipende boterbloem 
(Ranunculus repens), Witte klaver (Trifolium repens) en Ruw beemdgras (Poa trivialis) en 
veel soorten uit broekbossen en moerassen. Net deze soortencombinatie is karakteristiek 
(Schaminée et al., 1996). 
Vooral door het afnemende belang van hooibeheer verkeren veel Dotterbloemgraslanden 
tegenwoordig in een verruigingsfase ofwel worden ze begraasd. Vegetaties van 
dotterbloemgraslanden worden in goed ontwikkelde vorm bijna alleen nog aangetroffen 
onder natuurbeheer in natuurreservaten. De romp- en derivaatgemeenschappen worden 
nog frequent onder landbouwbeheer aangetroffen.  
De waterhuishouding van zeer veel Calthion-eilandjes in natuurreservaten wordt in 
sterke mate beïnvloed door de waterhuishouding buiten de reservaten. De beïnvloeding 
van de waterkwaliteit en het waterpeil is daardoor vaak sterk afhankelijk van derden 
(Zwaenepoel et al., 2002). 
 
2.1.1.2 Ontstaan, successie en beheer 

Dit natuurtype is gebonden aan natte standplaatsen die ’s winters kunnen overstromen, 
maar waar het grondwater tijdens het groeiseizoen wegzakt, zodat de bodem wordt 
doorlucht. Ze ontstaan als de vegetatie jaarlijks 1 of 2 maal gemaaid wordt (hooibeheer), 
eventueel met nabegrazing (Schaminée et al., 1996). 
Er kunnen talrijke successiemogelijkheden naar andere vegetatietypes worden geschetst 
(Zwaenepoel et al., 2002). Daarbij zijn de belangrijkste sturende parameters: wijzigende 
waterhuishouding (drainage, vernatting), wijzigend beheer en eutrofiëring. Bij natter 
worden van de standplaatsen kunnen we overgangen naar grote vossestaartgraslanden 
(Alopecurion) of rietgemeenschappen (Phragmitetea) verwachten; overstroming met 
vervuild voedselrijk water leidt tot een afname van de soortenrijkdom en zorgt voor het 
ontstaan van rompgemeenschappen; bij droger worden (drainage) ontstaat een 
overgang naar glanshavergraslanden (Arrhenatherion) terwijl bij stopzetting van het 
beheer een verruiging naar moerasspirea- (Filipendulion) of harig wilgenroosjeruigten 
(Epilobion hirsuti) ontstaat; bij overschakeling naar begrazing ontwikkelt zich een 
vochtige variant van de kamgraslanden (Lolio-Cynosuretum lotetosum), bij langdurige 
overstromingen in combinatie met begrazing ontstaan zilverschoongraslanden (Lolio-
Potentillion) en bij eutrofiëring en wegvallend maaibeheer een overgang naar 
rietgemeenschappen (Phragmitetea). 
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Verhoging van de waterstand kan analoge effecten hebben als stopzetten van beheer 
(Verlinden, 1985). Bij dit vernattingsproces kunnen Moeraszegge (Carex acutiformis), 
Scherpe zegge (Carex acuta), Liesgras (Glyceria maxima), Rietgras (Phalaris 
arundinacea), Riet (Phragmites australis),… de plaats innemen van dotterbloemgrasland. 
Het traditionele beheer van dotterbloemgraslanden bestond uit één of twee maaibeurten 
per jaar, waarbij de tweede maaibeurt eventueel kon vervangen worden door 
nabegrazing van de ‘toemaat’. In de Schelde- en Dendermeersen begon men nooit voor 
Sint-Pietersdag (29 juni) te maaien; meestal werd het zelfs half juli (Zwaenepoel et al., 
2002). Zeker in nattere dotterbloemhooilanden dient bij het maaien licht materieel te 
worden gebruikt (Schaminée et al., 1996). 
 
2.1.1.3 Flora 

Tabel 1– Dotterbloemgrasland, kensoorten uit de Vegetatie van Nederland op klasse-, orde-, 
verbondsniveau (Schaminée et al., 1996), met onderstreept de kenmerkende soorten die nu 
voorkomen of in het verleden hebben voorgekomen in de Langemeersen en gemarkeerd de 
kensoorten, sommige van deze soorten zijn trouwens Rode-Lijstsoorten.  

Klasse / orde / 
verbond 

Kensoorten 

Klasse der matig 
voedselrijke 
graslanden 

o.m. Pinksterbloem (Cardamine pratensis), Gewone hoornbloem 
(Cerastium fontanum ssp. vulgatum), Gestreepte witbol (Holcus 
lanatus), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Gewone brunel 
(Prunella vulgaris), Scherpe boterbloem (Ranunculus acris), 
Ridderzuring (Rumex acetosa), Rode klaver (Trifolium pratense), 
Beemdlangbloem (Festuca pratensis), Knoopkruid (Centaurea 
jacea), Vogelwikke (Vicia cracca), Gewoon haakmos 
(Rhytidiadelphus squarrosus) 

Pijpenstrootje-orde Kale jonker (Cirsium palustre), Lidrus (Equisetum palustre), 
Biezenknoppen (Juncus conglomeratus), Veelbloemige veldbies 
(Luzula multiflora), Gewone engelwortel (Angelica sylvestris), 
Wilde bertram (Achillea ptarmica), Kleine valeriaan (Valeriana 
dioica, K), Kleverig walstro (Galium uliginosum), Boompjesmos 
(Climacium dendroides) 

Dotterbloem-
verbond 

Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), Grote ratelaar 
(Rhinanthus angustifolius, K), Brede orchis (Dactylorhiza 
fistulosa), Dotterbloem (Caltha palustris), Moerasrolklaver (Lotus 
pedunculatus), Tweerijige zegge (Carex disticha), 
Moerasstreepzaad (Crepis paludosa, transgr.), Bosbies (Scirpus 
sylvaticus) 

 
 
2.1.2 Grote vossestaartgrasland  

2.1.2.1 Algemene kenmerken 

 Grote vossestaartgraslanden (Alopecurion pratensis) omvatten hooi(wei)landen op 
vochtige bodems met zwaardere texturen (leem, klei, zandleem), al kan dit type ook 
voorkomen op lemige zandbodems, die ’s winters veelal gedurende langere tijd onder 
water staan, maar 's zomers oppervlakkig kunnen uitdrogen. De inundatie is veelal geen 
directe overstroming door het beek- of rivierwater, maar door grondwater dat in de 
winter boven het maaiveld stijgt en bij het zakken van het rivierpeil in het voorjaar ook 
weer vrij snel onder het maaiveld zakt (Schaminée et al., 1996). 
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 In floristisch opzicht nemen Grote vossestaartgraslanden een middenpositie in 
tussen de nattere pijpenstrootjegemeenschappen (Molinietalia) en de drogere 
glanshavergemeenschappen (Arrhenatheretalia). In Vlaanderen zijn er geen goede 
kensoorten voor Grote vossestaartgraslanden. Grote vossestaart (Alopecurus pratensis) 
is de dominante grassoort van deze relatief soorten- en bloemrijke hooilanden. 
Trosdravik (Bromus racemosus) staat op de overgang van dotterbloem- en Grote 
vossestaartgraslanden. ‘Drogere’ soorten uit de Glanshavergraslanden zoals Goudhaver 
(Trisetum flavescens), Margriet (Leucanthemum vulgare), Duizendblad (Achillea 
millefolium), Peen (Daucus carota) en Kleine klaver (Trifolium dubium) ontbreken. 
Anderzijds differentiëren een aantal ‘natte’ soorten zoals Rietgras, Liesgras, Fioringras 
(Agrostis stolonifera), Krulzuring (Rumex crispus), Tweerijige zegge en Moeraszegge de 
Grote vossestaartgraslanden ten opzichte van de glanshaver- en de kamgraslanden 
(Zwaenepoel et al., 2002). 
 
2.1.2.2 Ontstaan, successie en beheer 

 Hooi(weide)beheer op plaatsen die ’s winters inunderen en ’s zomers uitdrogen, 
leidt tot het ontstaan van Grote vossestaartgraslanden. Indien het beheer wegvalt, 
ontwikkelen de graslanden zich op de vochtigste plaatsen tot ruigten van de Klasse der 
natte strooiselruigten (Filipenduletea), op voedselrijke plaatsen tot ruigten van de Klasse 
der nitrofiele zomen (Galio-Urticetea) of op de drogere plaatsen tot ruigten van de Klasse 
der ruderale gemeenschappen (Artemisietea vulgaris) (Mertens & Meire, 2001). Volledig 
verlaten hooilanden evolueren op vrij korte tijd tot Grauwe wilgstruwelen (Zwaenepoel et 
al., 2002). 
 Om dit graslandtype te behouden is een maaibeheer noodzakelijk. Normaal 
worden ze één tot twee maal per jaar gemaaid: een eerste maaibeurt in de voorzomer 
(begin juli) en één in de herfst (september). Het maaibeheer kan worden gecombineerd 
met nabegrazing (Mertens & Meire, 2001). 
 

Tabel2 Grote vossestaartgrasland, kensoorten uit de Vegetatie van Nederland op klasse-, orde-, 
verbondsniveau (Schaminée et al., 1996), met onderstreept de kenmerkende soorten die 
voorkomen in de Langemeersen.  

Klasse / orde / verbond Kensoorten 

Klasse der matig 
voedselrijke graslanden 

o.m. Pinksterbloem (Cardamine pratensis), Gewone hoornbloem 
(Cerastium fontanum ssp. vulgatum), Gestreepte witbol (Holcus lanatus), 

Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Gewone brunel (Prunella vulgaris), 
Scherpe boterbloem (Ranunculus acris), Veldzuring (Rumex acetosa), 

Rode klaver (Trifolium pratense), Beemdlangbloem (Festuca pratensis), 
Knoopkruid (Centaurea jacea), Vogelwikke (Vicia cracca), Gewoon 

haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus) 

Glanshaver-orde 

Kropaar (Dactylis glomerata), Paardebloem (Taraxacum sect. Vulgaria), 
Madeliefje (Bellis perennis), Margriet (Leucanthemum vulgare), Kleine 

klaver (Trifolium dubium, zwak), Timoteegras (Phleum pratense), 
Goudhaver (Trisetum flavescens) 

Verbond van Grote 
vossestaart 

Grote vossestaart (Alopecurus pratensis), Trosdravik (Bromus racemosus) 
Neemt een intermediaire positie in tussen de Pijpenstrootje- en de 

Glanshavergraslanden (Molinietalia resp. Arrhenatheretalia), met o. m. 
Molinietalia-soorten als Lidrus (Equisetum palustre), Moerasspirea 

(Filipendula ulmaria), Moeraswalstro (Galium palustre). 
Differentiërend t.o.v. de rest van de Glanshaver-verbonden : Smeerwortel 
(Symphytum officinale), Rietgras (Phalaris arundinacea), Scherpe zegge 

(Carex acuta) 
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Figuur 5 Actueel mogelijke 6510 Natura2000-habitats.  
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3 Potentiële impact van kleiontginning op natuur 

Uitgaande van een vergelijkbare kleiontginning op rechteroever te Nederename gaat het 
om de winning van de diepere lagen van blauwe, gereduceerde klei uit het alluviaal 
kleipakket wat belangrijk is voor de baksteenproductie. Naast deze droge winning wordt 
in Nederename ook natte winning gedaan van het onderliggende zand. 
 
Een kleiontginning in dit meersengebied (bijlage 6.2) kan zowel direct als indirect een 
effect hebben op natuur. 
 
In de eerste plaats is er steeds een direct verlies aan waardevolle natuur of locaties 
met hoge potenties voor de nagestreefde natuurdoeltypes, indien het binnen de 
Langemeersen plaatsvindt. Ontginning betekent hier een direct verlies aan historische 
graslanden. Vegetatiewijzigingen van (historisch) permanente graslanden en moerassen 
in groengebieden en agrarische gebieden met ecologisch belang op het gewestplan, 
alsook VEN-gebied zijn wettelijk beschermd volgens het natuurdecreet en haar 
uitvoeringsbesluiten. In VEN geldt ook dat reliëfwijzigingen en werkzaamheden die 
rechtstreeks of onrechtstreeks het grondwaterpeil verlagen, alsook maatregelen die de 
bestaande ont- en afwatering versterken, verboden zijn.  
 
Indirect kan een kleiontginning invloed hebben op de waterhuishouding van gehele 
meersengebied. 
 
Deze potentiële invloed is afhankelijk van:  

 De uitvoeringsmodaliteiten van de kleiontginning; 
 Duur van de ontginning; 

 
De vraag bij de uitvoering is in welke mate dit hydrologisch geïsoleerd kan worden. Het is 
dan ook noodzakelijk om een grondig onderzoek uit te voeren om een inschatting te 
kunnen maken van de oppervlakte waarin een verlaging van het grondwater optreedt.  
 
In de eerste plaats stijgt de mogelijke impact van een kleiontginning met de duur van de 
ontginning. Bij een ontginning binnen één jaar zal effect op de waterhuishouding minder 
implicaties hebben dan bijvoorbeeld een ontginning van 5 jaar of meer, zoals bvb. een 
veraarding van veen.  
 
Bij effecten op de waterhuishouding zijn 2 periodes te onderscheiden wanneer het gaat 
om droge winning van klei:  

 Effect tijdens de ontginning 
 Effect na de ontginning 

 
Effect tijdens de ontginning 
Bij droge ontginning van de gereduceerde kleilaag zal de bestaande grondwaterstand 
sterk verlaagd worden om aan deze waterverzadigde kleilaag te geraken. Een droge 
ontginning van 1.5 tot 2m betekent een verlaging van de huidige grondwaterstand met 
minimum 2 tot 3m in de ontginningszone. Het wegpompen van het grondwater in de 
ontginningszone zal afhankelijk van de grootte van de pompkegel een sterker aanzuigend 
effect vertonen op het omringend grondwater. De huidige oppervlaktewater- en 
grondwaterstromen zullen hierbij meer of minder gaan afwijken van hun huidige 
stroomrichting in de richting van de pompkegel. Hierdoor is een daling van de kwantiteit 
van het aankomende grondwater in de omringende beïnvloede zone te verwachten.  
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Een daling van de huidige grondwaterstand en de aanvoer van grondwater in de 
Langemeersen is voor de huidige waardevolle graslanden zoals de soortenrijke 
Dotterbloemhooilanden nefast. De optimale grondwaterstanden voor 
Dotterbloemgraslanden op zware bodems bedraagt gemiddeld ~30cm onder maaiveld 
(De Becker et al. 1999) en het minimum in de zomer 60 -70 cm. Deze types vormen 
samen met de nattere grote zeggevegetaties en rietlanden dan ook de meest kwetsbare 
biotopen in het gebied. 
 
In de huidige situatie concentreren diepe en ondiepe grondwaterstromen zich het sterkst 
in meest waardevolle en beschermde delen (VEN-gebied) van de Langemeersen (figuur 
2) alsook in de lagere delen buiten het beschermd gebied. Bij het wegvangen van 
grondwater en een directe verdroging rondom een kleiontginning bestaat er binnen het 
VEN-gebied een groot risico voor een direct verlies van kwetsbare kwelafhankelijke 
biotopen. 
 
Effect na de ontginning 
Of het grondwaterregime met zijn kwelstromen zich kan herstellen naar haar 
oorspronkelijke toestand hangt sterk af van de uiteindelijke topografie van het 
meersengebied na de ontginning.  
Een ontginning zorgt voor een verplaatsing van de laagste gebieden die preferentiële 
kwelzones vormen. Bij ontginning van de hogere delen van de Langemeersen, het zuiden 
van het gebied en de oeverwallen zal dit effect het grootst zijn. Huidige oppervlakte- en 
grondwaterstromen kunnen gaan afwijken van hun huidige stroomrichting in de richting 
van het ontgonnen gebied. Uit eerder onderzoek (Huybrechts et al., 2000, Huybrechts & 
De Becker, 1997) bleken kleine veranderingen in topografisch hoogte van het maaiveld 
een grote impact te hebben op de grondwaterstromen binnen het gebied. Deze situatie 
kan de stroombanen van de ondiepe en vooral de diepe kwel blijvend beïnvloeden. Dit 
veroorzaakt een vermindering van kwelaanvoer en een daling van de waterstand in de 
huidige lagere zones met waardevolle graslanden. Bij een kweldaling treden er sterkere 
grondwaterfluctuaties op, waardoor vaak zeldzame grondwaterafhankelijke planten- en 
diersoorten verdwijnen.  
 
In de ontgonnen zone is herstel van de huidige biotopen en streefbeelden ivm 
natuurdoeltypen niet meer mogelijk. Binnen de invloedsfeer van de pompkegel tijdens de 
kleiontginning kan door de sterke verdroging herstel van de huidige biotopen en het 
huidig streefbeeld van de natuurdoeltypen sterk bemoeilijkt worden. Eén van de reden is 
de mineralisatie van het aanwezige dun veenlaagpakket die algemeen verspreid 
voorkomt in de Langemeersen. Bij een sterke verdroging, zal deze veenlaag 
mineraliseren wat een irreversibel proces vormt. Hoe langer de droogteperiode, hoe 
sterker de mineralisatie. Bij mineralisatie van het veen komen grote hoeveelheden 
nutriënten zoals stikstof beschikbaar voor planten, daar waar bij het huidige beheer 
gestreefd wordt naar een beperking van deze nutriënten. Ook kan een sterke verdroging 
een belangrijk effect hebben op de nutriëntenbeschikbaarheid van o.a. Kalium zoals werd 
vastgesteld bij de vergelijking van Dotterbloemgraslanden in gedraineerde, natuurlijke en 
herstelde omstandigheden (Van Duren et al. 1997, Van Duren 2000). Ook dit effect kan 
herstel van Dotterbloemgraslanden in de weg staan, bij het opnieuw verhogen van de 
waterstanden.  
 

 11 



4 Conclusies 

De uitvoeringsmodaliteiten en ontginningsduur bepaalt sterk de effecten van een 
kleiontginning op de omliggende natuur.  
Door de reliëfwijzigingen, die vooral gepaard gaat met een ontginning van de hogere 
delen, kunnen de grondwaterstromingen beïnvloed worden. Dit kan een direct blijvend 
effect hebben op de waterhuishouding van de Langemeersen en de huidige verspreiding 
van de kwetsbare grondwaterafhankelijke vegetatietypes. 
Verspreid over de Langemeersen van Wortegem-Petegem en Oudenaarde treffen we 
vegetatie met een aantal Rode-Lijstsoorten van hogere planten aan, waarvan het 
verspreidingsareaal in Vlaanderen en in de Scheldevallei zeer beperkt is. Bescherming 
van deze standplaatsen is hierbij noodzakelijk voor een duurzame instandhouding van 
deze soorten.  
Om deze bestaande beschermde natuurwaarden van de kwetsbare 
grondwaterafhankelijke vegetatietypes (Dotterbloemgraslanden, Grote zeggenvegetaties, 
Grote vossenstaartgraslanden) te behouden, is het dan ook aangewezen geen ingrepen 
in de bodem uit te voeren binnen dit deel van de Langemeersen.  
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6 Bijlagen  

6.1 Rode-Lijstsoorten flora in Scheldemeersen (Wortegem-Petegem en Oudenaarde (1980-2003)  

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse 
Naam Doelsoort Rode lijst 1981 1982 1984 1986 1997 2002 2003 

Agrimonia eupatoria L. Gewone agrimonie  achteruitgaand  2      
Althaea officinalis L. Heemst  zeldzaam  2      
Crepis biennis L. Groot streepzaad  achteruitgaand    3    
Cynosurus cristatus L. Kamgras Internationaal belang, negatieve trend achteruitgaand 2    2  2 
Hydrocharis morsus-ranae L. Kikkerbeet Negatieve trend, zeldzaam kwetsbaar  2 3     
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler Knollathyrus Internationaal belang, zeldzaam bedreigd  9      
Leucojum aestivum L. Zomerklokje  bedreigd      1  
Nasturtium officinale R. Brown Witte waterkers  achteruitgaand  4      
Pedicularis palustris L. Moeraskartelblad Internationaal belang, negatieve trend, 

zeldzaam 
bedreigd   3     

Ranunculus lingua L. Grote boterbloem Negatieve trend, zeldzaam zeldzaam   3  2   
Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. Grote ratelaar Negatieve trend, zeldzaam kwetsbaar  1   2   
Senecio paludosus L. Moeraskruiskruid  zeldzaam   3     
Sium latifolium L. Grote watereppe Negatieve trend, zeldzaam kwetsbaar  7      
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6.2 Studielocaties Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan 
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