
Natuurstudie
Gentbrugse Meersen

Tineke Kongs, Maurice Hoffmann, Bart Vandevoorde en Eekhart Kuijken

1999

Rapport IN 99/15

ns U oud





NATUURSTUDIE /
GENTBRUGSE MEERSEN

rapport IN 99/15

Tineke Kongs, Maurice Hoffmann, Bart Vandevoorde & Eckhart Kuijken

- 1999 -





NATUURSTUDIE GENTBRUGSE MEERSEN INHOUDSTAFEL

1 I INLEIDING 5

21 BESCHRIJVING 6

2.1 ITOPOGRAFIE 6
2.1.1 I Inleiding 6
2.1.2 I Gegevensverwerving 6
2.1.3 I Gegevensverwerking 7

2.1.3.1 Planimetrie 7
2.1.3.2 Altimetrie 7

2.1.4 IBesluit 8
2.2 IHYDROGRAFIE 9

2.2.1I Inleiding 9
2.2.21 Gegevensverwerving 9
2.2.3 I Gegevensverwerking 9
2.2.4 I Bespreking. 10
2.2.5 IAfwateringsproblematiek 10
2.2.6 I Waterkwaliteit 11
2.2.7 I Besluit 11

2.3 IBODEM 12
2.3.1 11nleiding 12
2.3.2 I Gegevensverwerving, -verwerking en bespreking per deelonderzoek 14

2.3.2.1 Controle bodemkaart: classificatie ongestoorde gronden 14
2.3.2.2 Actualisering bodemkaart: nieuwe of ongekarteerde verstoorde gronden 16
2.3.2.3 Aanvulling bodemkaart: classificatie verstoorde gronden 18
2.3.2.4 Inventarisatie ontwikkelde bodems 19
2.3.2.5 Risicoanalyse stortplaatsen 20

2.3.3 IBesluit 25
2.3.3.1 Controle bodemkaart: classificatie ongestoorde gronden 25
2.3.3.2 Actualisering bodemkaart: nieuwe of ongekarteerde verstoorde gronden 25
2.3.3.3 Aanvulling bodemkaart: classificatie verstoorde gronden 25
2.3.3.4 Inventarisatie ontwikkelde bodems 25
2.3.3.5 Risicoanalyse stortplaatsen 25

2.41 HYDROLOGIE 27
2.4.1 11nleiding 27
2.4.2 I Gegevensverwerving 27
2.4.3 I Gegevensverwerking 28
2.4.4 I Bespreking 29

2.4.4.1 Stroomrichting 29
2.4.4.2 Amplitude 29
2.4.4.3 Drassigheid 30
2.4.4.4 Ruimtelijke verlopen 30
2.4.4.5 Tijdsreeksen 31

2.4.5 IBesluit 32
2.5 IVEGETATIE 33

2.5.1/ Inleiding 33
2.5.2/ Gegevensverwerving 33
2.5.3/ Gegevensverwerking 33
2.5.4/ Bespreking 36
2.5.5 IBesluit 37

2.6 IFAUNA 38
2.6.1/ Vogels 38

2.6.1.1 Inleidmg 38
2.6.1.2 Korte beschrijving van de belangrijkste vogelgroepen 38
2.6.1.3 Avifaunistische waarde 41
2.6.1.4 Gunstige beheersmaatregelen 41

2.6.2/ Zoogdieren 42
2.6.3 I Besluit . 42

2.7 IRELICTEN EN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN .43
2.7.1 I Inleiding c 43



NATUURSTUDIE GENTBRUGSE MEERSEN INHOUDSTAFEL

2.7.2 / Gegevensverwerving 43
2.7.3 / Gegevensverwerking 43
2.7.4 / Bespreking , 45
2.7.5 / Besluit , 45

2.8 IHEEMKUNDIGE STUDIE 46
2.8.1 / Inleiding 46
2.8.2 /Getuigenis 46
2.8.3/Bodemgebruik en landschap 47
2.8.4/ De baksteennijverheid 49

2.9 IBESLUITEN 50
2.9.1 /Topografie 50
2.9.2 /Hydrografie 51
2.9.3/Bodem 52
2.9.4 /Hydrologie 54
2.9.5/ Vegetatie 56
2.9.6 /Fauna 58
2.9.7 / Relicten en kleine landschapselementen 59

31 RICHTLIJNEN 60

3.11 INLEIDING 60
3.2 IFILOSOFIE 61

3.2.1 / Basisfilosofie ontwikkelingsplan 61
3.2.2/Basisfilosofie natuurstudie 61

3.2.2.1 Natuur 61
3.2.2.2 Mens 64
3.2.2.3 Uitvoerbaarheid 65

3.2.3 / Vergelijking beide filosofieën 66
3.31 KNELPUNTEN 66

3.3.1 / Ophogingen en verontreiniging 66
3.3.1.1 Factoren 66
3.3.1.2 Mogelijkheden : 67

3.3.2 /Overstromingsgebied 69
3.3.2.1 Intergetijdengebied 69
3.3.2.2 Wetlands noordelijk deel 71
3.3.2.3 Wetlands centraal deel 71

3.3.3/ Openen meander 73
3.3.3.1 Factoren 73
3.3.3.2 Mogelijkheden : 73

3.3.4 /Ontginningsgebied 73
3.41 SCENARIO 74

3.4.1 / Doelstellingen 74
3.4.2/Inrichtingsmaatregelen 74

3.4.2.1 Wetlands 74
3.4.2.2 Afgraven ophogingen 75
3.4.2.3 Openen oude Scheldemeander 75
3.4.2.4 Jaarrondbegrazing 76
3.4.2.5 Recreatie 77
3.4.2.6 Educatie 78
3.4.2.7 Stadsrandverschijnselen 78
3.4.2.8 Overgangsmaatregelen 79

3.4.3 /Suggesties : 80
3.4.3.1 Noordelijk deel 80
3.4.3.2 Zuidelijk deel 80

3.51 PRIORITEITENSCHEMA 81
3.6 IGEÏNTEGREERDE VISIE 82

3.6.1 / Inleiding 82
3.6.2 / Inrichting 82

3.6.2.1 Zuidelijk deel. 82
3.6.2.2 Noordelijk deel en centraal deel 83

3.6.3 / Prioriteitenschema 83



NATUURSTUDIE GENTBRUGSE MEERSEN INHOUDSTAFEL

BULAGE 1: BWK EENHEDEN, HUN BETEKENIS EN WAARDERING 1
BULAGE 2: SYNOPTISClffi TABEL 1
BULAGE 3: TWINSPANTABEL MET AANDUIDING VAN DE 10 TypES 1
BIJLAGE 4: LUST BROEDVOGELS 1
BIJLAGE 5: OVERZICHT WAARGENOMEN SOORTEN 2
BULAGE 6: OVERZICHT VERDERE ONDERZOEKEN 13





NATUURSTUDIE
GENTBRUGSE MEERSEN

- beschrijving -

rapport IN 99/15

Tineke Kongs, Maurice Hoffmann, Bart Vandevoorde & Eckhart Kuijken

- 1999 -





NATUURSTUDIE GENTBRUGSE MEERSEN

1 IInleiding

BESCHRDVING

De Gentbrugse meersen is een van de laatste open gebieden op het grondgebied van Gent. Het
Stadsbestuur wil van dit gebied de derde Natuur en Recreatiepool van Gent maken, als oostelijke
tegenhanger van het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen en het recreatiedomein de Blaarmeersen
(INLEIDING kaart 1).

INLEIDING kaart 1: situering studiegebied ten opzichte van de stad Gent

Het gebied is gelegen tussen de bebouwde zones van Gentbrugge en de Scheldebocill, mer ais
zuidelijke afbakening de gemeentegrens met Melle (INLEIDING kaart 2). De Gentbrugse meersen
worden van west naar oost door de autosnelweg (El?) en de Rietgracht doorsneden. Het gebied kan
dan ook globaal in drie deelgebieden opgesplitst worden: het noordelijk deel ten noorden van de
snelweg, het centraal deel tussen de snelweg en de Rietgracht in het oosten van het studiegebied en het
zuidelijk deel (INLEIDING kaart 3). Op deze kaart staan eveneens de namen aangegeven van parken,
straten, toponiemen en wijken waar naar in de tekst van het rapport verwezen wordt.

INLEIDING kaart 2: situering studiegebied op stafkaart
INLEIDING kaart 3: overzicht gebruikte namen en verwijzingen

Een eerste stap in het uitbouwproces van het natuur- en recreatiegebied Gentbrugse meersen werd
in 1995 gezet met het opstellen van 'Ontwikkelingsplan Gentbrugse meersen'. Het resultaat van deze
studie zijn algemene inrichtingsvoorstellen voor het gebied, waarvan het concept door het
Stadsbestuur goedgekeurd werd.

Wegens de beperkte achtergrondinformatie die voorhanden was over het gebied, werd beslist om
een bijkomende studie uit te voeren: Natuurstudie Gentbrugse meersen. De doelstelling van deze
studie is het verzamelen van extra gegevens en het opstellen van concrete richtlijnen voor het
deelgebied met als hoofddoelstelling natuurontwikkeling en natuureducatie (Il'ILEIDING kaart 4).

INLEIDING kaart 4: deelgebieden volgens ontwikkelingsplan Gentbrugse meersen (1995) met
aanduiding van de zones waarover sprake in scenario en geïntegreerde visie

Voorliggend rapport is opgedeeld in twee grote hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk "Beschrijving"
geeft een overzicht van de verzamelde gegevens, gerangschikt in acht thema's. In het tweede
hoofdstuk "Richtlijnen" worden aan de hand van een gebiedsspecifieke filosofie de voorgestelde
richtlijnen uitgewerkt.

Voor een eenvoudige lezing van het rapport zijn de kaarten, waarvan de naamgeving aangeeft bij
welk deel van de tekst ze horen. gebundeld in een apart deel.
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2 IBeschrijving

2.1 I Topografie

2.1.1 / Inleiding

BESCHRDVING

Om een visie op een gebied te ontwikkelen is een degelijke topografische kaart onmisbaar. Daarom
werd ook in dit project gekozen voor een volledige topografische opmeting van het studiegebied. Alle
landschapsbepalende elementen zoals gebouwen en bomenrijen, maar ook elementen die op een
andere manier van belang zijn bij het opstellen van een ontwikkelingsplan voor het gebied -bvb
wandelpaden en rioleringen- werden opgenomen. Naast de planimetrie (opmeten in het horizontale
vlak) werd ook de altimetrie (hoogtebepalingen) uitgevoerd; deze laatste is vooral van belang bij het
bepalen van de invloed van de waterhuishouding. Deze opmeting is onder andere onmisbaar bij het
opstellen van een overstromingskaart en bij het verwerken van de peilbuisgegevens.

Het op te meten gebied werd per gebruiksperceel behandeld. Deze vallen niet noodzakelijk samen
met kadastrale percelen: vaak zijn meerdere kadastrale percelen wegens te kleine oppervlakte verenigd
tot één gebruiksperceel. Deze benadering werd vooral gekozen omwille van de altimetrie: de
hoogteveranderingen die de bodem ondergaan heeft (zie thema Bodem) doen zich meestal op
perceelsniveau voor. Indien een perceel echter een opmerkelijke reliëfsverandering kent binnen zijn
grenzen, werd deze reliëfsverandering als perceelsgrens beschouwd. De definitie van
perceelsbegrenzing is dus ruim te interpreteren.

Het resultaat van de topografische opmeting werd gebruikt als basis voor alle kaarten die
opgemaakt werden in het kader van deze studie. In deze paragraaf worden enkel de overzichtskaart en
de reliëfkaarten besproken.

2.1.2 / Gegevensverwerving

De opmeting werd in twee fases afgewerkt: een eerste was het opzetten van een meetkundige
grondslag, waarbinnen dan de tweede fase, de detailmeting, uitgevoerd kon worden.

Meetkundige grondslag

Een Geodetisch Basisreferentienetwerk (GBR) werd aangelegd als meetkundige grondslag. De
detailmeting is daarop gebaseerd, en gebeurde volgens de trigoniometrische methode met de klassieke
meetapparatuur. Vertrekkend vanuit het GBR werden objecten opgemeten d.m.v. de
voerstraalmethode (richtingen en afstanden) en d.m.V. voorwaartse insnijdingen (richtingen). Deze
methode werd zowel gebruikt voor de planimetrie als voor de altimetrie.

Het GBR werd aangelegd door middel van dubbelfrequente GPS-metingen (fast static
meetmethode). De metingen zijn gebaseerd op 3 geodetische punten van het Nationaal Geografisch
Instituut (oorspronkelijk 4, een ervan bleek achteraf nietig verklaard door het NGD. Verder werd
gebruik gemaakt van punt BS4, dit is een punt (meetnagel) gelegen op de Scheldebrug te Gentbrugge
dat bij .vroegere metingen door Bem/Soft werd bepaald. De bereikte nauwkeurigheid in Z (hoogtes)
maakte de waterpassing van het basisnetwerk overbodig.

Detailmeting

Basispunten met een te hoge afwijking op de Z-waarde werden niet meegerekend in de berekening
van de detailmeting. De standaardafwijkingen bij inpassing op het GBR variëren tussen 3 en 50 mm in
X, Y en Z. Bij het bepalen van de nauwkeurigheid van de hoogtemetingen moet rekening gehouden
worden met een afwijking van 6 cm op de opmeting van de meetkundige grondslag en 5 cm op de
hoogtemetingen in de detailmeting. De uiteindelijke nauwkeurigheid van de hoogtemeting van een
detailpunt wordt dus gegeven binnen 11 cm. De planimetrische nauwkeurigheid van de
perceelsbegrenzingen wordt slechts gegarandeerd op 30 cm, omdat de nauwkeurigheid van de
hoogtemeting primeert. Het is zo dat de meetreflector vertikaal dient opgesteld om een correcte hoogte
te verkrijgen bij de berekeningen. Dit houdt in dat bij de opmeting van bvb. een afsluiting, de valstok
vlak naast de afsluiting diende neergezet, wat een planmatige dislocatie van de afsluiting met zich
meebrengt. In het totaal werden 13.679 hoogtepunten opgemeten.
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De gegevens werden gecodeerd met een lijncoderingssysteem waardoor direct na de verwerking
van de gegevens reeds een basislijnenplan ontstaat. Het gebruikte systeem is "OCTOPUS", een
veldcoderingssysteem dat speciaal werd geprogrammeerd voor detailmetingen.

Alle kenmerkende reliëfwijzigingen, bestaande wegen en verhardingen, gebouwen en
hoogspanningsmasten werden opgemeten. Bij het opmeten van taluds werd een onderscheid gemaakt
tussen de voet en de kam. Van bestaande wegen en verhardingen worden de zijkanten opgemeten,
zodanig dat in het GIS-product een vlak ontstaat. Onverharde voetwegen die te smal zijn om
gemotoriseerd vervoer toe te laten, worden als lijn opgemeten in de as van de weg. Gebouwen werden
volledig gekarteerd, inclusief de bijgebouwen. Stallen en constructies op weiden werden beschouwd
als gebouw. De kartering ervan gebeurde deels terrestrisch, deels d.m.v. digitalisatie van Ut:; uoo1' het
opdrachtgevend bestuur beschikbaar gestelde documenten (kaart kadastrale indeling). Van gebouwen
die gelegen zijn in de woonwijken "Dries" en "Bos" werd enkel de voorgevel terrestrisch opgemeten.
De binnengebieden werden ingepast van op de kaart met kadastrale indeling. De reden hiervoor is dat
het teveel tijd vraagt de eigenaars te contacteren en hun toestemming te vragen om hun achterliggende
tuinen en hovingen te betreden. Het belang voor de studie is trouwens beperkt.

Rioleringen en aansluitingspunten of eindpunten van rioleringen die zich in de aanpalende straten
bevinden, werden gekarteerd zo deze niet overgroeid zijn. Andere nutsleidingen en wegmeubilair
werden niet gekarteerd, op uitzondering van de verlichtingspalen langs de autosnelweg.

Ook kleine landschapselementen en watervoerende elementen werden opgemeten. De werkwijze
hierbij wordt beschreven onder de titels Hydrografische kaart en Relictkaart.

2.1.3 / Gegevensverwerking

2.1.3.1 Planimetrie

Op basis van de planimetrie werd een algemene overzichtskaart van het gebied (TOPOGRAFIE
kaart 1) opgesteld. Daarop worden alle opgemeten objecten, met uitzondering van de
reliëfsaanduidingen, weergegeven. De wijk Het Kamp valt niet binnen het studiegebied, maar werd
toch deels opgemeten en is dus ook aangegeven.

TOPOGRAFIE kaart 1: oveniclttskaart opmeting Gentbrugse meersen

2.1.3.2 Altimetrie

Er zijn twee mogelijkheden om de hoogtemetingen tot een kaart te verwerken. Een eerste is het
opstellen van een hoogtelijnenkaart, waarbij de meetgegevens geïnterpoleerd worden. Een tweede
mogelijkheid is het maken van een kaart waarbij voor elk perceel de gemIddelde hoogte aangegeven
wordt. Bij deze benadering wordt er dus vanuit gegaan dat de reliëfswijzigingen zich hoofdzakelijk op
perceelsniveau voordoen.

Beide benaderingen werden uitgevoerd, maar voor de verdere afleidingen -zoals het opstellen van
de overstromingskaart- werd gebruik gemaakt van het terreinmodel waarbij per perceel de gemiddelde
hoogteligging weergegeven wordt. De reden hiervoor is dat de variantie binnen de percelen gemiddeld
kleiner is dan de variantie tussen de verschillende percelen. De gemiddelde standaardafwijking binnen
de percelen bedraagt 0.246 m, terwijl het gemiddelde verschil tussen het gemiddelde v twee
aangrenzende percelen 0.402 m is. Deze voorstellingswijze geeft ook het meest realistische beeld,
aangezien het reliëf -zoals verondersteld werd- grotendeels bepaald is door antropogene
hoogtewijzigingen, die veelal op perceelsniveau uitgevoerd zijn. Bij de hoogtelijnenkaart vervagen
deze antropogene grenzen door de uitgevoerde interpolatie.

De kaart met gemiddelde hoogte per perceel (TOPOGRAFIE kaart 2) werd opgemaakt in twee
stappen. Eerst werd de gemiddelde hoogte per fysisch afgescheiden perceel (gebruikspercelen)
bepaald. Aan de hand van de opgemeten reliëfdiscontinuïteiten werd nagegaan of verdere opsplitsing
in subpercelen nodig was. Voor een duidelijke weergave op de kaart worden de gemiddelden
weergegeven in kleurklassen van ongeveer 15 cm (oe nauwkeurigheid zijnde 11 cm). Per perceel
wordt ook de exacte gemiddelde hoogte vermeld.
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De hoogteligging van de woonwijken die aan het studiegebied grenzen is belangrijk bij het
overwegen van de overstromingsmogelijkheden. Daarom werden zoveel mogelijk gegevens
hieromtrent verzameld. Voor de wijk Bos kon uit de metingen uitgevoerd in het kader van deze studie
een gemiddelde hoogteligging van 5.62 m (± 0.20 m) berekend worden; hierbij werd uitgegaan van
meetpunten van de straten en enkele vloerpeilen. Het laagst gemeten meetpunt dat bij de berekening
van het gemiddelde betrokken werd, ligt op 5m13. Het laagst gemeten punt in de wijk (meetpunten in
of direct langs waterlopen niet meegeteld) ligt op 4.59 m. Met de gegevens is het echter onmogelijk
om de laagst gelegen punten in de woonwijk (zoals tuinen en dergelijke) te localiseren, noch qua
ligging noch qua hoogte.

Voor de Tuinwijk en de wijk Ten Bosch zijn metingen uitgevoerd bij het opstellen van het
rioleringsplan; ook hier gaat het over het straatniveau. De straten van de wijken liggen steeds hoger
dan de aangrenzende percelen. De hoogteligging neemt af naar het centrum van Gentbrugge toe.

Op TOPOGRAFIE kaart 2 worden de gebruikte meetpunten weergegeven; de punten uit het
rioleringsplan zijn slechts bij benadering gelokaliseerd aangezien deze wijken niet opgemeten zijn. Het
geheel schetst een vrij correct beeld.

TOPOGRAFIE kaart 2: gemiddelde hoogteligging per perceel

De equidistantie van de hoogtelijnenkaart (TOPOGRAFIE kaart 3) bedraagt 50 cm. Volgens de
nauwkeurigheid van de opmetingen (11 cm) zou een equidistantie van 15 cm te verantwoorden zijn,
maar wegens de interpolatie en het voorkomen van perceelsgewijze niveauwijzigingen zou dit een vals
idee van nauwkeurigheid geven. Ook voor de leesbaarheid van de kaart zijn hoogtelijnen om de 50 cm
beter. De gebruikte interpolatiemethode is kriging. In theorie levert triangulatie bij een hoge densiteit
aan meetpunten een beter resultaat op, maar voor het studiegebied leverde deze methode een zeer
hoekige kaart op, die weinig realiteitswaarde heeft. Deze kaart werd opgesteld door gebruik te maken
van alle opgemeten hoogtepunten.

TOPOGRAFIE kaart 3: hoogtelijnenkaart

2.1.4 / Besluit

De oorspronkelijke topografie van het gebied wordt in grote lijnen bepaald door de loop van de
Schelde en de waterlopen die erin uitmonden. Het meersengedeelte van het studiegebied ligt in
vergelijking met de huidige tijamplitude en het gemiddeld hoog water van de Zeeschelde vrij hoog. De
oorspronkelijke hoogteligging was vermoedelijk reeds vrij hoog, o.a. door de sedimentatie van
gesuspendeerd materiaal in de overstromingszones. Door de veelvuldige ophogingen met allerhande
afvalstoffen verkreeg het terrein ook een geaccidenteerd uitzicht: de ophogingen gebeurden
perceelsgewijs en daardoor ontstond een onnatuurlijk landschap. Aangezien de ophogingen veelal
voorafgegaan werden door afgravingen bleef de uiteindelijke ophoging van het gebied nog beperkt.
Het belangrijkste hooggelegen gebied situeert zich nu langsheen de Schelde, en is gevormd door het
Koningsdonkstort.
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2.21 Hydrografie

2.2.1/Inleiding

BESCHRIJVING

In een meersengebied is het hydrografisch netwerk van groot belang; sloten en grachten kunnen
gebruikt worden om een gebied te bevloeien of te draineren. Een belangrijk aspect van de
waterhuishouding van de Gentbrugse meersen is dan ook de werking van het pompgemaal: hierdoor
wordt het waterpeil in de waterlopen bepaald. Vandaar dat in dit deel ook een paragraafje gewijd
wordt aan de afwateringsproblematiek.

2.2.2/ Gegevensverwerving

Zowel watervoerende elementen als stilstaande waters werden topografisch opgemeten. Bij het
karteren van de waterlopen werd voor elke meetplaats telkens een punt op de bodem van de loop en
twee op de oevers bepaald. Uit deze gegevens kunnen eventueel volumes berekend worden. Gegevens
over het aanwezige pompgemaal werden verkregen bij de Technische dienst van Stad Gent.

2.2. 3 / Gegevensverwerking

De overzichtskaart van het hydrografisch netwerk (HYDROGRAFIE kaart 1) geeft zowel
waterlopen als wateroppervlakten weer. Alle open water dat tijdens de opmeting in februari aanwezig
was, wordt aangegeven op de kaart, zodat de kaart een idee geeft van welke oppervlakten er in natte
perioden onder water komen te staan.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de stroomrichtingen van de waterlopen bepalen. In de
praktijk bleek dit echter niet haalbaar te zijn, aangezien uit de hoogtemetingen van de bodem van de
waterlopen geen eenduidige stroomrichting af te leiden is. Aanvullende waarnemingen op het terrein
konden geen uitsluitsel geven over de vele onzekere stroomrichtingen aangezien reeds vele sloten
grotendeels uitgedroogd waren. Slechts in enkele gevallen is er sprake van watervoerende grachten; de
rest ontwatert enkel plaatselijk. Het is dan ook aannemelijk dat de stroomrichting in een groot deel van
de grachten afhankelijk is van het waterregime: in de zomer draineren, in de winter bevloeien ze de
omringende gronden. Aangezien het niet mogelijk was om een volledige stroomrichtingskaart op te
stellen, werd ervoor geopteerd om enkel de afwateringssluizen naar de Schelde en hun vermoedelijke
afwateringsgebieden aan te geven.

HYDROGRAFIE kaart 1: hydrografisch netwerk

De overstromingskaart (HYDROGRAFIE kaart 2) zoals ze hier voorligt is maar één van de vele
mogelijke uitwerkingen. Bij het deel richtlijnen zal voor elke voorgestelde inrichtingsmogelijkheid een
specifieke overstromingskaart voorgelegd worden. Deze kaart geeft een idee van welke gebieden bij
de verschillende hoogtij situaties overstroomd zouden worden indien de dijk weggenomen wordt. De
gebruikte getijwaarden zijn gemiddelden tussen de metingen in Melle en Gentbrugge voor de periode
1981-1990.

Wegens de sterke antropogene invloed in het gebied, die vooral tot uiting komt door de
ophogingen, werd de verbinding tussen sommige laaggelegen gebieden en de Schelde verbruk n door
tussenliggende hoger gelegen delen. Overstroming van deze gebieden blijft echter eventueel mogelijk
als de verbinding gerealiseerd wordt via het hydrografisch netwerk. Vandaar dat bij de opmaak van
deze kaart, die gebaseerd is op het terreinmodel, ook rekening werd gehouden met het hydrografisch
netwerk.

HYDROGRAFIE kaart 2: simulatie overstromingskaart bij verschillende hoogtijwaarden in
geval van dijkverwijdering
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2.2.4 / Bespreking

BESCHRIJVING

Het hydrografisch netwerk is in het noordelijk deel beperkt tot een vijftal belangrijke grachten. In
het centraal deel is een uitgebreid grachtenstelsel aanwezig, dat echter bijna uitsluitend bestaat uit
slootjes die in de zomer droogvallen en die dus enkel in de winter een afwaterende functie vervullen.
Dit systeem is, samen met enkele slootjes in het oosten van het noordelijk deel, vermoedelijk een
restant van het vroeger vloeiweidensysteem. Het deel ten zuiden van de Rietgracht heeft een minder
dicht hydrografische netwerk, vergelijkbaar met de dichtheid in het noordelijk deel.

Een nadeel van het uitvoeren van de opmeting in februari, is dat uit deze gegevens niet is af te
leiden welke wateroppervlaktes jaarrond blijven bestaan. Als uitgangspunt om de permanente
wateroppervlakken te onderscheiden werd de recentste stafkaart (1/10.000, 1995, luchtopnames in
1990) gebruikt: in het gehele gebied zijn slechts de parkvijvers en twee poeltjes aanwezig. Veldwerk
in het zomerhalfjaar bevestigt dit.

Een voordeel van deze werkwijze is echter dat HYDROGRAFIE kaart 1 een vrij goed beeld geeft
van de wetlands bij het huidige waterregime, aangezien najaar 1998-voorjaar 1999 een zeer natte
periode was. De waterstanden waren in maart vermoedelijk wel nog hoger. Tijdelijke en permanente
waters worden op de kaart apart aangeduid. De oevers van de meeste waterlopen zijn ook
overstromingsgevoelig (en stonden bij de opmeting dan ook meestal onder water), doch werden niet
aangeduid op deze kaart.

De afwatering van het gebied gebeurt via één pompgemaal (monding Rietgracht in de Zeeschelde)
en vijf klepsluizen. De waterscheidingslijnen geven een beeld van welke gebieden door welke sluis
afgewaterd worden. De ligging van enkele waterscheidingslijnen is onduidelijk; ze worden met
stippellijnen weergegeven. De onzekerheid over de waterscheidingslijn tussen het afwateringsgebied
van de Rietgracht en dat van de waterloop S194 ten zuiden van het studiegebied (klepsluis ter hoogte
van Heusdenbrug) is groot, doch de voorgestelde ligging is het meest plausibel. Voor het gebied
binnen de oude meander ter hoogte van de volkstuintjes is het onduidelijk hoe de afwatering gebeurt,
maar de afbakening van het gebied is waarschijnlijk wel correct.

Het noordelijk deel watert af via drie klepsluizen, zodat het gebied grotendeels gravitair loost.
Enkel de afwateringsgracht van het noordelijk deel van het snelwegcomplex, en eventueel de
afwatering van de zone binnen de oude meander, mondt uit in de Rietgracht. De grachten in het gebied
ten zuiden van de autosnelweg draineren hoofdzakelijk via de Rietgracht; de waterstand wordt er dus
bijna volledig gecontroleerd door het pompgemaal. Het meest zuidelijke deel van het gebied watert af
via de kleine waterloop S194 die gravitair loost in de Zeeschelde. De afwateringsgracht van het
zuidelijk deel van het snelwegcomplex is voorzien van een eigen klepsluis.

Bij de simulatie van overstroming door de Zeeschelde bij dijkverwijdering (HYDROGRAFIE kaart
2) komt slechts een beperkte oppervlakte onder water, namelijk 34.4 ha bij gemiddeld springtij. Deze
oppervlakte is de maximaaloverstroombare oppervlakte: andere inrichtingsmaatregelen dan
dijkverwijdering kunnen de oppervlakte enkel beperken. Het is onzeker of de overstroombare
gebieden die niet rechtstreeks in verbinding zouden staan met de Schelde, maar eventueel via
opstuwing van de waterlopen overstromen (12.8 ha), effectief onder water zullen komen.

2.2.5 / Afwateringsproblematiek

De afwatering van de Gentbrugse meersen gebeurde voor 1995 uitsluitend door middel van
klepsluizen in de Scheldedijk. Wegens het getij op de rivier wordt afwatering tijdens periodes van
hoge waterstanden onmogelijk. Een bijkomend probleem op het deel van de Schelde dat langs de
Gentbrugse meersen ligt wordt veroorzaakt door het dichtslibben van de Schelde, waardoor de
periodes gedurende dewelke afgewaterd kan worden verkorten. Deze afwateringsproblemen zorgen
ervoor dat het waterpeil in de grachten tijdelijk stijgt, wat aanleiding kan geven tot overstromingen in
de nabijgelegen woongebieden. Om deze reden werd het pompgemaal op de Rietgracht aangelegd in
1995. De pomp kan op twee niveau's ingesteld worden: bij normaal regime begint de pomp te werken
vanaf het water hoger dan 4 m komt, bij verlaagd regime ligt het aanslagpeil op 3m20. Volgens de
Technische dienst van Stad Gent staat de pomp steeds, met uitzondering van enkele periodes van
verhoogde neerslag, op normaal regime ingesteld. Gegevens omtrent de weggepompte hoeveelheden
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water sedert de ingebruikname zijn voorhanden, maar aangezien de Rietgracht een groot deel van de
tijd gravitair afwatert, kan het totale debiet van de Rietgracht niet berekend worden. Ook voor de
gewone afwateringssluizen zijn geen gegevens over het debiet beschikbaar.

Net ten zuiden van de Gentbrugse meersen zijn er plannen om een tweede pompgemaal te bouwen
aan de monding van waterloop S194. Deze ingreep zou via slootjes die uitkomen in S194 zeker
invloed hebben op het waterpeil in het zuidelijk deel van de Gentbrugse meersen; het aanleggen van
dammetjes kan verdroging verhinderen.

Aangezien niet voldoende debietgegevens voorhanden zijn, was het ook niet zinvol om de
volumes van de waterlopen te berekenen. Dergelijke berekeningen zijn ook moeilijk aangezien de
bruikbare formules vrij arbitrair gekozen moeten worden (vorm van de doorsnede verschilt van PTacht
tot gracht), zodat er geen garanties betreffende nauwkeurigheid kunnen gegeven worden. Volumes
geven trouwens enkel een beeld van het maximaal mogelIjk debiet; zonder gegevens over de
waterstand in de grachten en snelheid van afwateren levert dit geen interpreteerbare cijfers op.

2.2.6/ Waterkwaliteit

Er werden geen analyseresultaten gevonden van waterlopen in de Gentbrugse meersen. Algemeen
kan echter aangenomen worden dat de Rietgracht zeer sterk vervuild is, aangezien deze als open riool
van Gentbrugge functioneert. Ook de meeste andere waterlopen zijn vermoedelijk vervuild: reeds in
de jaren '50 schreef men: "De niet bevaarbare waterlopen zijn talrijk en vormen meestal, met als
bijzonderste onder hen de zogenaamde Rietgracht, een zeer onhygiënische open riolering" (anoniem
1951). Momenteel is een waterzuiveringsstation in aanbouw langs de Schelde in Destelbergen. Alle
afvalwater van o.a. Gentbrugge zal daarheen afgevoerd worden via een netwerk van collectoren en een
persleiding onder de Schelde, dat de volgende jaren aangelegd zal worden. De waterkwaliteit zou
daardoor drastisch moeten verbeteren. Er komt wel een overstort naar de Rietgracht ter hoogte van de
E. Van Swedenlaan, zodat tot vier keer per jaar vervuild water in de gracht terechtkomt. Het afgezette
slib m de Rietgracht blijft eveneens een bron van verontreiniging.

Bij de aanleg van een persleiding in het noordelijk deel (natuurgebied op het gewestplan) moet een
MER opgesteld worden. In het zuidelijk deel zou een collector doorheen waardevol grasland lopen:
een beperkte werkzone zal gehandhaafd worden.

2.2.7 / Besluit

Het hydrografisch netwerk is in het noordelijk deel beperkt tot een drietal watervoerende grachten.
Deze wateren rechtstreeks gravitair af in de Zeeschelde via klepsluizen, zodat de afwatering slechts
gebeurt bij voldoende lage waterstanden in de Zeeschelde. De waterafvoer in het gebied ten zuiden
van de autosnelweg gebeurt hoofdzakelijk via de Rietgracht en wordt ius gecontroleerd door het
pompgemaal. Momenteel wordt een waterstand van 4m TAW nagestreefd in de Rietgracht. Het meest
zuidelijke deel van het gebied watert af via een kleine waterloop die gravitair loost in de Zeeschelde.
Wegens problemen met waterlast in een woonwijk verder stroomopwaarts deze waterloop is er
momenteel overleg over de aanleg van een pompgemaal.

In het centraal deel is een uitgebreid grachtenstelsel aanwezig, dat echter grotendeels bestaat uit
slootjes die in de zomer droogvallen en die dus geen afwaterende functie vervullen. Dit systeem is,
samen met enkele slootjes in het oosten van bet noordelijk deel, vermoedelijk een restant van het
vroeger vloeiweidensysteem. Het deel ten zuiden van de Rietgracht heeft een minàer Jicht
hydrografische netwerk, vergelijkbaar met de dichtheid in het noordelijk deel.

Er kunnen zeven hydrografische bekkens afgebakend worden in het gebied; de grenslijnen ervan
zijn evenwel niet altijd even duidelijk. Hoe de afwatering in het zuidelijk deel en in het gebied tussen
de noordelijke oude Scheldemeander en de snelweg gebeurt, is niet duidelijk.

De oppervlakte peIT"~\::ut upen water is in het gehele studiegebied beperkt tot een aantal
parkvijvers en twee poeltjes.

Bij de simulatie van overstroming door de Zeeschelde bij dijkverwijdering komt slechts een
beperkte oppervlakte onder water.

Literatuur
Anoniem (1951). Survey van het algemeen plan van aanleg, provincie Oost-Vlaanderen, gemeente

Gentbrugge.
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2.31 Bodem

2.3.1/Inleiding

BESCHRIJVING

De bodemkaart van België (Leys en Ameryckx, 1963) geeft de Gentbrugse Meersen weer als een
lappendeken van vergraven en opgehoogde terreinen. De menselijke ingrepen die deze wijzigingen
veroorzaakt hebben, beïnvloeden onvermijdelijk de vegetatie en het landschap, en bij het opstellen van
een ontwikkelingsplan is het dan ook van groot belang om de bodemtoestand juist in te kunnen
schatten. Om na te gaan in welke mate de huidige bodemkaart klopt met de werkelijke situatie, maar
ook om aanvullende gegevens te verzamelen werden een aantal deelonderzoeken uitgevoerd binnen
het thema bodem. Hier wordt kort de bedoeling van elk deelonderzoek uitgelegd.

Controle bodemkaart: classificatie ongestoorde gronden
Voor de gronden die als ongestoord weergegeven staan op de bodemkaart is het mogelijk dat de

gegevens die momenteel voorhanden zijn te weinig gedetailleerd zijn voor deze studie. De
bodemseries die op de bodemkaart voorkomen werden gecontroleerd aan de hand van bodemmonsters.

Actualisering bodemkaart: nieuwe ofongekarteerde verstoorde gronden
Gesprekken met buurtbewoners laten vermoeden dat meer gronden verstoord zijn dan de

bodemkaart (veldopnames uit 1949-1950, revisie in 1961-1962) aangeeft. Mogelijke ongekarteerde
verstoorde gronden werden opgespoord via de heemkundige studie en gecontroleerd op het veld.

Aanvulling bodemkaart: classificatie verstoorde gronden
De drainageklasse van verstoorde gronden is ongekend, en veelal is ook over de textuur niets

weergegeven. Een betere karakterisering en actualisering van deze bodems werd beoogd met dit
onderdeel.

Inventarisatie ontwikkelde bodems
Specifiek in het kader van natuurontwikkeling is de mate waarin de bodem zich heeft kunnen

ontwikkelen belangrijk. Sterk ontwikkelde bodems, zoals heidegronden (podzol) en oude bosgronden,
hebben bijzondere karakteristieken die bij jonge bodems ontbreken. Het is dus van belang om deze
gronden ongestoord te laten bij de inrichting, en daartoe werden deze ontwikkelde bodems
geïnventariseerd. Anderzijds vertonen de oorspronkelijke alluviale bodems weinig bodemprofilering.
Het al dan niet begraven zijn van deze bodems kan een belangrijk criterium zijn bij de bepaling van de
natuurontwikkelingspotenties.

Risicoanalyse stortplaatsen
Volgens een inventaris van OVAM van de potentieel verontreinigde sites in Gentbrugge (1998)

zijn er drie sites in het studiegebied gesitueerd. De eerste site is de blackpoint in de oude
Scheldemeander, waar zwaar verontreinigd afval van Arbed gestort werd, de tweede het gebied van
het Stadsstort ter hoogte van de Koningsdonkstraat en de derde is een kleinere stortplaats ten zuiden
van de autosnelweg. Een andere vervuilingsbron in de Gentbrugse meersen is het slib dat op een aantal
percelen langs de Schelde opgespoten werd. Bestaande analyseresultaten en gegevens over de risico's
die verbonden zijn aan deze vervuilde plaatsen werden bij dit deelonderzoek verzameld.

De bodemkaart, waarop alle vergelijkingen met de bodemstalen gebaseerd zijn, wordt weergegeven
op BODEM kaart 1.

BODEM kaart 1: huidige bodemkaart
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INTERMEZZO: DE BODEMCLASSIFICATIE

Bodems worden meestal gekarakteriseerd door 3 kenmerken: de textuur, de drainage en de
profielontwikkeling. Deze kenmerken worden uitgedrukt in symbolen, en het geheel van symbolen
voor een bodem noemt men de bodemserie. Dit is telkens een serie van drie letters. De textuur wordt
bepaald door de korrelgrootte van het bodemmateriaal: zand bestaat uit grove korrels, leem uit fijnere
en klei is het fijnste materiaal. Ertussen zitten een aantalovergangstexturen. Dit kenmerk wordt als
eerste symbool weergegeven en is steeds een hoofdletter. De drainageklasse geeft een indicatie van de
vochtigheid van de bodem, en wordt aangegeven door een kleine letter die na het textuursymbool
geplaatst wordt. Hoe eerder de letter in het alfabet komt, hoe dieper het grondwater. De
profielontwikkeling resumeert alle gegevens over de opbouw van de verschillende bodem11uriwmen
in een symbool, zijnde een kleine letter op het einde. Indien er vrij ondiep een laag voorkomt met een
textuur die sterk afwijkt van die van de bovenste laag, wordt dit substraat aangegeven door middel van
een extra kleine letter voor het textuursymbool.

De belangrijkste textuur- en drainagesymbolen worden in BODEM tabellen 2 verklaard, de
profielontwikkelingen die in het studiegebied voorkomen worden in het deel 'Inventarisatie van
ontwikkelde gronden' beschreven.

BODEM tabel 1: verklarin textuurs mbolen
U zware klei
E klei
A leem
L zandleem
P licht zandleem
S lemi zand
Z zand

BODEM tabel 2: verklarin draina es mbolen
diepte roest U, E, A, diepte roest P, S,
L(cm Z cm

mati 80-125 60-90

zeer droo

uiterst nat

droo 90-125

mati 50-80 40-60

Symbool interpretatie U, E, A, L interpretatie P, S, Z

~__~=~::::.L~ ---+n=a::..t -+- .::..30::....-.::..50=-+- ---=2-=-0-4~0-=-t

zeer nat 0-30 0-20
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2.3.2 jGegevensverwerving, -verwerking en besprekingper deelonderzoek

2.3.2.1 Controle bodemkaart: classificatie ongestoorde gronden

BESCHRDVING

Gegevensverwerving
De controle van de bodemkaart gebeurt aan de hand van de bodemmonsters die genomen zijn in

zones die op de huidige bodemkaart weergegeven worden als ongestoord. Een deel van de stalen werd
bekomen bij het plaatsen van de peilbuizen, in het zuidelijke deel van het studiegebied werden
bijkomende monsters genomen. Alle legendecategorieën van de bodemkaart werden als ongestoord
beschouwd, met uitzondering van ON (opgehoogde terreinen) en OT (vergraven terreinen). Bij
bodems die onder de categorie 'sterke antropogene invloed' vallen (de dubbel gearceerde zones op de
bodemkaart) is het op het eerste zicht niet duidelijk of zij ongestoord dan wel verstoord zijn. In de
Gentbrugse meersen zijn deze bodems op te splitsen in twee groepen: enerzijds de bodems waarop klei
of zand ontgonnen is, anderzijds gronden die bestort zijn. De gronden van de eerste groep hebben in
de praktijk meer gemeen met ongestoorde dan met verstoorde bodems, en worden hier besproken. De
stalen die op het Koningsdonkstort en andere bestorte terreinen werden genomen (en ook in deze zone
vallen) worden onder 2.3.2.3 besproken.

Een overzicht van alle staalnamepunten voor de verschillende deelonderzoeken, met een
opsplitsing tussen de ongestoorde en de verstoorde stalen, wordt gegeven in BODEM kaart 2.

BODEM kaart 2: overzicht van de staalnamepunten, met opdeling ongestoord en verstoord

De staalname gebeurde uitsluitend door middel van handboringen. De stalen werden geanalyseerd
op textuur, drainageklasse en profielontwikkeling. Textuurbepalingen werden uitgevoerd door een
granulometrische analyse. Dit gebeurde in het laboratorium van het Instituut voor Natuurbehoud met
de laserdiffractiemethode. De diepte van het grondwater (en onrechtstreeks de drainageklasse van de
bodem) wordt bepaald door het noteren van de diepte waarop reductieverschijnselen zich voordoen.
De profielontwikkeling wordt afgeleid uit de opbouwen de kenmerken van de verschillende
horizonten. Beide laatste kenmerken konden niet steeds bepaald worden op verstoorde bodems.

De controle van de ongestoorde gronden gebeurde door het nemen van 37 stalen verspreid over het
studiegebied. Op het terrein bleek echter dat 7 monsters (nummers 6, 7, 10, 30, 36, 101 en 112) toch
verstoord waren. Aangezien er dus sprake is van nieuwe gestoorde gronden, worden de resultaten wel
hier besproken, maar worden de plaatsen ook onder 2.3.2 vermeld.

Gegevensverwerking
De bodemserie van de onderzochte stalen werd bepaald en vergeleken met de gegevens van de

bodemkaart. De stalen die op een of ander vlak afwijken worden op kaartjes weergegeven, zodat
eventuele ruimtelijke trends duidelijk kunnen worden.

Bespreking
Bij de vergelijking van de textuurbepalingen met de bodemkaart, zoals weergegeven in BODEM

kaart 3 en 4 en BODEM tabel 3, vallen een aantal zaken op.
De alluviale gebieden langs de Schelde en de Rietgracht zijn volgens de bodemkaart volledig

bedekt met kleibodems, maar de staalname toont aan dat er hoofdzakelijk zandleem- en licht
zandleemgronden aanwezig zijn. Een mogelijke oorzaak voor deze afwijking is het feit dat er
kleiontginningen uitgevoerd zijn in deze zone; deze activiteit is echter reeds stopgezet eind de jaren
'50, zodat de bodemkaart van 1963 toch de huidige toestand zou moeten weergeven. De overige
afwijkingen betreffen de aanwezigheid van slibgronden (l staal), en het voorkomen van zandigere of
minder zandige texturen dan aangegeven op de bodemkaart. De opduiking van licht zandleem in het
zuiden blijkt overwegend een minder grove textuur te hebben. Tenslotte zijn er nog een aantal stalen
waarbij de textuur grover is dan de bodemkaart weergeeft, waarbij het vooral over leemgronden gaat
die bij de controle licht zandleem bleken te zijn.

BODEM kaart 3: textuur bodemkaart en bodemstalen
BODEM kaart 4: verschuivingen in textuur
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BODEM tabel 3: overzicht van de verschillen in textuur tussen bodemkaart en bodemstal
aantallen tussen haakjes geven aan hoeveel stalen van de totaie aantallen verstoord waren

Aantal Textuur bodemstalen

I1

bodemstalen E L P S Z slib ON to

t: E 1 12 (1) 3 1 (1) 17
C'<1 L 3 3 6C'<1

5] p 2 3 1 (1) 1 (1) 7(B 0
S 3 (3) 5 (~] 1 1

E-<.D Z 1 1 2
Totaal 1 17 (1) 10 4 (3) 2 1(1) 2 (2) 37

De controle van de drainageklassen toont aan dat er een belangrijk deel gronden natter is dan
I' bodemkaart aangegeven wordt (BODEM kaart 5 en 6 en BODEM tabel 4). Vooral in het zui

deel van het studiegebied en in de buurt van het voetbalterrein van Racing Gentbrugge zijn de b
vochtiger. Langs de oude Scheldearrn in het noordelijk deel zouden enkele gronden droger zijn
bodemkaart aangeeft.

Er moet wel vermeld worden dat wegens de hoge concentratie van ijzer in het grondwater
bodem, het inschatten van de drainageklasse bemoeilijkt werd. De diepte waarop gleyvlekke
voordoen is de belangrijkste parameter om de drainage te bepalen, en deze vlekken worden ge
door oxidatie van het aanwezige ijzer. Mogelijks werden andere roestverschijnselen die ondiepe
bodem optreden verward met deze gleyvlekken, zodat een vochtiger drainageklasse aangegeven
dan normaal.

BODEM kaart 5: drainage bodemkaart en bodemstalen
BODEM kaart 6: verschuiving in drainageklassen

BODEM tabel 4: overzicht van de verschillen in drainage tussen bodemkaart en bodemstalen

Aantal bodemstalen
Drainage bodemstalen

b c d e f totaal

t: B 1
C'<1 C 1 1o C'<1

~-S D 2 7 1 7._ 0

E 10 1C'<1"O
.... 0
Cl.D F 4

Totaal 0 3 7 12 13

De gegevens omtrent de profielontwikkeling worden besproken bij het deelond
'Inventarisatie van ontwikkelde bodems' (BODEM kaart 14 en 15 en BODEM tabel 9).

Besluit
Uit de resultaten blijkt duidelijk dat de bodemprofielen die bepaald werden aan de hand

,I
bodemstalen niet goed overeenkomen met de weergaven op de huidige bodemkaart 7 ':::.n
"ongestoorde" stalen blijken op gestoorde gronden genomen te zijn. Van de overige 30 stalen
maar 8 waarbij de textuur aangegeven op de bodemkaart overeenkomt met de tijdens dit ond
bepaalde textuur. De gehele alluviale zone die op de huidige bodemkaart als klei wordt weerge
blijkt een grovere textuur te bezitten. De drainageklasse stemt in 24 van de 37 gevallen overeen
de bepaling ervan was m0Pilijk zodat geen echte besluiten kunnen getrokken worden ui
resultaten.
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2.3.2.2 Actualisering bodemkaart: nieuwe of ongekarteerde verstoorde gronden

BESCHRIJVING

Gegevensverwerving
Gegevens omtrent de uitgevoerde dphogingen en stortingen werden gevonden in een voorstudie

van het algemeen plan van aanleg (anoniem, 1951), het verslag van Belconsulting (Belconsuiting,
1986), het ontwikkelingsplan Gentbrugse meersen (Citec, 1995) en een studie over opgespoten
gronden die momenteel nog in uitvoering is bij het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (ffiW).
Bijkomende informatie werd ingewonnen bij Gabriël De Sante, buurtbewoner sedert 1956; een
uitgebreider rapport van zijn bevindingen staat weergegeven onder het thema Heemkundige studie.

De informatie uit de studie van Belconsulting, het onderzoek van het ffiW en de gesprekken met
Gabriël De Sante is toegespitst op bepaalde zones, resp. de stortplaatsen in de buurt van de black
point, de slibgronden in het noordelijk en zuidelijk deel en het gehele noordelijk deel, zodat over de
andere zones van het studiegebied minder gegevens voorhanden zijn. Door middel van bijkomend
bodemonderzoek werd geprobeerd om leemtes in die zones op te sporen, maar het blijft steeds
mogelijk dat niet alle verstoorde percelen in kaart gebracht werden. Het bijkomend bodemonderzoek
bestond uit het nemen van extra bodemstalen ter controle van de verzamelde gegevens en om nieuwe
verstoringen te ontdekken.

Gegevensverwerking
Alle gegevens werden vergeleken met de huidige bodemkaart en als aanvulling erop gebruikt. Door

het nemen van stalen werden puntgegevens gegenereerd; bij het omzetten naar een kaart werden de
puntgegevens geëxtrapoleerd naar de percelen waarin de punten gelegen zijn. Ook de andere bronnen
werken perceelsgewijs. Bij het vergelijken van deze gegevens met de huidige bodemkaart wordt het
beeld enigszins vervalst omdat de bodemkaart met zones werkt in plaats van met percelen. Lichte
verschuivingen werden dus niet als afwijkingen aanzien.

BODEM kaart 7 is opgesteld op basis van de voorstudie van het APA en geeft een beeld van de
situatie omstreeks de jaren '50. Uitgebrikte en ontzande gronden zijn op dat moment de belangrijkste
verstoorde bodems. Deze kaart kan gelden als actueel overzicht van de afgegraven gronden, aangezien
de baksteennijverheid in die periode stopgezet is en er geen aanwijzingen zijn van verdere
afgravingen. Enkele percelen zijn in de voorstudie van het APA weergegeven als opgehoogd of
vergraven; deze worden weergegeven op BODEM kaart 8. Op het kaartje wordt onderscheid gemaakt
tussen zand- en kleiontginningen; voor deze informatie werd ook beroep gedaan op de andere
gegevensbronnen.

BODEM kaart 7: afgravingen met aanduiding van de ontgonnen grondstof

De gegevens uit het verslag van Belconsulting, het ontwikkelingsplan Gentbrugse meersen, de
informatie van dhr. De Sante en van het onderzoek van het ffiW werden samen tot één kaart verwerkt
(BODEM kaart 8). De kaart geeft een overzicht van de ophogingen die na het opstellen van de eerste
bodemkaart gebeurd zijn. Voor zover de gegevens voor handen waren, wordt per perceel weergegeven
welke materialen gestort werden. De legendecategorie "niet geweten" omvat terreinen waarvan niet
geweten is welke materialen er precies gestort zijn. Uit BODEM tabel 5 komt naar voor dat de gestorte
materialen huisvuil en slib samen goed zijn voor meer dan de helft van de opgehoogde oppervlakte.
Een overzicht van de instanties die gestort hebben in de Gentbrugse meersen en van de
gegevensbronnen die gebruikt werden voor de verschillende stortzones wordt gegeven in BODEM
tabel 6.

BODEM kaart 8: ophogingen volgens de heemkundige studie met aanduiding van de gebruikte
materialen
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BODEM tabel 5: oppervlakte (ha), aandeel binnen de opgehoogde gronden en aandeel in de totale
oppervlakte van het studiegebied per lZestort materiaal.
Gestort materiaal oppervlakte (ha) % totaal ophol!ÏnlZen % totale oppervlakte

II
Bouwafval 2.21 4.4 1.0
Huisvuil 15.23 30.5 5.7
Industrie 4.65 9.3 1.7
Grond 2.64 5.3 1.0
Slib 17.54 35.1 6.5
Niet geweten 7.68 15.4 2.7
Totaal 49.95 100.0 lR 6

BODEM tabel 6: stortende instanties per gestort materiaal en weergave van de gegevensbron voor
de verschillende stortzones
Gestort materiaal Instanties
Bouwafval - particulieren
Huisvuil - gemeentes Gent, Gentbrugge, Melle en Heusden

- anderen
Industrie - Arbed (metaalverwerkend bedrijf)

I- - Bleu d'Outremer (blauwselfabriek)
Grond - overheid (grond die vrijkwam bij het graven van de nieuwe Scheldebocht)

- particulieren (teelaarde)
Slib -AWZ

Bron Stortzones
Belconsulting industriële en huishoudstorten noordeliik gedeelte (zie BODEM kaart 17)
IBW slibstorten noordelijk en zuidelijk deel, huishoudstorten zuidelijk deel (zie

BODEM kaart 18)
De Sante volledig noordelijk deel (slibstorten, huishoudstorten, industriële storten en

ophogingen met bouwafva1)en centraal deel
De Mol percelen net ten zuiden van Rietgracht enin centraal deel
eigen onderzoek verspreide percelen (zie BODEM kaart 9)

Tenslotte worden de gronden die volgens het bodemonderzoek versloord bleken te zijn, maar niet
als zodanig op de bodemkaart weergegeven staan, aangeduid op een derde kaart (BODEM kaart 9).
Sommige percelen vallen wel binnen een zone 'sterke antropogene invloed" op de bodemkaart, maar
aangezien dit zowel op afgravingen als op andere verstoringen slaat, was f'rvoor niet duidelijk wat er
precies met het terrein gebeurd was. Eén terrein is een slibstort (dat op de kaart met ophogingen wel
reeds weergegeven is), bij de overige zijn ophogingen met steengruis gebeurd. Veelal gaat het hierbij
om illegale ophogingen.

BODEM kaart 9: nieuwe verstoringen

Bespreking
De verschillen tussen de bodemkaart en de verzamelde gegevens worden weergegeven op BODEM

kaart 10. De bodemkaart geeft op het eerste zicht een grotere oppervlakte verstoord terrein weer dan
BODEM kaart 8 en 9. Indien echter de categorie bebouwde oppervlakte niet meegeteld wordt (deze
wordt niet aangeduid op BODEM kaart 8 en 9), gaat het slechts over enkele percelen. De stelling van
Belconsulting dat de categorie vergraven terrein op de bodemkaart te ruim is weergegeven, gaat dus
niet op.

Daarnaast blijkt uit de verzamelde gegevens dat ook een deel extra verstoorde gronden
geïnventariseerd werden. Tevens geeft het onderzoek extra en geactualiseerde informatie omtrent de
percelen die als vergraven aangeduid zijn op de bodemkaart. Veel van de gronden die als vergraven
weergegeven zijn, zijn namelijk opgehoogd na de h rziening van de bodemkaart. Een voorbeeld is het
huishoudelijk stort ten zuiden van de Rietgracht.

BODEM kaart 10: vergelijking gegevens verstoring met bodemkaart
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BODEM kaart 11 geeft een finaal overzicht van alle verstoorde gronden (afgegraven, opgehoogd
of bebouwd). Deze kaart geeft goed de indruk weer die men op het terrein krijgt van het gebied:
verspreid over het hele gebied hebben zich verstoringen voorgedaan.

BODEM kaart 11: volledig overzicht van de verstoorde gronden

BODEM tabel 7 vergelijkt de oppervlaktes van ongestoorde en verstoorde percelen voor het
noordelijk en centraal deel, het zuidelijk deel en het gehele studiegebied.

BODEM tabel 7: overzicht van de oppervlakte en het aandeel van ongestoorde, afgegraven en
h d d' h d' b' dopge oog( e gron en m et stu lege Ie

Categorie
noordeliik en centraal deel zuideliik deel totaal studiegebied
Oppervlakte (ha) percent oppervlakte (ha) percent oppervlakte (ha) percent

Ongestoord 40.70 30.4 72.64 59.0 113.34 49.9
Verstoord 93.40 69.6 50.52 41.0 143.92 53.7

Afgegraven 48.16 35.9 20.24 16.4 68.40 25.5
Opgehoogd 30.44 22.7 15.83 12.9 46.27 17.3

Bebouwd 14.80 11.0 14.45 11.7 29.25 10.9
Totaal 134.10 100 123.16 100 267.74 100

Op BODEM kaart 12 worden de topografie en de ophogingen samen bekeken. Enerzijds wordt
duidelijk aangetoond dat er vaak een relatie is tussen ophoging en topografie, anderzijds worden
afwijkende percelen zichtbaar. Het laaggelegen karakter van een deel van de opgestorte percelen is te
verklaren door het feit dat er vaak eerst klei of zand ontgonnen werd, waarna het oorspronkelijke
niveau ongeveer hersteld werd door de bestortingen. Een deel van de hoger gelegen terreinen langs de
Schelde wordt echter niet als opgehoogd aangeduid op de kaart; verder onderzoek hieromtrent is
nodig. Een mogelijk denkpiste is dat de hogere ligging veroorzaakt is door het langdurige gebruik als
vloeiweidengebied (voor het rechttrekken van de Schelde).

BODEM kaart 12: vergelijking topografie en ophogingen

Het aanwezige microreliëf (dat niet op kaart kon weergegeven worden, maar op vele opgestorte
percelen duidelijk waar te nemen is) is quasi volledig te verklaren door de ophogingen. In het gestorte
huishoudelijk afval was een belangrijk aandeel organisch materiaal, dat na inklinking voor een vrij
sterk microreliëf gezorgd heeft. .

2.3.2.3 Aanvulling bodemkaart: classificatie verstoorde gronden

Gegevensverwerving
Voor dit deelonderzoek werden bodemstalen genomen in een aantal zones die op de huidige

bodemkaart weergegeven worden als gestoord. Dit zijn de gronden van de categorieën ON
(opgehoogde terreinen), OT (vergraven terreinen) en op het Koningsdonkstort (weergegeven als
'sterke antropogene invloed'). Een deel van de stalen werd gegenereerd bij het plaatsen van de
peilbuizen, de rest tijdens een speciale bemonstering.

7 stalen (nummers 1, 3, 4, 11, 15, 16, 29) werden genomen in zones die reeds op de bodemkaart
aangegeven staan als verstoord, en 3 (nummers 1, 24, 107 en 111) op het Koningsdonkstort. Indien
mogelijk werden de bodemtextuur en de drainageklasse bepaald. Profielontwikkelingen van de bodem
onder de verstoring konden niet nagegaan worden aangezien het onmogelijk was om door de
opgestorte lagen te boren.

De textuur die weergegeven wordt is de textuur van de bouwvoor die zich boven op de gestorte
materialen ontwikkeld heeft. De textuurbepalingen gebeurden op dezelfde wijze als bij ongestoorde.

De drainage van een bodem werd bepaald door de diepte van de gleyvlekken en de textuur. Enkel
voor stalen die een voldoende diepe bouwvoor hebben, konden gleyverschijnselen geobserveerd
worden. Bij de bepaling van de drainageklasse van de slibgronden werd er vanuit gegaan dat slib een
gelijkaardige textuur heeft als klei of leem.
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Gegevensverwerking
De resultaten van dit deelonderzoek worden weergegeven op BODEM kaart 13 en in BODEM

tabel 8.

BODEM kaart 13: bodemseries van de verstoorde bodemstalen

ddtiBODEMt b 18a e : resu taten van c aSSI IcatIe van verstoor e gron en
Nummer Bodemkaart staal textuur opmerking

1 Sefp S?p minder kleiig drainageklasse onduidel;j!':
3 ON S?? drainageklasse onduidelijk
4 ON sn drainageklasse onduidelijk
11 ON lP?? drainageklasse onduidelijk
15 ON lP?? drainageklasse onduidelijk
16 ON sPd?
24 SEfp lPfp minder kleiig
29 ON sLei? steengruis gestort
107 Efp ON geen textuurbepaling mogelijk
111 sEfp slibL minder kleiig drainageklasse onduidelijk

Bespreking
Voor de drie stalen waarvoor op de bodemkaart een bodemserie voorhanden was, blijkt de textuur

minder fijn te zijn dan de bodemkaart aangeeft. Alle stalen blijken een zandleem tot lemig zand
textuur te bezitten; vermoedelijk ontstaan deze texturen door vermenging van opgevoerde grond en
verwering van het opgestorte materiaal. De bepaling van drainageklassen is meestal onmogelijk; in de
drie gevallen waar het wel gelukt is gaat het over vrij matig tot zeer natte bodems, en sluiten de
klassen goed aan bij de drainageklassen van de omringende percelen. De verstoringen geven dus geen
aanleiding tot een verbeterde of verslechterde waterafvoer.

2.3.2.4 Inventarisatie ontwikkelde bodems

Gegevensverwerving
Bij de staalname van alle bodemmonsters werd de profielontwikkeling beschreven. Bij het

selecteren van de plaatsen waar de bodemmonsters genomen werden, werd o.a. rekening gehouden
met vermoedens over de profielontwikkeling die zich baseren op gegevens uit de heemkundige studie,
geologische kaarten en veldwaarnemingen.

Gegevensverwerking
Volgens de bodemkaart komen in het gebied vier verschillende profielontwikkelingen voor. Elke

ontwikkeling wordt eerst kort uitgelegd (Leys & Ameryckx, 1963), waarna de specifieke
veldwaarnemingen vergeleken worden met de bodemkaart.

..p: Gronden zonder profielontwikkeling of "regosol". De regosols worden opge pH st in een
droog en een nat type; de Scheldevalleigronden en enkele verspreide depressies behoren tot het laatste
type. Onder het droge type vallen de stuifzandgronden.

..b: Gronden met een weinig duidelijke kleur B horizont of "sol bron". In de meeste gevallen zijn
deze bodems ontstaan onder invloed van de cultuur (antropische B horizont) en kan men spreken van
een antropische "sol bron". Deze bodems hebben nooit een langdurige heidevegetatie gedragen.

Het is een type bodemprofiel dat moeilijk te onderscheiden is, aangezien het over lichte
kleurverschillen gaat. Op het veld werd dan ook enkel bij de stalen waarvan de bodemkaart aangeeft
dat deze ontwikkeling voorkomt, gecontroleerd of dit klopt.

..c: Gronden met verbrokkelde textuur B horizont of .. 01 podzolique". De aanrijkingshorizont is
aangetast door oplossingsverschijnselen waardoor een "marmorisatie" ontstaat. Het is de normale
profielontwikkeling (oorspronkelijk onder bos) op de drogere lemig-zand- en licht-zandleemgronden.
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..h: Gronden met verbrokkelde humus of/en ijzer horizont of "postpodzol". Deze bodems zijn
ontstaan na grondige morfologische en fysico-chemische wijzigingen van de podzolen.

Deze ontwikkeling komt slechts op een plek voor in het studiegebied, namelijk in de zone tussen de
autosnelweg en de Voordries. Een groot deel ligt onder bebouwing, de rest vormt een groene
bufferstrook tussen de bebouwing en de snelweg. In deze zone werden geen bijkomende bodemstalen
genomen.

Bespreking
De profielontwikkeling kon bij het nemen van 35 van de 48 bodemstalen bepaald worden; bij

verstoorde terreinen was deze bepaling veelal onmogelijk wegens de moeilijkheid om door de
verstoorde laag te boren. De vergelijking tussen deze gegevens en de bodemkaart wordt weergegevens
op BODEM kaart 14 en 15 en in BODEM tabel 9; er is een grote mate van overeenkomst. Drie stalen
gaven een minder verregaande ontwikkeling aan, één staal vertoonde een verdere ontwikkeling dan de
bodemkaart aangeeft en bij één staal kon de ontwikkeling niet bepaald worden.

Geen verschuivingen van betekenis dus, zeker niet als men het feit dat de bodemkaart opgesteld is
via interpolatie in het achterhoofd houdt. De profielontwikkeling van de afwijkende stalen komt
namelijk bijna steeds overeen met de ontwikkeling in een zeer nabijgelegen zone. Algemeen is het wel
zeer opvallend dat er zeer weinig ontwikkelde bodems aangetroffen worden in het studiegebied: het
grootste deel van de bodems heeft geen bodemontwikkeling ondergaan.

BODEM kaart 14: projielontwikkeling bodemkaart en bodemstalen
BODEM kaart 15: verschuiving in projielontwikkeling

BODEM tabel 9: overzicht van de verschillen in profielontwikkeling tussen bodemkaart en
bodemstalen

Aantal bodemstalen
Profiel bodemstalen

p b c totaal

Profiel
p 26 1 27
b 1

,
3 4

bodemkaart
3 1 4c

totaal 30 3 2 35

2.3.2.5 Risicoanalyse stortplaatsen

Gegevensverwerving en -verwerking
Volgens een inventaris van OVAM van de potentieel verontreinigde sites in Gentbrugge (1998)

zijn er drie zones in het studiegebied gesitueerd. De eerste site is de blackpoint in de oude
Scheldemeander, waar zwaar verontreinigd afval van Arbed gestort werd, de tweede het gebied van
het Stadsstort ter hoogte van de Koningsdonkstraat en de derde is een kleinere stortplaats ten zuiden
van de autosnelweg. Een andere vervuilingsbron in de Gentbrugse meersen is het slib dat op een aantal
percelen langs de Schelde opgespoten werd.

Op de eerst genoemde site werd reeds een risicoanalyse uitgevoerd. Over de overige sites zijn geen
gegevens beschikbaar. Er werd door de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling beslist om (nog)
geen bijkomende bodem- of wateranalyses uit te voeren, zodat enkel gegevens uit andere bronnen
verzameld werden en tot tekst en kaartmateriaal verwerkt.

Industriële stortplaats
Voor de industriële stortplaats in de oude Scheldemeander zijn onderzoeksgegevens uit 1986 ter

beschikking (Belconsuiting, 1986). Dit onderzoek werd niet uitgevoerd volgens de normen van het
bodemsaneringsdecreet (OVAM, 1997), aangezien dit decreet van latere datum is. De ontbrekende
gegevens betreffen het kleigehalte, gehalte aan organisch materiaal, BTEX, minerale olie, PAK' s,
EOX en VOC!. De contactpersoon van OVAM stelt dat de volledige analyse opnieuw uitgevoerd dient
te worden om aanvaardbaar te zijn; een beperkte staalname is niet zinvol. Wegens het beperkte budget
voorzien voor dit deelonderzoek is dit niet haalbaar (Belconsultingstudie: 21 stalen). Het onderzoek
geeft wel een accurate risicoanalyse betreffende zware metalen (Zn, Cu, Fe, Co, Pb, Ni, Cd, As en Cr).
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Aangezien de pH op de onderzochte stortterreinen hoog genoeg is om uitloging van de zware metalen
naar het grondwater te beperken, is de huidige situatie vermoedelijk vrijwel onveranderd ten opzichte
van de situatie in 1986. Hieronder worden dus enkel kort de resultaten van de Belconsulting studie
weergegeven.

Zowel stalen van het gestorte afval als van de bodem en het grondwater werden geanalyseerd: een
samenvatting van de resultaten wordt weergegeven op BODEM kaart 16.

Het afval vertoont een zware verontreiniging door Pb, Zn en Cu. Ni, Cd en As zijn in
verontreinigende concentraties aanwezig. De gevonden concentraties van Hg, Cr en Co duiden op een
aanrijking. De zwaarste verontreiniging situeert zich in de oude Scheldemeander.

In de bodem wordt hetzelfde verontreinigingsbeeld teruggevonden. In BODEM tabel 10 worden de
gegevens voor de metalen die in matig of sterk verontreinigende concentraties aanwezig zijn
weergegeven. De donker getinte vakjes geven aan waar de verontreinigingsrichtwaarden overschreden
zijn, terwijl de schuine druk aanduidt dat de achtergrondwaarde overschreden is. De gebruikte normen
dateren van voor VLAREBO (Vlaams Reglement Bodemsanering); vergelijken met de
VLAREBOnormen is onmogelijk aangezien analyses van het klei- en organisch stofgehalte daarvoor
nodig zijn.

Ten oosten van de zwaarst verontreinigde percelen is de bodem weinig verontreinigd doordat er
een dikke teellaag aanwezig is. Soms is ook de bodem van niet bestorte terreinen vervuild; dit is
mogelijks te wijten aan contaminatie tijdens het ophogen van aangrenzende percelen. De pH van de
bodemmonsters is voldoende hoog om uitloging van zware metalen en opname ervan door planten te
voorkomen. De buffercapaciteit van de meest verontreinigde bodems is trouwens hoog, zodat
verzuring niet snel zal optreden.

BODEM tabel 10: analyseresultaten van bodemstalen uit studie Belconsulting en normen (mglkg
droge stof); overgenomen uit rapport karakterisatie van Belconsultinl!
staal arseen cadmium chroom koper lood nikkel zink
c22 - - 3.6 10.6 29.3 - 36
c 21 - 1.58 25.6 102.6 782.3 23.5 1909
d 21 - - 4.1 36.8 112.8 13.6 432
g 21 - 1.28 28.7 336.4 342.7 12.4 733
e20 - 0.99 25.6 42.2 71.0 34.7 350
e 18 - 0.81 9.5 22.3 52.3 23.1 186
e 17 - 0.69 24.6 24.3 53.0 15.2 84
h 17 1.2 1.44 23.3 404.2 222.4 33.1 802
e 16 55 3.68 30.7 476.2 313.9 61.4 1654
f16 - 5.82 29.2 187.8 397:3.1 41.6 1090
k 15 - 1.38 19.4 52.3 228.7 12.4 646
i13 25.3 14.66 545.0 165.9 354.5 38.8 2515
f12 - 0.39 20.5 19.7 94.7 15.2 87
i 12 - 1.28 33.8 148.1 194.7 69.9 482
ilO - 0.99 20.5 23.6 31.4 9.7 54
g9 - 0.39 24.6 44.5 181.6 9.7 231
19 - 0.99 14.3 20.5 76.5 9.7 153
i 8 - 0.39 23.5 10.5 24.2 11.0 49
16 - - 9.0 17.8 187.4 11.5 165
i6 - 0.81 11.5 18.7 58.6 14.8 143
flO - 1.88 31.7 128.1 547.6 24.9 1024
achtergrond- 10 1 20 15 50 15 100
waarde
matig 20-40 3-6 50-100 100-300 100-300 50-100 300-600
verontreinigd
sterk >40 >6 >100 >300 >300 >100 >600
verontreinigd I
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Zowel het oppervlaktewater als het diep en ondiep grondwater vertonen geen verontreiniging met
toxische zware metalen of organische stoffen. Er is vooral een verontreiniging door Fe, Na+ en
organisch materiaal vastgesteld, waardoor het water niet bruikbaar is voor menselijke consumptie. De
herkomst van Na + en organisch materiaal is moeilijk eenduidig te achterhalen. Waarschijnlijk is dit
deels afkomstig van het afval en deels van de gebruikte meststoffen.

De verontreiniging is dus zeer plaatselijk en beperkt zich tot de stortplaats zelf.

BODEM kaart 16: verontreinigingsgraad afval- en bodemmonsters (overgenomen uit rapport
karakterisatie van Belconsuiting)

Voor de inschatting van de dringendheid van de sanering werden de onderzochte percelen
opgedeeld in drie zones (BODEM kaart 17): de volkstuintjes, de oude Scheldearm en de overige
percelen. De parameter die berekend werd om de dringendheid van de sanering in te schatten, geeft
enkel een relatieve dringendheid weer. De oude Scheldearm is het zwaarst vervuild, en krijgt dan ook
de grootste urgentiescore. De volkstuintjes krijgen een iets lagere score, en de overige percelen de
laagste. Bij het berekenen van deze parameter werd echter geen rekening gehouden met de mogelijks
aanwezige verhoogde gehaltes aan fyto- of zoötoxische stoffen, zodat deze parameter niet ideaal is.

Ondertussen zijn de volkstuintjes reeds overgebracht naar een ander deel van het studiegebied.

BODEM kaart 17: saneringsurgentie volgens studie Belconsulting en aanduiding
staalnamepunten dichtgestorte deel Rietgracltt

Dichtgestorte deel Rietgracht
In opdracht van de toenmalige Dienst Leefmilieu van Stad Gent werden in 1996 een aantal bodem

en waterstalen, genomen ter hoogte van het dichtgestorte deel van de Rietgracht (aangeduid op
BODEM kaart 17), op de aanwezigheid van zware metalen onderzocht. Deze gegevens worden in
BODEM tabel 11 en 12 weergeven, evenals de achtergrond- en andere richtwaarden
(verontreinigingsrichtwaarden voor de bodemstalen, saneringsnormen voor de waterstalen). Deze
waarden werden in 1996 vervangen door de VLAREBOnormen; de gegevens kunnen niet aan deze
normen getoetst worden aangezien het kleigehalte en gehalte aan organisch materiaal van de stalen
niet gekend zijn.

Stalen uit verschillende bodemlagen werden geanalyseerd. De bovenste laag is een lemige
afdeklaag met steengruis, de laag tussen 1 men 1.5 m bevat het gestorte materiaal (zwarte as) en de
onderste laag bestaat uit de oorspronkelijke grijze leem. De donker getinte vakjes geven aan waar de
verontreinigingsrichtwaarden of de saneringsnormen overschreden zijn, terwijl de schuine druk
aanduidt dat de achtergrondwaarde overschreden is. Het waterstaal 1 is afkomstig uit de boorput van
het geanalyseerde bodemstaal.

BODEM tabel 11: analyseresultaten van bodemstalen op verschil1ende diepte uit dichtgestorte deel
Rietgracht en normen (mg/kg droge stof)
metaal 0-0.5 m 1-1.5 m 2-2.5 m achtergrond- matig sterk

waarde verontreinigd verontreinigd
arseen 10.6 Jt 77.6 ,i'ki 52.8; 10 20-40 >40
cadmium 1.38 2.27 2.09 1 3-6 >6
cMoom. 12Q . i 454 ~ 112 20 50-100 >100
koper.. ", , 51.6 ','224' ' '!lI 3n 15 100-300 >300
Jcwik' 0.36 .. "," 1.86 , 0:54' 0.15 0.5-2 >2
.lood ,l;;; ,

" 211 ~, 303 ,,_ l'3'~8 50 100-300 >300
nikkel ,

'.'" 71.3 28.6 :,..{; ,,66.2 15 50-100 >100
IZink: ",;,,' " 411 •.1'17 ,.1'< 1737~ 100 300-600 >600' ,

De resultaten kunnen als volgt samengevat worden: de stalen zijn matig tot sterk verontreinigd
voor al1e geanalyseerde elementen behalve cadmium, en de verontreiniging neemt toe met de diepte.
Aangezien de onderste laag uit oorspronkelijk materiaal bestaat, toont dit aan dat de vervuiling
migreert.
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BODEM tabel 12: analyseresultaten en normen voor gehaltes aan zware metalen in waterstalen uit
dichtgestorte deel Rietgracht (u.1Il

metaal staal 1 staal 2 saneringsnorm achtergrondwaarde
arseen 23 28 20 5
cadmium <1 <1 5 1
chroom 7 7 50 10
koper 10 6 100 20
kwik <0.5 <0.5 1 0.05
lood 16 11 20 5
nikkel 40 26 40

,,,
J.U

zink 124 11l 100 60

Voor de elementen lood en nikkel is er sprake van aanrijking in het grondwater. Omwille van de
hoge gehaltes aan zink en arseen zou tot sanering over moeten gegaan worden. Overige elementen die
in hoge concentraties aanwezig zijn in de bodem logen blijkbaar niet uit.

Slibstarten
Aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer loopt een onderzoek naar de verontreiniging van

slibgronden langsheen de Zeeschelde. In het kader van dit onderzoek werden ook slibstalen uit de
Gentbrugse meersen geanalyseerd op de aanwezigheid van zware metalen. De resultaten van deze
studie (Vandecasteele et al. 1999) voor de opgespoten gronden in het studiegebied worden hier
besproken en weergegeven in BODEM tabel 13 en 14 en BODEM kaart 18. In BODEM tabel 13 en
14 wordt enkel aangeduid of de laagste saneringsnorm (donker getinte vakjes), het
verontreinigingscriterium (licht getinte vakjes) of de achtergrondwaarde (schuine druk) overschreden
is, terwijl op BODEM kaart 18 de indeling bij de verschillende saneringsnormen aangegeven wordt.
De gehanteerde normen zijn de VLAREBOnormen, en worden weergegeven in BODEM tabel 15;
deze waarden kunnen niet vergeleken worden met de cijfergegevens uit de andere tabellen, aangezien
de normen gebaseerd zijn op een standaardbodem en deze dus enkel vergeleken kunnen worden na
omrekening van de analyseresultaten (functie van de kleifractie en organisch stofgehalte). Toch moet
duidelijk gesteld worden dat deze normen opgesteld zijn voor landbodems terwijl slibbodems zeer
specifieke kenmerken vertonen. Het normeringsstelsel wordt dan ook enkel gebruikt om de gemeten
verontreiniging te kaderen.

In het noorden van het studiegebied zijn drie opgespoten zones te onderscheiden langs de
Kouterstag, die. een totale oppervlakte van ongeveer 8 ha innemen. Vermoédelijk werden deze werken
in het begin van de jaren '60 uitgevoerd. Ter hoogte van de Koningsdonkstraat werd één fase van de
geplande opspuitingen op de huishoudelijke stortplaatsen (Citec 1995) in itgebreide vorm uitgevoerd
in de tweede helft van de jaren '80; de opgespoten oppervlakte bedraagt 7.·+ ha.

BODEM kaart 18: verontreinigingsgraad van de baggergronden (overgenomen uit
Vandecasteele et al 1999)

Voor bijna alle stalen overschrijdt het gehalte aan zware metalen de bodemsaneringsnormen. In het
noordelijk deel zijn vooral cadmium, chroom, lood en zink de vervuilers. In het zuidelijk deel is nikkel
in minder hoge concentraties aanwezig is, maar worden ook kopergehaltes aangetroffen die de
saneringsnorm overschrijden. Voor beide gebieden is er sprake van zwaar verontreinigde sites. De
analyses tonen aan dat de storten in het zuidelijk deel het zwaarst verontreinigd zijn, zelfs zwaarder
dan het huidige Scheldeslib (werd in het zelfde onderzoek geanalyseerd). Wegens de hoge pH en de
grote buffercapaciteit van de slibgronden is uitloging onwaarschijnlijk. Zekerheid hieromtrent kan
verkregen worden door het nitvoeren van uitlogingstesten.
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BODEM tabel 13: analyseresultaten voor gehaltes aan zware metalen m slibstalen uit het
noordeliïk deel (mglkg droge stof)
staal cadmium chroom koper lood ~ nikkel zink
NI .' 15.5 .. , 573'.9 191.7 .356.1 40,8 1854.3
N2a .~. 13.9 ,,' 489.3 160.6

,.'
306.1 36.6 1717.5

N2b l. U.4 '" 578.8 182.9 .~ 335.5 36.1 1902.6
N3a , 93 357.3 114.6 -227.6 27.5 1198.0
N3b

"

9.0 589.0 196.3 338.0 29.8 1475.0
N3c ,,' " 4.2 '264.7 81.6 115.1 21.3 785.8
N4 I'l> , ; '8.8 I" 448.5 147.1 301.9 33.0 1231.1
N5 ... " 9.6 0' ,'434.1 153.7 " 306.8 32.3 1341.1
N6 Q;" '1 , '10.5 .~. 472.3 165.1 325.5 33.7 1353.5
N7 .~ ,,~11.3

.,
582.4 189.7 405.4 38.5 1588.9

N8 9.8 492.8 169.0 'I' 370.2 35.5 1383.9
N9 ',,, }. 9.7

.~

541.3 169.8 417.8 28.2 1581.6
NlO ; , r: ~ 9.9 258.7 207.1 564.6 35.2 1823.3
NU 12.7 303.6 237.9 660.3 41.1 2223.5
N 12a 1.4 33.8 28.4 92.3 7.3 314.0
N 12b -,. 4.1 124.8 98.8 207.5 19.6 ;]85.4
N13 0.3 33.1 17.0 62.1 4.4 181.2
N 14a 14.5 " 540.7 180.5 362.0 38.2 1725.1
N 14b " 4.4 175.6 57.1 127.3 16.3 661.9
N 15 f~: <~ 12.9 474.8 165.3 ,; 319.1 35.4 1615.4
N 16 ,", 14.1 ~ 519.5 181.7 336.8 37.4 1732.4
N 17 .",

6.7 ij 2:'73.8 94.2 193.4 21.5 961.6, " ,~.

BODEM tabel 14: analyseresultaten voor gehaltes aan zware metalen in slibstalen uit het zuidelijk
deel (mglkg droge stof)
staal càdmium . chroom koper 'lood ,;; nikkel zink
ZI '," 18.2, 2127.8 1051:5 l>447.4 65.9 !l! 3402.2
Z2

,
14\'9 2162.4 . 1514:7' , ~ 680.6. 70.5 .=' 3589.9"

Z3
, - 19.8 ,1386.5 ';- 432.7 266.4 '63.5 ", 2667.0I

Z4 "'. ~" '" 13.0 .... 1532.6 609.7 280.2i 53.3 { ,2134.6

BODEM tabel 15: VLAREBOnormen (mglkg droge stof) volgens bestemmin stype
bestemmings arseen cadmium chroom koper kwik lood nikkel zink

type
I 45 2 130 200 10 200 100 600
TI 45 2 130 200 10 200 100 600
rn 110 6 300 400 15 700 470 1000
IV 200 15 500 500 20 1500 550 1000
V 300 30 800 800 30 2500 700 3000

bestemmmgstypes:
I = bosgebied, groengebied, valleigebied, natuurgebied, ...
TI =agrarisch gebied, landelijk gebied met toeristische waarde, agrarisch gebied met ecologisch
belang, woongebied met landelijk karakter, ...
rn = woongebied, woonuitbreidingsgebied, scholen en kinderspeelterreinen, ...
IV =parkgebied, recreatiegebied, sporterrein, ...
V =industriegebied, dienstverleningsgebied, luchtvaartterrein, wetenschapspark, ...

Statistische verwerking van de gegevens toont aan dat de verontreiniging met zware metalen in de
stalen gecorreleerd is met het gehalte aan klei en organisch materiaal, die onderling ook sterk
gecorreleerd zijn. De verontreiniging is het geringst is de meer zandige stalen.
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Bij de staalname werd duidelijk dat er nauwelijks afdeklagen aangebracht zijn na het voltooien van
de opspuitingen: in het noordelijk deel werd slecht bij één van de 17 boorpunten een afdeklaag (l0
cm) aangetroffen, in het zuidelijk deel is bij 1 van de 4 punten een afdeklaag aanwezig, maar van
bedenkelijke kwaliteit (aanwezigheid van glasscherven). De berging in het noordelijk deel gebeurde
op een weinig oppervlakte-efficiënte manier: de verontreiniging werd over een zeer grote oppervlakte
uitgesmeerd, waardoor het contactoppervlak tussen de verontreinigde baggerspecie en de omgeving
zeer groot is.

De vervuiling van het slib in de Schelde is zo groot dat er bij baggerwerken in de toekomst geen
sprake kan zijn van gewone berging op het land.

Stort ter hoogte van de Koningsdonkstraat
De site waar zich nu het afgedekte huishoudelijk stort bevindt, werd tussen 1981 en 1983 als

zandgroeve geëxploiteerd. Vervolgens werd er huishoudelijk afval (klasse TI) van de Stad Gent gestort,
maar bij de oprichting van OVAM in 1984 werd beslist dat de site enkel nog in aanmerking kwam
voor een klasse m stort. De vergunning betrof toen inerte materialen, vooral bouwafval, en organisch
afval. Zo zouden er ook fecaliën gestort zijn. In 1991 werd het stort afgedekt en later door de
plantsoendienst beplant.

Wegens de vernieuwde regelgeving van begin jaren '80 moest er ook controle komen op de
mogelijke uitloging van verontreinigende stoffen. Tussen het stort en de Scheldedijk werden vier
peilbuizen geplaatst. Analyseresultaten van stalen van deze site konden niet teruggevonden worden bij
de bevoegde instanties (OVAM, Ivago en Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling van Stad Gent).
Bij het onderzoek van het mw (Vandecasteele et al. 1999) werd ook een staal uit de afdekIaag van dit
stort geanalyseerd: de gehaltes aan lood, koper en zink liggen boven de achtergrondswaarde, maar
onder het verontreinigingscriterium. Er is dus geen sprake van verontreiniging.

2.3.3 / Besluit

2.3.3.1 Controle bodemkaart: classificatie ongestoorde gronden
Bij dit deelonderzoek was de meest opmerkelijke vaststelling de verschuiving in textuur tussen de

bodemkaart en de bodemstalen. De gehele alluviale zone die op de huidige bodemkaart als klei wordt
weergegeven, blijkt een grovere textuur te bezitten. Deze vaststelling impliceert dat bij het inrichten
van een overstromingsgebied rekening moet gehouden worden met het doorlatende karakter van de
ondergrond.

2.3.3.2 Actualisering bodemkaart: nieuwe of ongekarteerde verstoorde gronden
Op basis van de heemkundige studie en de bodemstalen bleek dat de oppervlakte verstoorde

gronden iets groter is dan op de bodemkaart aangegeven is. In totaal is 84. ')% van het noordelijk deel
en 53.6% van het zuidelijk deel verstoord.

Een overzicht van de opgestorte materialen toont aan dat huisvuil en slib de belangrijkste
materialen zijn. Vergelijking tussen de topografie en de ophogingen tonen voor bepaalde zones een
duidelijke relatie aan, voor andere gebieden is het verband minder duidelijk; dit is enerzijds te wijten
aan onvolledige informatie over de ophogingen, anderzijds door de uitgevoerde ontginningen.

2.3.3.3 Aanvulling bodemkaart: classificatie verstoorde gronden
De bepaling van de drainageklassen was vaak moeilijk op verstoorde percelen; voor de talen

waarbij het wel gelukt is sluit de drainageklasse goed aan bij die 'van de omringende percelen. Dit laat
vermoeden dat de verstoringen de waterhuishouding niet sterk beïnvloeden. Op sterk opgehoogde
terreinen, zoals het stort ter hoogte van de Koningsdonkstraat, komen soms zeer vochtige plekken
voor, wat waarschijnlijk te wijten is aan de ondoorlaatbaarheid van de gestorte materialen.

2.3.3.4 Inventarisatie ontwikkelde bodems
Zoals verwacht zijn er weinig bodems met een sterke profielontwikkeling aanwezig in het

studiegebied. De onderzochte stalen bevestigen in grote mate de weergave op de bodemkaart.

2.3.3.5 Risicoanalyse stortplaatsen
De analyses van het blackpoint, van het dichtgestorte deel van de Rietgracht en de slibstorten

wijzen op een vrij zware verontreiniging met zware metalen, vooral met cadmium, koper, zink, lood
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en arseen. De verontreimgmg van de slibstorten is het grootst, de gehaltes van beide andere
stortplaatsen zijn vergelijkbaar met elkaar. Op het blackpoinr is er geen gevaar op uitloging zolang de
pH stabiel blijft. Vermoedelijk is dit ook voor de slibstorten het geval; zekerheid hieromtrent kan
enkel bekomen worden door uitlogingstesten. In het dichtgestorte deel van de Rietgracht migreert de
vervuiling naar diepere lagen en doet zich duidelijk uitloging voor vim zink en arseen naar het
grondwater. De meeste volkstuintjes die in de zwaar verontreinigde zones gelokaliseerd waren zijn
ondertussen verhuisd, overige maatregelen werden nog niet getroffen.
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2.4 IHydrologie

2.4.1 / Inleiding

Een betrouwbare hydrologische kaart kan maar opgesteld worden op basis van meetgegevens van
meerdere jaren. Wegens de beperkte duur van het onderzoek zijn slechts gegevens van 6 maand ter
beschikking, wat impliceert dat slechts een halve jaarcydus gemeten werd. Er wordt namelijk naar
gestreefd om de grondwaterfluctuatie tussen hoogste en laagste grondwaterstand te meten. De hoogste
grondwaterstand werd waarschijnlijk wel opgemeten in maart, en de laatste opmeting in september
geeft waarschijnlijk wel een vrij goed beeld van de laagste grondwaterstanden die voorkomen. De
kaarten en resultaten moeten dus in dat kader geïnterpreteerd worden: stroomrichtingen kunnen
afgeleid worden, maar voorspellingen voor de waterstanden 10 andere jaren zijn op basis van deze
gegevens niet mogelijk.

2.4.2 / Gegevensverwerving

Om de beperkte gegevenset die kan verkregen worden op 6 maand toch te optimaliseren, werd
geopteerd voor een vrij dicht netwerk van peilbuizen en een regelmatige opmeting.

Het volledige netwerk bestaat uit 46 peilbuizen, waarvan er 7 reeds geplaatst waren door OVAM
en de dienst Stadsreiniging. De peilbuizen zijn vooral geconcentreerd in het alluviale gedeelte van het
gebied, omdat in de hoger gelegen gebieden de grondwatertafel volgens de bodemkaart veel dieper zit.
De invloed van de grondwatertafel op de vegetatie is daar zeer beperkt en niet relevant voor het
opstellen van een natuurontwikkelingsplan. Het netwerk volgt zoveel mogelijk een rasterstructuur,
maar de lokalisatie werd op het terrein aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Vooral
aanwezigheid van bebouwing, sportvelden, akkers en grof afval in de bodem zorgden voor
afwijkingen van de rasterstructuur, en in enkele gevallen ook voor het wegvallen van een meetpunt.
Een overzicht van het peilbuizennetwerk en de reeksen die in dit netwerk gevolgd worden, wordt
gegeven op HYDROLOGIE kaart 1. Eveneens wordt het interpolatiegebied aangeduid: dit is de zone
die op HYDROLOGIE kaart 2 tot 8 wordt weergegeven.

HYDROLOGIE kaart 1: overzichtpeilbuizennetwerk met aanduiding van de reeksen

De peilingen gebeuren tweewekelijks door het Instituut voor Natuurbehoud. Tussendoor verrichten
vrijwilligers van de Werkgroep Gentbrugse Meersen de metingen, zodat wekelijks waarnemingen
gebeuren. Om de verwerking van de gegevens mogelijk te maken werden alle peilbuizen in een extra
ronde gewaterpast. Tevens werd de hoogte van de top van de peilbuizen boven het maaiveld
opgemeten.

Een aantal peilbuizen die reeds aanwezig waren konden niet direct geopend worden, zodat voor
deze punten enkele metingen in het begin ontbreken. Af en toe werd een peilbuis tijdelijk niet
teruggevonden (wegens het werken met verschillende meetploegen en de moeilijkheid om de
meetpunten duidelijk aan te geven) zodat hier en daar meetgegevens ontbreken. Deze onderbrekingen
zijn echter niet van dien aard dat de relevantie van de huidige gegevens verkleind zou worden.

In de maand mei werd één peilbuis uitgerukt (10), een tweede dichtgestopt met stenen (9) en in
twee andere (5 en 8) zakte het waterpeil onder het diepste punt van de buis. In juli werd p.... lbuis 18
tijdelijk onbruikbaar omwille van dezelfde reden. De te ondiepe plaatsing van de peilbuizen is te
wijten aan de aanwezigheid van een ondiepe zandlaag, waardoor de boorput dichtslibde voordat de
permanente reductielaag bereikt kon worden. Met een speciaal verlengstuk kan toch voldoende diep
geboord worden; dit instrument was bij de plaatsing niet ter he chikking. Voor al deze meetpunten
ontbreken verdere epgpven~. Het peilbuisnetwerk is minder volledig maar kan operatief blijven.
Dieper plaatsen van de onbruikbare peilbuizen blijft steeds aan te raden.
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2.4.3 / Gegevensverwerking

BESCHRIJVING

De gegevens werden op twee manieren omgerekend tot grondwaterstanden: enerzijds werden de
absolute grondwaterpeilen, anderzijds de diepte t.o.v. het maaiveld bepaald. De absolute
grondwaterpeilen geven weer op welke hoogte t.o.v. TAW het grondwater zich bevindt: hieruit kan de
stroomrichting van het grondwater bepaald worden. Indien echter voor elke peilbuis de diepte van het
grondwater onder het maaiveld berekend wordt, geeft dit een beeld van de drassigheid. Deze
parameter is van belang voor de vegetatie.

De grafische weergave gebeurt door middel van kaarten en grafieken. Via het programma Surfer
werden de gegevens omgezet in twee reeksen hydrologische kaarten, waarbij dezelfde methode als bij
het opstellen van de hoogtelijnenkaart (zie paragraaf 2.1.3) werd gebruikt. Hoge grondwaterstanden
worden in blauwe tinten weergegeven, de laagste in gele tinten. Voor een betere situering worden ook
de snelweg (rode lijn) en de Rietgracht (blauw). De eerste reeks geeft de absolute grondwaterpeilen
weer en laat dus toe stroomrichtingen af te leiden, de tweede reeks geeft de peilen t.o.v. het maaiveld
weer. Elke reeks bestaat uit 4 kaarten die een beeld geven van de gebieden met gelijke stijghoogte
tijdens de meetperiode, en respectievelijk de minimale, maximale en gemiddelde grondwaterstand en
de amplitude van de grondwaterfluctuaties weergeven. Deze kaarten geven slechts een deel van het
studiegebied weer, aangezien enkel geïnterpoleerd kan worden over het oppervlak tussen de
peilbuizen. De amplitudekaarten van beide benaderingen zijn gelijk, zodat slechts één kaart wordt
bijgevoegd. Enkel bij de interpolatie van HYDROLOGIE kaart 3 en 6 werden de gegevens van de
peilbuizen die onbruikbaar werden in de berekening betrokken.

HYDROLOGIE kaart 2: minimum absolute grondwaterstand (cm TAJJ?
HYDROLOGIE kaart 3: maximum absolute grondwaterstand (cm TAJJ?
HYDROLOGIE kaart 4: gemiddelde absolute grondwaterstand (cm TA JJ?

HYDROLOGIE kaart 5: amplitude grondwaterstand (cm)

HYDROLOGIE kaart 6: minimum grondwaterdiepte (cm tov maaiveld)
HYDROLOGIE kaart 7: maximum grondwaterdiepte (cm tov maaiveld)
HYDROLOGIE kaart 8: gemiddelde grondwaterdiepte (cm tov maaiveld)

De grafieken werden opgesteld in Excel en zijn op te splitsen in twee types. Een eerste type geeft
het verloop van de grondwatertafel in een aantal peilbuisreeksen weer (X-as =plaats) voor de
verschillende meetdata (elke datum= één lijn), en is dus complementair aan de kaarten. Een
meerwaarde van de weergave in grafiek is echter dat door het uitzetten van de hoogte van het maaiveld
beide benaderingen in één beeld weergegeven kunnen worden. Omwille van de invloed van de
Rietgracht op het niveau van de grondwatertafel, worden de reeksen onderbroken waar de Rietgracht
de lijn snijdt en wordt de situering van de gracht aangegeven door een pijl.

HYDROLOGIE grafiek 1: verloop grondwatertafel, reeks Z-N
HYDROLOGIE grafzek 2: verloop grondwatertafel, reeks W-O 1
HYDROLOGIE grafiek 3: verloop grondwatertafel, reeks W-O 2
HYDROLOGIE grafiek 4: verloop grondwatertafel, reeks W-O 3
HYDROLOGIE grafiek 5: verloop grondwatertafel, reeks W-O 4
HYDROLOGIE grafiek 6: verloop grondwatertafel, reeks Schelde stroomafwaarts

Het tweede type grafiek geeft het verloop in de tijd aan (X-as= tijd) voor de verschillende
peilbuisreeksen (elke reeks= één lijn). Deze grafieken geven aan in welke mate het verloop in de tijd
voor de verschillende gebieden gelijkaardig is. Voor elke tijdsreeks zijn twee grafieken gemaakt; een
eerste geeft de absolute grondwaterstanden weer, terwijl de tweede de diepte onder het maaiveld
uitzet. Deze laatste grafieken zijn een aanvulling op HYDROLOGIE kaart 6-8; op de grafieken kan
voor elk meetpunt de evolutie in de tijd gevolgd worden, de overige informatie is gelijkaardig.
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HYDROLOGIE grafiek 7: tijdsreeks absolute grondwaterstand, reeks Z-N
HYDROLOGIE grafiek 8: tijdsreeks absolute grondwaterstand, reeks W-O 1
HYDROLOGIE grafiek 9: tijdsreeks absolute grondwaterstand, reeks W-O 2
HYDROLOGIE grafiek 10: tijdsreeks absolute grondwaterstand, reeks W-O 3
HYDROLOGIE grafiek 11: tijdsreeks absolute grondwaterstand, reeks W-O 4
HYDROLOGIE grafiek 12: tijdsreeks absolute grondwaterstand, reeks Schelde stroomafwaarts

HYDROLOGIE grafiek 13: tijdsreeks grondwaterdiepte, reeks Z-N
HYDROLOGIE grafiek 14: tijdsreeks grondwaterdiepte, reeks w-o 1
HYDROLOGIE grafiek 15: tijdsreeks grondwaterdiepte, reeks w-o 2
HYDROLOGIE grafiek 16: tijdsreeks grondwaterdiepte, reeks W-O 3
HYDROLOGIE grafiek 17: tijdsreeks grondwaterdiepte, reeks W-O 4
HYDROLOGIE grafiek 18: tijdsreeks grondwaterdiepte, reeks Schelde stroomafwaarts

2.4.4 / Bespreking

Alvorens over te gaan tot de interpretatie van de kaarten en grafieken nog even aandacht voor de
specifieke overwegingen die daaraan vooraf gaan. Peilbuismetingen genereren puntgegevens; de
bekomen kaartjes zijn ontstaan door interpolatie. In gebieden waar het netwerk minder dicht is, is de
kans dat de infonnatie klopt dus kleiner. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de waterhuishouding van de
stortzones ten zuiden van de Rietgracht aanzienlijke afwijkingen vertonen, maar aangezien het
onmogelijk was om peilbuizen te plaatsen wegens de moeilijkheden bij het boren, bestaan hierover
geen gegevens.

2.4.4.1 Stroomrichting
De stroomrichting van het grondwater is af te leiden uit HYDROLOGIE kaart 2, 3 en 4, waarbij

kaart 2 het beeld schetst van de droogste gemeten periode (nazomer), 3 van de natste periode (het
vroege voorjaar) en 4 de gemiddelde toestand.

Uit vergelijking van HYDROLOGIE kaarten 2 en 3 blijkt dat de drainerende invloed van de
Schelde en de Rietgracht variëren in de loop van het jaar. In het voorjaar (HYDROLOGIE kaart 3) is
de invloed van de Rietgracht sterker dan in het najaar (HYDROLOGIE kaart 2): de
grondwaterstroming verloopt in het voorjaar meer in de richting van de Rietgracht, in de zomer meer
in de richting van de Schelde. De punten met de laagste grondwaterstand zijn in het voorjaar dan ook
gelegen langs de Rietgracht en in de zomer langs de Schelde. Vennoedelijk zorgt de hogere stand van
het Scheldewater in het voorjaar voor een grotere invloed van de Rietgracht, terwijl de drainerende
werking van beide waterlopen in de zomer vrij gelijkaardig is.

HYDROLOGIE kaart 4 geeft de gemiddelde toestand weer; de stroomrichtingen geven duidelijk
een intennediaire toestand tussen de voorjaars- en zomersituatie.

De zones die de hoogste grondwaterstanden vertonen doorheen het jaar zijn gelegen aan de randen
van de woonzones. Dit is logisch aangezien het hierbij over hoger gelegen terreinen gaat. De
grondwatertafel volgt namelijk voor een deel het reliëf; onder hoger gelegen plaatsen vertoont de
grondwatertafel een lichte opbolling. Dat deze zones niet drassig zijn wordt duidelijk bij het
vergelijken met HYDROLOGIE kaart 7.

2.4.4.2 Amplitude
HYDROLOGIE kaart 5 geeft de amplitude weer van de grondwaterstanden tussen begin maart en

begin september; dit zou een goed beeld moeten geven van de maximale amplitude die dit jaar
optreedt in het gebied. Op deze kaart is de invloed van de Rietgracht zeer duidelijk; gebieden die het
meest onder invloed staan van de drainerende werking van het vrij constante waterpeil in de Rietgracht
vertonen de laagste ~ti:.plitu\k De hoogste waarden doen zich voor langs de Schelde; in het vroege
voorjaar stagneert het water er, terwijl de Schelde in de zomer voor een sterke drainage zorgt. De
amplitude van de peilbuizen 36 en 37 is bijzonder groot (tot 2m36); waar dit precies aan te wijten is, is
niet duidelijk. Een mogelijke oorzaak is de hoogteligging van de klepsluis die het gebied rond beide
peilbuizen afwatert; deze is hoger gelegen dan een groot deel van de waterloop, zodat het
oppervlaktewater er stagneert, en daardoor ook de .ondwatertafel in de winter zeer hoog ligt.
Nochtans zijn het vooral de lage standen in de zomer die afwijkend zijn.
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Het grote verschil in effect van de Rietgracht enerzijds en de Schelde anderzijds komt ook duidelijk
naar voor in HYDROLOGIE grafiek 1 en 2, en is waarschijnlijk te verklaren door de aanwezigheid
van een pompgemaal; de waterstand in de Rietgracht is daardoor veel stabieler dan die in de Schelde.

In vergelijking met de meetgegevens uit de Kalkense meersen van de periode augustus 1996
september 1998 blijkt een amplitude van 2m30 bijzonder veel te zijn; de maximale amplitude in de
Kalkense meersen bedraagt 1mI!. In de polder van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde bedraagt de hoogste
amplitude 2mlO, namelijk onder een donk.

2.4.4.3 Drassigheid
HYDROLOGIE kaart 6, 7 en 8 tonen de gegevens over de diepte van het grondwater onder het

maaiveld. HYDROLOGIE kaart 6 geeft een beeld van de vochtigheid van de Gentbrugse meersen in
het voorjaar, terwijl HYDROLOGIE kaart 7 de situatie in het droogste seizoen weergeeft.
HYDROLOGIE kaart 8 geeft de gemiddelde grondwaterstand tussen begin maart en begin september
weer.

Uit de kaarten komt duidelijk een patroon naar voor, dat grotendeels samenvalt met de afbakening
van de oude Scheldemeander; de percelen binnen en rond deze meander zijn gedurende het hele jaar
het meest drassig. Ook de peilbuizen 21 en 38 (Boswachterstraat, niet opgehoogd), 23 (niet opgehoogd
terrein tussen wel opgehoogde) en 45 (laaggelegen deel naast het Koningsdonkstort) vertonen een
ondiepe grondwatertafel. Opvallend droge plekken zijn de zones rond peilbuis 29 (het dichtst bij het
pompgemaal en de Rietgracht gelegen) en rond peilbuis 44 (hoogst gelegen peilbuis). Indien enkel de
gegevens tot mei bekeken worden, blijkt ook rond peilbuis 5 zich een minder drassige zone te
bevinden, wat te verklaren is door de hogere ligging. HYDROLOGIE kaart 6 toont aan dat de
grondwatertafel in bijna het volledige noordelijke deel in de natste periode op maximum een halve
meter diepte zit.

De invloed van de Rietgracht, de ligging van de oude Scheldemeander en de ophogingen komt hier
dus duidelijk tot uiting. Een beter zicht op deze invloeden zou verkregen worden door het opvolgen
van een aantal extra peilbuizen (tussen 23 en 2, tussen 24 en 45, tussen 21 en 44), maar dit is bijna
onmogelijk door de aanwezigheid van opgehoogde terreinen (niet mogelijk om te boren). Het
opmerkelijkste verschijnsel situeert zich opnieuw ter hoogte van de peilbuizen 36 en 37: in het
voorjaar drassig, in de zomer zeer droog (tot 2000 onder het maaiveld). Het plaatsen van een aantal
extra peilbuizen in de zone, die algemeen slecht. bemonsterd is, stelt geen bijzondere problemen en kan
interessante bijkomende informatie opleveren.

2.4.4.4 Ruimtelijke verlopen
Voor een goede interpretatie van de ruimtelijke verlopen (HYDROLOGIE grafiek I tot 6) is het

belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de afstanden tussen twee peilbuizen op de grafiek niet
overeenkomen met reële afstanden. Deze grafieken tonen net als HYDROLOGIE kaart 2, 3 en 4 de
afwatering naar de Rietgracht en de Schelde. Op HYDROLOGIE grafiek 6 ziet men dat binnen het
verloop langsheen de Schelde de invloed van de Rietgracht duidelijk blijft: de grondwatertafel zit
dieper en de amplitude is kleiner. In HYDROLOGIE grafiek 1 en 2 komt, zoals reeds vermeld,
duidelijk het verschil in amplitude tussen de peilbuizen langs de Rietgracht en die langs de Schelde tot
uiting. HYDROLOGIE grafiek I toont eveneens de normale relatie tussen de hoogteligging en de
grondwatertafel aan: op hoger gelegen plaatsen vertoont de grondwatertafel een opbolling.
HYDROLOGIE grafiek 4 geeft duidelijk weer dat er uitzonderingen bestaan op deze normale relatie.
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2.4.4.5 Tijdsreeksen
De tijdsreeksen (HYDROLOGIE grafiek 7 tot 12) geven in grote lijnen allemaal dezelfde trends

weer: algemeen dalende lijnen, met pieken eind maart en half april en opnieuw een lichte stijging eind
mei. Voor een aantal peilbuizen was het laagste peil reeds eind augustus bereikt en begint de curve al
weer te stijgen. Vermoedelijk geeft de laatste meting voor de meeste plaatsen de laagste stand weer. In
HYDROLOGIE grafiek 13 wordt het gemiddelde verloop van alle peilbuizen uitgezet; door het
vergelijken met de best passende rechte kunnen de afwijkingen gelokaliseerd worden in de tijd.

HY'DFOLOGIE grafiek 13: geniddeld grordwaterver1oq> (cm TAW) rraart-rrei
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Globaal gesproken doen er zich schommelingen voor rond de volgende data:
• laag op 18 maart
• hoog op 26 maart
• lager op 2 en 11 april
• hoog op 16 en 25 april
• laag op 8 mei
• hoog op 23 mei
• laag op 28 mei

Het verband met de klimatologische omstandigheden werd afgeleid uit de gegevens van het KMI
van maart tot mei (samengevat in HYDROLOGIE tabel 1).

De normale gemiddelde neerslag per dag over de ganse periode is 1.6 tot 2 mm; de cijfers in het vet
en in italics liggen respectievelijk meer dan 1 mm boven of onder dat gemiddelde. Voor de
temperatuur worden de abnormaal hoge temperaturen in het vet weergegeven, de abnormaal lage in
italics.

De lage grondwaterstanden op 11 april zijn niet te verklaren dóor het cumulatief effect van de grote
droogte in de periode voor 2 april en de relatieve droogte voor 11 april. De overige schommelingen
zijn het meest gelinkt met de gemiddelde neerslag in de periode voor de dag van de metingen; soms
valt er een temperatuursschommeling mee samen (vooral zichtbaar in gemiddelde temperatuur van de
vorige twee dagen e:l GOl , ow 1 in temperatuur de dag zelf). Opvallend is het feit dat de hoeveelheid
neerslag die de dag van de meting zelf valt blijkbaar niet relevant is: het insijpelen van het regenwater
in de bodem verloopt te traag om een effect te vertonen.

Uit HYDROLOGIE grafiek 8 en 9 blijkt dat d gfondwatertafel in peilbuizen 1, 2, 3 en 24 minder
sterk varieert in functie van de klimatologische omstanJ' <Yheden dan elders. Voor peilbuis 24 is dit het
meest uitgesproken het geval; dit verschijnsel is te verklaren door de temperende werking van het
bosje waarin de peilbuis gelegen is. Voor de andere peilbuizen is er geen directe verklaring mogelijk.
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HYDROLOGIE tabel 1: samenvatting klimatologische gegevens per datum waarop peilbuismetingen
. d duttgevoer wer en.
datum gem. neerslag gem. neerslag in neerslag gem. temp. 2 gem. temp. in temp.

2 da~en ervoor periode ervoor dag zelf dagen ervoor periode erVoor dag zelf
4-mrt 1.1 2.54 1.5 9.8 8.1 7.9

14-mrt 0 2.12 0 8.8 5.6 8
18-mrt 1.1 0.37 2.3 6.9 6.5 9.5
26-mrt 0 3.6 0 8.3 7.2 9.4

2-apr 1.3 0.02 2.6 13.4 9.9 11.4
11-apr 0 1.36 5.2 9.9 19.2 9.4
16-apr 0.4 5.92 0 4.4 6.8 5.6
25-apr 0.5 3.52 0 10.7 8.7 10.5
2-mei 0 0.65 0 11.6 13.1 13.3
8-mei 0 0.16 0 14.7 13.8 14.7

15-mei 0 2.48 0 12.8 14.5 11.6
23-mei 0 4.87 0 15.1 13.4 12.5
28-mei 0 0 0 15.5 15.2 20.5

Vanaf dat het verloop van peilbuizen 36 en 37 (HYDROLOGIE grafiek 7) sterk begint te dalen,
reageert de grondwatertafel nauwelijks meer op de klimatologische schommelingen. Dit is deels te
wijten aan het feit dat een diepe grondwatertafel niet aangevuld wordt met regenwater. Dit water
wordt namelijk volledig opgenomen door plantenwortels of opgeslorpt in de dikke bodemlaag die zich
boven de grondwatertafel bevindt. Een diepe grondwatertafel geeft dus automatisch aanleiding tot een
nog dieper grondwatertafel.

Naast deze klimatologische schommelingen vallen nog een aantal afwijkende verlopen op.
HYDROLOGIE grafiek 12 toont aan dat het verloop van peilbuizen 44,45 en 46 serieus afwijkt van
de andere. Periodes die over het algemeen een piek vertonen, zijn voor deze 3 peilbuizen vaak
dalperiodes en omgekeerd. Een verklaring voor dit fenomeen ligt niet voor de hand. Het verloop van
peilbuis 12 (HYDROLOGIE grafiek 11) neemt een zeer lage start. Dit verschijnsel doet zich vaker
voor, en is te verklaren door het feit dat niet alle peilbuizen even snel in evenwicht komen met het
omringende grondwater. Blijkbaar vulde peilbuis 12 zich trager: de eerste meetgegevens moeten
buiten beschouwing gelaten worden.

De verlopen in peilbuizen 19,20 (HYDROLOGIE grafiek 7) en 29 (HYDROLOGIE grafiek 8) zijn
vrij vlak, wat te wijten is aan de invloed van de Rietgracht. -

Dat het tegengestelde waar is voor peilbuizen 36, 37 (en deels ook voor 42) wordt duidelijk in
HYDROLOGIE grafiek 7, 11 en 12. Deze peilbuizen vertonen vanaf eind april een veel sterker
dalende grondwatertafel dan de rest van de peilbuizen. De echte oorzaak is niet gekend, maar het is in
elk geval opvallend dat het telkens om peilbuizen gaat die dicht bij de Schelde gelegen zijn op het
meest stroomopwaartse deel.

2.4.5 / Besluit

De meetgegevens voor het studiegebied werden slechts over zes maanden verzameld, zodat op
basis daarvan geen voorspelling over de toekomstige waterstanden kan gedaan worden. Verdere
opmeting is aangewezen om een bruikbaar hydrologisch model op te stellen.

Uit de reeds verzamelde meetgegevens blijkt duidelijk dat de afwatering gestuurd wordt door de
Rietgracht en de Zeeschelde; in het voorjaar is de invloed van de Rietgracht het grootst, in de zomer
die van de Zeeschelde. De amplitude is opvallend groot in twee peilbuizen in het noordelijk deel,
gelegen langs de Schelde; vooral in de zomer is de grondwaterstand uitzonderlijk laag. De oorzaak
hiervan is niet duidelijk. De drassige gebieden zijn hoofdzakelijk gelokaliseerd binnen en langs de
oude Scheldemeander. De tijdsreeksen zijn sterk gelinkt met de klimatologische schommelingen:
vooral de regen in de voorafgaande periode is determinerend.
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2.5 IVegetatie

2.5.1/ Inleiding

BESCHRUVING

Voor het thema vegetatie werd geopteerd om een vernieuwde versie van de Biologische
Waarderingskaart (BWK) op te stellen. Bijkomend werd voor het grootste deel van de percelen een
soortenlijst opgesteld. Om de effecten van het toekomstige beheer op de vegetatie na te gaan, is een
vegetatiemonitoring wenselijk. Deze monitoring gebeurt het best in functie van de dominante
ecologische gradiënten (bodem, water, begrazing), rekening houdend met de huidige ecologische
waarde.

2.5.2/ Gegevensverwerving

Er werd slechts een beperkt aantal gegevens over vroegere vegetatieopnames teruggevonden. In
1994 (16 en 17 juli) werden 11 vegetatieopnames gemaakt van 3 x 3m in de Gentbrugse meersen. De
precieze locatie van de vegetatieopnames is niet meer te achterhalen waardoor vergelijking met de
soortenlijsten opgesteld in 1999 niet mogelijk is. Bovendien zijn de opnames waarschijnlijk langs de
grachten gemaakt en niet op perceelsniveau. In 1996 en 1997 werden streeplijsten opgesteld door de
plantenwerkgroep van de Wielewaal afdeling Gent. In de periode 1978-1984 werd voor de eerste keer
een BWK-kartering uitgevoerd in het volledige gebied. Het noordelijk deel (natuurgebied op het
gewestplan) werd in 1997 herzien.

Eind juni 1999 werd in een eerste rondgang de BWK herzien. De karteringseenheden zijn deze die
momenteel aan het Instituut voor Natuurbehoud gebruikt worden (De Blust et al. 1985, aangevuld
door Paelinckx et al. 1999). Om aan te sluiten bij de herziening van de Gentse BWK (in uitvoering
door het studiebureau Esher) werden enkele extra eenheden opgenomen; het gaat hierbij om een
opdelmg in verschillende types gazons.

Tussen 9 en 14 juli werden voor de meeste graslandpercelen en enkele interessante wegbermen,
slootkanten en akkers soortenlijsten opgesteld. Zeer soortenarme percelen werden niet nader bekeken.
De gebruikte methode is als volgt: de percelen werden te voet doorkruist en alle waargenomen soorten
werden genoteerd, waarbij dominantie en co-dominantie aangeduid werden. Deze lijsten zijn dus niet
absoluut volledig, maar geven een goed algemeen beeld van de vegetatie. De gebruikte naamgeving is
die van De Langhe et al. (1998).

2.5.3/ Gegevensverwerking

De bijkomende informatie die bij het opstellen van de soortenlijsten bekomen werd, werd
aangewend om de BWK-herziening te verfijnen. Een BWK-kaart geeft twee soorten informatie weer:
enerzijds de aanduiding van de karteringseenheden voor de verschillende percelen, anderzijds de
biologische waardering die daaraan gekoppeld is. Wegens het gedetailleerde karakter van deze studie
is het aangewezen om beide niveaus op een aparte kaart weer te geven.

Op VEGETATIE kaart 1 worden de karteringseenheden weergegeven op perceelsniveau, waarbij
de.huidige perceelsbegrenzingen overgenomen worden.

VEGETATIE kaart 1: BWK karteringseenheden, kartering 1999
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Intennezzo: de BWK

BESCHRIJVING

De BWK-eenheden bestaan meestal uit een hoofdletter gevolgd door een kleine letter. Soms
worden echter meerdere symbolen na de hoofdletter geplaatst, en ook een combinatie van meerdere
eenheden voor één perceel is mogelijk. De hoofdletters geven de klassen van de karteringseenheden
aan; deze komen overeen met de vegetatiekundige fonnaties zoals die meestal snel in het landschap te
herkennen zijn (bv. moerassen (M), graslanden (H), akkers (B) ...). De overige symbolen specifiëren
de eenheid verder.

Een * op het einde duidt op een goed ontwikkelde eenheid, terwijl een 0 als achtervoegsel op een
zwakke ontwikkeling wijst. Het symbool! duidt aan dat er zich veranderingen voorgedaan hebben: de
oorspronkelijke vegetatie is nog deels te herkennen en de eenheid ervan wordt na het symbool
geplaatst, de nieuwe vegetatie wordt aangegeven door de eenheid voor het symbool. Indien in een
perceel zones voorkomen die qua vegetatiesamenstelling sterk afwijken van de globale samenstelling,
wordt dit aangeduid door aan de globale eenheid +K(..) toe te voegen. Tussen de haakjes komt dan de
eenheid waaronder de afwijkende zone geclassificeerd kan worden. Ook aanwezige kleine
landschapselementen worden als K-eenheden bij de globale eenheid gevoegd (vb. veedrinkput = Kn,
bomenrij =Kb).

Een overzicht van de eenheden die voorkomen in het studiegebied, hun betekenis en de waardering
die eraan gekoppeld is, staat in bijlage 1. Indien meerdere eenheden nodig zijn om een perceel te
omschrijven, is het mogelijk dat die verschillende eenheden een uiteenlopende waardering krijgen. Zo
kan een soortenarm grasland (biologisch minder waardevol) opgewaardeerd worden door de
aanwezigheid van een veedrinkpoel (biologisch waardevol) of een randzone van moerasspirearuigte
(biologisch zeer waardevol). De uiteindelijk waardering wordt dan respectievelijk biologisch minder
waardevol met waardevolle elementen en biologisch minder waardevol met zeer waardevolle
elementen.

Bij de waardering wordt uitgegaan van het algemene aspect van de vegetatie, maar door aanwezige
relicten of kleine landschapselementen mee in rekening te brengen wordt een perceel soms
opgewaardeerd (... met (zeer) waardevolle elementen). VEGETATIE kaart 2 groepeert de percelen in
blokken met gelijke waardering.

VEGETATIE kaart 2: BWK waardering, kartering 1999

Om de vergelijking met de vroegere biologische waarde van de Gentbrugse meersen te kunnen
maken, worden in VEGETATIE kaart 3, 4 en 5 de kaarten weergegeven die bij aanvang van deze
studie voorhanden waren.

VEGETATIE kaart 3: BWK waardering en karteringseenlteden, kartering 1978-1984
VEGETATIE kaart 4: BWK waardering en karteringseenlteden, GNOP 1994
VEGETATIE kaart 5: BWK waardering en karteringseenlteden, kartering 1997

Door de (zij het ruwe) schaal die gebruikt werd bij het noteren van de soortenlijsten was het
mogelijk om de gegevens met Twinspan te verwerken. Dit programma voert een dichotome
classificatie uit, waarbij zowel de soorten als de opnames in groepen opgedeeld worden. Zo konden 10
vegetatietypes onderscheiden worden in de Gentbrugse meersen. .

• Type 1: intensieve hooilanden
zeer intensieve hooilanden met een uitgesproken dominantie van Lolium multiflorum (Italiaans
raaigras), zeer soortenarm op vochtige bodem.

• Type 2: ruderalen
verlaten graslanden met dominantie van ruderale plantensoorten en zandige akkers of
boomkwekerijen met talrijke akkeronkruiden, met elementen van het Aperetalia zoals Apera
spica-venti (Grote windhalm), Viola arvensis (Akkerviooltje), Sperguia arvensis (Gewone
spurrie), Rumex acetoselIa (Schapezuring) en Scleranthus annuus (Eenjarige hardbloem).
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• Type 3: slootoevers
randen van percelen of slootoevers. Type eerder gekenmerkt door afwezigheid van soorten.
Met soorten zoals Lythrum salicaria (Grote kattenstaart), Stachys palustris
(Moerasandoorn), ... met dominantie van Phalaris arundinacea (Rietgras).

• Type 4: soortenarme graslanden
veelal soortenarme graslanden met dominantie van Arrhenatherum elatius (Gewone
glanshaver), Holcus lanatus (Gestreepte witbol), Dactylis glomerata (Gewone kropaar) ... met
dicotylen als Ranunculus repens (Kruipende boterbloem), Daucus carota (Peen), Geranium
dissectum (Slibbladige ooievaarsbek), Sonchus asper (Gekroesde melkdistel), ...

• Type 5: schrale graslanden
schrale graslanden op zandige bodems met soorten als Hieracium umbellatum
(Schermhavikskruid), Rumex acetoselIa (Schapezuring), Achillea millefolium (Gewoon
duizendblad), Ornithopus perpusillus (Klein vogelpootje), Agrostis capillaris (Gewoon
struisgras) en in de moslaag soorten als Cladonia pyxidata, C. subulata, C. coniocraea en
Polytrichum pilifera.

• Type 6: intensieve weilanden
intensief beweide en bemeste weilanden met dominantie van grassen zoals Lolium perenne
(Engels raaigras), Holcus lanatus (Gestreepte witbol), Poa trivialis (Ruw beemdgras) en Poa
annua (Straatgras), aangevuld met soorten als Taraxacum sp. (Paardebloem), Plantago major
(Grote weegbree), Trifolium repens (Witte klaver), Leontodon autumnalis (Vertakte
leeuwentand) en Ranunculus repens (Kruipende boterbloem). Syntaxonomisch als
rompgemeenschap van de Witbol-raaigraslanden te klasseren. Perceelsranden en slootoevers
soms soortenrijker.

• Type 7: soortenarme intensieve weilanden
vergelijkbaar met type 6 maar veel soortenarmer, vooral minder dicotylen.

• Type 8: extensieve weilanden
vrij extensieve weilanden die syntaxonomisch als een Lolio-Cynosuretum {Kamgraslanden)
kunnen geklasseerd worden omwille van de aanwezigheid van Phleum pratense (Gewoon
timotheegras) en in een aantal percelen Cynosurus cristatus (Beemdkamgras) vergezeld van
Leontodon autumnalis (Vertakte leeuwentand), Cirsium arvense (Akkerdistel),... De
vochtigere of in de winter geïnundeerde stukken zijn ingenomen door Agrostis stolonifera
(Fioringras) en/of Alopecurus geniculatus (Geknikte vossenstaart).

• Type 9: grondwaterafhankeliike weilanden
voornamelijk weilanden met een hoge grondwaterstand. Omwille van de aanwezigheid van
Potentilla anserina (Zilverschoon), Trifolium fragiferum (Aardbeiklaver), Juncus articulatus
(Zomprus), Juncus compressus (platte rus), Glyceria fluitans (Mannagras), Eleocharis
palustris (Gewone waterbies), Carex disticha (Tweerijige zegge), Carex hirta (Ruige zegge),
Rumex conglomeratus (Kluwenzuring), Mentha aquatica (Watermunt), Agrostis stolonifera
(Fioringras), ... tot het Lolio-Potentillion anserinae (Zilverschoongraslanden) toe te wijzen.
Percelen met een huidige hoge waarde en hoog potentieel.

• Type 10: inundatie
percelen die langdurig geïnundeerd zijn en gedomineerd worden door Juncus efJusus (Pitrus),
Eleocharis palustris (Gewone waterbies), Polygonum amphibium (Veenwortel) of Phragmites
australis (RIet).

Een overzicht van de ruimtelijke spreiding van deze types wordt gegeven in VEGETATIE kaart 6.
De synoptische tabel (bijlage 2) geeft voor elke soort aan in welk percentage van de percelen die tot
een bepaald type behoren deze soort voorkomt. D volledige Twinspantabel wordt weergegeven in
bijlage 3. Binnen de groep van BWK-karteerders op h Ü.3tituut werd geprobeerd om op basis van de
analyse aan elk type een karteringseenheid te koppelen. Dit lukte slechts gedeeltelijk, aangezien de
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BWK-eenheden niet louter door vegetatiekundige aspecten bepaald worden. Deze indeling werd dan
ook niet behouden.

VEGETATIE kaart 6: overzicht vegetatietypes volgens Twinspan

2.5.4/ Bespreking

Slechts een klein aandeel van de weilanden heeft een rijke vegetatie: volgens de Twinspanopdeling
kunnen types 3, 5, 8, 9 en 10 als botanisch interessant beschouwd worden (in totaal 28 ha). De BWK
waardering houdt ook meer rekening met de potenties: 63.5 ha wordt als waardevol (56 ha) of zeer
waardevol (7.5 ha) aangeduid. De percelen die vegetatiekundig het interessantst zijn, liggen op de
zandige opduikingen, in de laagst gelegen delen en op een aantal opgehoogde terreinen. De schrale
vegetaties (Ha en Hu) komen enkel voor op meer ontwikkelde bodemprofielen (c en h).

Een aantal soorten die in De Langhe et al. (1998) als zeer zeldzaam in het Vlaams district worden
aangeduid, komen algemeen voor op de opgespoten en opgehoogde terreinen in Gent en omstreken.
Dit geldt ook voor Platte rus (Juneus compressus) en Gewone bennzegge (Carex spicata) , twee
soorten die in de Gentbrugse meersen voorkomen. De eerste soort staat evenwel ook op een aantal niet
opgehoogde plaatsen. Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) is een soort die niet veel voorkomt in de
streek rond Gent. Deze indicator van vochtige overgangsvegetaties komt voor op 10 percelen in de
meersen. Een aantal vindplaatsen zijn opgestarte terreinen; dit is niet typisch voor deze soort. Deze
vaststelling wijst op het ondoorlatende karakter van de bodem; bij ophogingen is dit waarschijnlijk te
wijten aan de afdeklaag.

Na samenvoegen van de recente gegevens van de verschillende percelen per kwartierhok kon
nagegaan worden wat de verschillen zijn met de gegevens van de streeplijsten voor deze hokken.
Duidelijk is dat een aantal percelen in het noordelijk deel (de laaggelegen zones langs de snelweg)
nooit gekarteerd zijn en de vegetatiekundige waarde ervan niet gekend was. Ook de opgestorte
percelen ten zuiden van de Rietgracht werden waarschijnlijk nooit onderzocht, waardoor bij het
opstellen van de soortenlijsten in 1999 een aantal nieuwe soorten gevonden werden. Anderzijds zijn er
ook soorten die in 1996 of 1997 waargenomen werden, maar in 1999 niet teruggevonden werden,
zoals Epipactis helleborine (Brede wespenorchis), Galeopsis bifida (Gespleten hennepnetel), Lamium
amplexicaule (Hoenderbeet), Malva neglecta (Klein kaasjeskruid), Centaurea cyanus (Korenbloem),
Berteroa incana (Grijskruid), ... Deze verschillen kunnen enerzijds wijzen op veranderingen in de
vegetatie, maar anderzijds is het mogelijk dat bepaalde plaatsen of soorten over. het hoofd werden
gezien of tijdelijk afwezig zijn (eenjarigen).

In vergelijking met de vroegere BWK-kaarten valt vooral de grotere detailleringsgraad op van de
recent opgemaakte kaart. Vooral in de eerste versie van de BWK werd veel met complexen gewerkt,
in de herziening van 1997 (enkel voor het noordelijk deel) werd de huidige percelering gevolgd,
terwijl bij de recentste herziening ook opsplitsing binnen perceelsniveau gebeurde. Hierdoor treden
een aantal verschillen op die met schaalaanpassingen te maken hebben (K(..) op vroegere kaart nu
vervangen door .. voor een onderdeel van het perceel). De schrale vegetaties (struisgrasvegetatie op
zure bodem) werden blijkbaar steeds over het hoofd gezien.

In vergelijking met de eerste versie van de BWK zijn er heel wat meer waardevolle terreinen
aangeduid: dit heeft waarschijnlijk enkel te maken met de schaalverschillen en de tijd die uitgetrokken
werd om het gebied te karteren. Anderzijds zijn ook een aantal percelen minder waardevol geworden.
De zone rond de huidige boomkwekerij en akkers in het zuidelijke deel werd toen gekarteerd als
mesofiel hooiland (Hu). Dit gebied heeft, net als de momenteel nog aanwezige schrale vegetaties, een
vrij sterk ontwikkeld bodemprofiel (c); mogelijks zijn de potenties om terug schrale vegetaties te
dragen hier niet verloren gegaan. In de oostelijke zone van het centraal deel werden vroeger elementen
van grote zeggen-vegetaties gekarteerd; in de huidige situatie zijn deze waardevolle elementen
volledig verdwenen.

In vergelijking met de BWK-kaart van 1997 zijn een aantal percelen minder waardevol, en een
aantal andere waardevoller gekarteerd. Of de verschuivingen hier te wijten zijn aan werkelijke
veranderingen in het gebied of aan de andere hierboven genoemde redenen is niet duidelijk.

36



NATUURSTUDIE GENTBRUGSE MEERSEN BESCHRDVING

In vergelijking met andere meersen langs de Zeeschelde en de nabijgelegen Damvallei is de
biologische waarde lager; echt kritische soorten zijn reeds verdwenen. De potenties zijn echter nog
steeds aanwezig. Vegetatiemonitoring zou interessant zijn om de invloed van het toekomstige beheer
na te gaan.

2.5.5 / Bes/uit

In het gebied komen de typische soorten van vochtige gebieden slechts op beperkte schaal voor. De
interessantste restanten zijn te vinden in de laaggelegen zones. Op de zandige delen komen een aantal
vrij schrale percelen voor. Op opgestorte percelen komen een aantal soorten voor die overal in Gent
typisch zijn voor opgespoten terreinen.

Vroegere opnames en BWK-karteringen tonen aan dat een aantal interessante percelen vroeger
over het hoofd gekeken werden. Anderzijds is de waarde van een aantal gebieden achteruit gegaan.

In vergelijking met andere meersen langs de Zeeschelde en de nabijgelegen Damvallei is de
biologische waarde lager; echt kritische soorten zijn reeds verdwenen. De potenties zijn echter nog
steeds aanwezig. Vegetatiemonitoring zou interessant zijn om de invloed van het toekomstige beheer
na te gaan, maar dit is enkel zinvol indien het vrij intensief gebeurt.
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2.61 Fauna

BESCHRINING

Wegens de beperkte duur van de studieopdracht blijft de inventarisatie beperkt tot het verwerken
van reeds verzamelde waarnemingen en waarnemingen tijdens het veldwerk. Enkel over vogels
konden voldoende gegevens verzameld worden, en tijdens het veldwerk werden ook
zoogdierenwaarnemingen bijgehouden. De overige diergroepen worden niet besproken.

2.6.1/ Vogels

2.6.1.1 Inleiding

De gebruikte gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van Gunter De Smet, die waarnemingen van
1980 tot 1998 verzameld heeft van verschillende waarnemers uit de buurt, en deze verwerkt heeft in
een (in ingekorte versie reeds gepubliceerd) artikel. Onderstaande tekst is hoofdzakelijk op deze tekst
en gegevens gebaseerd, en aangevuld met extra waarnemingen (wintertellingen en waarnemingen van
1998-1999, o.a. de waarnemingen tijdens het veldwerk).

Eerst wordt een korte beschrijving gegeven van de belangrijkste vogelgroepen die voorkomen in
het gebied. Meer gedetailleerde gegevens worden weergegeven in bijlage 4 en 5. Bijlage 4 is een lijst
met broedvogels, bijlage 5 geeft een overzicht per familie van alle vogelsoorten die in de periode
1980-1999 waargenomen zijn, met telkens een korte uitleg over het belang (of de tekorten) van de
Gentbrugse meersen voor de soort. Exotische soorten die enkel per toeval in het gebied waargenomen
zijn en soorten waarvan slechts enkele waarnemingen gebeurd zijn (en die dus weinig indicatie geven
van de waarde van het gebied) werden weggelaten. Op FAUNA kaart 1 worden de belangrijkste
gebieden voor de verschillende vogelgroepen aangeduid. Veelal gaat het over broedgebied, maar voor
steltlopers en eenden worden ook de belangrijke pleistergebieden aangeduid. Vervolgens wordt aan de
hand van deze gegevens de avifaunistische waarde van de Gentbrugse meersen geïnterpreteerd, en de
belangrijkste beheersmaatregelen die deze waarde kunnen verhogen aangegeven.

2.6.1.2 Korte beschrijving van de belangrijkste vogelgroepen

Tot vandaag broeden er zeldzame vogelsoorten in de Gentbrugse Meersen: het gebied huisvest onder
meer Patrijs, Steenuil, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart en Roodborsttapuit. Watersnip, Slobeend en
Zomertaling waren broedvogels vóór 1990, tot hun broedgebied gedraineerd werd. Een verhoging van
het waterpeil kan deze drie bedreigde broedvogelsoorten evenwel nieuwe kansen geven. Als doortrek- en
overwinteringsgebied zijn de meersen zeer belangrijk voor steltlopers en eenden, op voorwaarde dat de
waterstand in het gebied voor die soorten optimaal geregeld wordt.

De vogelsoorten die de meersen bevolken zijn ruwweg in drie grote groepen in te delen, met name
eenden (voornamelijk doortrekkers en wintergasten), steltlopers (vooral doortrekkers en wintergasten) en
zangvogels van open landschapstypen. Daarnaast herbergen de meersen een heterogene groep van
andere soorten. Voor het voorkomen van eenden en steltlopers is een voldoende hoge watertafel van
cruciaal belang. Ondanks de daling van de waterspiegel in enkele voor vogels zeer belangrijke delen van
de meersen, weten nog alle eenden- en steltlopersoorten van vroeger zich te handhaven, zij het de meeste
in kleinere aantallen en enkel nog als doortrekker en/of overwinteraar. In tegenstelling tot de vorige
vogelgroepen is het voorkomen van de diverse zangvogelsoorten als stabiel te omschrijven.
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Eenden

BESCHRIJVING

Een uitgestrekt drassig gebied als de Gentbrugse Meersen oefent logischerwijze een grote
aantrekkingskracht uit op tal van eendensoorten. Het voorkomen van eenden wordt nog in de hand
gewerkt door de aanpalende Schelde en de nabijgelegen meren, vijvers, sloten en beken te Destelbergen,
Heusden en Melle. De aantallen schommelen sterk in functie van de waterstand: de grootste
concentraties worden genoteerd na perioden van regenval. Op het deel van de meersen, drooggelegd in
1990, worden nu enkel nog eenden waargenomen na hevige enlof langdurige neerslag. Hierbuiten
verblijven nog op twee plaatsen gedurende voor- en najaar en tijdens de winter regelmatig diverse
soorten, waarvan Wintertaling, Pijlstaart, Slobeend en Wilde Eend de talrijkste zijn. Hoewel de aantallen
vóór 1990 steeds hoger waren, worden nog groepen van een hondertal Wintertalingen en een tiental
Pijlstaarten en Slobeenden gezien. Maxima zijn te verwachi.~n tijdens het vroege voorjaar in het
zuidelijke deel. Groepen Smienten, Krakeenden en Bergeenden zijn minder frequent, maar regelmatig
aanwezig.

De ecologische waarde van de meersen wordt mooi geïllustreerd door de aanwezigheid van
Zomertaling, zij het dat het grootste aantal doortrekkers zijn. Deze soort is gedurende de laatste decennia
in Vlaanderen als broedvogel sterk afgenomen ten gevolge van habitatverlies, met name het droogleggen
van moerassen, poelen en sloten in meersen en weiden, die zijn typische broedbiotoop vormen. De
Vlaamse populatie werd in 1994 slechts op 70-80 paar geschat. Ook hier broedde deze soort tem 1989;
met de drooglegging in 1990 verdween voor deze soort de meest geschikte broedplaats in de meersen.
Elk jaar worden gedurende het vOOljaar nog steeds doortrekkers opgemerkt, vaak zelfs meerdere
exemplaren samen, maar nog belangrijker is dat de meersen als rustplaats worden gebruikt door
Zomertalingen die af en toe nog tot broeden komen in de aanpalende meersen van Destelbergen. In 1999
is er vermoedelijk weer sprake van een broedgeval in de Gentbrugse Meersen. De handhaving van deze
soort als broedvogel in Destelbergen is op zijn minst ten dele afhankelijk van de uitwijkmogelijkheden
naar de Gentbrugse Meersen.

Patrijs

Deze vogel is een typische en talrijke standvogel in de Gentbrugse Meersen. De grote dichtheden die
we hier aantreffen zijn te danken aan het op vele plaatsen voorkomen van kruidige en grasachtige ruigtes
en verloren hoekjes tussen de weidepercelen en akkers. Op 31 december 1996 werden 39 exemplaren in
groep waargenomen, wat naar Vlaamse maatstaven een zeer groot aantal betekent voor een gebied met
een dergelijke oppervlakte. Het totale aantal ligt naar alle waarschijnlijkheid nog een stuk hoger. De
Gentbrugse Meersen zijn voor deze soort het voornaamste broedgebied in de streek rond Gent.

Steltlopers

Steltlopers vormen, naast eenden, de tweede groep die karakteristiek is voor het gebied. De
Gentbrugse Meersen vormen voor op het Scheldeslik fouragerende vogels bij hoogtij een hoog
watervluchtplaats. Vanzelfsprekend speelt ook voor steltlopers het waterpeil een cruciale rol. In de
Gentbrugse Meersen werden niet minder dan 28 steltlopersoorten vastgesteld, waarvan Kievit en Grutto
het talrijkst zijn. Kieviten bereiken hoge dichtheden als broedvogel en zijn talrijke doortrekkers en
wintergasten, met maximaal 5.000 exemplaren in februari 1983.

De Watersnip vervult, net als de Zomertaling, de rol van ecologische indicatorsoort. De vogel broedt
in moerassen, drassige weilanden en meersen en laagveengebieden. Net als de Zomertaling en om
dezelfde redenen kende deze soort in Vlaanderen gedurende de laatste decennia een catastrofale
achteruitgang. De totale populatie bedroeg in 1994 waarschijnlijk niet meer dan 21-26 paar (Devos &
Anselin 1994). Ook deze vogel was tot en met 1987 een vaste waarde als broedvogel in de meersen, en
verdween samen met oe Zomertaling om dezelfde reden. De Gentbrugse Meersen waren het laatste
broedgebied in Oost-Vlaanderen van de Watersnip. Uit de Kalkense Meersen en de Bourgoyen
verdween deze gevoelige soort eerder, respectievelijk in 1975 en 1985. Dit toont aan dat de
natuurwaarden in de Gentbrugse Meersen langer intact bleven dan in beide algemeen als bijzonder
waardevol erkende reservaten.
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Watersnippen blijven gedurende de trektijd en tijdens de wintermaanden echter alomtegenwoordig,
met niet zelden concentraties van enkele tientallen exemplaren. Soms blijven enkelingen rondhangen tot
laat in het voorjaar, zodat de mogelijkheid op broedgevallen niet uitgesloten moet worden. Alles zal
echter afhangen van het behoud en het herstel van de nu zeer schaars geworden potentiële broedplaatsen.

Het Bokje, een kleinere snip, wordt voornamelijk tijdens de najaarstrek vastgesteld en wel tot 10
exemplaren samen.

Talrijke doortrekkers zijn verder Tureluur (tot 23 exemplaren in maart 1995), Kemphaan (meer dan
200 in januari 1995) en Grutto (maximaal 283 exemplaren in maart 1996). Deze rnaximumaantallen zijn
van recente datum, wat betekent dat de Gentbrugse Meersen meer te bieden hebben dan vergane glorie.
Van de Tureluur overwinteren de laatste jaren 1-2 exemplaren van de IJslandse ondersoort op het
scheldeslik, en ook de Kemphaan is een vaste wintergast geworden, waarvan bij gunstige waterstand
soms grote groepen worden waargenomen. In april 1988 werden een veertigtal exemplaren in broedkleed
waargenomen. Grutto's zijn, mits een aangepast beheer, als broedvogel te verwachten.

Tot de vaste doortrekkers behoren ook Scholekster, Kleine Plevier, Bonte Strandloper, Oeverloper en
Witgat. Scholekster is een waarschijnlijke, en Kleine Plevier een zekere broedvogel (1-2 broedparen).
Bonte Strandloper en Witgat kunnen ook 's winters af en toe in kleine aantallen worden waargenomen.
Minder courante, doch regelmatig opduikende soorten zijn Bontbekplevier, Goudplevier, Zwarte Ruiter,
Groenpootruiter, Bosruiter, Wulp en Regenwulp.

Zangvogels

Ook tot de zangvogels behoort een aantal soorten die karakteristiek of typisch voor de Gentbrugse
Meersen worden genoemd. Inzake broedvogels zijn dit in de eerste plaats Veldleeuwerik en Gele
Kwikstaart.

De Veldleeuwerik, die momenteel sterk achteruitgaat in Vlaanderen, werden in de Gentbrugse
Meersen tijdens de eerste helft van de jaren tachtig nog een tiental zangposten geteld. De soort
overwintert hier ook: soms gaat het om aanzienlijke aantallen, zoals bijvoorbeeld een groep van 120
exemplaren in november 1984.

Van de Gele kwikstaart broeden jaarlijks een 8-tal paartjes, wat een relatief hoog aantal is. Op een
slaapplaats verblijven hier soms meer dan 40 exemplaren (april 1985). Dikwijls worden in de groepen
Noordse kwikstaarten (broedvogels van Scandinavië) en Engelse kwikstaarten (broedvogels van
Engeland en de Hollandse bollenvelden) opgemerkt. In april 1994 werden zelfs 9 Engelse Kwikstaarten
samen gezien.

Andere vermeldenswaardige broedvogelsoorten zijn de Blauwborst (broedvogel sinds 1986, in 1997
3 koppels) en de Roodborsttapuit (steeds 1 koppel, maar 2 koppels in 1997). De Blauwborst is sinds
1930 in Vlaanderen aan een opmars bezig, maar het aantal Roodborsttapuiten gaat zorgwekkend
achteruit. Enkel door het behoud van ruigtes met enkele geïsoleerde dichte struiken (met Braam als
ondergroei) kan deze regionaal bedreigde broedvogelsoort stand houden.

De Graspieper is een talrijke broedvogel, voornamelijk in het noordelijke deel. Een opmerkelijke,
maar door weinigen opgemerkte doortrekker en wintergast is de Waterpieper. Deze broedvogel van de
Europese bergstreken verblijft hier van eind oktober tot begin april, waarbij het frequent groepen van
tientallen exemplaren betreft. We stellen ook een belangrijke uitwisseling vast met de meersen van
Destelbergen, Heusden en Melle. De Gentbrugse Meersen vormen voor Waterpiepers samen met de
meersen van hoger genoemde gemeenten één van de belangrijkste overwinteringsgebieden van de streek,
maar ook de aanwezigheid van deze vogel staat of valt met de waterstand. De Rietgors is een talrijke
wintergast en een schaarse broedvogel. Paapje en Tapuit zijn talrijke doortrekkers in voor- en najaar.
Van het Paapje verblijven soms 10-15 exemplaren gelijktijdig in het gebied. M en toe wordt tijdens de
voorjaarstrek een Beflijster vastgesteld.

FAUNA kaart 1: belangrijkste broed- en pleistergebieden voor de verschillende vogelgroepen
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2.6.1.3 Avifaunistische waarde

BESCHRIJVING

Het open landschap met drassige weiden en in mindere mate akkerland, is van bijzonder
avifaunistisch belang, zowel voor broedvogels als voor doortrekkers en wintergasten. Als we de situatie
van de Bourgoyen vóór de gunstige invloed van beheersmaatreg~len en die van de Gentbrugse Meersen
toendertijd vergelijken, dan blijken beide meersengebieden evenwaardig te zijn. Een globaal beheersplan
kan dus van de Gentbrugse Meersen een even interessant vogelgebied maken.

Een voorbeeld om bovenstaande stelling te onderbouwen:
In het begin van de jaren tachtig waren de aantallen van meerdere watervogelsoorten in de Gentbrullse
Meersen en de Bourgoyen sterk gelijkend. Anno 1998 verblijven echter gemiddeld meer dan 4000
Smienten in de Bourgoyen (tussen de winters 1981-1982 en 1984-1985 schommelde dit aantal tussen
maximaal 200 en 269 exemplaren (Batsleer, Anselin & Van Doorslaer 1994)), terwijl de aantallen in de
Gentbrugse meersen veel minder veranderd zijn. Naast de algemene stijging in aantal overwinterde
eenden, is deze verandering te wijten aan het aangepaste beheer. Als men tien jaar later het
natuurreservaat de Bourgoyen, met zijn aangepaste waterbeheersing en andere beheersrnaatregelen,
vergelijkt met de Gentbrugse meersen, waar een belangrijk pleistergebied gedraineerd werd, valt de
differentiatie op. Bij de evaluatie van de avifaunistische waarde van de Gentbrugse Meersen moet dus
met het voorspelbaar effect van beheersmaatregelen op het vogelbestand rekening gehouden worden.

2.6.1.4 Gunstige beheersmaatregelen
Bij het opstellen van een beheersplan moet in de eerste plaats rekening gehouden worden met het

landelijke open valleikarakter van het gebied. De Schelde is voor vogels een belangrijke trekcorridor, die
een meerwaarde aan de Gentbrugse Meersen geeft. Aanplantingen langs de Schelde kunnen deze
meerwaarde ernstig aantasten. Interactie met de rivier en de aanpalende meersengebieden in Heusden,
Melle en Destelbergen bepalen het landschap en het vogelbestand. Voor een aantal soorten van de
Gentbrugse Meersen zijn deze gebieden een belangrijk bijkomend fourageer- of rustgebied. Dit is een
uitgesproken gegeven voor alle eenden en steltlopers en zangvogels als Waterpieper en Gele Kwikstaart.
Op haar beurt kan een aantal soorten uit de aangrenzende gebieden zich enkel blijven handhaven als ook
de Gentbrugse Meersen in de toekomst gevrijwaard blijven van verdere verloedering. Hierbij denken we
in de eerste plaats aan Zomertaling, maar ook Buizerd, Sperwer en Boomvalk. Hierbij zijn zowel het
noordelijke als het zuidelijke deelgebied van de Gentbrugse Meersen belangrijk. Het is dus van groot
belang om alle deelgebieden van de Scheldevallei avifaunistisch én landschappelijk als een entiteit te be
schouwen.

Voor efficiënte vogelbescherming is naast een voldoende groot aaneengesloten habitat ook rust
vereist. De uitgestrektheid van het gebied, de aanwezigheid van water en de relatieve rust die er heerst
zijn dan ook de grootste troeven op avifaunistisch vlak. Indien men enkel avifaunistisch belang in
aanschouwen neemt, is het best de toegankelijkheid te beperken tot de rand van het gebied en
uitgestrekte kernzones van alle verstoring te vrijwaren.

De grote aantallen steltlopers en eendachtigen in natuurgebieden als de Bourgoyen zijn enerzijds te
danken aan een aangepast beheer, zoals de waterpeilbeheersing en het graasbeheer, maar anderzijds ook
aan een concentratie-effect. Door een schrijnend gebrek aan bijkomende pleisterplaatsen worden grotere
concentraties dan ooit in natuurgebieden vastgesteld. Natuurlijke pleisterplaatsen, zoals drassige
weilanden, zijn al te schaars geworden, en herstel van vroegere biotopen is dus noodzakelijk voor het
behoud. Ook onderhoud van bestaande en ontwikkeling van nieuwe kleine landschapselementen
(bomenrijen, sloten, poeltjes, ...) en ruigtes zijn voor een aantal soorten van belang (vb. Steenuil, Wulp,
Kuifeend, Roodborsttapuit). .

Het terug openmaken van de oude Scheldemeander zou waarschijnlijk weinig positieve effecten
hebben op de vogelstand: de ongunstige verhouding oppervlakte/omtrek en de aantrekkingskracht van
open water op recreanten zou vermoedelijk voor een biotoop met weinig rustzones zorgen.
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2.6.2 / Zoogdieren

BESCHRUVING

Aangezien er geen gerichte inventarisatie gebeurd is, werden gegevens over het voorkomen van
zoogdieren in de Gentbrugse meersen enkel bekomen door de waarnemingen tijdens het veldwerk.
Enkel het Konijn (Oryctolagus cuniculus) en de Haas (Lepus europaeus) zullen hier bijgevolg
besproken worden.

Het Konijn is in Vlaanderen een van de algemeenste zoogdiersoorten, en komt ook in de
Gentbrugse meersen verspreid voor.

De Haas wordt in West-Europa vooral aangetroffen in open en halfopen cultuurland, met een
voorkeur voor kleinschalige gebieden; ruige slootkanten en heggen zijn nodig als schuilplaatsen.
(Broekhuizen 1992). In België komt de haas algemeen voor, maar in veel kleinere aantallen dan het
Konijn, en plaatselijk kan de soort sterk achteruitgaan (Criel et al 1994). In het centraal deel leeft een
hazenpopulatie van minimum 6 volwassen dieren (tellingen veldwerk). Het voortbestaan van deze
populatie kan bedreigd zijn wegens de beperkte rnigratiemogelijkheden, wat inteelt teweegbrengt.
Hazen zijn in staat om autosnelwegen en rivieren over te steken, maar om genetische uitwisseling
mogelijk te maken moeten er andere populaties binnen een straal van 5 km zijn (Broekhuizen 1992).
Het is niet bekend of andere hazenpopulaties voorkomen op minder dan 5 km afstand. In de
Bourgoyen wordt het probleem van genetische uitwisseling opgelost door jonge hazen te vangen en
deze uit te wisselen met hazen uit de Latemse meersen.

2.6.3 IBesluit

Enkel over vogels en de aanwezige hazenpopulatie zijn gegevens ter beschikking. De huidige
avifaunistische waarde is niet bijzonder groot in vergelijking met andere meersengebieden, maar de
potenties bij aangepast beheer zijn vrij groot, zeker gelet op de historische gegevens over het gebied.
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2.7 IRelicten en kleine landschapselementen

2.7.1 / Inleiding

BESCHRUVING

Relicten kunnen van velerlei aard zijn: historisch gebouwen, oude landwegen, grensmarkeringen,
bomen met wegwijzerfunctie, ijskelders, ... Ook kleine landschapselementen zijn landschappelijk
belangrijk en hebben vaak een hoge natuurbehoudswaarde.

2.7.2/Gegevensverwerving

De historische relicten behorend tot de eerste groep zijn grotendeels beschreven in het onderzoek
van het ontwikkelingsplan (Citec, 1995). Bijkomende informatie werd verzameld via de heemkundige
studie.

Bij de topografische opmeting werden alle kleine landschapselementen ingemeten, zodat enkel het
type en de soort nog bepaald moesten worden op het terrein. Bijkomende kenmerken zoals het
toegepaste beheer, hoge landschappelijke of recreatieve waarde werden eveneens genoteerd.
Aangezien het veldwerk in april werd uitgevoerd, werden de verschillende wilgensoorten niet
onderscheiden bij het determineren. Een tweede determinatieronde zou te veel tijd in beslag nemen.
Tijdens het overige veldwerk werd occasioneel genoteerd welke soorten voorkomen. Aangezien naast
een kolonisatie door de wilgen uit het studiegebied ook kolonisatie vanaf de Scheldedijk en -oevers te
verwachten is, is het tevens onmogelijk om een goed beeld te krijgen van de potentieel verspreidbare
soorten.

2. 7.3 / Gegevensverwerking

Er werd voor gekozen om niet met de terminologie van de Biologische Waarderingskaart (BWK)
te werken omdat ze te generaliserend is. De gebruikte klassen zijn wel eenvoudig om te zetten naar de
BWK-indeling indien dit gewenst zou zijn.

Bij het opmaken van een kaart was het noodzakelijk om de puntvormige, lijnvormige en vlakke
elementen op te splitsen. Wateroppervlaktes werden behandeld bij het hydrografisch netwerk, doch de
waardevolle wateroppervlaktes worden ook op de kaart met de te beschermen elementen aangeduid.

Op RELICTEN EN KLE'Skaart 1 worden de kleine landschapselementen weergegeven
naargelang type (boom, struik, rietkraag, struweel, ... ).

RELICTENEN KLE'S kaart 1: kleine landscltapselementen per type

RELICTEN EN KLE' S kaart 2 schetst een globaal beeld van de boo'1lSoorten van de punt- en
lijnvormige elementen; enkel de belangrijkste soorten (in volgorde in de legende weergegeven)
worden aangegeven omdat de kaart anders te moeilijk te interpreteren is. De bosjes en groepen bomen
zijn te heterogeen samengesteld om daarvan een overzicht te kunnen geven. Eveneens wordt
aangeduid welke elementen het typische knotbeheer ondergaan (of ondergingen). Zoals hierboven
vermeld, werd geen onderscheid gemaakt tussen de diverse wilgensoorten. Soorten die zeker
voorkomen zijn Boswilg (Sa/ix caprea), Schietwilg (s. a/ba) en Salix x rubens (kruising tussen
Kraakwilg en Schietwilg).

Een lijst van alle voorkomende boom- en struiksoorten wordt gegeven in RELICTEN EN KLE'S
tabel 1. De derde kolom van deze tabel geeft de afkortingen weer die gebruikt worden in de
attributentabel van de digitale kaart. Er komen 36 wilde soorten voor (de overige zijn gegroepeerd
onder de noemers 'tuin' en 'fruit') waarvan er 16 als streekeigen beschouwd kunnen worden.

RELICTENEN ...J(LE'S küurt 2: punt- en lijnvormige kleine landschapselementen per boomsoort
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Op RELICTEN EN KLE'Skaart 3 worden alle historische relicten en die kleine
landschapselementen, die wegens esthetische, recreatieve, historische of natuurbehoudsredenen
bijzonder waardevol zijn, aangeduid.

RELICTEN EN KLE'S kaart 3: overzicht bijzonder waardevolle relicten en kleine
landschapselementen

RELICTEN EN KLE'S tabel 1: soortenlijst kleine landschapselementen met aanduiding van
streekeigen karakter (* =soorten die niet streekeigen zijn in het alluvium maar wel erbuiten, - =werd
. ed' dd' t ')met tot op soort ge etermmeer us met van oepassmg,
wetenschappelijke naam Nederlandse naam streekeigen? afkorting
Acer SP. Esdoorn nee Ac
Acer campestre Veldesdoorn nee Ac camp
Aesculus hippocastanum Paardekastanje nee Ri
Alnus glutinosa Zwarte els ja Al
Betuia pendula Ruwe berk ja B
Caroinus betulus Haagbeuk: * Car
Castanea sativa Tamme kastanje nee Cas
Corylus avellana Hazelaar ia Cor
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn ja Cra
Fagus svlvatica Beuk * F
Fraxinus excelsior Gewone es ia Fr
Frangula alnus Sporkehout ia Frang a
TIex aquifolium Hulst * TI
Juglans regia Notelaar nee Ju
Larix sP. Lork nee Larix
Ligustrurn ovalifolium Haagliguster nee Lig
Populus sp. Populier nee P
Populus tremuia Ratelpopulier ja Ptrem
Picea abies Fiinspar nee Picea
Pinus svlvestris Grove den nee Pin
Platanus sP. Plataan nee PI
Prunus avium Boskers ja Pr
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers nee Pr serotina
Prunus spinosa Sleedoorn ia Pr spinosa
Quercus robur Zomereik ja Q
Ribes rubrum Aalbes nee AALBES
Robinia pseudoacacia Robinia nee Rob
Rosa sP. Roos - Rosa
Rubus sp. Braam - Ru
Salix sp. wilg sp. - S
Sambucus nigra Vlier ja Sa
Sorbus aucuparia Lijsterbes ja Sor
Taxus baccata Taxus nee Tax
Tilia sp. Linde - Ti
UImus sp. Olm - UI
Viburnum opulus Gelderse roos ja Vib

De bijkomende gegevens over beheer, soortensamenstelling en vorm zijn enkel te raadplegen op de
digitale versie van de kaart.
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2. 7.4 / Bespreking

BESCHRIJVING

Naast enkele rietkragen zijn de om natuurbehoudsredenen meest waardevolle kleine
landschapselementen (park)bossen, boonuijen, hagen, boomgaarden en alleenstaande bomen. Een
aantal bomenrijen, alleenstaande bomen en (park)bossen zijn ook landschappelijk en recreatief
(speelbomen voor kinderen) van belang. Er komen 16 streekeigen boomsoorten voor, die weliswaar
hoofdzakelijk aangeplant zijn. Op een aantal percelen doet zich echter reeds spontane verbossing voor.

De historische relicten bestaan uit gebouwen, ijskelders, wegels, een veldoven en de dreven en de
kasseiweg in de buurt van het Koningsdonkkasteel.

2.7.5 / Besluit

De kleine landschapselementen zijn veelal geconcentreerd in de zones aansluitend bij de
bebouwing. Een aantal waardevolle hagen en bomenrijen zijn vermeldenswaard naast de parken en
boszones. Het aantal historische relicten is vrij beperkt; allen kunnen zonder problemen behouden
worden bij natuurontwikkeling.
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2.8 IHeemkundige studie

2.8.1 fInleiding

BESCHRIJVING

In het ontwikkelingsplan Gentbrugse meersen wordt kort de historische evolutie van het landschap
en het bodemgebruik besproken (deelrapport I, hoofdstuk 4). Dit thema is een aanvulling daarop, en
belicht enkel de volgende aspecten:

• de getuigenis van een buurtbewoner;
• bodemgebruik en landschap;
• de baksteennijverheid.

Om meer te weten te komen over de activiteiten van de steenbakkerij (waar werd precies
ontgonnen, wat gebeurde met het slechte materiaal?) werd een poging ondernomen om een vroegere
werknemer als gesprekspartner te vinden. Dit lukte niet, zodat de gegevens hieromtrent zeer beperkt
blijven.

Voor het uitvoeren van deze studie werd gebruik gemaakt van de gegevens aanwezig in het archief
van de Heemkundig Kring Land Van Rode - afdeling Gentbrugge.

2.8.2 fGetuigenis

Uit gesprekken met Gabriël De Sante, sedert 1956 landbouwer in Gentbrugge en woonachtig in de
Oude Scheldeweg 3, kon heel wat informatie omtrent het vroegere grondgebruik en de stortpraktijken
van het studiegebied verzameld worden. Delen van het onderdeel 'Actualisering bodemkaart' van het
thema Bodem zijn hierop gebaseerd. In de volgende paragraaf staat een volledige weergave van de
informatie.

Eind 19"e eeuw
De grond die vrijkwam bij het graven van de nieuwe Scheldebocht werd grotendeels afgevoerd met

scheepjes om o.a. tot bakstenen verwerkt te worden. De enige percelen in het gebied die opgehoogd
zijn met deze grond zijn de percelen 141s en 141t.

Dejaren 1930-1940
De Sante weet door zijn gesprekken met de vorige boer van dat hof (Burms; het hof wordt nog

steeds 't hof van Burms genoemd) ook veel over landbouwgebruiken van de jaren '30 en '40. Zo
beweert hij dat het 'eiland' gelegen tussen de oude Scheldemeander en de huidige loop van de Schelde
één groot weidengebied was. Het was eigendom van Dhr. Van Oostende, en de boeren uit de omtrek
(waarvan nog velen uit Heusden, aangezien het gebied vroeger tot deze gemeente behoorde) pachtten,
de grond van hem. Aan het einde van de Oude Scheldeweg was er een veer waarmee de boeren naar
hun land kwamen om te hooien. De oude Scheldemeander was toen nog volledig open, zodat de enige
plaatsen waarlangs het 'eiland' bereikbaar was, de overgangen op de Scheldedijk waren. De weiden
werden elke winter bevloeid met Scheldewater, dat via houten sluizen in de Scheldedijk binnengelaten
werd. Deze sluizen zijn vernietigd bij het verbreden van de Scheldedijk en het aanleggen van de
autosnelweg. In de weiden was een heel systeem met grachtjes en grachten aangelegd om de
overstroming en afwatering te verzekeren. Het grachtenstelsel in het oosten van het noordelijk en
centraal deel zou daar een restant van zijn. Soms werden de sluizen ook in de zomer opengezet om de
koeien van drinkwater te voorzien (er waren geen waterwinputten geboord). Aan weerszijden van de
meander lag een dijkje (de huidige wegen erlangs) om het achterliggende land te beschermen tegen
overstromingen; daar stonden woningen en werden ook akkers bewerkt. Die zones zijn dan ook nooit
bevloeid geweest. Het einde van het vloeiweidensysteem valt waarschijnlijk samen met het begin van
de stortpraktijken.
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Dejaren 1950-1960
In deze periode ontdekte men de niet landbouwkundige mogelijkheden van het gebied: ontzanden

en terug ophogen met afval. Dhr. Irnpens, de bedrijfsleider van de ontginningsmaatschappij, mocht
gratis de gronden ontzanden als hij het werk betaalde en ervoor zorgde dat het geheel terug afgedekt
werd. Hij ging dan ook als volgt te werk: de bouwvoor werd afgegraven en opzij gelegd, het zand
werd ontgonnen, de put dichtgegooid met afval en bovenop opnieuw de bouwvoor. Meestal is het zo
dat laaggelegen gebieden niet ontzand zijn en hoger gelegen delen wel; deze contradictie wordt
veroorzaakt door de stortingen die met het ontzanden gepaard gingen.

Voor de stortingen werden de eigenaars betaald. Dhr. Raman organiseerde de stortin1!en
grotendeels. Tijdens de periode dat ergens gestort werd, brandde men voortdurend het afval op, om
zoveel mogelijk afval op een beperkte oppervlakte kwijt le kunnen omdat men per oppervlakte
eenheid betaalde. Er hing dus voortdurend een dichte rook in de omgeving, en men is dan ook moeten
stoppen met deze praktijk bij de aanleg van de autosnelweg Garen '70). Een groot deel van de oude
Schelde -vanaf de korfbalclub tot onder de autosnelweg- is dichtgestort door Arbed, dat de eigenaar
zou geweest zijn van die "gronden", alhoewel dat eigenaarschap soms betwist wordt. Op perceel
8001/2 zou ook veel koper afgebrand zijn. Aan het begin van het perceel zou ook een nachtelijke
storting gebeurd zijn, waarvan dus vermoed kan worden dat het om zwaar vervuilend afval gaat dat
niet vergund was. Naast de afvalstoffen uit de Arbedfabriek en het huishoudelijk afval van de
gemeentes Gentbrugge, Melle, Heusden en Oostakker (ten zuiden van de autosnelweg ook van de stad
Gent) werd ook veel papierafval, resten van bananenbomen uit Parijs en bouwafval (afbraak van
enkele bruggen, elk stuk woog 5 ton, en puin van het platgebombardeerde rangeerstation van
Merelbeke) gestort.

De eigenaars en gebruikers werd beloofd dat het terrein achteraf degelijk geëffend en afgedekt zou
worden. Aangezien er echter vrij veel organische afvalstoffen gestort waren -ondanks het verbranden
verzakten de meeste gronden achteraf, zodat het huidige microreliëf ontstaan is. De afdeklaag was
meestal ook zeer dun; 10 cm dikte wordt aangetroffen. Na het opstorten bleef het gebied versnipperd
in de handen van kleine eigenaars, en werd het gebruik -zoals het nog steeds is- eerder recreatief
(hobbyveehouderij) dan landbouwkundig.

Dejaren 1990
Verscheidene eigenaars hoogden hun perceel op met bouwafval of grond. Op perceel 474a, op het

einde van de Boswachtersstraat, blijken vreemde praktijken uitgeoefend te zijn. Er woonde een
ijzerhandelaar die veel afval recupereerde. Er zouden o.a. veel autobanden verbrand zijn waarbij het
terrein bezaaid zou zijn met metalen resten. Het huis werd onlangs gesloopt.

2.8.3 / Bodemgebruik en landschap

Periode 1758-1835
Deze tekst is gebaseerd op het werk van Van Halter (1984). De gegevens die hierna vermeld

worden zijn berekend op basis van het grondgebied van Gentbrugge voor het rechttrekken van de
Schelde. De belangrijkste alluviale zones (tussen de oude Scheldemeander en de toenmalige Schelde,
op grondgebied van Heusden) worden hier dus buiten beschouwing gelaten. Er kan wel gesteld
worden dat deze zones volledig als hooiland gebruikt werden.

In 1758 wordt geschat dat 55.3% van de oppervlakte als akker gebruikt werd. Het beperkte
graslandareaal (15%) wordt hoofdzakelijk ingenomen door hooiland: enkel langsheen de toenmalige
Rietgracht en ter hoogte van de huidige Hoogoeverstraat waren weilanden gelegen.

In 1835 zou reeds 70% '.·~n h t bodemgebruik akker geweest zijn. Enkel de natste graslanden langs
de Schelde zijn niet tot akkerland getransformeerd, zodat van de graslanden uit 1758 enkel de
hooilanden resteren (10%). Ook de belangrijkste boszones moesten plaats ruimen voor akkerland:
enkele perceeltjes en enkele boswallen (akkers omzoomd met bosrand) blijven over.
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Uit de Ferrariskaart blijkt dat het landschap in Gentbrugge een sterk gesloten karakter had. Met
uitzondering van de alluviale gebieden kwamen overal levende afsluitingen voor, dus ook op de
kouters. Van echte kouters was in de gehele periode enkel sprake op de Meulecauter (nu opgenomen
in woongebied) en de Cauter (in het noordoosten van het studiegebied). De laatste gevormd door drie
kleinere droge zandkopjes die van elkaar gescheiden zijn door slecht gedraineerde gronden, zodat er
geen sprake was van één groot akkercomplex met open field kenmerken. Hieruit kan wel besloten
worden dat deze zandgronden oud bouwland vertegenwoordigen; dit wordt weerspiegeld in de
profielontwikkeling van deze bodems, zijnde sol bruns (symbool b).

Enkele besluiten kunnen uit deze gegevens getrokken worden. De akkers in het noordoosten van
het studiegebied zijn oud bouwland en enkel de hooilanden langsheen de Schelde kunnen als
permanente graslanden beschouwd worden. De vallei had een open karakter, terwijl de hoger gelegen
gronden afgezoomd waren door levende afsluitingen.

Dejaren 1930-1940
Uit de informatie die verschaft werd door Dhr. De Sante blijkt dat het gebied vroeger gebruikt werd

als vloeiweide. Deze praktijk was typisch voor de binnen- en soms ook buitendijkse gebieden, waarbij
Scheldewater of afvloeiwater van hoger gelegen gronden gebruikt werd om de weiden te bevloeien.
Het gebied is niet vermeld in Vanallemeersch et al. (in voorbereiding) omtrent de verspreiding en de
gebruiken in vloeiweiden, en ook andere historische bronnen maken hiervan geen vermelding;
algemeen kan gezegd worden dat er weinig geweten is over het precieze bodemgebruik van deze zone.
In Vanallemeersch et al. (in voorbereiding) wordt gesteld dat niet alleen vanuit cultuurhistorisch
oogpunt, maar ook omwille van de natuurbehoudsaspecten, herstel van het bevloeiingsproces in
combinatie met natuurvriendelijke landbouw aan te bevelen is.

Dejaren 1950
In de tekst van het voorontwerp van het APA (anoniem 1951) worden de landschapsvormen kort

beschreven, en wel in volgende bewoordingen.
"In het landschap komt het voorstadskarakter van Gentbrugge het sprekendst naar voor. Terwijl het

westelijk en noordwestelijk deel, de bebouwde zone dus, aansluit bij het grote complex der bebouwing
van het Gentse, bieden de oostelijke en zuidelijke delen een volkomen landelijk aspect.... In het
landelijke deel zijn enige aantrekkelijke uitzichtspunten te vinden, vooral waar de zone van parken en
hovingen als achtergrond fungeert. De meer oostelijke helft van het grondgebied vertoont een
landschap dat, daar het uiterst vlak is, een lage en zeer verre horizon heeft. Hier draagt ook de eerder
geringe densiteit der beplanting het hare toe bij. Het geheel herinnert op sommige plaatsen, bvb. in het
gebied omsloten door de oude Scheldearm, aan een polderlandschap."

Deze tekst toont vooral aan dat het open karakter van de Scheldevallei primeerde.

Dejaren 1960
Ter vergelijking met de huidige vegetatie kan het volgende overzicht van de graslandbeoordeling

(Grypdonck 1966) interessant zijn. In het boek wordt een opsplitsing gemaakt tussen graas- en
hooiland: wegens de omschrijvingen in andere bronnen (o.a. Callebaut 1999) wordt er vanuit gegaan
dat het grootste deel van het grasland in de Gentbrugse meersen gebruikt werd als hooiland.

Alle graslanden in het zuidelijk deel worden geklasseerd als 'goed grasland, matig nat'. De
floristische samenstelling zou er gemiddeld als volgt uit zien: grote bezetting met Engels raaigras,
Beemdlangbloem. Timotee, Vossenstaart, overige kensoorten Fiorin, Zachte dravik, Witbol, Kweek,
Ruw beemdgras, Scherpe boterbloem, Pinksterbloem en Trosdravik.

De weiden in het zuiden van het noordelijk deel worden omschreven als 'matig goed grasland, nat'.
De typering van deze graslanden is als volgt: minder rijk aan Beemdlangbloem. Timotee en Engels
raaigras, kensoorten Fiorin, Witbol, Kweek, Kropaar, Zachte dravik, Ruw beemdgras, Veldbeemdgras,
Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Hondsdraf, Bereklauw, Vossenstaart, Trosdravik,
Pinksterbloem, Knoopkruid, Zenegroen en Echte koekoeksbloem.
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2.8.4 / De baksteennijverheid

BESCHRINING

De huidige restanten van de baksteennijverheid zijn de afgegraven gronden en de laatste veldoven.
Deze oven is gewoon een stapel bakstenen, die na het bakken blijven liggen is. Zo'n veldoven was
vaak een éénrnalig iets, zodat aangenomen kan worden dat het hier één van de laatste veldovens
betreft.

Het winnen van klei en het bouwen van veldovens als industriële activiteit (zij het op kleine schaal)
startte waarschijnlijk in het interbellum (1914-1940) en ging door tot eind de jaren vijftig; toen werd
de concurrentie met de Boornse baksteenindustrie te zwaar. Het gebied was trouwens volledig
uitgebakken.
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2.9 IBesluiten

2.9.1 fTopografie

TOPOGRAFIE kaart 2:
gemiddelde hoogteligging percelen - hoogtepunten woonwijken

BESCHRUVING

HOOGTELIGGING PERCELEN
Algemeen
De oorspronkelijke topografie van het gebied wordt in grote lijnen bepaald door de loop van de

Schelde en de waterlopen die erin uitmonden. Door de perceelsgewijze afgravingen en ophogingen
met allerhande afvalstoffen werd de oorspronkelijk topografie vervormd en verkreeg het terrein een
geaccidenteerd uitzicht. De gemiddelde hoogte van de percelen varieert tussen 4,4 m en 7,6 rn, met
een gemiddelde van 5,7 m.

Deel binnen oude meander
De hoogteligging van deze vroegere Scheldemeersen varieert tussen 4,4 m en 6,4 m, met een

gemiddelde van 5,2 m. Het gebied ligt in vergelijking met het huidige gemiddelde hoogwater van de
Zeeschelde (5 m) vrij hoog. Enkel de meest oostelijke zone van dit gebied is als aaneengesloten zone
lager gelegen dan het gemiddelde hoogwater. In het noordelijk deel zijn een aantal percelen sterk
opgehoogd.

Rest gebied
De hoogteligging in het noordelijk deel is globaal hoger langs de woonwijken. Verspreid gelegen

zijn een aantallaaggelegen percelen. De westelijke uitloper van het gebied langs de snelweg is
hooggelegen. De zone tussen het Dienstencentrum en de wijk rond de E. Van Swedenlaan is onder
invloed van de Rietgracht vrij laag gelegen. Ook de meest zuidelijke percelen hebben een lage ligging.
De zone ten zuiden van de Rietgracht en ten oosten van de Koningdonkstraat is het hoogst gelegen
deel van het gebied, met als maximum het Koningsdonkstort en de aangrenzende stortplaatsen.

HOOGTEPUNTEN WOONWIJKEN

Algemeen
In de wijken zijn enkel hoogtemetingen van straten en vloerpeilen bekend. Met deze gegevens is

het onmogelijk om de laagst gelegen punten (zoals tuinen) in te schatten, noch qua ligging noch qua
hoogte.

Noordelijk deel
De hoogteligging van de straten van de wijk ten zuiden van de Gentbruggekouter en de wijk Ten

Bosch varieert tussen 5,8 men 6,7 m. De hoogteligging neemt (volgens deze beperkte metingen) af
naar het centrum van Gentbrugge toe. De laagste gemeten hoogte ligt hoger dan de laagste gemiddelde
hoogte van de aangrenzende percelen, zodat de hoogteligging van de straten van de wijken hoger is
dan die van het studiegebied.

Zuidelijk deel
De hoogteligging van de straten en vloerpeilen varieert van 5,1 m tot 6,3 Dl, en neemt af van het

oosten naar het westen. De gemiddelde hoogteligging is 5,6 m (± 0,2 m). Het verschil in hoogteligging
tussen wijk en omgeving is geringer dan in het noordelijk deel.
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2.9.2 / Hydrografie

BESCHRIJVING

HYDROGRAFIE kaart 1:
waterlopen met aanduiding watervoerend karakter - klepsluizen en pompgemaal 

afwateringsgebieden (stippellijnen bij onduidelijkheid) - tijdelijke en permanente wateroppervlakken

WATERLOPEN
Algemeen:
Slechts in enkele gevallen is er sprake van watervoerende grachten; de rest ontwatert enkel

plaatselijk. In de praktijk bleek het niet haalbaar om alle stroomrichtingen te bepalen. Het is
aannemelijk dat de stroomrichting in een groot deel van de grachten afhankelijk is van het
waterregirne: in de zomer draineren, in de winter worden de omringende gronden bevloeid (door
beperkte afwatering). De afwatering van het gebied gebeurt via één pompgemaal (monding Rietgracht
in de Zeeschelde), waar momenteel een waterstand van 4m TAW nagestreefd wordt, en vijf
klepsluizen, waarbij de afwatering slechts gebeurt bij voldoende lage waterstanden in de Zeeschelde.
Er kunnen zeven hydrografische bekkens afgebakend worden in het gebied: vijf in het noordelijk deel
en twee in de rest van het gebied. De grenslijnen van de bekkens zijn evenwel niet altijd even
duidelijk. De Rietgracht is momenteel de open riool van Gentbrugge; na aansluiting van de riolering
op het waterzuiveringstation in Destelbergen zal dit veranderen, alhoewel voorlopig een
overstortfunctie voorzien blijft.

Noordelijk deel:
Het hydrografisch netwerk is in het noordelijk deel beperkt tot een vijftal belangrijke grachten.

Voor het gebied binnen de oude meander ter hoogte van de volkstuintjes is het onduidelijk hoe de
afwatering gebeurt. Het noordelijk deel watert af via drie klepsluizen, zodat het gebied grotendeels
gravitair loost. Enkel de afwateringsgracht van het noordelijk deel van het snelwegcomplex, en
eventueel de afwatering van de zone binnen de oude meander, mondt uit in de Rietgracht.

Centraal deel:
In het gebied tussen de autosnelweg en de Rietgracht is een uitgebreid grachtenstelsel aanwezig,

dat echter bijna uitsluitend bestaat uit slootjes die in de zomer droogvallen en die dus enkel in de
winter een afwaterende functie vervullen. Dit systeem is, samen met enkele slootjes in het oosten van
het noordelijk deel, vermoedelijk een restant van het vroegere vloeiweidensysteem. De grachten
draineren hoofdzakelijk via de Rietgracht; de waterstand wordt er dus bijna volledig gecontroleerd
door het pompgemaal.

Zuidelijk deel:
Het deel ten zuiden van de Rietgracht heeft een minder dicht hydrografische netwerk, vergelijkbaar

met de dichtheid in het noordelijk deel. De onzekerheid over de waterscheidingslijn tussen het
afwateringsgebied van de Rietgracht en dat van de waterloop S194 ten zuiden van het studiegebied
(klepsluis ter hoogte van Heusdenbrug) is groot. Het meest zuidelijke deel van het gebied watert af via
de kleine waterloop S194 die gravitair loost in de Zeeschelde. Wegens problemen met waterlast in een
woonwijk verder stroomopwaarts deze waterloop is er momenteel overleg over de aanleg van een
pompgemaal. De afwateringsgracht van het zuidelijk deel van het snelwegcomplex is voorzien van een
eigen klepsluis.

WATEROPPERVLAKKEN
Als permanente wateroppervlakken in het gebied zijn slechts de parkvijvers en twee poeltjes

aanwezig. De tijdelijke wateroppervlakken zijn het resultaat van de opmetingen in februari 1999 (zeer
natte periode), zodat de kaart een idee geeft van welke oppervlakten er maximaal onder water komen
te staan bij het huidige regime. De oevers van de meeste waterlopen zijn ook overstrorningsgevoelig
(en stonden bij de opmeting dan ook meestal onder water), doch werden niet aangeduid op deze kaart.

HYDROGRAFIE kaart 2:
waterlopen - permanente wateroppervlakken - oversrroJlnngsoppervlakte bij dijkverwijdering voor

4 verschillende gemiddelde getijwaarden (volgens dalende hoogte: springtij, hoog tij winter, hoog tij
zomer, dood tij) .
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De simulatie van gemiddeld springtij bij dijkverwijdering geeft de maximaal overstroombare
oppervlakte van het gebied weer; andere inrichtingsmaatregelen dan dijkverwijdering kunnen de
oppervlakte enkel beperken. Deze oppervlakte is 34.4 ha, waarvan 12.8 ha onrechtstreeks (via
eventuele opstuwing van de waterlopen). Het is niet zeker of deze laatstgenoemde gebieden effectief
onder water zullen komen.

2.9.3/Bodem

BODEM kaart 3
textuur bodemkaart - textuur bodemstalen

CONTROLE BODEMKAART: CLASSIFICATIE ONGESTOORDE GRONDEN
Algemeen
De alluviale gebieden langs de Schelde en de Rietgracht zijn volgens de bodemkaart volledig

bedekt met kleibodems, maar de staalname toont aan dat er hoofdzakelijk zandleem- en licht
zandleemgronden aanwezig zijn. Deze vaststelling impliceert dat bij het inrichten van een
overstromingsgebied rekening moet gehouden worden met het doorlatende karakter van de
ondergrond. De overige afwijkingen betreffen de aanwezigheid van slibgronden (staal 36), en het
voorkomen van zandigere of minder zandige texturen dan aangegeven op de bodemkaart. De
opduiking van licht zandleem in het zuiden blijkt overwegend een minder grove textuur te hebben.
Tenslotte zijn er nog een aantal stalen waarbij de textuur grover is dan de bodemkaart weergeeft,
waarbij het vooral over leemgronden gaat die bij de controle licht zandleem bleken te zijn.

Noordelijk deel
Er zijn weinig stalen waarbij de bepaalde textuur klopt met die van de bodemkaart. In zes gevallen

gaat het om verstoorde bodem, waarvan één met slib. In de zone rond de sportterreinen zijn de
verschuivingen waarschijnlijk te wijten aan foute afbakeningen van de zones op de bodemkaart; de
textuur sluit wel aan bij de aangrenzende zone. Binnen de oude Scheldemeander is de textuur van de
bodemkaart zwaarder dan de stalen aangeven: klei en zandleem komen niet voor, wellicht zandleem.

Centraal deel
Hier zijn de verschuivingen het opvallendst; de textuur van alle stalen is lichter dan op de

bodemkaart aangegeven wordt.

Zuidelijk deel
De afwijkingen zijn hier minder groot, behalve dat ook hier de zones die op de bodemkaart als klei

aangeduid zijn van een lichtere textuur blijken te zijn, behalve staal 108. Eén staal bevatte slib, en
verschuivingen tussen zandleem en licht zandleem doen zich ook voor.

BODEM kaart 8
ophogingen volgens de heemkundige studie met aanduiding van de gebruikte materialen
BODEM kaart 9
nieuwe verstoringen
BODEM kaart 11
volledig overzicht van de verstoorde gronden

ACTUALISERING BODEMKAART' OPGEHOOGDE GRONDEN EN VERSTORINGEN
Algemeen
De gestorte materialen huisvuil en slib zijn samen goed voor meer dan de helft van de opgehoogde

oppervlakte. .

Verspreid over het hele gebied hebben zich verstoringen voorgedaan. Daarnaast blijkt uit de
verzamelde gegevens dat ook een deel extra verstoorde gronden geïnventariseerd werden. Tevens
geeft het onderzoek extra en geactualiseerde informatie omtrent de percelen die als vergraven
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aangeduid zijn op de bodemkaart. De stelling van Belconsulting dat de categorie vergraven terrein op
de bodemkaart te ruim is weergegeven, gaat dus niet op. In het noordelijk en centraal deel is bijna 70%
van de oppervlakte verstoord, in het zuidelijk deel is dit 41 %.

Noordelijk deel
Allerhande materialen werden gestort; de belangrijkste zijn slib, huisvuil en industrieel afval. In

deze zone werd ophoging veelal voorafgegaan door ontginning van zand.

Centraal deel
De ophogingen zijn hier beperkt gebleven tot drie percelen (BODEM kaart 9). Bijna het volledige

gebied is als verstoord aangegeven: dit is te wijten aan de ontginning van klei.

Zuidelijk deel
In de noordoostelijke hoek bevindt zich een sterke concentratie aan huishoudelijke afvalstorten,

waarvan een deel later opgespoten werd met slib. Een strook van de oude Scheldemeander werd
dichtgestort met ongekend materiaal. De parken in het oosten liggen op verstoorde gronden. De
verstoring in het uiterste zuiden is enerzijds veroorzaakt door afgraving (westelijk perceel), anderzijds
door ophoging (oostelijk perceel).

BODEM kaart 16
verontreinigingsgraad afval- en bodemmonsters
BODEM kaart 17
saneringsurgentie industriële stortplaats - aanduiding staalnamepunten dichtgestorte deel Rietgracht

RISICOANALYSE INDUSTRIËLE STORTPLAA TS
Het afval vertoont een zware verontreiniging door Pb, Zn en Cu. Ni, Cd en As zijn in

verontreinigende concentraties aanwezig. De gevonden concentraties van Hg, Cr en Co duiden op een
aanrijking. De zwaarste verontreiniging situeert zich in de oude Scheldemeander.

In de bodem wordt hetzelfde verontreinigingsbeeld teruggevonden. Ten oosten van de zwaarst
verontreinigde percelen is de bodem weinig verontreinigd doordat er een dikke teellaag aanwezig is.
Soms is ook de bodem van niet bestorte terreinen vervuild; dit is mogelijks te wijten aan contaminatie
tijdens het ophogen van aangrenzende percelen. De pH van de bodemmonsters is voldoende hoog om
uitloging van zware metalen en opname ervan door planten te voorkomen. De buffercapaciteit van de
meest verontreinigde bodems is trouwens hoog, zodat verzuring niet snel zal optreden.

Zowel het oppervlaktewater als het diep en ondiep grondwater vertonen geen verontreiniging met
toxische zware metalen of organische stoffen, wel met Fe, NlL+en organisch materiaal. Waarschijnlijk
is deze deels afkomstig van het afval en deels van de gebruikte meststoffen.

De verontreiniging is dus zeer plaatselijk en beperkt zich tot de stortplaats zelf.
De oude Scheldearm is het zwaarst vervuild, en krijgt dan ook de grootste urgentiescore. De

volkstuintjes krijgen een iets lagere score, en de overige percelen de laagste.

BODEM kaart 18
verontreinigingsgraad van de baggergronden (overgenomen uit Vandecasteele et al. 1999)

RISICOANALYSE SLIBSTORTEN
Noordelijk deel
In het noorden van het studiegebied zijn drie opgespoten zones te onderscheiden langs de

Kouterstag, die een totale oppervlakte van ongeveer 8 ha mnemen. Vermoedelijk werden deze werken
in het begin van de Jaren '60 uitgevoerd. In het noordelijk deel zijn vooral cadmium, chroom, lood en
zink de vervuilers; er is sprake van zwaar verontreinigde sites. Wegens de hoge pH en de grote
buffercapaciteit van de slibgronden is uitloging onwaarschijnlijk. Zekerheid hieromtrent kan verkregen
worden door het uitvoeren van uitlogingstesten. Slecht bij één van de 17 boorpunten werd een
afdeklaag (l0 cm) aangetroffen. De berging gebeuru op een weinig oppervlakte-efficiënte manier: de
verontreiniging werd over een zeer grote oppervlakte u; gesmeerd, waardoor het contactoppervlak
tussen de verontreinigde baggerspecie en de omgeving zeer groot is.
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Zuidelijk deel
Ter hoogte van de Koningsdonkstraat werd één fase van de geplande opspUltmgen op de

huishoudelijke stortplaatsen (Citec 1995) in uitgebreide vorm uitgevoerd in de tweede helft van de
jaren '80; de opgespoten oppervlakte bedraagt 7.4 ha. Er worden gehaltes aan cadmium, chroom,
koper, lood en zink aangetroffen die de saneringsnorm overschrijden; de verontreiniging is zwaarder
dan in het noordelijk deel. Wegens de hoge pH en de grote buffercapaciteit van de slibgronden is
uitloging onwaarschijnlijk. Zekerheid hieromtrent kan verkregen worden door het uitvoeren van
uitlogingstesten. Bij 1 van de 4 punten is een afdeklaag aanwezig, maar van bedenkelijke kwaliteit
(aanwezigheid van glasscherven).

2.9.4 / Hydrologie

De werkelijk hoogste grondwaterstand wordt waarschijnlijk redelijk benaderd door de opmetingen
in maart, en de laatste opmeting in september geeft waarschijnlijk wel een vrij goed beeld van de
laagste grondwaterstanden die voorkomen.

HYDROLOGIE kaart 2-4
geïnterpoleerde minimum, maximum en gemiddelde absolute grondwaterstand (cm TAW) 

stroomrichtingspijlen - snelweg - Rietgracht

STROOMRICHTING
Uit vergelijking van HYDROLOGIE kaarten 2 en 3 blijkt dat de drainerende invloed van de

Schelde en de Rietgracht variëren in de loop van het jaar. In het voorjaar (HYDROLOGIE kaart 3) is
de invloed van de Rietgracht sterker dan in het najaar (HYDROLOGIE kaart 2): de
grondwaterstroming verloopt in het voorjaar meer in de richting van de Rietgracht, in de zomer meer
in de richting van de Schelde. De punten met de laagste grondwaterstand zijn in het voorjaar dan ook
gelegen langs de Rietgracht en in de zomer langs de Schelde. Vermoedelijk zorgt de hogere stand van
het Scheldewater in het voorjaar voor een grotere invloed van de Rietgracht, terwijl de drainerende
werking van beide waterlopen in de zomer vrij gelijkaardig is. De gemiddelde toestand is duidelijk een
intermediaire toestand tussen de voorjaars- en zomersituatie.

De zones die de hoogste grondwaterstanden vertonen doorheen het jaar zijn gelegen aan de randen
van de woonzones. Dit is logisch aangezien het hierbij over hoger gelegen terreinen gaat; onder hoger
gelegen plaatsen vertoont de grondwatertafel een lichte opbolling. Dat deze zones niet drassig zijn
wordt duidelijk bij het vergelijken met HYDROLOGIE kaart 7.

HYDROLOGIE kaart 5
geïnterpoleerde amplitude grondwaterstand (cm) - snelweg - Rietgracht

AMPLITUDE
Op deze kaart is de invloed van de Rietgracht zeer duidelijk; gebieden die het meest onder invloed

staan van de drainerende werking van het vrij constante waterpeil in de Rietgracht vertonen de laagste
amplitude. De hoogste waarden doen zich voor langs de Schelde; in het vroege voorjaar stagneert het
water er, terwijl de Schelde in de zomer voor een· sterke drainage zorgt. De amplitude van de
peilbuizen 36 en 37 is bijzonder groot (tot 2m36); waar dit precies aan te wijten is, is niet duidelijk.
Een mogelijke oorzaak is de hoogteligging van de klepsluis die het gebied rond beide peilbuizen
afwatert; deze is hoger gelegen dan een groot deel van de waterloop, zodat het oppervlaktewater er
stagneert, en daardoor ook de grondwatertafel in de winter zeer hoog ligt. Nochtans zijn het vooral de
lage standen in de zomer die afwijkend zijn. Ter hoogte van het einde van de Gentbruggekouter zou
zich een pomp bevinden; er dient nagegaan te worden of deze de oorzaak is van de lage
grondwaterstanden.

In vergelijking met de meetgegevens uit de Kalkense meersen van de periode augustus 1996
september 1998 blijkt een amplitude van 2m30 bijzonder veel te zijn.

HYDROLOGIE kaart 6-8
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geïnterpoleerde mmunum, maximum en gemiddelde grondwaterdiepte (cm tov maaiveld) 
snelweg - Rietgracht

DRASSIGHEID
Uit de kaarten komt duidelijk een patroon naar voor, dat grotendeels samenvalt met de afbakening

van de oude Scheldemeander; de percelen binnen en rond deze meander zijn gedurende het hele jaar
het meest drassig. Ook de peilbuizen 21 en 38 (Boswachterstraat, niet opgehoogd), 23 (niet opgehoogd
terrein tussen wel opgehoogde) en 45 (laaggelegen deel naast het Koningsdonkstort) vertonen een
ondiepe grondwatertafel. Opvallend droge plekken zijn de zones rond peilbuis 29 (het dichtst bij het
pompgemaal en de Rietgracht gelegen) en rond peilbuis 44 (hoogst gelegen peilbuis). Indien enkel de
gegevens tot mei bekeken worden, blijkt ook rond peilbuis 5 zich een minder drassige zone te
bevinden, wat te verklaren is door de hogere ligging. HYDROLOGIE kaart 6 toont aan dat de
grondwatertafel in bijna het volledige noordelijke deel in de natste periode op maximum een halve
meter diepte zit.

De invloed van de Rietgracht, de ligging van de oude Scheldemeander en de ophogingen komt hier
dus duidelijk tot uiting. Een beter zicht op deze invloeden zou verkregen worden door het opvolgen
van een aantal extra peilbuizen (tussen 23 en 2, tussen 24 en 45, tussen 21 en 44), maar dit is bijna
onmogelijk door de aanwezigheid van opgehoogde terreinen (niet mogelijk om te boren). Het
opmerkelijkste verschijnsel situeert zich opnieuw ter hoogte van de peilbuizen 36 en 37: in het
voorjaar drassig, in de zomer zeer droog (tot 2m50 onder het maaiveld). Het plaatsen van een aantal
extra peilbuizen in de zone, die algemeen slecht bemonsterd is, stelt geen bijzondere problemen en kan
interessante bijkomende informatie opleveren.

HYDROLOGIE grafiek 1-6
verloop grondwatertafel in functie van de plaats voor de verschillende meetdata (legende) - voor

elke reeks een grafiek - hoogteligging meetpunten - aanduiding Rietgracht en Schelde

RUIMTELIJKE VERLOPEN
Voor een goede interpretatie van de ruimtelijke verlopen (HYDROLOGIE grafiek 1 tot 6) is het

belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de afstanden tussen twee peilbuizen op de grafiek niet
overeenkomen met reële afstanden. Deze grafieken tonen net als HYDROLOGIE kaart 2, 3 en 4 de
afwatering naar de Rietgracht en de Schelde. Op HYDROLOGIE grafiek 6 ziet men dat binnen het
verloop langsheen de Schelde de invloed van de Rietgracht duidelijk blijft: de grondwatertafel zit
dieper en de amplitude is kleiner. In HYDROLOGIE grafiek 1 en 2 komt, zoals reeds vermeld,
duidelijk het verschil in amplitude tussen de peilbuizen langs de Rietgracht en die langs de Schelde tot
uiting. HYDROLOGIE grafiek 1 toont eveneens de normale relatie tussen de hoogteligging en de
grondwatertafel aan: op hoger gelegen plaatsen vertoont de grond ....atertafel een opbolling.
HYDROLOGIE grafiek 4 geeft duidelijk weer dat er uitzonderingen bestaan op deze normale relatie.

HYDROLOGIE grafiek 7-12
verloop grondwatertafel in functie van de tijd voor de verschillende peilbuizen (legende) - voor

elke reeks een grafiek

TIJDSREEKSEN
De tijdsreeksen geven in grote lijnen allemaal dezelfde trends weer: algemeen dalende lijnen, met

pieken eind maart en half april en opnieuw een lichte stijging eind mei.
Uit HYDROLOGIE grafiek 8 en 9 blijkt dat de grondwatertafel in peilbuizen 1,2,3 en 24 minder

sterk varieert in functie van de klimatologische omstandIgheden dan elders. Voor peilbuis 24 is dit het
meest uitgesproken het geval; dit verschijnsel is te verklaren door de temperende werking van het
bosje waarin de peilbuis gelegen is. Voor de andere peilbuizen is er geen directe verklaring mogelijk.

Vanaf dat het verloop van peilbuizen 36 en 37 (HYDROLOGIE grafiek 7) sterk begint te dalen,
reageert de grondwatertafel nauwelijks meer op de klimatologische schommelingen. Dit is deels te
wijten aan het feit dat een diepe grondwatertafel iet aangevuld wordt met regenwater. Dit water
wordt namelijk volledig opgenomen door plantenwortel r (Jf opgeslorpt in de dikke bodemlaag die zich
boven de grondwatertafel bevindt. Een diepe grondwatertafel geeft dus automatisch aanleiding tot een
nog dieper grondwatertafel. -
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Naast deze klimatologische schommelingen vallen nog een aantal afwijkende verlopen op.
HYDROLOGIE grafiek 12 toont aan dat het verloop van peilbuizen 44, 45 en 46 serieus afwijkt van
de andere. Periodes die over het algemeen een piek vertonen, zijn voor deze 3 peilbuizen vaak
dalperiodes en omgekeerd. Een verklaring voor dit fenomeen ligt niet voor de hand. Het verloop van
peilbuis 12 (HYDROLOGIE grafiek 11) neemt een zeer lage start, wat te verklaren is door het feit dat
niet alle peilbuizen even snel in evenwicht komen met het omringende grondwater.

De verlopen in peilbuizen 19, 20 (HYDROLOGIE grafiek 7) en 29 (HYDROLOGIE grafiek 8) zijn
vrij vlak, wat te wijten is aan de invloed van de Rietgracht.

Dat het tegengestelde waar is voor peilbuizen 36, 37 (en deels ook voor 42) wordt duidelijk in
HYDROLOGIE grafiek 7, 11 en 12. Deze peilbuizen vertonen vanaf eind april een veel sterker
dalende grondwatertafel dan de rest van de peilbuizen. De echte oorzaak is niet gekend, maar het is in
elk geval opvallend dat het telkens om peilbuizen gaat die dicht bij de Schelde gelegen zijn op het
meest stroomopwaartse deel.

2.9.5 / Vegetatie

Zowel de BWK-indeling als de classificatie volgens Twinspan worden bekeken. Het belangrijkste
verschil tussen beiden is dat Twinspan uitgaat van volledige floristische gegevens, terwijl bij de
BWK-indeling meer wordt afgegaan op het globale uitzicht van de vegetatie.

VEGETATIE kaart 1-5
BWK karteringseenheden en waardering - kartering 1999, 1978-1984, 1994, 1997

KARTERINGSEENHEDEN EN WAARDERING 1999
Algemeen
De percelen die vegetatiekundig het interessantst zijn, liggen op de zandige opduikingen (schrale

vegetaties), in de laagst gelegen delen (vochtindicatoren) en op een aantal opgehoogde terreinen
(soorten die overal in Gent typisch zijn voor opgespoten terreinen). De schrale vegetaties (Ha en Hu)
komen enkel voor op meer ontwikkelde bodemprofielen (c en h). 63.5 ha wordt als waardevol (56 ha)
of zeer waardevol (7.5 ha) aangeduid.

Noordelijk deel
De grote oppervlakte aan biologisch minder waardevolle percelen in deze (natuurgebied)zone valt

op. De belangrijkste waarden worden gevormd door enerzijds vochtige en anderzijds schrale
vegetatietypes. De Hp*-eenheid duidt hier op drie verschillende vegetaties: kamgraslanden (twee
perceeltjes in noorden en HrlHp* en aangrenzend perceel in het oosten), freatofytenvegetaties met
Zilverschoon en russen (laaggelegen percelen in oosten langs de snelweg) en opgehoogde percelen
met Aardbeiklaver (ten noorden van vorig type). De waardevolste percelen zijn Ha en Hu (westen),
Hg* met Aardbeiklaver en Gewone bruneI en Hc (met aangrenzend een perceel met elementen van
rietvegetaties). Andere waardevolle percelen zijn de gazons, ruderale vegetaties en aanplanten. De
aangeduide waardevolle elementen zijn boomrijen.

Centraal deel
Alle percelen met uitzondering van de centraal gelegen akker zijn biologisch waardevol. Het meest

oostelijke deel krijgt deze erkenning omwille van de aanwezigheid van een dicht slotennetwerk. De
aanwezige vegetatie is sterk verarmd, maar de potenties zijn aanwezig. De Hp* zijn vochtige weiden
met Pinksterbloem en Vertakte leeuwentand. De overige percelen zijn voetbalvelden, ruderale
terreinen en ruigte (langs gracht).

Zuidelijk deel
Het waardevolste perceel is een bijna permanent overstroomde weide met restanten van Calthion.

De slootrand van het aangrenzende perceel is te karteren als Hf. De waardevolle percelen zijn Hp*
(omwille van de aanwezigheid van vochtindicatoren), aanplanten, ruigtes, hoogstamboomgaarden en
verbossende ruderale terreinen (Ku+Sz+Kb). Tenslotte bevatten nog een aantal percelen waardevolle
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elementen, namelijk bomenrijen, boomopslag of restanten van natte ruigte (Hf) of
dotterbloemhooiland (He).

VERGELIJKING MET DE VROEGERE BWK-KAARTEN
Een deel van de verschillen tussen de kaarten heeft te maken met schaalverschillen. Bij kartering

1978-1984 werden percelen gegroepeerd en gekarteerd als complexen, bij kartering 1994 werd ook
niet op perceelsniveau gewerkt, bij kartering 1997 werd de huidige percelering gevolgd, en kartering
1999 terwijl bij de recentste herziening ook opsplitsing binnen perceelsniveau gebeurde. De
gedetailleerdere kartering van 1999 heeft veelal opwaardering tot gevolg. Door deze schaalverschillen
werden bijvoorbeeld de schrale vegetaties (struisgrasvegetatie op zure bodem) over het hoofd gezien.

Verdwijnen van waardevolle vegetaties kan een andere oorzaak zijn van de verschillen. Zo werd de
huidige akker- en boomkwekerijzone in het zuidelijk de 1 in 1978-1984 aangeduid als mesofiel
hooiland; in de oostelijke zone van het centraal deel werden vroeger elementen van grote zeggen
vegetaties gekarteerd, terwijl deze waardevolle elementen in de huidige situatie volledig verdwenen
zijn. Voor een groot deel van de wijzigingen is niet duidelijk welke reden aan de basis van het verschil
ligt.

VEGETATIE kaart 6
overzicht vegetatietypes volgens Twinspan

Algemeen
Slechts een klein aandeel van de weilanden heeft een rijke vegetatie: volgens de Twinspanopdeling

kunnen types 3, 5, 8, 9 en 10 als botanisch interessant beschouwd worden (in totaal 28 ha). De
interessantste Twinspantypes zijn vooral in het noordelijk deel geconcentreerd. De oppervlakte
waarover de types voorkomen, neemt als volgt af: 6 (intensieve weilanden), 4 (soortenarme
graslanden), 8 (extensieve weilanden), Î (soortenarme intensieve weilanden), 2 (ruderalen), 9
(grondwaterafhankelijke weilanden), 5 (schrale graslanden), 1 (intensieve hooilanden), 10
(inundatiezones), 3 (slootoevers).
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2.9.6/Fauna

FAUNA kaart 1
belangrijkste broed- en pleistergebieden voor de verschillende vogelgroepen

BESCHRIJVING

Algemeen
De Gentbrugse meersen zijn op drie vlakken belangrijk voor de avifauna: als broedgebied, als

doortrek- en overwinteringsgebied en als fourageerbied. De belangrijkste broedvogels zijn Patrijs,
Veldleeuwerik, Kievit, Gele Kwikstaart, Graspieper (belangrijk omwille van de hoge dichtheden waarin
ze voorkomen) Steenuil, Blauwborst en Roodborsttapuit (zeldzame soorten in de buurt van Gent).

Als doortrek- en overwinteringsgebied zijn de meersen zeer belangrijk voor steltlopers en eenden, op
voorwaarde dat de waterstand in het gebied voor die soorten optimaal geregeld wordt. Ook grote groepen
Veldleeuweriken, Kieviten en Waterpiepers overwinteren in de Gentbrugse meersen. Voor een aantal
soorten die broeden in de omgeving zijn de meersen belangrijk als fourageergebied, onder andere
Zomertaling, Buizerd, Sperwer en Boomvalk.

Het open landschap met drassige weiden en in mindere mate akkerland, is van bijzonder
avifaunistisch belang, zowel voor broedvogels als voor doortrekkers en wintergasten. Interactie met de
rivier en de aanpalende meersengebieden in Heusden, Melle en Destelbergen bepalen het vogelbestand.

Noordelijk deel
De drogere, hoger gelegen percelen ten noorden van de oude Scheldemeander zijn een belangrijk

broedgebied voor Gele kwikstaart en Patrijs. De laag gelegen oostelijke zone vormt het centrum van
het broedgebied van Veldleeuwerik en Kievit. Twee kleinere zones die in de winter overstromen zijn
belangrijke rustplaatsen voor doortrekkende eenden en steltlopers.

Centraal deel
De oostelijk zone is momenteel het belangrijkste fourageergebied voor eenden en steltlopers. Voor

de drainage was dit een belangrijk broedgebied voor Watersnip en Zomertaling.

Zuidelijk deel
De opgehoogde percelen bieden goede broedmogelijkheden aan Patrijs. Enkele lager gelegen

percelen langs de Schelde zijn de laatste broedplaatsen van Blauwborst en Roodborsttapuit in het
gebied. Steenuil broedt in een rij wilgen.

58



NATUURSTUDIE GENTBRUGSE MEERSEN

2.9. 7 / Relicten en kleine landschapselementen

BESCHRINING

RELICTEN EN KLE'S kaart 1
punt-, lijn- en vlakvormige kleine landschapselementen - opsplitsing per type
RELICTEN EN KLE'S kaart 2
punt- en lijnvormige kleine landschapselementen - opsplitsing per boomsoort (in volgorde van

belangrijkheid) - aanduiding knotbeheer

Algemeen
De kle's zijn geconcentreerd in de zones aansluitend bij de bebouwing. De aanplantingen op en in

de buurt van het Koningsdonkstort vormen hier de voornaamste uitzondering op. RIetkragen,
struwelen en ruigtes hebben zich spontaan gevestigd, en op èen aantal percelen doet zich spontane
verbossing voor. De overige kle's zijn aangeplant; hiervan zijn de (park)bossen, boomrijen, hagen,
boomgaarden en alleenstaande bomen ecologisch- het interessantst. Een aantal bomenrijen,
alleenstaande bomen en (park)bossen zijn ook landschappelijk en recreatief (speelbomen voor
kinderen) van belang.

Van de 36 voorkomende wilde boomsoorten kunnen er 16 als streekeigen beschouwd worden. 40
% van de puntvormige elementen is van een streekeigen soort; bij de lijnvormige elementen is dit
cijfer gereduceerd tot 19 %. Zowel bij de punt- als bij de lijnvonnige elementen zijn wilg en populier
de belangrijkste soorten. Het knotbeheer wordt vooral toegepast op wilg en populier, maar ook
sporadisch op Zwarte els, Zomereik, linde en Haagbeuk.

Noordelijk deel
Hier is de gradiënt van afnemende intensiteit aan kle's van bebouwing naar Schelde het duidelijkst.

In de westelijke uitloper langs de snelweg bepalen park en bos het uitzicht. Naast twee verbossende
terreinen zijn de bomenrijen het belangrijkst langs de woonwijken: ze markeren de paden en vormen
schermgroen voor de recreatieterreinen en de snelweg.

Centraal deel
In deze zone zijn zeer WeInIg kle's aanwezig; naast enkele verspreide struiken komen een

knotwilgenrij langs de Rietgracht, een rij kaarspopulieren, een rij Zwarte els, enkele fruitbomen en
twee alleenstaande knotwilgen voor. Enkel de populierenrij zorgt voor een schermeffect.

Zuidelijk deel
In de zone ten westen van de Koningsdonkstraat en de E. Van Swedenlaan is getypeerd door

afwisseling van park, ruigte, aanplant, bomenrijen van knotwilgen, populieren en Zwarte els, en enkele
meer open zones. Het nieuwe volkstuincomplex is omzoomd door hagen, wat aansluit bij de bestaande
haagstructuur rond de aangrenzende boerderij en de waardevolle meidoorn laag langs de dreef. Rond
het Koningsdonkkasteel is nog een vrij uitgebreide drevenstructuur aanwezig.

Ten oosten van de Koningsdonkstraat is het gebied zeer open, behalve twee zones. De eerste
grenst aan de bebouwing en heeft een uitloper rond de veldoven, waar vanuit aanplantingen en
bomenrijen een spontane verstruweling en verbossing plaatsvindt. De tweede zone omvat de
aanplantingen met Zwarte els, wilg, Zomereik, Haagbeuk, esdoorn en roos op het Koningsdonkstort.

RELICTEN EN KLE'S kaart 3
overzicht bijzonder waardevolle relicten en kleine landschapselementen

Een aantal waardevolle hagen, rietkragen en bomenrijen zijn vermeldenswaard naast de parken en
boszones. De historische relicten bestaan uit gebouwen, ijskelders, wegels, een veldoven en de dreven
en de kasseiweg in de buurt van het Koningsdonkkasteel. Het aantal historische relicten is vrij beperkt;
allen kunnen zonder problemen behouden worden bij natuurontwikkeling.
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3 IRichtlijnen

RICHTLIJNEN

3.11 Inleiding

In dit deel dienen, zoals het bestek het formuleert, "voor het gebied ten noorden van de El7 en het
gebied tussen de El7 en de Rietgracht richtlijnen voor natuurontwikkeling uitgewerkt te worden ter
verfijning van het ontwikkelingsplan Gentbrugse meersen". Door de gemeenteraad werden de
krachtlijnen van het ontwikkelingsplan goedgekeurd, maar over de concrete invulling werd niet
beslist. De krachtlijnen waarbinnen deze richtlijnen kaderen zijn de volgende (de afbakening van de
gebieden is terug te vinden op INLEIDING kaart 4):

natuurontwikkeling met behoud van het open meersenkarakter in het noordelijk deel, waarbij
nabij de noordelijke bebouwing in de toekomst nog intensieve recreatie (sportterreinen)
mogelijk moet zijn;
natuurontwikkeling in het kader van natuureducatie in het centraal deel;
het zuidelijk deel wordt overwegend bebost in functie van zachte recreatie.

INLEIDING kaart 4: deelgebieden volgens ontwikkelingsplan Gentbrugse meersen (1995) met
aanduiding van de zones waarover sprake in scenario en geïntegreerde visie

Deze krachtlijnen laten nog veel vrijheid voor de inrichting van het noordelijk deel. Deze vrijheid
wordt benut door het opstellen van een basisfilosofie die grotendeels past binnen de basisfIlosofie
zoals die in deelrapport TI van het ontwikkelingsplan Gentbrugse meersen voorgesteld wordt. Deze
filosofie werd opgebouwd door realistisch na te denken over het gebied, zoals het in het deel
beschrijving met zijn positieve en negatieve kanten naar voor is gekomen.

Bij het doortrekken van de filosofie naar het gebied van de Gentbrugse meersen steken direct een
aantal aspecten de kop op die de realisatie bemoeilijken. Deze knelpunten zijn grotendeels dezelfde als
de knelpunten die door de begeleidingscommissie van het ontwikkelingsplan Gentbrugse meersen
vastgesteld zijn. Voor elk knelpunt worden de bepalende factoren geanalyseerd en de mogelijke
oplossingen voorgesteld.

De richtlijnen worden, anders dan bij het ontwikkelingsplan Gentbrugse meersen, niet in scenario's
gegroepeerd. Er wordt uitgegaan van één fIlosofie, en daarom is er maar één scenario. In het scenario
werden keuzes gemaakt uit de voorgestelde oplossingen voor de knelpunten, maar binnen de concrete
voorstellen is nog ruimte voor discussie over een aantal aspecten. Sommige knelpunten moeten eerst
nog verder onderzocht worden alvorens concrete voorstellen gedaan kunnen worden. Eveneens
worden enkele suggesties gedaan om bij de inrichting van het deel met doelstelling recreatie ook
rekening te houden met de ecologische waarde.

Tenslotte werd in het bestek ook gevraagd om een prioriteitenschema inzake beheer en verwerving
op te stellen.

Tot zover de opdracht. Aangezien het gebied, alhoewel het doorsneden wordt door de snelweg,
historisch gezien één geheel was en het ook vanuit het oogpunt van natuurontwikkeling het
interessantst is om het gebied nog steeds als geheel te beschouwen, werd bijkomend ook een
geïntegreerde gebiedsvisie uitgewerkt. Deze houdt rekening met de functies zoals vermeld in de
krachtlijnen, maar herschikt deze ruimtelijk anders. Er wordt een recreatie-gradiënt gecreëerd:
intensief langs de bebouwde rand, extensief tot ontbrekend langs de Schelde. Het plan is volgens ons
voor alle partijen interessant, en daarom wordt er voor gepleit om het in overweging te nemen.

Tot slot wordt in bijlage 6 een overzicht gegeven van de aspecten die verder onderzocht moeten
worden.
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3.2 IFilosofie

In dit hoofdstuk wordt, op basis van de gegevens uit het deel beschrijving, een natuurgerichte
filosofie opgebouwd die grotendeels past binnen de basisfilosofie van het ontwikkelingsplan. Om het
geheel overzichtelijk te houden worden eerst de grondlijnen van de basisfilosofie van het
ontwikkelingsplan nog even aangehaald, daarna wordt de filosofie uitgelegd waarop de richtlijnen die
in dit rapport voorgesteld worden, gebaseerd zijn en tenslotte worden de overeenkomsten en de
verschillen tussen de twee filosofieën samengevat.

3.2.1 / Basisfilosofie ontwikkelingsplan

De basisfilosofie van het ontwikkelingsplan (Citec 1995) gaat uit van de ligging van het gebied:
stadsrand met al zijn typische karakteristieken. De hoofdgedachten kunnen in enkele lijnen
samengevat worden.

• Het ontwikkelingsplan geeft bewust de indruk van niet-planning, van niet-park. Het concept
erkent het gebied als stadsrand met zijn geluidsoverlast en horizonvervuiling die sowieso niet
kunnen weggemoffeld worden. Dwangmatige vormgeving of schijnidylle worden vermeden.

• Nieuwe landschapselementen mogen beeldbepalend zijn maar anderzijds wordt geen tabuia
rasa gemaakt met het verleden.

• De verschillende verhaallijnen komen in het gebied tot uiting: geschiedenis (meersengebied in
noorden, in zuiden meer monumentaliteit, openen Scheldemeander), natuur en bos, het
stadsrandgevoel, nieuw landschap (mastaba).

3.2.2 / Basisfilosofie natuurstudie

Het noordelijk deel van de Gentbrugse meersen en het centraal deel krijgen hoofdfunctie natuur.
Om vast te leggen welke maatregelen getroffen moeten worden, moet met twee aspecten rekening
gehouden worden: enerzijds met de huidige natuurwaarde en de omgevingsfactoren, anderzijds met de
mens die in de toekomst van het gebied zal kunnen genieten en bijleren. Het eerste aspect kwa
uitvoerig aan bod in het gedeelte beschrijving van dit rapport; over de manier waarop de natuur beter
tot zijn recht kan komen in het ingerichte gebied handelt de paragraaf 'Natuur'. De mens en de manier
waarop hij optimaal van het gebied kan genieten met de minste impact op de spontaneïteit van de
natuur wordt besproken in de paragraaf 'Mens' .

3.2.2.1 Natuur
Alvorens een concrete natuurgerichte filosofie op te bouwen, worden de huidige denkrichtingen

binnen de natuursector uitgelegd zoals ze binnen de historische context gegroeid zijn. Vervolgens
wordt de keuze voor de denkrichting van natuurontwikkeling geargumenteerd. Tot slot wordt een
concrete invulling gegeven aan het onderdeel natuur van de basisfilosofie.

Natuur, halfnatuurlijke gemeenschappen, natuurbehoud en natuurontwikkeling

Natuur wordt vaak, in tegenstelling tot cultuur, geïnterpreteerd als alles wat zonder toedoen van de
mens tot stand komt. Als men denkt aan de actieve beheersingrepen die uitgevoerd worden in vele
natuurreservaten, klinkt dit contradictoir; de mens grijpt in, en toch wordt het resultaat natuur
genoemd. De redenering die gevolgd wordt is als volgt: de invloed van de mens op zijn omgeving is
doorheen de geschiedenis steeds groter geworden; echte natum (in de zin van niet door de mens
beïnvloed) bestaat niet meer in onze Westerse wereld, op alles heeft de mens zijn stempel gedrukt. De
oude landbouwgebruiken, die tot begin deze eeuw bleven bestaan, hadden een vrij extensieve invloed
op de omgeving, en zorgden er door deze menselijke dynamiek voor dat er meer
pioniersgemeenschappen met een hoge diversiteit voorkwamen (bijv. vochtig grasland dat jaarlijks
gemaaid wordt, heide. Het product van deze landb'luwpraktijken wordt het halfnatuurlijk landschap
genoemd.

Dergelijke ecosystemen kwamen vóór de invloed van de mens echter ook reeds voor, zeker daar
waar de natuurlijke dynamiek (getijdenwerking, overstromingen, begrazingsdruk... ) groot was, maar
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ook daar waar de aanwezigheid van grote grazers (i.e. graseters) het landschap differentieerde. Vera
(1997) bepleit zelfs dat de natuurlijke vegetatie in West-Europa, waar het loofverliezend, zomergroen
bos als zogenaamde climaxvegetatie wordt beschouwd, ook onder natuurlijke omstandigheden niet uit
dergelijk monotoon, relatief soortenarm bos zou bestaan hebben, maar, onder invloed van grote
herbivoren, met name grasetende zoogdieren eruit gezien zou hebben als een mozaïek van bossen,
bossages en grazige vegetaties. Hij beschouwt de grote (en kleine) herbivoren dus als een natuurlijk
element, die in "het ecosysteem West-Europa" grotendeels door de mens werd weggehaald door en
geconcentreerd in weilanden en stallen. Herintroductie van grote grazers kan in die optiek aanzien
worden als een natuurherstelmaatregel, die een meer natuurlijke situatie creëert dan een situatie zonder
grote herbivoren.

Toen halverwege deze eeuw de invloed van de mens zo groot werd, met name in het dichtbevolkte
België zeer druk gebouwd en bewerkt werd, dat er nauwelijks ruimte overbleef voor natuur, is men
gaan beseffen dat er iets moest gebeuren. De natuurlijke dynamiek was toen reeds zo sterk aan banden
gelegd (aanleggen van dijken, inpolderen, uitroeien van wilde grote grazers en grote carnivoren en
concentreren van gedomesticeerde grote grazers in weiden en stallen ldat er niets anders opzat dan
datgene dat nog restte, namelijk de halfnatuurlijke landschappen, te beschermen. Bij het wegnemen
van de menselijke dynamiek zouden de pioniersgemeenschappen evolueren naar
climaxgemeenschappen, waarbij de diversiteit daalt; om dit te voorkomen hield men in de meeste
natuurreservaten de oude landbouwgebruiken in stand. De termen natuurbehoud en natuurbeheer
deden hun intrede.

Toen het natuurbehoudidee ingeburgerd begon te geraken, stoorden meer en meer mensen zich aan
de contradictie van het beheren van de natuur; eigenlijk moet de natuur zichzelf beheren. Uit deze
ergernis is de idee van natuurontwikkeling gegroeid. Hierbij wordt herstel van de natuurlijke
dynamiek, de natuurlijke processen nagestreefd, zodat de menselijke dynamiek niet langer nodig is.
Een belangrijk gevolg hiervan is dat bepaalde waardevolle stukken sterk veranderen en dat daardoor
soorten verdwijnen of de diversiteit lokaal daalt. Aangezien sommige natuurlijke dynamische
elementen niet zomaar te herstellen zijn (b.v. aanwezigheid wilde grote grazers) blijft de menselijke
ingreep in dergelijke gebieden bestaan (b.v. regelen grootte kudde), maar alles wordt in het werk
gesteld om zoveel mogelijk de natuurlijke processen na te bootsen en een maximum aan spontaneïteit
toe te laten.

In de huidige natuursector zijn beide richtingen complementair: in bepaalde reservaten wordt
behoud van de huidige waarde en aanwezige soorten nagestreefd, terwijl in andere gebieden eerder de
natuur zelf aan het werk wordt gelaten en zo nieuwe landschappen gevormd worden. Beide
benaderingen hebben hun voor- en nadelen.

Concreet kunnen er voor de Gentbrugse meersen dus twee grote types inrichtingsplan opgesteld
worden. Het eerste type is er een waarbij het behoud van het cultuurhistorisch landschap van het
meersengebied, zoals dat in het (recente) verleden bestaan heeft als extensief hooilandgebied, met al
zijn faunistische en floristische aspecten nagestreefd wordt.

Bij het tweede type inrichtingsplan wordt ervoor gekozen om door het herstel van (zoveel
mogelijk) natuurlijke processen de natuur zijn dynamisch karakter terug te geven. In een alluviale zone
zoals de Gentbrugse meersen betekent dit het herstel van de invloed van het water op de alluviale
vlakte en het instellen van een meer natuurlijke begrazing, namelijk een jaarrond- en zelfredzame
begrazing. De mens treedt dus in eerste instantie wel regulerend op (herstellen processen, bepalen
grootte kudde), maar dit gebeurt enkel om een uitgangssituatie te creëren waarbij de natuurlijke
processen weer mogelijk worden.

Waarom ontwikkeling en geen behoud in de Gentbrugse meersen?

Er zijn drie redenen om in de Gentbrugse meersen eerder natuurontwikkeling na te streven dan
natuurbehoud.

I Gedomesticeerde grote grazers doen in de natuur in wezen niets anders dan wilde grote grazers van dezelfde
soort, herintroductie van grote grazers kan als natuurherstelmaatregel dus evengoed met gedomesticeerde dieren
als met wilde herbivoren met hetzelfde graasgedrag
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Ten eerste is natuurontwikkeling alleen zinvol als er aan voorwaarden betreffende oppervlakte en
dynamiek wordt voldaan. Het is niet haalbaar om de principes van de spontane natuurontwikkeling toe
te passen op kleine oppervlakte (b.v. één geïsoleerde soortenrijke weide met veedrinkpoel) aangezien
er weinig processen zijn die op dergelijke oppervlakte hersteld kunnen worden; bij dergelijke
omstandigheden is enkel natuurbehoud mogelijk. Een gebied van een lOO-tal ha (zonder het
snelwegcomplex meegerekend is het gebied waarvoor richtlijnen opgesteld worden 88 ha groot)
daarentegen biedt reeds de mogelijkheid om via herstel van de dynamiek een grote diversiteit aan
ecotopen te creëren. Hoe groter de oppervlakte, hoe meer natuurlijke processen hersteld kunnen
worden en hoe interessanter een gebied is voor natuurontwikkeling. Vandaar ook dat vanuit het
standpunt van natuurontwikkeling de geïntegreerde visie zo interessant is. Naast de oppervlakt!" "ijn
ook de mogelijkheden voor herstel van dynamiek belangrijk. Riviergebonden ecosystemen zijn zeer
interessant op dat vlak, aangezien waterlopen veel dynamiek hebben (getijden, overstromingen,
afzettingen...). Op het grondgebied van Gent is de Gentbrugse meersen dan ook één van de enige
gebieden die voor natuurontwikkeling in aanmerking komt.

Daarnaast is de oppervlakte waarop natuurontwikkeling wordt toegepast in België veel kleiner dan
die waar voor natuurbehoud gekozen werd. Er zijn reeds een aantal grote
natuurontwikkelingsprojecten, waarvan het project rond de Grensmaas het bekendste is. Enkele andere
gebieden hebben mogelijkheden om op grote schaal aan natuurontwikkeling te doen, onder andere het
toekomstige Vlaams natuurreservaat 'Slikken en schorren van Schelde en Durrne' en het natuurpark
Mechelse heide. De waterrijke natuurreservaten in de omgeving van Gent, waarvan de Bourgoyen en
de Damvallei de belangrijkste zijn, worden veeleer beheerd volgens de principes van het
natuurbehoud. In de Bourgoyen wordt op termijn gestreefd naar het inrichten van een zone van
ongeveer 50 ha waarop jaarrondbegrazing toegepast wordt. Op de rest van het gebied wordt eerder
een perceels- en behoudsgericht beleid uitgevoerd. De toekomstvisie voor de Darnvallei is het
herstellen van het moerassige hooilandgebied en impliceert dus het behoud van landbouwkundige
ingrepen, wat zeker te verantwoorden is wegens het nog voorkomen van vrij intacte restpopulaties.
Ook vanuit dit oogpunt is het dus logisch om voor de Gentbrugse meersen te opteren voor een echt
natuurontwikkelingsgebied.

Tenslotte weet men, zoals hierboven reeds aangegeven, nooit zeker wat het resultaat is van
natuurontwikkeling. Aangezien de aanwezige restjes natuur waar zeldzame dier- en plantensoorten
zich kunnen handhaven zo klein zijn, is het belangrijk dat een deel ervan door natuurbehoud
beschermd wordt. In de Gentbrugse meersen zijn de botanische en faunistische (met uitzondering van
de avifaunistische) waarden echter zo gering, dat natuurontwikkeling nooit voor het verlies van
belangrijke populaties kan zorgen. Dit betekent niet dat de Gentbrugse meersen geen waarde hebben:
de potenties om er een interessant waterrijk gebied van te maken zijn zeker aanwezig. En aangezien de
potenties veel hoger zijn dan de huidige natuurwaarde, is ontwikkeling aan te raden.

Spontane natuurontwikkeling na herstel van (zoveel mogelijk) natuurlijke processen

Natuurlijke processen zijn processen die zich voltrekken door de fysische werking van allerlei
krachten op de planeet aarde. Zo zorgt de instraling van de zon voor de klimaatwerking, waarbij de
winterse overstromingen bij ons één van de gevolgen zijn. De aantrekkingskracht van de maan 20rgt
voor de getijdenwerking in de zeeën, maar ook op de Zeeschelde. Ook op kleinere schaal werken heel
wat natuurlijke processen: verlanding van plassen door plantengroei en -verrotting, afbraak van dood
materiaal door micro-organismen... Vele van deze processen worden door de mens tegengewerkt of
onmogelijk gemaakt, b.v. relatie rivier-oever werd grondig verstoord om de bescherming van
woongebieden in allnvilllp Z0ne~ t" verbeteren. In de Gentbrugse meersen zijn een aantal processen (in
principe) herstelbaar.

Het proces met het meest dynamische karakter is de inwerking van de rivier op de oeverzones.
Vooral omdat de Zeeschelde een getijrivier is, is de dynamiek van de rivier zeer hoog. Om deze
dynamiek terug mogelijk te maken zijn dijkaanpa singen nodig. Herstel van getijdenwerking in het
gebied is momenteel echter niet aan de orde omdat de I troductie van getij als natuurlijk proces tevens
de introductie van een mens-factor impliceert, namelijk verontreiniging en verhoogde
sedimentbelasting (zie 3.3.2.1.1).
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Herstel van de grondwaterathankelijke processen (zoals nitrificatie en differentiatie van de
vegetatie) is een zeer belangrijke taak in het gebied. Er wordt gestreefd naar een vematting van een
aantal zones, waarna zich een natuurlijk evenwicht in de waterhuishouding zou moeten herstellen.
Beide processen kunnen samengevat worden onder de noemer overstroming.

Verlanding is een proces dat optreedt in open wateren; momenteel is de oppervlakte open water in
de Gentbrugse meersen bijzonder klein, maar het is vanuit alle oogpunten (landschappelijk, ecologisch
en recreatief) wenselijk deze te vergroten. Bij het openen van de Scheldemeanders of het aanleggen
van andere natte zones is het aangewezen om verlandingszones te voorzien.

Ook begrazing kan als natuurlijk proces beschouwd worden, maar hierop wordt dieper ingegaan in
de volgende paragraaf.

Spontane natuurontwikkeling impliceert een beheer waarbij enkel ingrepen gebeuren om de
natuurlijke uitgangssituatie zo goed mogelijk te benaderen. In onze streken is de fauna danig
verstoord, dat een aantal schakels in de voedselketen nauwelijks voorkomen in het wild. Zo
bijvoorbeeld de grote grazers, en de predators van deze dieren. Grazers zorgen voor een grote variatie,
aangezien ze hun favoriete graasgebieden openhouden, terwijl zones die voor hen weinig aantrekkelijk
zijn verbossen. Dit is enkel het geval als de dichtheid van grazers niet te groot wordt; deze dichtheid
wordt in natuurlijke omgeving hoofdzakelijk- gecontroleerd door de hoeveelheid voedsel (vooral
tijdens de winter bepalend), de populatiedynamiek en de natuurlijke predatie. Aangezien deze
natuurlijke situaties niet herstelbaar zijn op een beperkte oppervlakte zoals de Gentbrugse meersen,
wordt de dichtheid geregeld door de beheerder. In de praktijk betekent dit dat een integraal
begrazingsproject voorgesteld wordt, waarbij de grazers in kudde leven en zelf bepalen wanneer ze
waar wat eten. Spontaan zullen er gradiënten ontstaan in begrazingsdruk, die zich uiten in diversiteit
van de vegetatiestructuur. Dit impliceert ook dat niet exact te voorspellen is welke vegetatietypes zich
waar zullen ontwikkelen; wel is zeker dat er een afwisseling van zones met open en halfgesloten
karakter zal ontstaan. De vegetatiesamenstelling zal verder gediversifieerd worden door de
aanwezigheid van nat-droog en voedselarm-voedselrijkgradiënten. Een gelijkaardige visie op spontane
natuurontwikkeling werd opgesteld voor de polder van Kruibeke-Bazel-RupeImonde (Helmer en
Overmars 1997).

3.2.2.2 Mens
Gentbrugge is een sterk verstedelijkte randgemeente van Gent, waar weinig ruimte overblijft voor

rustige recreatie. Het zou dus onverantwoord zijn om de meersen als natuurontwikkelingsgebied in te
richten zonder het daarbij toegankelijk te maken voor de omwonenden en natuurliethebbers.
Stadsbewoners komen slechts in zeer beperkte mate in aanraking met natuur, en vaak wordt dan ook
gesteld dat ze er geen respect voor hebben. Dus worden de mensen zoveel mogelijk geweerd uit
interessante gebieden, er loopt hooguit een pad rondom het gebied. Maar als ze nooit de kans krijgen
om echt kennis te maken met de natuur, zal deze situatie nooit veranderen: onbekend is onbemind.
Daarom zou het zeer interessant zijn om van de meersen een gebied te maken dat vrij toegankelijk is
voor de bezoeker; de mens wordt niet geweerd uit de natuur, er mag letterlijk aanraking zijn tussen
mens en natuur. Interessante lectuur omtrent dit onderwerp wordt gevonden in het themanummer van
Levende natuur over natuurbeleving (1999) en in Projectbureau Grensmaas (1996).

Een belangrijke maatregel om dit te bereiken is het openstellen van het volledige gebied: er zijn
eventueel wel enkele paden, maar die moeten niet gevolgd worden. Daarbij kan iedereen op zijn eigen
manier de natuur als het ware aan "den lijve ondervinden. Velen blijven waarschijnlijk graag op de
bestaande paden, anderen zijn avontuurlijker aangelegd en gaan zelf op ontdekkingstocht. Zal de
verstoring dan niet te groot zijn voor het gebied? Aangezien het gehele gebied in verregaande mate
verstoord is, is de globale kwetsbaarheid niet zeer groot. De meest kwetsbare stukken zijn de vochtige
ecosystemen, en algemeen wordt verondersteld dat het merendeel van de recreanten op de drogere
en/of best bereikbare terreinen wandelt, zodat de verstoring in de vochtige zones beperkt blijft. In het
broedseizoen is het ook mogelijk om bepaalde zones tijdelijk ontoegankelijk te maken voor
recreanten.

Het contact met een kudde 'wilde' grazers kan voor vele mensen een eerste stap zijn in het
ontdekken van de natuur. Mens en dier staan in het gebied op gelijke voet: iedereen kan gaan en staan
waar hij wil, de mens is niet langer heerser in de relatie dier-mens, beide groepen moeten het gebied
als het ware delen.
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Natuurlijk moet respect voor de natuur centraal staan: de natuur primeert, de mens is
ondergeschikt. Zoals in andere reservaten is het verboden om planten te plukken en dieren of eieren
weg te nemen, om de grazers en andere dieren niet te verstoren zijn honden niet toegestaan. Om ervoor
te zorgen dat deze bepalingen nageleefd worden, is het belangrijk om de recreanten voldoende
informatie te verschaffen. De houding van de omwonenden ten opzichte van het project is zeer
belangrijk voor het welslagen ervan. Aangezien voor het inrichten van dit gebied de huidige
gebruikers moeten wijken, is het van het grootste belang om die mensen ervan te overtuigen dat het
gebied nog steeds voor hen is, maar op een andere manier. Duidelijke en snelle informatieverspreiding
is daarin een eerste stap, maar ook eventuele inspraakprocedures, overlegvergaderingen...
Openstelling, voorlichting en communicatie moeten dus als drie-eenheid een belangrijke pijler vonnen
in het beheer (Projectbureau Grensmaas 1996). Aangezien het gebied langzaam zal uitgebouwd
worden door de aankoopprocedure, is er veel tijd om deze band met de bevolking op te bouwen. De
werkgroep Gentbrugse meersen kan door het organiseren van geleide wandelingen in het gebied
hierbij een belangrijke rol vervullen. Uit de ervarii1g die in andere natuurgebieden, zowel grote
reservaten in Nederland als het kleine Liedermeerspark in Merelbeke, opgebouwd is, blijkt dat een
goed contact met de omwonenden er toe leidt dat deze mensen een controlerende functie gaan
uitoefenen in het gebied.

3.2.2.3 Uitvoerbaarheid
De volledige filosofie is dus als volgt kort te omschrijven: spontane natuurontwikkeling na herstel

van (zoveel mogelijk) natuurlijke processen en met verregaande mogelijkheden voor zachte, passieve
recreatie.

Een gebied zoals het hierboven voorgesteld wordt is het ideale geval. In de praktijk moet blijken
wat er in de Gentbrugse meersen mogelijk is. De praktische problemen die zich voordoen in het
gebied worden verder besproken onder de paragraaf 3.3 Knelpunten. Met vrije toegankelijkheid van
natuurgebieden bestaat in Nederland reeds vrij veel ervaring; openstelling van het terrein levert
uiteindelijk vaak veel meer op in de zin van maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid dan het
eventueel aan natuurwaarde zou kunnen verliezen (projectbureau Grensmaas 1996). Hierbij gaat het
echter vaak over gebieden die in streken liggen met voldoende groen- en recreatiegebieden (b.v. de
Grensrnaas, het uiterwaardengebied langs de Waal in Nederland). De nabijheid van een grote stad
waar de recreatiemogelijkheden beperkt zijn, zoals het bij de Gentbrugse meersen het geval is, kan de
situatie veranderen. Het voorbeeld van een vrij toegankelijk begraasde gebied van 9 ha in het Osbroek
in Aalst toont in elk geval aan dat de reactie van de omwonenden positief is dankzij een intensieve
communicatie tussen omwonenden en projectbegeleiders. Na een gewenningsperiode voelen de
omwonenden zich medeverantwoordelijk voor het welzijn van de dieren en het welslagen van het
project (mond. med. Viviane Vanden Bil). Het is mogelijk dat de recreatiedruk op de Gentbrugse
meersen erg groot zal zijn, te groot om de gewenste natuurwaarde te behouden, laat staan te
ontwikkelen. Met de nabijheid van de intensievere recreatiezone in het zuidelijke deel van het gebied,
en door een gericht leiden van de recreanten via de situering van de ingangen is het echter ook
mogelijk dat de druk aanvaardbaar blijft. Bij wijze van illustratie van de geleidbaarheid van de
recreatiedruk wordt hier de situatie in het Liederrneerspark in Merelbeke verhaald.

Het Liedermeerspark ligt in de vallei van de Bovenschelde en is een gebied dat gelegen is in de
vroegere Scheldemeersen. Het park ligt dicht bij een aantal groen-arme wijken (Merelbeke-Flora,
Ledeberg) en trekt dan ook veel bezoekers. De meeste mensen beperken hun wandeling tot een t ertje
rond de parkvijver waar ook vissen toegestaan is, en eindigen in de cafetaria. Verder weg van de
hoofdingang liggen minder intensief beheerde terreinen, waar de natuur meer zijn gang kan gaan.
Aangezien in deze zone minder recreanten komen, is de druk er een stuk lager. Wegens de beperkte
oppervlakte van het gehele gebied (25 ha), is volledig vrije toegankelijkheid er niet te realiseren.

Mits voldoende hnffpnng van het natuurgebied met een intensievere recreatiezone, is vrije
toegankelijkheid in de Gentbrugse meersen waarschijnlijk op termijn wel haalbaar. Tijdens de
aankoopfase kan het recreatiegedrag reeds nagegaan worden en beïnvloed worden door voldoende
uitleg, en kan via een aantal 'experimenten' bepaald worden hoe ver men kan gaan. Hoe er precies te
werk gegaan kan worden, hangt af van de verwerving van de gebieden. Indien er vrij snel een
voldoende groot gebied met voldoende gradiënten (zodat ook de mensgradiënt er tot uiting kan
komen) in bezit is, kan hier reeds het principe van vrije toegankelijkheid uitgetest worden.
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3.2.3/ Vergelijking beidefilosofieën

RICHTLUNEN

De belangrijkste overeenkomst tussen beide filosofieën is het streven naar een indruk van niet
planning, het vermijden van dwangmatige vormgeving. In de praktijk geeft de basisfilosofie
natuurstudie niet alleen een niet-geplande indruk, het belangrijkste aspect van de filosofie is net het
feit dat er enkele ingrepen nodig zijn om tot een goede uitgangssituatie te komen, maar dat het
ontwikkelen van het gebied voor het overige gestuurd wordt door natuurlijke processen. De negatieve
aspecten van de stadsrand moeten zoveel mogelijk beperkt worden door vrij eenvoudige ingrepen,
maar de impact volledig wegmoffelen lukt toch niet.

De verschillende verhaallijnen kunnen binnen de voorgestelde filosofie tot hun recht komen: het
heropenen van de Scheldemeander, afwisseling van open en meer gesloten zones, ... kunnen enkel de
diversiteit van het gebied ten goede komen. Het stadsrandgevoel zal sterk tot uiting komen door het
contrast van het begraasde gebied en de aanwezigheid van de snelweg en de woonkernen. Enkel de
verhaallijn van het nieuwe landschap wordt niet zover doorgetrokken als in de basisfilosofie van het
ontwikkelingsplan. Door de invloed van de grazers zal inderdaad een nieuw landschap gecreëerd
worden, maar de artificiële ingrepen zoals het maken van een mastaba (uitkijkheuvel) zoals
voorgesteld in het ontwikkelingsplan zijn niet compatibel met de rest van de filosofie.

3.3 IKnelpunten

Bij het toepassen van de ontwikkelingsfilosofie op de Gentbrugse meersen wordt snel duidelijk dat
er een aantal punten zijn die een ideale invulling verhinderen. In de volgende paragrafen wordt
ingegaan op deze knelpunten en de mogelijke aanpak ervan bij de inrichting van het gebied. Voor elk
knelpunt wordt eerst nagegaan wat precies de factoren zijn waarmee rekening moet gehouden worden.
Tenslotte worden mogelijk oplossingen voorgesteld.

3.3.1 / Ophogingen en verontreiniging

Zoals blijkt uit het beschrijvend gedeelte is een groot deel van de terreinen opgehoogd, waarvan
minstens een deel met verontreinigd afval. Bij het opstellen van een inrichtingsplan is het belangrijk
om af te wegen of er moet overgegaan worden tot afgraving enJof sanering. Ook voor het zuidelijk
deel gelden dezelfde wettelijke verplichtingen als hieronder beschreven.

3.3.1.1 Factoren
• Om in een natuurontwikkelingsgebied zoveel mogelijk de relatie met de rivier en het

grondwater te herstellen, is de hoogteligging van belang: hoger gelegen gronden of
opgehoogde terreinen zijn minder in contact met het water. Vanuit dit oogpunt zou het dus
interessant zijn om de opgehoogde terreinen terug af te graven.

• Ook landschappelijk is het herstel van het reliëf van de alluviale vlakte aangewezen. Bij
eventuele afgraving van opgehoogde terreinen is het dan ook niet aangewezen om de
afgegraven grond binnen het gebied te verwerken.

• Bij het inrichten van het gebied als natuur- en recreatiedomein is het nodig om voldoende
veiligheidsmaatregelen te treffen. In het ontwikkelingsplan (Citec 1995) werden een aantal
voorstellen voor sanering gedaan, maar in deze studie werd nog geen rekening gehouden met
het bodemsaneringsdecreet (eind 1995). Daarom wordt in het intermezzo een duidelijk
overzicht gegeven van de bepalingen in het bodemsaneringsdecreet die op het gebied van
toepassing zijn. De stappen die juridisch gezien ondernomen moeten worden in het gebied zijn
de volgende:

• voor het blackpoint in de meander is een oriënterend bodemonderzoek voorhanden
{Belconsuiting 1985), maar herziening moet gebeuren;
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• voor alle overige bestorte terreinen zullen op termijn oriënterend onderzoek
uitgevoerd moeten worden;

• indien ernstige aanwijzingen voor ernstige bedreiging aangetoond worden, moet een
beschrijvend onderzoek gebeuren;

• voor de percelen die volgens het beschrijvend bodemonderzoek een ernstige
bedreiging op basis van de risicoanalyse vormen, moeten de overige stappen van de
onderzoeksprocedure gevolgd worden.

Op termijn zal dus duidelijk worden welke terreinen gesaneerd moeten worden en op welke
manier. Aangezien de onderzoeken in het kader van het bodemsaneringsdecreet niet in het
bijzonder rekening houden met ecologische omstandigheden, kan bijkomend ecotoxicologisch
onderzoek door een gespecialiseerde dienst zinvol zijn om de gevolgen voor de aanwezige
ecosystemen beter in te kunnen schatten.
Vanuit de bestaande kennis omtrent het gebied is het te verwachten dat de verontreiniging in
de meeste gevallen geen ernstige bedreiging vormt aangezien zich sedert het storten (vaak
meer dan 30 jaar geleden) reeds een evenwicht heeft ingesteld tussen afval en bodem.

• Een niet te verwaarlozen aspect is de kostprijs die verbonden is aan afgravingen, vooral als het
storten van de verontreinigde grond (op speciale stortterreinen) in rekening gebracht wordt. Er
moet dus goed afgewogen worden of de baten wel opwegen tegen de kosten van het afgraven,
en of het geld niet zinvoller kan besteed worden aan een anderen inrichtingsmaatregel.

3.3.1.2 Mogelijkheden
• Een eerste mogelijkheid is, afgaande op de resultaten van de verplichte bodemonderzoeken,

enkel die percelen te saneren die een ernstige bedreiging vormen. De manier waarop gesaneerd
wordt hangt af van de resultaten van het bodemsaneringsproject.

• Ook indien het volgens het bodemsaneringsdecreet niet nodig is om bepaalde ingrepen te
ondernemen, kan hiertoe toch overgegaan worden; men spreekt dan van vrijwillige sanering.
Deze oplossing is mogelijk indien veel geld ter beschikking is en men een zo goed mogelijk
herstel van de oorspronkelijke toestand nastreeft.

• Op basis van ecologische of landschappelijke overwegingen kan een aantal percelen (bovenop
de verplicht te saneren percelen) afgegraven worden.
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~ERMEZZO:BODEMSANERINGSDECREET

RICHTLIJNEN

Het bodemsaneringsdecreet maakt een onderscheid tussen nieuwe en historische
bodemverontreiniging. Bij nieuwe verontreiniging moet steeds tot sanering overgegaan worden bij het
overschrijden van de saneringsnormen, terwijl dit bij historische enkel het geval is indien blijkt dat de
aanwezige verontreiniging een ernstige bedreiging vormt. Aangezien onder historische verontreiniging
alle verontreiniging verstaan wordt die ontstaan is voor 29 oktober 1995, de datum van
inwerkingtreding van het bodemsaneringsdecreet, zijn alle gronden in het studiegebied hieronder in te
delen. Om na te gaan of er sprake is van een ernstige bedreiging worden twee onderzoeken uitgevoerd;
een oriënterend onderzoek en een beschrijvend bodemonderzoek.

De volledige saneringsprocedure bestaat uit vijf stappen (OVAM 1998a), waarvan twee
onderzoeksstappen die de beslissing tot sanering voorafgaan, en drie stappen waarbij de sanering
gepland en uitgevoerd wordt.
1. Een oriënterend onderzoek gaat na of er bodemverontreiniging aanwezig is, en bestaat uit een

beperkt historisch onderzoek en een beperkte monsterneming. fudien uit dit onderzoek blijkt dat er
geen sprake is van verontreiniging, is de procedure reeds ten einde.

2. Over de ernst van de bedreiging kan enkel een uitspraak gedaan worden in een beschrijvend
bodemonderzoek. Dergelijk onderzoek beschrijft de aard, de omvang, de concentraties en de
verspreidingsmogelijkheden van de verontreinigende stoffen in de bodem, en peilt naar het gevaar
voor mens en milieu (OVAM 1998b). fudien de bedreiging beperkt is, moet niet tot sanering
overgegaan worden.

3. fudien uit het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van een ernstige bedreiging
moet een bodemsaneringsproject opgesteld worden, waarin de saneringsalternatieven afgewogen
worden op milieuhygiënisch, technisch, planologisch en fmancieel vlak (OVAM 1998b).

4. De bodemsaneringswerken worden uitgevoerd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige
en onder toezicht van OVAM.

5. Afsluitend wordt een controle-onderzoek uitgevoerd, dat eventueel aanleiding kan geven tot
verdere maatregelen voor bewaking en controle.

Een woordje uitleg over wanneer die onderzoeken precies opgelegd worden. Enerzijds zijn dat de
gebieden die volgens OVAM prioritair gesaneerd moeten worden; OVAM geeft opdracht tot
onderzoek, maar de kosten worden verhaald op de vervuiler/eigenaar. Anderzijds kan een perceel,
waarvan geweten is of vermoed wordt dat er verontreiniging aanwezig is, slechts verkocht of
onteigend worden nadat de nodige onderzoeken uitgevoerd zijn. OVAM heeft een lijst opgesteld met
inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken; alle stortpraktijken vallen
hieronder. Alle percelen waarvan geweten is dat een dergelijke inrichting of activiteit er
plaatsgevonden heeft, worden als mogelijk verontreinigd beschouwd, en moeten bijgevolg ook
onderzocht worden.
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3.3.2 / Overstromingsgebied

RICHTLIJNEN

Bij het herstel van natuurlijke processen is het belangrijkste aspect het herstel van de interactie
tussen water en gebied; algemeen wordt dit omschreven als overstroming. Hieronder worden de
mogelijkheden om dit te bereiken onderzocht.

Overstroming kan in de Gentbrugse meersen op twee manieren gebeuren, die onderling
combineerbaar zijn. Enerzijds kan er gekozen worden voor de creatie van een intergetijdengebied door
overstroming toe te laten vanuit de Zeeschelde; hierbij is het tijdelijke karakter en de frequentie van de
overstroming typisch. Anderzijds kan in functie van de hoogteligging lokale, al dan niet permanente
inundatie bewerkstelligd worden door de waterafvoer te beperken en bovenstrooms water op t" '0'::".6":'i1

in het gebied. In dit laatste geval spreekt men van de creatie VllTl wetlands. Wegens de aanwezigheid
van de Rietgracht en het pompgemaal ten zuiden van het centraal deel, is het overzichtelijker om deze
tweede mogelijkheid voor de twee deelgebieden afzonderlijk te bespreken.

In Van den Bergh et al. (1999) wordt gesteld dat de gewenste functie van de Gentbrugse meersen
wetland is. Dit geeft duidelijk aan dat herstel van de interactie tussen water en gebied aan te raden is.

3.3.2.1 Intergetijdengebied

3.3.2.1.1 FACTOREN

• De kwaliteit van het Scheldewater en -slib is een zeer belangrijke factor. De huidige
waterkwaliteit laat nog steeds veel te wensen over (Van Damme et al 1995). Uit het onderzoek
van Vandecasteele et al. (1999) van slib in de Zeeschelde ter hoogte van de sluis van
Gentbrugge blijkt dat de bovenste sliblaag (recent afgezet) niet minder vervuild is dan de lagen
er onder (vroegere afzettingen). De verontreiniging van het slib neemt dus niet af. Aangezien in
de rechtstreeks overstromende gebieden slib zal afgezet worden, is een betere slibkwaliteit een
absolute voorwaarde om overstroming toe te laten.

• De potentieeloverstroombare oppervlakte bij de huidige topografie werd reeds weergegeven in
HYDROGRAFIE kaart 2. De totaaloverstroombare oppervlakte bij springtij (volgens de
gemiddelde tijgegevens van 1981-1990) is 34.4 ha, waarvan 12.8 ha onrechtstreeks (via
waterstijgingen in de waterlopen) bevloeid zou worden. Bij het gemiddelde winterse hoogtij
komt in totaal nog 29.3 ha onder water. Of de onrechtstreekse overstroming werkelijk plaats
zal vinden bij dijkverwijdering is afhankelijk van de duur van het hoogwater en de weerstand
die het water in de grachten en rond de vegetatie ondervindt. Hierover kan enkel zekerheid
bekomen worden door een uitgebreide studie over de hydraulica van het gebied.
De overstroombare oppervlakte is dus vrij beperkt. Zoals blijkt uit Hannissen en Meire (1999)
overstroomde vroeger waarschijnlijk een veel groter gebied c.mdat het debiet van de
Zeeschelde hoger was (vóór de afleiding van een belangrijk deel van het debiet naar het kanaal
Gent-Terneuzen) en bepaalde zones lager gelegen waren. Er zijn echter geen gegevens
voorhanden over het oorspronkelijke peil van de meersen.

• De overstroombare oppervlakte zal bij het inrichten als intergetijdengebied waarschijnlijk snel
afnemen door de sedimentatie. De sliblast is zeer groot in deze dode tijarm en de afzetting in de
loop bedraagt volgens een ruwe schatting (op basis van de geruimde hoeveelheden in 1983)
momenteel 12 cm per jaar; voor de schorrenzones die zouden ontstaan moet rekening
gehouden worden met een opslibbing tot 3.6 cm per jaar (rekening gehouden met een
overstromingstijd van 6 uur per dag, tov 20 uur per dag in de bedding). Aan dit tempo, en geen
rekening houdend met eventuele erosie, komt na 10 jaar geen enkel perceel meer onder water
bij het zomerse hoogtij, en na 18 jaar zelfs geen enkei meer bij winter hoogtij.

• De ecologische impact van het creëren van een intergetijdengebied op het gebied zelf is
afhankelijk van een aantal factoren, waaronder vervuiling en de gebruikte methode. In elk
geval kan gesteld worden dat overstroming met Scheldewater voor een aanrijking van de
bodem en een verruiging van de vegetatie L',l zorgen. Indien de invloed van het getij op het
intergetijdengebied voldoende groot is, ontstaat .:i or op plaatsen waar nu weilanden liggen.
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• Het creëren van een intergetijdengebied verhoogt het zelfreinigend vermogen van de rivier
door de vergrote oppervlakte waar processen als denitrificatie door kunnen gaan (Van den
Bergh et al. 1999, Vanallemeersch et al. in voorbereiding).

• Herstel van intergetijdengebieden gebeurt vaak omwille van de waterbergingscapaciteit. Bij
hoge waterstanden volstaan dan lagere waterkeringen in andere (woon)gebieden om een zelfde
veiligheidsniveau te bereiken. Aangezien de Zeeschelde ter hoogte van Gentbrugge een dode
tijarm is, worden door het inrichten van een intergetijdengebied geen andere gebieden
beschermd. Uit veiligheidsoverwegingen is deze optie dus niet nodig.

• Bij het uitwerken van beschermende maatregelen voor de aangrenzende woongebieden moet
rekening gehouden worden met de dijkhoogtes zoals voorgesteld in het sigmaplan (8 m TAW).

3.3.2.1.2 MOGELIJKHEDEN
Indien in de toekomst aan de kwaliteitseisen van Scheldewater en -slib voldaan is, kan er eventueel

overgegaan worden tot het inrichten van een intergetijdengebied. Een belangrijke keuze is het
vastleggen van de te overstromen oppervlakte: enkel de zone binnen de oude Scheldearm of het gehele
gebied. In het eerste geval kunnen het openen van de meander en de aanleg van een dijk erlangs
volstaan als beschermingsmaatregelen. Indien het gehele gebied onder invloed van de rivier komt, is
de aanleg van een ringdijk rondom de bebouwing nodig. Voor de inrichting zijn dan ook naargelang
de gewenste overstromingsintensiteit verschillende mogelijkheden.

• Bij dijkherlocatie wordt het contact tussen laaggelegen gronden en rivier volledig hersteld en
komt schor tot ontwikkeling in de rechtstreeks overstroomde gebieden. Deze mogelijkheid
biedt optimale kansen aan natuurontwikkeling door het herstel van natuurlijke processen
(Hoffinann et al. 1997; Van den Bergh et al. 1999). Aangezien het water hier telkens slechts
gedurende enkele uren stagneert. zal de invloed op de grondwaterstand in de aangrenzende
woonwijken te verwaarlozen zijn (zie factoren bij wetlands). Er moet echter steeds een dijk
behouden worden om zeer hoge waterstanden op te kunnen vangen.

• Het aanbrengen van openingen in de dijk resulteert, naargelang van de hoogte waarop de
openingen komen, in verschillende abiotische omstandigheden. Indien de openingen ter hoogte
van het maaiveld van de percelen grenzend aan de dijk geplaatst worden, resulteert deze
ingreep in gelijkaardige waterstandsfluctuaties als bij dijkherlocatie. Bij een hogere inplanting
van de openingen treedt slechts bij hogere waterstanden instroming op. De relatie met de
rivierdynamiek wordt dus niet volledig hersteld; de overstroming treedt minder vaak op.
De openingen worden best geplaatst ter hoogte van de laagstgelegen gebieden. Rond de
aangrenzende woongebieden dient een ringdijk geplaatst te worden om problemen bij zeer
hoge waterstanden te vermijden.

• In een gecontroleerd overstromingsgebied (OOG) loopt het water slechts bij storm over de
(verlaagde) rivierdijk in de onbewoonde delen; de bebouwing wordt beschermd door de
aanwezigheid van een ringdijk. Na de storm wordt het gebied tussen de dijken gravitair
ontwaterd zodat een nieuwe stormvloed opgevangen kan worden; het gebied fungeert als
wachtbekken.
Inrichting van een GOG gebeurt dus om het niveau in de rivier bij hoge waterstanden te
verlagen, zodat in andere, veelal stroomopwaarts gelegen gebieden lagere waterkeringen
volstaan om een zelfde veiligheidsniveau te bereiken. Aangezien de Zeeschelde ter hoogte van
Gentbrugge een dode tijarm is, zou een OOG in de Gentbrugse meersen geen andere gebieden
beveiligen, en is deze (dure) mogelijkheid niet aan te raden.

• Een vierde mogelijkheid is het inrichten van een vloeiweidensysteem. In de Gentbrugse
meersen werd dit systeem vroeger mogelijks toegepast binnen de oude meander. Voor deze
inrichting volstaat het aanbrengen van een sluizensysteem in de dijk en de aanleg van een
veiligheidsdijk op een aantal strategische plaatsen. De sluizen worden in de winter opengezet
om de meersen blank te zetten, vervolgens terug gedicht zodat het water stagneert totdat het op
het gewenste tijdstip in het voorjaar door het opnieuw openen van de sluizen weg kan vloeien
(Vanallemeersch et al. in voorbereiding).
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• Bij volledige uitgraving van de meander is de verbinding van de oude Scheldemeander met de
Zeeschelde mogelijk. Daarbij kan het gehele 'eiland' dat daarbij ontstaat eenvoudig als
overstromingsgebied ingericht worden. De dijk wordt dan verlegd rond de oude meander. Bij
deze inrichting en bij het huidige waterpeil in de Schelde, betekent dit dat de Scheldemeander
geen permanente open wateroppervlakte wordt (zie 3.3.3 Openen meander).

3.3.2.2 Wetlands noordelijk deel

3.3.2.2.1 FACTOREN

• De uitloogbaarheid van de aanwezige verontreiniging, die moet nagegaan worden in het
oriënterend bodemonderzoek, is van belang. voor de grondwaterkwaliteit. Aangezien bij
opstuwing ook grondwater aan de oppervlakte komt, moet nagegaan worden of de kwaliteit
ervan voldoende is om recreatie en natuurontwikkeling op een verantwoorde wijze te
realiseren.

• De ecologische impact van vernatting van het noordelijk deel is positief, aangezien er meer
ruimte komt voor grondwatergebonden vegetaties en eventueel voor permanent open water,
wat dan weer vooral voor vogels interessant is.

• Het nagaan van de noodzaak aan beschermende maatregelen voor de aangrenzende
woonwijken is een noodzakelijke stap in het ontwikkelen van een concreet voorstel. Door het
stijgen van het niveau van het oppervlaktewater verhoogt ook het grondwaterpeil in het
studiegebied. Aangezien de aangrenzende woonwijken dicht bij de meersen liggen, zijn beide
hydrologische systemen niet gescheiden, zodat deze stijging van de grondwatertafel ook
invloed zal hebben op het grondwaterpeil in de woonwijken. Anderzijds wordt het
grondwaterpeil in de woonwijken gestuurd door het niveau van de Rietgracht (rechtstreekse
verbinding tussen beide), zodat hierdoor de vernatting rond de woonwijken geheel of
gedeeltelijk opgeheven kan worden.

3.3.2.2.2 MOGELIJKHEDEN
Door het plaatsen van regelbare schotten op de waterlopen voor de klepsluizen in de Scheldedijk

kunnen verschillende waterstanden gerealiseerd worden. Door het opvolgen van een aantal peilbuizen
in het gebied en in de aangrenzende woonwijken kan de invloed van de getroffen maatregelen
nagegaan worden. Indien het creëren van wetlands een negatief effect zou hebben op de woonwijken,
moeten beschermende maatregelen getroffen worden. Enkele mogelijkh ('''n zijn het aanleggen van
een langsgracht tussen de meersen en de woonwijken, een constructie met dijk en dubbele gracht, een
bentonietwand,...

3.3.2.3 Wetlands centraal deel
In deze zone kunnen op twee manieren wetlands gecreëerd worden; enerzijds door het vertragen

van de afwatering van de grachten (zoals in het noordelijk deel), anderzijds door het inrichten van het
gebied als beekwachtbekken van de Rietgracht. Omwille van deze laatste optie moet met een aantal
extra factoren rekening gehouden worden.

3.3.2.3.1 FACTOREN
• Om de laaggelegen woongebieden verder stroomopwaarts de Rietgracht te beschermen tegen

overstromingen moest de beperkte bergingscapaciteit van de waterloop verhoogd worden; dit
gebeurde door de aanleg van het pompgemaal. Momenteel is het aanslagpeil 4m in normale
omstandigheden en 3m20 bij hevige regenval. In de praktijk blijkt dat de bergingscapaciteit
nog steeds te klein is, zodat nog lagere aanslagpeilen voorgesteld zullen worden. Een
alternatief voor het verlagen van de aanslagpt:.lf'n is het verbreden van de Rietgracht. Door de
aanwezigheid van de Rietgracht en het pompgemaal is de waterhuishouding in het gebied dus
niet zo eenvoudig te herstellen.
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• De ecologische impact van het creëren van wetlands is in dit gebied zeker positief, aangezien
het gebied vóór de verdroging zeer interessant was voor grondwatergebonden vegetaties, als
broedgebied voor vogels van moerassige terreinen en als rustplaats voor doortrekkers.
Afhankelijk van de waterstand die hersteld kan worden, kunnen deze functies terug vervuld
worden. Het bevloeien van het gebied met water uit de Rietgracht kan minder gunstige effecten
hebben, afhankelijk van de waterkwaliteit.

• De potentieeloverstroombare oppervlakte bij het inrichten van een beekwachtbekken is
afhankelijk van de waterstand in de Rietgracht. De gemiddelde hoogteligging van de percelen
in het centrale deel varieert tussen 4m40 en 5m40; er kan pas sprake zijn van een
beekwachtbekken indien het aanslagpeil van het pompgemaal verhoogd wordt tot 4m60 en de
oever verlaagd wordt.

• Net als bij het afwegen van de overstromingsmogelijkheden met Scheldewater, is ook bij het
inrichten van een overstromingsgebied van de Rietgracht de water- en slibkwaliteit van groot
belang. Na de aansluiting op het waterzuiveringstation in Destelbergen wordt via de Rietgracht
enkel regenwater geloosd in de Zeeschelde. Er komt echter een overstort ter hoogte van de E.'
Van Swedenlaan, dat berekend is om zeven keer per jaar in werking te treden. Daarbij zou nog
steeds aanzienlijke vervuiling kunnen optreden. Het slib van de Rietgracht is vermoedelijk
sterk verontreinigd en zou dan ook geruimd moeten worden alvorens inrichting als
beekwachtbekken. Uit analyses van grondwaterstalen uit het dichtgestorte deel van de
Rietgracht blijkt dat er uitloging van zware metalen optreedt; verder onderzoek naar de
vervuilende invloed van de oevers is dan ook nodig.

3.3.2.3.2 MOGELIJKHEDEN
• Het vertragen van de afvoer van oppervlaktewater is eenvoudig te realiseren door het wegnemen

of dichten van de drainagebuizen tussen het grachtenstelsel en de Rietgracht. Aangezien er in het
gebied nauwelijks bebouwing is, en deze tevens hoger gelegen is, zijn er geen problemen te
verwachten door de grondwaterverhoging. Uit het hydrologisch onderzoek blijkt dat het
grondwaterpeil in het centraal deel sterk bepaald wordt door de drainerende werking van de
Rietgracht en de Schelde. Het zou dan ook interessant zijn om na te gaan in welke mate het
opstuwen van oppervlaktewater de grondwatertafel kan verhogen, tegen de drainerende werking
van de waterlopen in.

• De drainerende werking van de Rietgracht wordt bepaald door het niveau dat er gehandhaafd
wordt. Voor de vernatting van het gebied zou een hoger waterpeil dan ook aan te raden zijn. Het
verhogen van de bergingscapaciteit van de Rietgracht zou dus best gebeuren door het verbreden
van de Rietgracht, zodat het huidige niveau kan gehandhaafd worden of zelfs verhoogd. De
mogelijkheden daarvoor worden besproken onder de paragraaf 3.3.3 Openen meander.

• Bijkomende vematting is eventueel te realiseren door het afvoerwater van het snelwegcomplex in
het gebied te brengen. Dit kan gebeuren door de afvoergracht te verbinden met de evenwijdig
lopende gracht in het gebied, en de klepsluis op de afvoergracht te blokkeren. Dergelijke ingreep
is enkel verantwoord als het afvoerwater niet verontreinigd is. Aangezien vervuiling hier zo goed
als zeker te verwachten is, is voorafgaandelijk onderzoek nodig.

• Bij de huidige omstandigheden is het gebruik van het centrale deel als beekwachtbekken
onmogelijk wegens de vervuiling en het te lage waterpeil. Voor de toekomst zijn er wel een aantal
mogelijkheden. Na de aansluiting op het waterzuiveringstation kan de invloed van het overstort op
de waterkwaliteit nagegaan worden. Indien de invloed ervan beperkt is, kunnen verdere stappen
ondernomen worden. Indien de verontreiniging te sterk is, moet afgezien worden van het inrichten
van een beekwachtbekken. Een volgende voorwaarde is de ruiming van het vervuilde slib.
Verwerking ervan dient buiten het gebied te gebeuren.
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3.3.3 / Openen meander

3.3.3.1 Factoren
• De meander werd dichtgestort met allerhande afval, waaronder zwaar verontreinigd industrieel

afval. Verder onderzoek in het kader van het bodemsaneringsdecreet zal de mogelijkheden tot
heropening en sanering uitwijzen.
Indien de meander geopend wordt, moet dit gepaard gaan met het afvoeren van het
verontreinigde materiaal naar daartoe ingerichte stortplaatsen. Bergen van het afgegraven
materiaal binnen het gebied is omwille van milieu- en landschappelijke redenen niet
aanvaardbaar.

• De ecologische en landschappelijke impact van het openen van de oude meander is positief. In
het gebied is nauwelijks permanent open water. aanwezig, zodat het herstel van de Scheldearm
een reeks nieuwe biotopen creëert, waardoor de diversiteit van het gebied kan toenemen. Bij
een doordachte werkwijze bij het heropenen kunnen direct een aantal interessante
uitgangssituaties gecreëerd worden: afwisseling van steile en hellende oevers (zoals bij een
echte meander), ondiepe zones, ...

• Het herstellen van het verband tussen de meersen en water is ook geschiedkundig interessant.
De recreanten worden zo duidelijker geconfronteerd met de eigenheid en de vorming van het
gebied.

• De recreatiedruk rond en op het water is sterk determinerend voor de ontwikkeling van de
ecologische potenties. Water trekt de mensen aan. Om de natuur een kans te bieden is het
echter noodzakelijk dat de invloed van de recreatie beperkt blijft. Zowel vissen, zwemmen als
andere watersporten moeten verboden worden om een optimale ontwikkeling mogelijk te
maken.

3.3.3.2 Mogelijkheden
De mogelijkheden variëren tussen het behouden van de huidige situatie, over het gedeeltelijk

openen tot het volledig herstellen van de meander. De belangrijkste factor in de beslissing hierover
zullen de onderzoeken in het kader van het bodemsaneringsdecreet zijn. Afgezien hiervan kan het best
overwogen worden welke kosten men ervoor wil maken, aangezien het ecologisch gezien wel
interessant zou zijn om de meander ten minste deels te heropenen. Het meest oostelijke deel van de
meander in het noordelijk gebied is het minst verontreinigd en kan dus met de geringste kosten
geopend worden.

Indien de gehele meander geopend wordt, moet rekening gehouden wor len met de afwatering van
de Rietgracht. Indien geen extra maatregelen getroffen worden, ligt het maximale waterpeil in de
gehele meander op het aanslagniveau van het pompgemaal. Om in het noordelijk deel een hoger
waterpeil te handhaven kan een stuw geplaatst worden tussen het noordelijk deel en de monding van
de Rietgracht in de meander.

3.3.4/0ntginningsgebied

Het ontginningsgebied zal slechts aangesneden worden indien.er geïnteresseerden zijn om het zand
te ontginnen. Volgens de Dienst Natuurlijke Rijkdommen en Energie is het zand van minderwaardige
kwaliteit, zodat de ontginning economisch niet rendabel is. Voor AWZ kon het gebied eventueel wel
in aanmerking komen omdat het na ontginning eventueel als slibstort gebruikt kan worden. Wegens
het feit dat de gronden niet in h!.ID eigendom zijn en het twijfelachtig is dat een vergunning tot
slibstorten verkregen zou worden, ziet AWZ hier van af. Eventueel kan het zand ontgonnen worden
om het gebied te vematten door het een lagere ligging te geven. Het ontgonnen zand kan gebruikt
worden bij de eventuele aanleg van dijken.

Indien het wenselijk is, kan de Stad Gent overgaan tot het wijzigen van het gewestplan voor dit
gebied. Als nieuwe bestemming krijgt de zone dan all ornatisch de nabestemming, zijnde groengebied
zonder verdere specificatie. De specificatie dient dan vanzelfsprekend nog ingevuld te worden.
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3.4 I Scenario

Het scenario is opgesteld voor de gebieden met doelstelling natuurontwikkeling en natuureducatie
(INLEIDING kaart 4). Voor het noordelijk gedeelte impliceert dit dat er zones zijn waarvoor geen
inrichtingsmaatregelen voorgesteld worden. Aangezien een aantal percelen biologisch interessant is,
worden voor deze terreinen toch enkele suggesties gedaan. Ook voor het zuidelijke deel worden ideeën
geuit voor een natuurvriendelijk inrichting. Deze zijn eerder algemeen van karakter, alhoewel ook
voor een aantal percelen concrete voorstellen gedaan worden. Voor de duidelijkheid wordt aan elke
zone waarover gesproken wordt een apart symbool gegeven; deze symbolen zijn weergegeven op
INLEIDING kaart 4.

3.4.1 / Doelstellingen

Het doel is zoveel mogelijk natuurlijke processen herstellen om daarna een spontane
natuurontwikkeling te laten plaatsvinden. De gevolgen voor vegetatie en landschap zijn niet eenduidig
te voorspellen. Globaal kan gesteld worden dat het gebied een grotere structurele diversiteit zal
krijgen, waarbij open en halfgesloten landschappen elkaar afwisselen. Door vernatting van het gebied
wordt verwacht dat de freatofytenvegetaties aan belang zullen winnen en dat het gebied voor grotere
aantallen vogels geschikt wordt als broed- en overwinteringsgebied; vooral voor eenden en steltlopers
zal dit een gunstige evolutie zijn.

De begrazingsdichtheid zal de evolutie van het landschap grotendeels bepalen. Geringe
begrazingsdruk zal eerder leiden tot een halfgesloten landschap met op termijn verstruweling en
verbossing op de voor grazers minst gunstige (voedselarmste enJof natste) of meest afgelegen
deelgebieden. De door voedselaanbod, vochtigheidstoestand en isolatiegraad bepaalde gradiënten in
begrazingsdruk zullen zorgen voor een toename aan structurele vegetatiediversiteit. Men mag
verwachten dat dit ook zal leiden tot een verhoging van de faunadiversiteit. Wat we moeten verstaan
onder "geringe begrazingsdruk" is moeilijk op voorhand aan te geven, aangezien die in absolute zin
atbankelijk is van het totale voedselaanbod in het gebied. Ervaring zal moeten uitwijzen wat de
gunstigste veedichtheid is in functie van de doelstellingen qua landschapsontwikkeling.

Hier wordt geen uitdrukkelijke stelling ingenomen over de vraag of precies gestreefd moet worden
naar een volledig open, grasland gedomineerd landschap of een meer gesloten landschap met
dominantie van struwelen en bossen. Het staat de beheerder vrij hierin te kiezen door regulatie van de
begrazingsdichtheid. Feit is wel dat het volledig open meersenlandschap een cultuurlandschap is, dat
ontstond door landbouwkundige uitbating van die meersen. Onder meer natuurlijke omstandigheden,
waarbij de aanwezigheid van grote grazers (lees graseters) als een natuurlijke factor wordt aanzien,
mag verwacht dat alluviale gebieden een mozaïeklandschap vormen met grazige vegetaties
afgewisseld met bossages en broekbossen, die elkaar in de tijd vervangen (vorm van lange-termijn
cyclische successie).

3.4.2 /Inrichtingsmaatregelen

Deze maatregelen moeten gezien worden als stappen die gezet moeten worden om een interessante
uitgangssituatie te creëren; na het uitvoeren van deze maatregelen zou het beheer van de kuddes de
enige ingreep moeten worden.

Een overzicht van de maatregelen wordt gegeven in SCENARIO kaart 1.

SCENARIO kaart 1: overzicht inrichtingsmaatregelen scenario

3.4.2.1 Wetlands
De belangrijkste initiële ingreep in zone A is het verhogen van de waterstand. Dit kan gebeuren

door het plaatsen van regelbare stuwen (met schotbalken) op de afwaterende grachten voor de
klepsluizen. Aangezien het niet duidelijk is wat de invloed van deze vernatting zal zijn op de
grondwaterstand in de aangrenzende woonwijken (en of de grondwaterstand in de woonwijken, die via
het pompgemaal op de Rietgracht laag gehouden wordt, de effecten niet te veel te niet doet), moet dit
nagegaan worden door middel van bijkomend hydrologisch onderzoek. Hierbij moeten zowel voor als
na het plaatsen van de stuwen metingen verricht worden. Door het werken met stuwen bestaande uit
uitneembare schotten kan het effect van verschillende waterhoogtes nagegaan worden. De
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stroomrichting van de gracht die de loop van de oude meander volgt (achter de huidige volkstuintjes)
en enkele aangrenzende grachten is momenteel niet duidelijk; deze gegevens moeten op het terrein
nagegaan worden alvorens de afvoer ervan beperkt kan worden. Op de kaart staat voor dit gebied een
stuw aangeduid ter hoogte van het vermoedelijke afvoerpunt.

Het resultaat is een vernatting van het gebied, waarbij een aantal percelen gedurende langere tijd
blank komen te staan, voor andere terreinen zal een hogere grondwatertafel enkel invloed hebben op
de aanwezige vegetatie, en op de hoogstgelegen percelen zullen zich geen merkbare veranderingen
voordoen. De diversiteit aan biotopen zal dus stijgen.

De grondwaterstand in zone B kan waarschijnlijk reeds grotendeels hersteld worden door hpt
verwijderen van de drainagebuizen. Het effect van deze maatregel kan nagegaan worden door het
opvolgen van de peilbuizen voor en na het toepassen van de ingreep. Plaatsen van een aantal extra
peilbuizen, zodat de gradiënt in een lijn loodrecht op de loop van de Rietgracht kan gevolgd worden, is
aan te raden. Indien het effect beperkt is, kan enkel een verhoging van het niveau van de Rietgracht
een hogere grondwaterstand bewerkstelligen. Dit kan bereikt worden door het verbreden van de
Rietgracht, waarbij de bergingscapaciteit serieus verhoogt zodat een verhoging van de waterstand
toelaatbaar is voor de veiligheid.

Bijkomende vernatting kan bekomen worden door het inbrengen van het afvoerwater van het
snelwegcomplex in de meersen; alvorens hiertoe over te gaan moet de kwaliteit van dit afvoerwáter
nagegaan worden.

De mogelijkheid om het gebied in te richten als vloeiweide wordt niet weerhouden; er is geen
zekerheid over de historische relevantie en de biologische meerwaarde van een vloeiweidensysteem is
beperkt tot onbestaande wegens de hoge nutriënten- en sliblast van de Schelde. Het lijkt ons anderzijds
niet opportuun om een ecologische meerwaarde te geven aan het gebied door het te laten functioneren
als zuiveringsgebied (sink-functie) voor het vervuilde Scheldewater en -slib.

De optie om dit weilandcomplex als beekwachtbekken te gebruiken lijkt minder aan te raden
wegens de verontreiniging die zal optreden bij het overstorten.

3.4.2.2 Afgraven ophogingen
De beslissing over afgraven ja dan neen is deels afhankelijk van de resultaten van de

bodemonderzoeken. Los daarvan kan echter gesteld worden dat het onmogelijk is om het
oorspronkelijke landschap te herstellen, zodat enkel afgravingen die duidelijk een meerwaarde aan
natuurpotenties met zich mee brengen, voorgesteld worden.

Een belangrijke maatregel is het afgraven van de ophogingen in het oosten van zone B. Dit
weilandcomplex is het enige aaneengesloten gebied van enige omvang waarbij de ophoging beperkt
gebleven is. Naast de kleiontginningen zijn enkele percelen opgehoogd eird de jaren '80, wat samen
met het plaatsen van drainagebuizen in de jaren '90 voor een enorme achteruitgang van de
broedvogelstand zorgde. Centraler in het gebied ligt nog een opgestort perceel, dat eventueel ook
afgegraven kan worden, doch de te verwachten toename van de diversiteit hierdoor is veel beperkter.

In zone A kan het interessant zijn om enkele percelen, vrij centraal ten noorden van de oude
Scheldemeander gelegen, af te graven. In deze zone zijn geen peilbuizen geplaatst, zodat er geen goed
beeld gevormd is van de plaatselijke grondwaterhuishouding. Door de aanwezigheid van een gracht
die in de winter overstroomt, is het niet onwaarschijnlijk dat afgraving van deze percelen in èf~ssante

gevolgen heeft.

3.4.2.3 Openen oude Scheldemeander
Het uitgraven van het minst verontreinigde deel van de oude Scheldemeander (meest oostelijke

deel van het noordelijk.:- ~LUk.) kan reeds een aanzienlijke stijging van de diversiteit met zich
meebrengen. Omwille van de beperkte bergingscapaciteit van de Rietgracht is het aangewezen om
deze te verbreden tot de oorspronkelijke meanderbreedte. De mate waarin en hoe de meander
uitgegraven kan/moet worden zal bepaald worden aan de hand van de bodemsaneringsonderzoeken. In
de huidige toestand is het niet mogelijk om de bei delen van de meander met elkaar de verbinden
aangezien de snelwegberm de delen scheidt. Er kan ov ~r.Jogen worden om de verbinding te realiseren
door het aanleggen van een tunnel, die tegelijk als doorgang kan gebruikt worden door de grazers en
de bezoekers. Aangezien de waterstand in het zuidelijk deel van de meander bepaald wordt door het
aanslagpeil van het pompgemaal, zou deze waterstand bij verbinding van beide delen overal heersen.
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Het is aangewezen om via een stuw de waterstand in het noordelijk deel van de meander hoger te
houden.

3.4.2.4 Jaarrondbegrazing
De jaarrondbegrazing is de enige continue maatregel. De bedoeling is dat een kudde grazers de

vegetatie en het landschap vormen door hun graasgedrag. Hierbij zullen de abiotische omstandigheden
bepalen waar de dieren het liefst eten, zodat gradiënten in begrazingsdruk ontstaan, waardoor een
grote diversiteit aan vegetaties kan voorkomen. De spontane ontwikkeling kan door de mens van nabij
gevolgd worden aangezien het gebied vrij toegankelijk is. Het is duidelijk dat om een dergelijk plan te
realiseren een aantal ingrepen noodzakelijk zijn.

KUDDE

Bij de keuze van de dieren spelen een aantal overwegingen een rol.
1. Runderen en paarden hebben een verschillend graasgedrag; een combinatie van beide diergroepen

is aan te raden.
2. Om jaarrondbegrazing mogelijk te maken moeten de dieren een aantal kenmerken vertonen (van

Veen 1998):
• kleine uiers die niet meer melk produceren dan voor de jongen nodig is;
• geen vervroegde vruchtbaarheid van de vrouwelijke dieren;
• zelfstandige geboortes zonder menselijke hulp;
• bestandheid tegen zon, vorst, regen en wind;
• een spijsverteringsstelsel dat de voedselarme winterruigte kan verteren.
Deze eigenschappen zijn niet meer aanwezig bij de rassen die in de landbouw gebruikt worden,
zodat best gebruik gemaakt wordt van gededomesticeerde rassen. Dedomesticatie komt door
het natuurlijk selectiemechanisme vanzelf tot stand bij dieren die lange tijd in quasi-natuurlijke
omstandigheden leven. Voor begrazing met paarden zijn enkel Koniks aan te raden, bij de
runderen zijn er een aantal rassen waarbij de dedomesticatie reeds vrij ver gevorderd is.

3. In combinatie met de recreatie is ook het rustige karakter van de dieren belangrijk; bij de meeste
gededomesticeerde rassen is dit het geval.

Enkele rassen die in aanmerking komen zijn Koniks (paarden), Galloways. Heek-runderen en
Angus-Aberdeen (runderen).

De optimale grootte van de kudde wordt door een aantal factoren bepaald. De maximale dichtheid
die het gebied kan dragen, wordt bepaald door de voedselvoorraad in de winter. Door de aanwezigheid
van een constante begrazingsdruk kan het overvloedige voedsel uit het voorjaar en de zomer niet
allemaal opgegeten worden, zodat er voldoende kruiden overblijven om in de winter voldoende
voedsel te voorzien. Volgens van Veen (1998) komt dit in de praktijk neer op 1 dier per 3 à 4 ha in
vruchtbare valleien. Voor de Gentbrugse meersen betekent dit dat er met een kudde van maximaal 30
dieren kan gewerkt worden. Een kudde van minder dan 20 grootvee-eenheden werkt verruiging en
verbossing in de hand. Er wordt voorgesteld om met een kudde van 25 dieren te beginnen; op basis
van veldobservaties past de beheerder in de loop der jaren de dichtheid aan. Om de kuddes leefbaar te
houden is voldoende genetische uitwisseling noodzakelijk. Aangezien dit slechts kan bij een groep van
minimum 50 dieren, moet er in de Gentbrugse meersen gewerkt worden met uitwisseling met dieren
uit andere gebieden.

PRAKTISCH

Om jaarrondbegrazing mogelijk te maken zijn een aantal praktische ingrepen noodzakelijk. Het
gehele gebied wordt omheind, waarbij op strategisch gekozen plaatsen ingangen gemaakt worden voor
de bezoekers. Belangrijk is een degelijke afsluiting tussen de snelwegparkings en het gebied, zodat
sluikstorten, het voederen van de dieren en het creëren van nieuwe toegangswegen vermeden wordt.
Het aanleggen van een dubbele omheining, met voldoende ruimte tussen beide in, kan hierbij
eventueel oplossing bieden. Informatiepanelen op de parkings kunnen de automobilisten inlichten over
het project. Bij het openen van de volledige meander kan een groot deel van de omheining weggelaten
worden. Alle perceelsbegrenzingen (behal'Je levende zoals hagen) worden verwijderd, net als alle
schuilhokken en andere gebouwtjes. Schuilplaats voor de dieren wordt voorzien in enkele gebouwen
van de huidige bewoningskem langs de Oude Scheldeweg. De omliggende gronden zijn voldoende
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hoog gelegen om de schuilplaats jaarrond toegankelijk te maken. De migratie van de kudde van zone
A naar zone B kan verlopen via de zone langs de Scheldedijk onder de snelweg. Om het westelijk deel
van het centrale deel te bereiken kunnen de dieren bij hoge waterstanden in het oostelijk deel gebruik
maken van de strook ten zuiden van de afwateringsgracht van het snelwegcomplex.

De kudde is bij voorkeur eigendom van de stadsdiensten; voor het onderhouden van de omheining,
het toezicht in het gebied, het verzorgen van informatiestromen naar bezoekers en omwonenden en het
opvolgen van de kudde (ernstige ziektes, beperken grootte) is het aanwerven van een full-time
werkkracht aangewezen. Deze persoon moet verbaliserende macht hebben.

3.4.2.5 Recreatie
Bij het opstellen van de basisfilosofie natuurstudie werd uitgegaan van het principe dat het gebied

vrij toegankelijk is voor de bezoekers. Hieraan zijn automatIsch een aantal restricties verbonden: het
gebied is enkel te voet toegankelijk; fietsers kunnen het gebied beleven vanaf de Scheldedijk,
gemotoriseerde voertuigen worden uit het gebied geweerd. Honden zijn niet toegestaan, ook niet aan
de leiband, aangezien de kans dat de grazers hierdoor verstoord worden en ongewenst gedrag vertonen
te groot is. Honden uitlaten kan op de Scheldedijk en in zone C van de Gentbrugse meersen. Respect
voor de natuur staat centraal: geen planten plukken, geen dieren meenemen, geen nesten verstoren, ... .
Het is belangrijk om de omwonenden en de bezoekers duidelijk uit te leggen dat en waarom het
verboden is om de dieren bij te voederen. Bij de ingangen moeten de reglementen, naast meer
algemene informatie over het gebied, geafficheerd worden.

Naast deze logische restricties is het mogelijk dat er meer maatregelen getroffen moeten worden.
Tijdens de aankoopfase kan op kleinere, aaneengesloten gebieden die reeds in eigendom zijn
uitgeprobeerd worden hoe de bezoekers reageren op dit concept. Dit kan gebeuren door het
organiseren van geleide wandelingen; hierbij kan de Werkgroep Gentbrugse meersen een belangrijke
rol spelen. Tenslotte zijn ook de terreinomstandigheden mee bepalend. Afhankelijk van de
realiseerbare vematting zal het gebied beter of minder goed toegankelijk zijn voor de bezoeker. Indien
slechts een zeer beperkte waterstandverhoging kan gerealiseerd worden, zal de toegankelijkheid groot
zijn en moet deze in bepaalde zones eventueel beperkt worden. In het broedseizoen zijn eventuele
beperkingen ook mogelijk.

Door het aantal ingangen te beperken en strategisch te lokaliseren, kan de recreatiedruk "geleid"
worden: de recreatiedruk is het grootst in de buurt van de ingangen en aantrekkelijke plaatsen
(uitkijkpunten, open water... ), en op de gemakkelijk toegankelijke delen. De ingangen van het
begraasde gebied zijn bij voorkeur gesitueerd op de Hoogoeverstraat ter hoogte van de
voetbalterreinen, op het einde van de Gentbruggekouter (aansluitend op de Kouterstag) en aan de
westelijke punt van het centrale deel. Hierdoor worden voldoende mogelijkheden gecreëerd voor de
bezoeker die enkel uit is op een korte, 'droge' wandeling door het gebied. Men kan, na een wandeling
langs de dijk of vanaf de Gentbruggekouter het droogste (en minst kwetsbare) deel van het gebied
doorkruisen en afsluiten in een cafetaria (momenteel enkel cafetaria voetbalclubs) aan de
Hoogoeverstraat. In de buurt van de ingangen is voldoende parkeermogelijkheid voorzien (onder de
snelweg, ter hoogte van de korfbalclub, op de Gentbruggekouter) en de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer (bus en tram) is goed. Aangezien er in zone B maar één ingang is en een groot deel
van het gebied drassig zal zijn, zal dit gebied minder aangewezen zijn voor een wandeling zoals
hierboven geschetst. Dit gebied leent zich wel uitstekend voor geleide wandelingen. Bezoekers die
echt uit zijn op natuurbeleving krijgen eveneens de mogelijkheid dit te doen, maar moeten een grotere
afstand afleggen.

Aan de ingangen wordt de afsluiting vervangen door veeroosters. Dit zijn roosters waar de
bezoekers wel over kunnen lopen, maar die betreding door de grazers onmogelijk maken door de te
brede gleuven. De recreatieve infrastructuur wordt tot een minimum beperkt. Het is de bedoeling dat
de bezoeker zich laat lf'idf'n door zijn nieuwsgierigheid of door de paadjes die door de grazers gemaakt
worden. De verharde wegen in het begraasde gebied worden verwijderd indien dit geen problemen
oplevert voor het onderhoud van de dijk, en er wordt een zeer beperkt wandelpadennet aangelegd in
het westen van zone A. Dit padennet moet ervoor zorgen dat in lussen gewandeld kan worden; de
wandelaar moet niet op zijn stappen terugkeren. De structuur sluit bij voorkeur aan bij de historische
padenstructuur. Bestaande paden worden niet vel, ijderd, zodat deze zullen blijven bestaan bij
voldoende gebruik. De Scheldedijk biedt recreatiemogehjkheden aan rolstoelgebruikers. Ook andere
infrastructuur, zoals vuilnisbakken en rustbanken, wordt uit het gebied geweerd, maar kan wel aan de
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rand van het gebied geplaatst worden. Om sluikstorten te voorkomen kan het beter zijn om helemaal
geen vuilnisbakken te plaatsen.

Bij het openen van (delen van) de meander worden belangrijke oppervlaktes open water gecreëerd.
Deze zijn zowel voor natuur als recreatie zeer interessant. In het noordelijk deel van de meander wordt
alleen spontane natuurontwikkeling toegestaan. Op de zuidelijke oever van het zuidelijk deel kan
eventueel beperkte visrecreatie toegestaan worden, mits spijzen verboden is en er geen hengelclub aan
verbonden is, zodat de impact op het gebied geminimaliseerd wordt. Intensievere waterrecreatie kan
niet toegestaan worden aangezien dit de rust in zone B grondig zou verstoren.

3.4.2.6 Educatie
Educatie zal in dit gebied hoofdzakelijk door geleide wandeling gebeuren. Eventueel kan een

bezoekerscentrum ingericht worden. Gezien het concept van het 'zelf ontdekken' is het niet
aangewezen om een soort wandelleerpad aan te leggen. Borden met uitleg zouden trouwens
landschappelijk niet passen in het gebied. Het centrale deel heeft als doelstelling natuurontwikkeling
in het kader van natuureducatie. In dit gebied komen daarvoor geen speciale voorzieningen, behalve
eventueel een vogelobservatiehut. De beste locatie voor een vogelobservatiehut is echter op de
zuidelijk oever van de Rietgracht.

Het inrichten van een bezoekerscentrum in de nabijheid van de schuilplaats van de kudde zou
leerrijk zijn, maar aangezien dit de recreatiedruk te veel in deze zone zou concentreren en de rust van
de dieren verstoren, is dit niet opportuun. Een haalbaar alternatief is het uitwerken van een
bezoekerscentrum in het dienstencentrum in de Braemkasteelstraat, waar over beide gebieden (natuur
en recreatie) informatie kan verschaft worden.

3.4.2.7 Stadsrandverschijnselen
De bewoning in zone A (langs de Scheldedijk) en in zone B (naast voetbalterrein) moet op termijn

verdwijnen. Voor de oudere bewoners kan een uitdovingsmaatregel gehandhaafd worden. Met de
overige bewoners moeten andere afspraken gemaakt worden. Een deel van de gebouwen in zone A
kan gebruikt worden als schuilplaats voor de kudde. Het voetbalterrein dat in zone B gelegen is, zal
geherlokaliseerd worden.

De lichtvervuiling in het gebied is grotendeels afkomstig van de verlichting van de autosnelweg. Er
zijn mogelijkheden om de lichtstralen beter te richten; de Stad Gent kan dergelijke maatregelen
voorstellen aan de bevoegde instantie. De verlichtingspalen binnen het gebied kunnen gemakkelijk
weggehaald worden.

Geluidshinder van de snelweg kan het best beperkt worden door het plaatsen van geluidsschermen
waarbij begroeiing met (inheemse?) planten mogelijk is zodat het landschappelijk effect
geminimaliseerd wordt. Mogelijkheden zijn het Duitse model (dit zijn betonnen bakken die de
geluidsgolven deels absorberen en tegelijkertijd gebruikt kunnen worden als plantbakken) of
gegroefde betonplaten waartegen klimplanten kunnen groeien. In combinatie met de reeds aanwezige
beplantingen biedt dit ook een visueel scherm. De efficiëntie van de geluidsschermen moet eerst
nagegaan worden.

Visuele hinder wordt zowel door de snelweg, door de hoogspanningsmasten als door het stadion
van A.A.Gent veroorzaakt. Deze hinder is eigen aan de stadsrand, en is onmogelijk volledig te
voorkomen. Langs de snelweg en de snelwegparking is reeds grotendeels een groenscherm aangeplant;
dit kan best vervolledigd worden (met streekeigen boomsoorten), behalve ter hoogte van het
bruggenhoofd.

Een ander typisch verschijnsel voor standsranden is het voorkomen van sluikstorten. Langsheen de
parking van de snelweg is de concentratie het hoogst. Om dit in de toekomst te vermijden is een
degelijke afsluiting (die toch noodzakelijk is voor de dieren) nodig en voldoende informatie omtrent
het project. Op plaatsen waar het gebied duidelijk zichtbaar is van op de parking kunnen panelen met
uitleg geplaatst worden. Ook op andere plaatsen in het gebied moet sluikstorten voorkomen worden
door het beperken van de bereikbaarheid, informatie en degelijke opvolging.
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3.4.2.8 Overgangsmaatregelen
Tijdens de aankoopfase kunnen reeds een aantal overgangsmaatregelen uitgevoerd worden;

enerzijds kan een aangepast bermbeheer uitgewerkt worden (maaisel zeker afvoeren, beste maaidata
nagaan), anderzijds kunnen met landbouwers beheersovereenkomsten afgesloten worden. Bij
graslanden gebeurt de overgang door het verder zetten van het graas- of maaibeheer, maar zonder
bemesting of gebruik van bestrijdingsmiddelen. Bij akkers is een direct overstap naar braakligging een
mogelijkheid. Wegens de bodemaanrijking onder akker zal de braakligging resulteren in een snelle
groei van ruderale planten. Deze terreinen kunnen vrij intensief begraasd worden, zodat enigszins
verschraald wordt. Zwaar bemeste akkers kunnen nog enkele jaren onder akkerbouw blijven, waarbij
echter bemesting en bestrijding achterwege gelaten worden en gradueel overgeschakeld wordt ()p
gewassen die minder voedingsstoffen nodig hebben (b.v. maïs - aardappelen - graan). Op deze manier
wordt een deel van de voedingsstoffen uit de bodem gehaald, zodat na het stopzetten van het
landbouwkundig gebruik van een minder voedselrijke uitgangssituatie vertrokken kan worden.

Bij het opbouwen van de kuddes moet er rekening mee gehouden worden dat het uitbreiden van
kuddes met nieuwe dieren steeds stress met zich meebrengt voor de dieren (Projectbureau Grensmaas
1996). Om te voorkomen dat deze stress te groot wordt, kan er best van in het begin met een vrij grote
groep gewerkt worden, zodat slechts elke twee of drie jaar eventueel dieren bijgeplaatst moeten
worden. Om met eigen kuddes te starten moet dus eerst een minimum oppervlakte in beheer zijn.
Tussen het werken met beheersovereenkomsten en het introduceren van de kuddes kan dus enige tijd
liggen.
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3.4.3 / Suggesties

RICHTLUNEN

SCENARIO kaart 2 geeft een overzicht van de suggesties die gedaan worden omtrent de inrichting
van de zones waarop het scenario niet van toepassing is.

SCENARIO kaart 2: overzicht suggesties

3.4.3.1 Noordelijk deel
De zone langs de dijk in het oosten is globaal gesproken biologisch minder waardevol. Enkel de

zone achter het voetbalveld en de vochtige struwelen en de vijver achter n.v. Tubel zijn biologisch
waardevol. Het zou dan ook interessant zijn om beide zones op te nemen in het begraasde gebied; dit
is zonder problemen te realiseren aangezien ze er aan grenzen.

De vegetatie van de percelen tussen de bebouwing en de oefenterreinen van voetbalclub VSV
(zone Cb) vertoont een schraal karakter. Het zou interessant zijn om deze percelen mee op te nemen in
de begrazingszone, aangezien deze schrale zandgronden met hun typische vegetatie de diversiteit van
het gebied, dat voor de rest overwegend voedselrijk is, verhogen. Behoud van de bestaande begrazing
kan ook voor interessante situaties zorgen, maar het inrichten van deze percelen als intensieve
recreatiezone zal waarschijnlijk voor de teloorgang van deze vegetaties zorgen.

Vernatting van zone A kan verder doorgedreven worden naarmate er een groter gebied onder
invloed van een verhoogde grondwatertafel mag staan.

3.4.3.2 Zuidelijk deel
Bij het aanleggen van bos kan op twee manieren te werk gegaan worden: aanplanting of spontane

verbossing. Aangezien het om een recreatiegebied gaat, is het zeker begrijpelijk dat voor bepaalde
delen van het gebied de eerste methode gebruikt wordt. Deze heeft namelijk als voordeel dat er sneller
een bosklimaat (zowel ecologisch als visueel) ontstaat, zeker als pionierboomsoorten aangeplant
worden. Spontane verbossing heeft echter andere belangrijke ecologische voordelen. De bekomen
bosstructuur is veel natuurlijker, wat ook visueel aangenamer is dan een aanplant volgens een vast
patroon. Tevens vestigen zich enkel soorten die aangepast zijn aan de specifieke
omgevingskarakteristieken, waardoor de kans op slagen voor de jonge bomen vergroot. Aangezien de
zaden afkomstig zijn van bomen in de omtrek, is de kans op een geschikte herkomst groter. Het
ongestoorde wortelstelsel is, in tegenstelling tot het wortelstelsel van de aangeplante bomen, ook beter
aangepast aan de bodemstructuur. Tenslotte is het ook een mooie gelegenheid om aan de recreanten
een voorbeeld te tonen van spontane natuurontwikkeling. Via educatieve panelen kan dit zeker de
meerwaarde van de boswandeling verhogen. Praktisch gezien is een spontane ontwikkeling op een
aantal plaatsen zeker haalbaar. Enkele percelen waarop reeds een tijdlang weinig of geen beheer
uitgevoerd wordt, en waar reeds spontane struikopslag aanwezig is (Boswachterdreef en Bosstraat),
vormen een mooi uitgangspunt.

Vanuit avifaunistisch oogpunt is het aan te raden een strook langsheen de Schelde open te houden.
Het oorspronkelijk landschapsbeeld blijft er ook wat meer door bewaard. Om vloeiende grenzen te
creëren kan er best een overgangszone gemaakt worden tussen de open Scheldevallei en het bos; deze
zone kan bestaan uit weilanden met bomenrijen of uit een opgaande struikzone.

Uit de kaart van de kleine landschapselementen blijkt duidelijk dat er nog een behoorlijk deel
bewaard gebleven is. Het verdient dan ook aanbeveling om deze elementen te behouden en met de
nodige zorg te integreren in het te realiseren bos. Dit kan gebeuren door het aanleggen van
wandelwegen langsheen de bestaande lijnvormige kleine landschapselementen en het voorzien van een
mantelzoom tussen het bos en het pad.

Een educatief paneel bij de veldoven van de vroegere steenbakkerij zou mooi ingepast kunnen
worden in een wandelroute die de geschiedenis van het gebied verhaalt. Eventueel kan de werking van
de steenbakkerij geïllustreerd worden door het opnieuw aanleggen van een kleiput en het restaureren
van de veldoven.

80



NATUURSTUDIE GENTBRUGSE MEERSEN RICHTLIJNEN

Ter hoogte van Heusdenbrug wordt vermoedelijk een pompgemaal geplaatst, aangezien enkele
woningen op het grondgebied van Gentbrugge regelmatig problemen hebben met wateroverlast. Bij de
inrichting van dit gemaal zou terdege rekening moeten gehouden worden met het feit dat ook enkele
kleine waterloopjes vanuit de meersen op die manier versneld zullen afwateren. Het plaatsen van
stuwen of dammetjes op deze waterlopen kan de verdroging tegengaan.

3.5 IPrioriteitenschema

De uitvoering van de voorgestelde richtlijnen is niet van vandaag op morgen realiseerbaar. Een
belangrijke en vermoedelijk tijdrovende stap is het aankopen van het gebied. Tijdens aeze
aankoopfase kan echter reeds begonnen worden met het oVcigangsbeheer. Indien er reeds vroeg
genoeg aan sensibilisering van de omwonenden begonnen wordt, kan het uiteindelijke project ook
beter aanvaard worden. Het is dan ook van groot -belang om een goede communicatie met de
bezoekers en omwonenden op te bouwen. In combinatie met het noodzakelijke toezicht en onderhoud
in het gebied moet hiervoor een fulltime werkkracht ter beschikking gesteld worden.

Het prioriteitenschema inzake beheer werd opgesteld op basis van de biologische waarde van de
percelen. Inwendig beheer, uitgevoerd door een landbouwer onder beheersovereenkomst, wordt
slechts uitgevoerd op gronden die in eigendom zijn; enkel met een aangepast wegbermbeheer kan
direct begonnen worden. Uitwendig beheer (verhoging grondwaterstand) dient uitgesteld te worden tot
de verwerving van grotere eenheden.

Bij het opstellen van een prioriteitenschema inzake verwerving werd rekening gehouden met twee
aspecten. Een eerste aspect is de biologische waarde en de kwetsbaarheid, een tweede de sociale
gevolgen voor de huidige gebruikers. Dit tweede aspect is belangrijk, aangezien de gevolgen van een
project zoals de inrichting van de Gentbrugse meersen als recreatiegebied voor de plaatselijke
bevolking en de huidige gebruikers aanvaardbaar moeten zijn. Er moet nagegaan worden welke
personen voor hun levensvoorziening afhankelijk zijn van het grondgebruik in de meersen. Indien
snelle aankoop van hun gronden de beste oplossing biedt, moet hier snel toe overgegaan worden.
Onderhandelingen omtrent de verplaatsing van sportterreinen gelegen in het gebied worden best zo
snel mogelijk aangevat.

Concreet wordt inzake verwerving deze volgorde voorgesteld:
• percelen in centraal deel, zodat daar zo snel mogelijk de ophogingen afgegraven en het

waterpeil verhoogd kunnen worden
• laaggelegen percelen net ten noorden van de snelweg, zodat (illegale) ophogingen voorkomen

worden
• overige gronden.
Met het sociale aspect wordt binnen deze bovenstaande volgorde zoveel mogelijk rekening
gehouden. Aankoop in blokken is het interessantst, omdat dan het eenvoudigst kan overgegaan
worden tot het werken met beheersovereenkomsten.
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3.61 Geïntegreerde visie

3.6.1 / Inleiding

RICHTLIJNEN

Het idee om de Gentbrugse meersen als één geheel te beschouwen is aantrekkelijk. Van den Bergh
et al. (1999) geeft aan dat het belang van de Gentbrugse meersen binnen het natuurherstelplan
Zeeschelde vooral bestaat uit het geheel dat de meersen vormen met de Damvallei en de meersen op
linkeroever. Ook in de ecologische beheervisie Grensmaas (Projectbureau Grensmaas 1996) wordt het
belang van grote, aaneengesloten gebieden voor natuurontwikkeling sterk benadrukt.

De geïntegreerde benadering wil een gebied creëren waarbij zowel de functies als de
landschappelijke zones geïntegreerd benaderd worden. De lijnen die hierboven voor zone A
uitgewerkt zijn, blijven grotendeels hetzelfde en worden doorgetrokken naar zone C. Een belangrijk
verschil is dat de actieve recreatie geconcentreerd wordt in de zone grenzend aan de bebouwing;
vanuit de bebouwde zone naar de Scheldedijk neemt de recreatie af aan intensiteit (de dijk zelf blijft
toegankelijk voor voetgangers en fietsers).

De oppervlakte bos in deze benadering is kleiner dan de oppervlakte aangegeven in het
ontwikkelingsplan Gentbrugse meersen, maar uit het onderzoek naar een wenselijke locatie voor het
stadsbos (Van Eleghem et al. 1998) komt naar voor dat de meersen eigenlijk niet geschikt zijn. Als
redenen hiervoor worden de waarde van de nog bestaande waardevolle meersen en het open
landschapskarakter binnen het gebied aangehaald. Zelfs als het volledige zuidelijke deel bebost wordt,
voldoet het niet als stadsbos wegens de te kleine aaneengesloten oppervlakte. Bovendien resulteert
jaarrondbegrazing in een diverse vegetatiestructuur, waarbij in verschillende zones ook bosvorming
zal plaatsvinden.

Een schematisch overzicht van de inrichtingsmaatregelen om deze geïntegreerde visie toe te passen
wordt weergegeven op GEÏNTEGREERDE VISIE kaart 1.

GEÏNTEGREERDE VISIE kaart 1: overzicht inrichtingsmaatregelen geïntegreerde visie

3.6.2/Inrichting

3.6.2.1 Zuidelijk deel
De zone die in het huidige BPA als heempark ingekleurd is (zone Ce), wordt als intensief

recreatiegebied ingericht: het sluit aan bij de huidige sportfaciliteiten en de nieuwe volkstuinen. Een
gedeelte kan bebost worden, en eventueel kunnen sportterreinen vanuit het natuurgebied naar hier
overgeplaatst worden. De boerderij in de Boswachterstraat met zijn hagen moet zeker gevrijwaard
worden.

In aansluiting met de kasteelparken en de beboste zones ten noorden van de autosnelweg vormt dit
gebied een aantrekkelijk recreatiegebied, waar een waaier aan ontspannende activiteiten beoefend
kunnen worden op een beperkte oppervlakte. Naast de mogelijkheden die nu reeds aanwezig zijn,
zoals vissen (in de parkvijver van het Braemkasteelpark, in de toekomst eventueel ook langs het
westelijk deel van de Rietgracht), zwemmen, joggen, tuinieren, ravotten en wandelen, kan er ook
ruimte voorzien worden voor andere ontspanningsvormen (skaten, voetballen, paardrijden... ).

De percelen ten westen van de Koningsdonkstraat (zone Cd) kunnen, na het wegnemen van de
begrazing, spontaan verbossen. De gebouwen worden behouden en kunnen een commerciële of
culturele bestemming houden/krijgen, of eventueel uitgebouwd worden als bezoekerscentrum (in
plaats van een bezoekerscentrum in het dienstencentrum).

De ganse zone ten oosten van de Koningsdonkstraat (zone Cc) wordt opgenomen in het
begrazingsproject, waarbij de reeds aangeplante en verruigde stukken (Koningsdonkstort en zone rond
vroegere veldoven) vermoedelijk verder zullen verbossen, terwijl de rest een vrij open karakter zal
behouden. De inrichting van het gebied is hetzelfde als uiteengezet in het scenario. In zone Cc kunnen
twee of drie extra ingangen gemaakt worden. In het uiterste zuiden van dit gebied is een zeer vochtige
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weide gelegen. Ten oosten ervan is een gelijkaardig perceel opgehoogd met bouwafval; afgraving van
deze ophoging kan eventueel gunstige effecten tot gevolg hebben. Wegens de kwetsbaarheid van dit
biotoop is het af te raden ingangen te plannen in de buurt ervan.

Door een aantal ingrepen kan de gewenste verhoging van de monumentaliteit van het
Koningsdonkkasteel en de omgeving bekomen worden. Het heraanleggen van de bomenrijen aan
weerszijden van de Koningsdonkstraat, het opwaarderen van de wandeldreven rond het kasteelpark
(Sloversdreef, Vrijersdreefke en de Weverbosdreef) en het doortrekken van de bomenrij die begint ter
hoogte van de volkstuintjes tot aan de Sloversdreef kunnen daar zeker toe bijdragen. De
Koningsdonkstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer: enkel vanuit het zuiden is gemotoriseerd
verkeer toegelaten, voor voetgangers en fietser blijft de doorgang behouden. Er worden geen
bijkomende parkings aangelegd in het gehele gebied; onder de snelweg, aan Heusdenbrug en ter
hoogte van het Dienstencentrum zijn voldoende parkeerplaatsen ter beschikking. Eventuele uitbouw
van culturele of commerciële projecten moeten het dus zonder parkeermogelijkheden stellen.

3.6.2.2 Noordelijk deel en centraal deel
De inrichting van zone A verandert enkel aan de rand van de bebouwing. Een volledige strook

(zone Aa) wordt voorbehouden aan intensievere recreatie met veel scherrngroen, waarbij vanaf een
wandelpad het begraasde gebied zichtbaar blijft. Tot de mogelijkheden behoren het aanleggen van een
mountainbike-parcours, een ruiterpad of een dichter padennet. De oppervlakte is wel beperkt zodat er
keuzes gemaakt moeten worden. De omheining van het begraasde gebied wordt ten oosten van deze
zone geplaatst, zodat honden aan de leiband toegelaten zijn.

In zone B levert de geïntegreerde visie geen wijzigingen op: dit centrale gedeelte blijft volledig
begraasde gebied.

3.6.3 / Prioriteitenschema

Het prioriteitenschema blijft grotendeels hetzelfde als voor het uitgewerkte scenario. Onafhankelijk
van het sociale aspect wordt de volgende volgorde voorgesteld:

• laaggelegen percelen net ten noorden van de snelweg en natte weide in het uiterste zuiden van
het gebied, zodat (illegale) ophogingen voorkomen worden;

• percelenin centraal deel, zodat daar zo snel mogelijk de ophogingen afgegraven en bet
waterpeil verhoogd kunnen worden;

• overige gronden.
Naast de landbouwers van zone A moet nu ook rekening gehouden warren met de landbouwers uit

het zuidelijk gedeelte.
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BIJLAGE 1: BWK EENHEDEN, HUN BETEKENIS EN WAARDERING

BIJLAGEN

waardering

eenheid betekenis biologisch biologisch biologisch
zeer waardevol minder

waardevol waardevol

graslanden
Hco gedegradeerd vochtig, licht bemest grasland x -Ha struisgrasvegetatie op zure bodem x
Huo mesofiel hooiland (met ruigtekruiden) x
Hp relatief soortenarm permanent grasland x
Hp* soortenrijk permanent grasland x
Hpr weiland met veel sloten, laagtes of microreliëf x
Hx zeer soortenarm grasland x
Hr geruderaliseerd, verlaten mesofiel grasland x
HgD soortenarm gazon x

Hg gazon gekenmerkt door Madeliefje x

Hg* soortenrijk gazon met o.a. BruneI x

HrlHa sint janskruid, struisgras, zwenkgrassen, schapezuring x

HrlHp dominantie witbol, kweek, distels, brandnetel x

HrlHp* verruigd bloemrijk hooiland x

struwelen

Sz struweel met opslag van allerlei aard x

aanplanten

NO (zeer) jonge aanplant en/of exoten x

N aanplant x

N* goed ontwikkelde, oude aanplant x

akkers

Bs akker op zandige bodem x

BI akker op lemige bodem x

kleine landschapselementen en andere

Kn veedrinkput F x

Kb bomenrij of zeer waardevolle solitaire boom x

Kh(Sp) houtkant of haag van meidoorn of andere doornstruiken x

Ku ruigten op andere dan Hr (akker, opgehoogd terrein, ...) x

Kj hoogstamboomgaard in landelijk gebied x

KjO gedegradeerde hoogstamboomgaard of in urbaan gebied x

Kl laagstamboomgaard x

Kp openbaar of privaat park x

Kq boom-, bloemkwekerij of serre x

K(Mr) rietkraag x

K(Hc) elementen van dotterbloemhooilanden x

K(Hf) elementen van moerasspirearuigten x

urbane gebieden

Uv recreatiezone x
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BIJLAGE 2: SYNOPTISCHE TABEL

BIJLAGEN

weergave van het percentage van voorkomen van de soorten
binnen de verschillende types zoals afgebakend door Twinspan
(vb 50% gestreepte witbol in type 2 =deze soort komt in 50% van de percelen (3 van de 6) voor)

Types 2 I 3 I 4 I 5 I 6 1 7 I 8 1 9 1 10
Aantal percelen 6 I 3 1251 4 I 28 110 1151 7 1 2

italiaans raaigras Lolium multiflorum 17 • 4 • • • 7 • •
kruipende boterbloem Ranunculus repens • • 80 50 61 60 93 86 •
ridderzuring Rumex obtusitolius 67 • 48 • 18 10 47 29 50
gestreepte witbol Holcus lanatus 50 • 76 75 43 80 80 100 •
bitterzoet Solanum dulcamara • • • • • • 7 • •
eenjarige hardbloem Scleranthus anuus • • • • • • 7 • •
zegge sp Carex sp. • • • • • • 7 • •
puntkroos Lemna trisulca • • • • • • 7 • •
basterdwederik sp Epilobium sp. • • 12 • • • 40 14 •
blaartrekkende Ranunculus sceleratus • 67 • • • • 47 14 50
boterbloem
kamgras Cynosurus cristatus • • • • • • 20 14 •
hoog struisgras Agrostis gigantea • • • • • • 20 • •
zwarte nachtschade Solanum nigrum • • • • • • 7 • •
witte els Alnus incana • • • • • • 7 • •
lidrus Equisetum palustre • • 4 • • • 33 14 •
rode waterereprijs Veronica anagalis-aquatica ssp. aquatica • • 4 • • • 33 29 •
gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum • • • • • • 7 14 •
trosraaigras x Festuloliuim loliaceum • • • • • • 7 29 •
sterrekroos sp Callitriche sp. • • 4 • • • 13 43 •
moeraswalstro Galium palustre • • • • • • 7 29 •
blauw glidkruid Scutellaria galericulata • • • • • • • 14 •
kluwenzuring Rumex conglomeratus • 33 4 25 • • 33 57 •
moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides • • • • • • 13 43 •
platte rus Juncus compressus • • 4 • • • 7 43 •
pennigkruid Lysimachia nummularia • • • • • • 7 14 •
moerasspirea Filipenduia ulmaria • • • • • • • 14 •
liesgras Glyceria maxima • 33 • • • 10 • 43 •
gewone waterbies Eleocharis palustris • • • • • • 20 71 50
zomprus Juncus articulatus • • 8 • 4 • 60 100 50
mannagras Glyceria fluitans • • • • 7 • 60 86 50
tweerijige zegge Carex disticha • • 4 • • • • 57 50
scherpe zegge Carexacuta • • • • • • • 14 50
riet Phragmites australIs • • 4 • • • • 14 50
veenwortel Polygonum amphibium • • 8 • 7 • 40 57 50
pijptorkruid Oenanthe fistulosa • • • • • • • • 50
biezeknoppen Juncus conglomeratus • • • • • • • • 50
beemdlangbloem Festuca pratensis • • 8 • • • 7 14 •
grote ereprijs Veronica persica • • 4 • • • 7 • •
harig wilgeroosje Epilobium hirsutum • • 4 • • • 7 • •
klit sp Arctium sp. • • 4 • • • 7 • •
watermunt Mentha aquatica • • 8 • • • 7 14 •
grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica • 33 • • • • • 14 •
wolfspoot Lycopus europaeus • 67 16 • • • 13 71 •
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Types 2 I 3 I 4 1 5 I 6 I 7 18 I 9 110
Aantal percelen 6 I 3 1251 4 I 28 110 1151 7 I 2

rietgras Phalaris arundinacea • 100 12 • • • 20 43 50
tandzaad sp Bidens sp. • 33 4 • • • 13 14 •
moeraskers Rorippa palustris • 33 12 • 11 • 60 • •
gewone hoombloem Cerastium fontanum • • 56 75 39 30 67 57 •
windhalm Apera spica-venti 17 • 8 • 4 • 7 • •
scherpe boterbloem Ranunculus acris • • 24 25 14 10 60 57 •
greppelrus Juncus bufonius 33 • 24 25 29 • 80 71 •
hanepoot Echlnochloa crus-galli 17 • • • • • 13 • :

geknikte vossestaart Alopecurus geniculatus • 33 28 • 32 • 93 86 50
aarbeiklaver Trifolium fragiferum • • 12 • 7 • 7 57 •
ruige zegge Carex hirta • • 28 • 18 10 27 86 •
zilverschoon Potentilla anserina • • 32 • 4 • 60 71 •
pinksterbloem Cardamine pratensis • • 4 • 4 10 • 71 •
pitrus Juncus effusus • • 8 • 4 • 7 29 100
timotheegras Phleum pratense • • 60 50 32 20 87 86 100
streepzaad sp Crepis sp. • 33 16 • 7 • 27 • •
kattestaart Lythrum salicaria • 33 • • • 10 • 29 •
vertakte leeuwetand Leentodon autumnalis • • 24 50 29 20 47 29 •
akkerkers Rorippa sylvestris • 33 4 • 4 • 13 • •
behaarde boterbloem Ranunculus sardous 17 • 8 • 11 • 27 • •
fioringras Agrostis stolonifera 17 • 44 25 32 40 80 71 •
madeliefje Bellis perennis • • 12 • 29 10 27 • •
ruw beemdgras Poa trivialis 17 33 36 • 57 60 73 71 •
moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum 33 • 12 • 18 • 20 14 •
reukgras Anthoxanthum odoratum • • • 50 • 10 • 14 •
akkerdistel Cirsium arvense 67 67 84 25 25 80 53 57 •
veldzuring Rumex acetosa • • 16 50 • 10 7 43 •
zeegroene rus Juncusinflexus • 33 4 • • • • 14 •
gewone spurrie Spergula arvensis 33 • • • • • 7 • •
smeerwortel Symphytum officinale • 67 24 25 • • 27 14 •
zandhoombloem Cerastium semidecandrum • • • • 4 • • • •
liggende vetmuur Sagina procumbens • • 4 • 7 • • • •
melde sp Atriplex sp. • • • • 11 • • • •
Prunus sp. Prunus sp. • • • • 4 • • • •
melkdistel sp Sonchus sp. • • • • 7 • • • •
waterpeper Polygonum hydropiper • • • • 4 10 • • •
knolglanshaver Arrtlenaterum elatius subsp. bulbosus • • • • 4 • • • •
vogelpootje Omithopus perpusillus • • • 25 4 • • • •
vogelwikke Vicia cracca • • 4 • • 10 • • •
moerasandoom Stachys palustris • 33 • • • 10 • • •
gewone brunei Prunella vulgaris • 33 4 • 7 • • • •
zachte ooievaarsbek Geranium molle 17 • 16 • 7 10 • • •
grote weegbree Plantago major 50 67 48 25 50 • 47 14 •
engels raaigras Lolium perenne 17 33 72 50 100 100 80 43 •
paardebloem sp Taraxacum sp. 17 33 48 50 54 20 40 • •
kropaar Dactvlis oloml>r:!.ta • 67 60 50 43 50 13 14 •
grote vossestaart A10pecurus pratensis • • 12 • 7 20 • 14 •
vogelmuur Stellaria media 33 • 12 • 43 • 13 • •
echte kamille Matricaria recutlta 50 • 12 • 18 • 13 • •
herderstasje CapselIa bursa-pastoris 67 • 16 • 21 • 7 • •
gewoon struisgras Agrostis capillaris 17 • 20 75 25 • 13 • •
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Types 2 1 3 14 1 5 I 6 1 7 18 1 9 110
Aantal percelen 6 I 3 1251 4 I 28 I 10 1151 7 1 2

schijfkamille Matricaria discoidea 50 • 16 25 14 • 13 • •
zachte dravik Bromus hordeaceus • • 28 75 7 20 13 • •
varkensgras Polygonum aviculare 67 • 20 50 18 • 13 • •
kleine ooievaarsbek Geranium pusillum 17 33 12 25 4 • 7 • •
smalle weegbree Plantago lanceolata 17 • 40 50 11 20 • 29 •
duizendblad Achillea millefolium 67 • 36 100 11 20 13 • •
grote brandnetel Urtica dioica • 100 64 75 21 40 20 14 •
kleine klaver Trifolium dubium • • 20 50 11 • 13 • •
krulzuring Rumex crispus • 33 24 • 4 • 13 • 50
grove varkenskers Coronopus squamatus 50 • 4 • 4 • 7 • •
veldereprijs Veronica arvensis • 33 12 • 4 • 7 • •
hondsdraf G1echoma hederacea • 33 24 • 4 • 13 • •
vijfvingerkruid Potentilla reptans • • 24 • 4 • 13 • •
valse voszegge Carex cuprina • 67 8 • 4 • • 14 •
jacobskruiskruid Senecio jacobaea • • 36 75 11 • 20 • •
rode klaver Trifolium pratense • • 20 25 • 10 13 • •
speerdistel Cirsium vulgare 33 33 52 50 14 • 40 • •
hopklaver Medicago lupulina 17 33 40 • 7 • 13 • •
kweek Elymus repens • • 32 25 7 • 13 • •
gewone glanshaver Arrhenaterum elatius subsp. elatius 17 67 76 75 14 30 7 43 50
koolzaad Brassica napus subsp. napus • 33 4 • 4 • • • •
veldbeemdgras Poa pratensis • • 16 • • 10 • • •
kluwenhoombloem Cerastium glomeratum • • 4 50 4 • • • •
braam sp Rubus sp. • • 8 25 4 • • • •
knoopkruid Centaurea jacea • • 8 25 • 10 • • •
brem Cytisus scoparius • • • 50 4 • • • •
rood zwenkgras Festuca rubra • • 16 • 4 • • • •
tijmereprijs Veronica serpyllifolia • • 8 • 4 • • • •
paarse dovenetel Lamium purpureum 17 33 8 • 4 • • • •
kruipertje Hordeum murinum • • 20 • • 20 • • •
gekroesde melkdistel Sonchus asper 67 33 44 25 4 20 7 • •
kompassla Lactuca serriola 83 67 28 • • • 7 • •
zwaluwtong Fallopia convolvulus 17 • • • • • • • •
wikke sp Vicia sp. 33 • • • • • • • •
wilde reseda Reseda lutea 17 • 4 • • • • • •
reukloze kamille Matricaria maritima subsi inodorata 33 • 28 • 18 • 7 • •
bezemkruiskruid Senecio inaequidens 17 • • • • • • • •
kleine brandnetel Urtica urens 17 • 4 • • • • • •
klein kruiskruid Senecio vulgaris 50 • 8 • 4 • • • •
harig knopkruid Galinsoga quadriradiata 67 • 8 • 4 • • • •
canadese fijnstraai Conyza canadensis 100 • 16 50 • • • • •
witte winterposelein Claytonia perfoliata 17 • • • • • • • •
melganzevoet Chenopodium album 67 • 12 • 4 • • • •
akkerviooltje Viola arvensis 17 • • • • • • • •
japanse duizendknoop Fallopia japonica 17 • • • • • • • •
ringelwikke Vicia hirsuta 17 • 8 50 • • • • •
gewoon wilgeroosje Epilobium angustifolium 17 • • • • • • • •
rood guichelheil Anagalis arvensis subsp. arvensis 17 • • • • • • • •
duist Alopecurus myosuroides 17 • 4 • • • • • •
gewone melkdistel Sonchus oleraceus 17 • 8 • • • • • •
gewone raket Sisymbrium officinale 50 • 24 25 4 • • • •
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Types 2 1 3 I 4 1 5 1 6 I 7 18 1 9 110
Aantal percelen 6 1 3 1251 4 128 110 1151 7 I 2

gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit 17 • 12 • • • • • •
heermoes Equisetum arvense 17 33 8 50 • 10 • • •
grote engelwortel Heracleum sphondylium 17 67 28 25 7 • • • •
bijvoet Artemisia vulgaris 50 33 28 25 7 • • • •
wilg sp Salixsp. • 33 • • • • • • •
echte valeriaan Valeriana repens • 33 • • • • • • •
poelruit Thalietrum f1avum • 33 • • • • • • ·
schermhavikskruid Hieracium umbellatum • ~3 • 50 • • • • •
zuring sp Rumexsp. • 33 • • • • • • •
geoord helmkruid Scrophularia auriculata • 33 • • • • • • •
watertorkruid Oenanthe aquatica • 67 • • • • • • •
watermuur Myosoton aquaticum • 33 • • • • • • •
kleinkroos Lemna minor • 33 • • • • • • •
witte honingklaver Melilotus albus • 33 8 • • • • • •
f1uitekruid Anthriscus sylvestris • 33 4 25 • • • • •
avondkoekoeksbloem Silene latifolia • 33 4 50 • • • • •
zevenblad Aegopodium podagraria • 67 4 25 • • • • •
schapezuring Rumex acetoselIa 17 • 4 100 • • • • •
haagwinde Calystegia sepium • 67 16 • • • • • 50
kleefkruid Galium aparine 17 33 32 50 4 • • • •
kleine leeuwetand Leontodon saxatilis • • 4 • • • • • •
kale jonker Cirsium palustre • • 4 • • • • • •
Cladonia pyxidata Cladonia pyxidata • • • 25 • • • • •
Cladonia subulata Cladonia subulata • • • 25 • • • • •
Cladonia coneocraea Cladonia coneocraea • • • 25 • • • • •
groot laddermos Pseudoscleropodium purum • • • 25 • • • • •
ruig haarmos Polytrichum piliferum • • • 25 • • • • •
fraai haarmos Polytrichum formosum • • • 25 • • • • •
hazepootje Trifolium arvense • • • 50 • • • • •
gewone reigersbek Erodium cicutarium subsp. cicutarium • • • 25 • • • • •
klein hoefblad Tussilago fartara • • 8 • • • • • •
vlasbekje Linaria vulgaris • • 8 • • • • • •
teunisbloem sp Oenothera sp. • • 4 • • • • • •
stijve klaverzuring Oxalis fontana • • 4 • • • • • •
akkerwinde Convolvulvus arvensis • • 4 50 • • • • •
stinkende gouwe Chelidonium majus • • 8 • • • • • •
hondspeterselie Aethusa cynapium subsp. cynapium • • 4 • • • • • •
roos sp Rosa sp. • • 4 50 • • • • •
ruw vergeet-mij-nietje Myosotis ramosissima • • 4 • • • • • •
gewone rolklaver Lotus comiculatus subsp. comiculatus • • 4 • • • • • •
gele morgenster Tragopogon pratensis • • 12 25 • • • • •
wouw Reseda luteola • • 4 • • • • • •
klein streepzaad Crepis capillaris • • 8 • • • • • •
moerasrolklaver Lotus penduculatus • • 4 • • • • • •
hop Humulus lupuh'~ • • 4 • • • • • •
koninginnekruid Eupatorium cannabinum • • 4 • • • • • •
duinriet Calamagrostis epigejos • • 8 • • • • • •
gewone ereprijs Veronica chamaedrys • • • 25 • • • • •
grasmuur Stellaria graminea • • 8 25 • • • • •
witte dovenetel Lamium album • • 20 50 • • • • •
st-janskruid Hypericum perforatum • • 4 25 • • • • •
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Types 2 I 3 I 4 1 5 I 6 1 7 18 I 9 I 10
Aantal percelen 6 I 3 1251 4 I 28 110 1151 7 I 2

gladde witbol Holcus mol/is • • • 25 • • • • •
muizeoor Hieracium pilosel/a • • • 25 • • • • •
tengere rus Juncus tenuis • • 8 • • • • • •
gewoon biggekruid Hypochaeris radicata • • 12 25 • • • • •
groot kaasjeskruid Malva sylvestris • • 16 • • • • • •
peen Daucus carota • • 8 • • • • • •
gewone bermzegge Carex spicata • • 4 • • • • • •
kruldistel Carduus crispus • • 8 • • • • • •
knopig helmkruid Scrophularia nodosa • • 4 • • • • • •
havikskruid sp Hieracium sp. • • 8 • • • • • •
smal/ewikke Vicia sativa subsp. nigra • • 12 75 4 • • • •
gewone vlier Sambucus nigra • • 8 • • • • • •
ruige klaproos Papaver argemone • • 4 • • • • • •
slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum 17 • 40 • • • • • •
ijle dravik Bromus sterilis • • 12 • • • • • •
boerenwormkruid Tanacetum vulgare • 33 28 • • • • • •
bosandoom Stachys sylvatica • • 8 • • • • • •
witte klaver Trifolium repens 50 • 72 100 79 50 87 43 •
straatgras Poa annua 67 • 32 75 57 20 40 14 •
perzikkruid Polygonum persicaria 83 67 52 • 25 • 13 29 100
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10
LINA WL6
OENO -SP6
OXAL FON6
CONL ARV6
CHEL MAJ6
AETH CYN6
ROSA -SP6
MYOS RAM6
LOTU C-C6
TRAG PRA6
RESE LUL6
PAPA RH06
CREP CAP6
LOTU ULI6
HUMU LUP6
EUPA CAN6
CALA EPI6
VERO CHA6
STEL GRA6
LAMI ALB6
HYPE PER6
HOLC MOL6
HIER PIL6
JUNC TEN6
Hype RAD6
MAL\, SYL6
DAdC CAR6
CARE SPI6
CARU CRI6
SCRO NOD6
HIER -SP6
VICI S-N6
SAMB NIG5
PAPA ARG6
GERA DIS6
BROM STE6
TANA WL6
STAC SYL6
TRIF REP6
POA ANN6
POLN PER6

188
186
184
183
182
181
170
167
161
158
157
156
155
151
150
149
146
128
127
124
123
122
121
116
115
105
101
100

99
87
75
72
69
68
62
60
20
18
47
36
10
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BIJLAGE 4: LIJST BROEDVOGELS

meest typische soorten in vetjes; totaal aantal 49

Zwarte zwaan Cygnus atratus
Canadese Gans Branta canadensis
Krakeend Mareca strepera
Zomertaling Anas querquedula
Wilde Eend Anas platyrhynchos
Patrijs Perdix perdix
Torenvalk Falco tinnunculus
Meerkoet Fulica atra
Scholekster Haematopus ostralegus
Kleine Plevier Charadrius dubius
Kievit Vanellus vanellus
Kokmeeuw Larus ridibundus
Houtduif Columba palumbus
Steenuil Athene noctua
Grote bonte specht Dendrocopos major
Boerenzwaluw Hirundo rustica
Veldleeuwerik Alauda arvensis
Gele Kwikstaart Motacülaflava
Witte Kwikstaart Motacilla alba
Winterkoning Troglodytes troglodytes
Heggenmus Prunella modularis
Roodborst Erithacus rubecula
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros
Blauwborst Luscinia svevica
Roodborsttapuit Saxicola torquata
Merel Turdus merula
Grote Lijster Turdus viscivorus
Zanglijster Turdus philomelos
Bosrietzanger Acrocephalus palustris
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus
Tuinfluiter Sylvia borin
Grasmus Sylvia communis
Zwartkop Sylvia atricapilla
Tjiftjaf Phylloscopus collybita
Fitis Phylloscopus trochilus
Matkop Parus montanus
Koolmees Parus major
Pimpelmees Parus caerulescens
Boomkruiper Certhia brachydactyla
Ekster Pica pica
Zwarte Kraai Corvus corone
Spreeuw Sturnus vulgaris
Huismus Passer domesticus
Ringmus Passer montanus
Vink Fringilla montifringilla
Groenling Chloris chloris
Kneu Carduelis cannabina
Putter Carduelis carduelis
Rietgors Emberiza schoeniclus

BIJLAGEN
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BIJLAGE 5: OVERZICHT WAARGENOMEN SOORTEN

meest typische soorten in vetjes, 131 van de in totaal 172 waargenomen soorten besproken

ANATIDAE

BULAGEN

Knobbelzwaan Cygnus olor
Bij een hoger waterpeil in de meersen is de oppervlakte voldoende groot om één à twee broedparen
van deze soort aan te trekken. In 1997 was er voor het eerst een (mislukt) broedgeval in de omgeving,
met name op de zandwinningsput van Melle.
In 1998 hield dit broedpaar daar opnieuw een territorium. Geen waarnemingen bekend van 1999.

Wilde Zwaan Cvgnus cygnus
In de regio een zeldzame gast tijdens strenge winters, die open ruimtes nodig heeft. In het voorjaar van
1987 regelmatig 1 of 2 exemplaren waargenomen.

Zwarte zwaan Cygnus atratus
Verwilderde parkvogels, broedgeval sedert 1998.

Grauwe Gans Anser anser
Tijdens de jaren tachtig werden enkel overtrekkende Grauwe Ganzen gezien. In de jaren negentig
werden zij ook pleisterend opgemerkt. De Gentbrugse Meersen komen vanwege hun oppervlakte in
aanmerking als toekomstig broedgebied voor deze soort.

Kolgans Anser albifrons
Pleisterende Kolganzen werden sinds 1980 niet in de Gentbrugse Meersen gezien, op een aantal al dan
niet verwilderde exemplaren in associatie met Canadese Ganzen na.

Canadese Gans Branta canadensis
De eerste Canadese Ganzen werden in 1985 in de Gentbrugse Meersen gezien. Zij kwamen
waarschijnlijk van een Destelbergse eendenkweker. Momenteel broeden zij er in vrij grote aantallen.

Brandgans Branta leucopsis
Tijdens de winter 1996-1997 en 1997-1998 respectievelijk maximaal 70 en 120 exemplaren. Het gaat
hier om halfverwilderde vogels, waarvan een deel van ringen is voorzien. Zij worden mogelijk
aangevuld met wilde exemplaren (Spitsbergen-populatie) tijdens strenge winters enJof vogels van de
geïntroduceerde Zweedse populatie (2100 broedparen in 1994).

Nijlgans Alopochen aegyptiucus
De eerste waarneming van deze exoot werd in 1982 verricht. Tot op heden regelmatige waarnemingen,
mogelijk broedgeval.

Casarca Tadorna ferruginea
Wellicht ging het hier om verwilderde exemplaren uit een siervogeIcollectie.

Bergeend Tadorna tadorna
Deze soort wordt steeds talrijker in het gebied, en volgt hiermee de algemene trend in het gewest Gent
& Kanaalzone. Op 04 feb.1998 zelfs 75 exemplaren in de periferie (Scheiderneer in Destelbergen),
waarvan een gedeelte naar de Gentbrugse Meersen vloog. De uitwisseling van eenden tussen de
meersen en het Scheiderneer is van groot belang. Broedgevallen langs de Schelde.
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Tafeleend Avthya ferina .
In de meersen zelf is het water te ondiep voor deze duikeend, die er enkel bij overstromingen wordt
vastgesteld.

Kuifeend Aythya fuligula
Als broedvogel in uitbreiding in de regio. De aanleg van brede grachten is noodzakelijk opdat deze
duikeend in de Gentbrugse Meersen zou broeden.

Smient Mareca penelope
Als het winterpeil hoog gehouden wordt, kunnen de Gentbrugse Meersen belangrijke aantallen van de
Smient aantrekken. Er werden in het zuidelijk deel maximaal 48 exemplaren geteld op 30 januari
1982. Deze nachtelijke grazers hebben de combinatie. van water en grasland nodig. Beplantingen in de
omgeving van vochtige meersen zouden een negatieve invloed op deze soort (en andere grazende
eendensoorten) hebben, aangezien het graasoppervlak verkleind wordt. Bovendien worden waterpar
tijen, omgeven met aanplantingen, door eenden gemeden vanwege het gevoel van onveiligheid. In de
meeste landen waar deze vogels op doortrek passeren, worden zij immers vanuit bosschages door
jagers beschoten.

Krakeend Mareca strepera
De Krakeend is in de hele regio geleidelijk toegenomen, vanuit het zwaartepunt van de Vlaa...TJlSe
populatie te Blokkersdijk, Antwerpen. In 1997 werd het eerste broedgeval voor de Gentbrugse
Meersen vastgesteld. De soort broedt in hoog gras, vaak op aanzienlijke afstand van de rivieroever.

Slobeend Anas clvpeata
De Slobeend is een kenmerkende soort voor vochtig weiland met ondiepe waterpartijen. Zij nam sterk
af in de meersen toen het centrale deel in 1990 gedraineerd werd. Een verhoging van het waterpeil zou
deze soort gegarandeerd terugbrengen en zelfs talrijker maken dan ooit tevoren.

Wilde Eend Anas platyrhynchos
Broedvogel in de Gentbrugse Meersen, sterk afgenomen in de hele regio omdat de volledige jachtdruk
op deze ene soort geconcentreerd is.

Pijlstaart Anas acuta
Gebieden als de Gentbrugse Meersen zijn van bijzonder belang voor deze typische soort van drassige
weilanden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aantallen overwinteraars (eind december tot begin
april) in de Gentbrugse Meersen en de Bourgoyen-Ossemeersen uit het begin van de jaren tachtig
vrijwel gelijk zijn.

Zomertaling Anas querquedula
De Zomertaling is in Vlaanderen een sterk bedreigde broedvogelsoort. In het broedgebied verraden
Zomertalingen hun aanwezigheid vaak slechts 's nachts, als zij hun kenmerkende knorrende roep laten
horen. Gedurende de hele periode (1980-1999) werden in de meersen broedverdachte Zomertalingen
gezien. Het ene jaar werd waarschijnlijk in Gentbrugge gebroed, het andere in Destelbergen (zoals in
1997), met een maximale aanwezigheid van drie verschillende mannetjes, die zich minder verbergen
dan hun vrouwelijke soortgenoten. In 1999 is waarschijnlijk in beide gebieden sprake van een
broedgeval. Herstel van drassige zones is noodzakelijk als men deze bedreigde soort als broedvogel in
de Gentbrugse Meerllcn wil behouden.
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Wintertaling Anas crecca
De Wintertaling is een karaktervogel van vochtige meersen. Op 17 maart 1996 werden maar liefst 106
exemplaren geteld, wat zeker niet slecht is voor een gebied dat geen aangepast beheer heeft. Vooral bij
strenge vorst wijken de Wintertalingen uit naar de vervuilde Schelde. Er is duidelijk uitwisseling
merkbaar tussen het Scheiderneer in Destelbergen en de Gentbrugse Meersen. In het begin van de
jaren tachtig verbleef het gros van de Wintertalingen in het drassige centraal deel.

PHASIANIDAE

Patrijs Perdix perdix
De waarneming van een groep van 39 Patrijzen is op regionaal vlak bijzonder te noemen. Omwille van
de intensivering van de landbouw en een overmatige jachtdruk krijgt de Patrijs het moeilijk in de
meeste landbouwgebieden. De kleinschalige landbouw in de Gentbrugse Meersen is bijzonder gunstig
voor deze soort. Bovendien wordt zij er niet bejaagd, en vindt zij in ruigtekruiden in de brede boorden
van de velden geschikte broedgelegenheid.

Fazant Phasianus colchicus
Deze geïntroduceerde soort komt ook in de Gentbrugse Meersen voor.

PODICIPEDIDAE

Dodaars Tachybaptus ruficollis
De creatie van voldoende diepe en brede sloten en een moerasje kan deze soort als broedvogel naar de
Gentbrugse Meersen brengen.

Fuut Podiceps cristatus
Geen geschikt biotoop in meersen; 's winters af en toe op Schelde (niet meer dan enkele exemplaren).

PHALACROCORACIDAE

Aalscholver Phalacrocorax carbo
De Gentbrugse Meersen zijn geen geschikt biotoop voor deze soort, die in de regio sterk toegenomen
is.

ARDEIDAE

Blauwe Reiger Ardea cinerea
De Gentbrugse Meersen fungeren samen met de meersen van Melle, Heusden en Destelbergen als
fourageergebied voor de reigerkolonie (22 nesten) van het Eendenmeer te Heusden.

CICONIIDAE

Ooievaar Ciconia ciconia
Vijf waarnemingen. De waargenomen Ooievaars in de Gentbrugse Meersen zijn hoofdzakelijk of
uitsluitend afkomstig van reïntroductieprojecten, wat door de terugmelding in 1985 van een
projectvogel uit het Nederlandse Wassenaar aangetoond wordt.
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ACCIPITRIDAE

BIJLAGEN

Buizerd Buteo huteo
In 1997 verbleven gemiddeld 3-4 Buizerds in de Gentbrugse Meersen, terwijl in de jaren tachtig
dikwijls slechts één exemplaar werd gezien. Broedvogel in de periferie, die de Gentbrugse meersen als
fourageergebied gebruikt.

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus
Zeldzame wintergast.

Sperwer Accipiter nisus
Ook de Sperwer wordt frequenter vastgesteld. Van 1981 tem 1986 was het uitsluitend een doortrekker
en wintergast. Rond 1987heeft de soort zich waarschijnlijk als broedvogel in de periferie gevestigd. Er
is geen geschikt broedbiotoop in de meersen zelf, maar zij fungeren wel als jachtgebied voor de
Sperwer.

FALCONIDAE

Torenvalk Falco tinnunculus
In de periode 1980-1997 jaarlijks een broedgeval in de omgeving van de autosnelweg. Recent
regelmatige waarnemingen, geen gegevens over broedgevallen.

Boomvalk Falco suhhuteo
Een broedpaar in de parken in de omgeving. Vochtige meersen zijn ook voor deze soort van belang,
omdat zij graag op libellen jaagt.

Slechtvalk Falco perewinus
De Slechtvalk is toegenomen in Vlaanderen, en In de winter 1997-1998 werd meennaals een
overwinterend vrouwtje opgemerkt.

RALLIDAE

Waterral Ral/us aquaticus
Eenmaal waargenomen in beekje nabij Schelde.

Porseleinhoen Porzana porzana
Het is niet uitgesloten dat het Porseleinhoen in het begin van de jaren '80 broedvogel was. Het biotoop
was er toen immers geschikt voor. Porseleinhoenen zingen doorgaans na middernacht uit de dichte
moerasbegroeiing waarin zij zich schuilhouden. Er werden echter geen nachtelijke inventarisaties
gedaan, waardoor de soort waarschijnlijk gemist werd. Een maal werd de zwepende zang overdag
gehoord.

Meerkoet Fulica atra
Als broedvogel afhankelijk van water. Ten minste 8 nesten in het moerasje tijdens de eerste helft van
de jaren '80. In 1999 ook verschillende broedgevallen in het noordelijk deel van de meersen.
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RECURVIROSTRIDAE

BIJLAGEN

Steltkluut Himantopus himantopus
Twee waarnemingen van deze hoofdzakelijk mediterrane soort, die tijdens jaren met grote droogte in
het broedareaal naar het noorden uitwijkt. Het belang van tijdelijke rustgebieden wordt aangetoond
door het feit dat deze soort in 1999 meerdere dagen in het zuidelijk (mei) en noordelijk deel Guni) van
het gebied pleisterde.

Kluut Recurvirostra avosetta
Waarnemingen uit 1988 en 1999.

HAEMATOPODIDAE

Scholekster Haematopus ostralegus
Maximaal 8 exemplaren op 26 april 1995. Onregelmatige broedvogel (sommige jaren 1 paar).

CHARADRIIDAE

Kleine Plevier Charadrius dubius
Er broeden ongeveer jaarlijks 1-2 paren op akkers; geen broedgeval in 1999.

Bontbekplevier Charadrius hiaticula
Schaarse doortrekker (zeven meldingen).

Goudplevier Pluvialis apricaria
Tussen de grote groepen Kieviten in de meersen, verblijven af en toe ook enkele Goudplevieren.

Kievit Vanellus vanellus
Soms pleisteren zeer grote aantallen in de Gentbrugse Meersen, met maximaal 5000 exemplaren op 2
februari 1983. De Kieviten pleisterden hoofdzakelijk in het drassige zuidelijk gedeelte van de
Gentbrugse Meersen, waar verstoring door modelvliegtuigjes en ontwatering de aantallen sterk deed
dalen. Ook broedvogel in het gebied: in 1995 telde men minstens 33 nesten in het noordelijk deel.

Kemphaan Philomachus pugnax
De Kemphaan is op doortrek één van de karaktervogels van vochtige meersen. Het grootste aantal
werd opgetekend tijdens de overstroming in januari 1995 (circa 200 exemplaren), wat het positieve
effect van overstromingen op het vogelbestand aantoont. Overwintering van Kemphanen wltS vroeger
veel minder het geval dan tegenwoordig. De soort is meer en meer overgeschakeld naar graan en maïs.

SCOLOPACIDAE

Bokje Lymnocryptes minimus
Deze soort kwam ongetwijfeld tijdens de jaren '80 frequenter in de Gentbrugse Meersen voor. Om
verstoring van andere watervogels te vermijden werd er toen evenwel nooit naar gezocht (om deze
soort te zien, is het immers noodzakelijk om door de vegetatie in drassige weilanden te lopen). Nog
enkele waarnemingen in 1996 (tot 9 ex.).
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Watersnip Gallinago gaIlinago
Het pronkstuk onder de broedvogels van de Gentbrugse Meersen; in 1987 werd er het laatste
broedgeval voor Oost-Vlaanderen opgetekend. Sedertdien enkel nog als overwinteraar aanwezig. Er
werden maximaal 140 Watersnippen in de Gentbrugse Meersen geteld (9 februari 1983).

Grutto Limosa limosa
Een aangepast hooilandbeheer kan deze soort aan de broedvogellijst van de Gentbrugse Meersen
toevoegen. Er werden maximaal 145 exemplaren geteld (1987). Uitwisseling met de meersengebieden
op de overliggende Schelde-oever is ondermeer voor deze soort zeer goed aantoonbaar.

Wulp Numenius arguata
Enkele waarnemingen, meestal enkelingen; vrij zeldzaam en geen slaapconcentraties.

Zwarte Ruiter Tringa erythropus
Zwarte Ruiters verblijven op doortrek doorgaans in ondiepe weidepoeltjes. De aanleg van kleine
landschapselementen als veedrinkpoelen en sloten is ook voor deze soort van belang. In het voorjaar
regelmatig waargenomen tot 1988.

Tureluur Tringa totanus
Een typische doortrekker in drassige weiden. Van deze soort pleisterden tot 23 exemplaren in het
zuidelijk deel (21 maart 1995). Eén overstroomde wei in de trekperiode volstaat om deze doortrekker
(en andere steltlopers) een kans te geven. Aanvankelijk werd de Tureluur enkel in de trekperiodes
vastgesteld, maar de laatste jaren wordt ook wel eens een enkeling op het Scheldeslib gezien. De
dichtgeslibde Schelde, een recent verschijnsel, geeft kansen aan deze steltloper.

Groenpootruiter Tringa nebularia
Regelmatig waargenomen in het voorjaar van 1988, ook in 1998 en 1999 verbleef deze soort tijdelijk
in de Gentbrugse meersen.

Witgat Tringa ochropus
Bosruiter Tringa glareola
Oeverloper Actitis hyPoleucos
Regelmatige waarnemingen in voorjaar en zomer.

Bonte Strandloper Calidris alpina
Schaarse waarnemingen in voorjaar en zomer.

LARIDAE

De grootste aantallen meeuwen werden opgetekend voor 1985, toen het huisvuilstort nog in gebruik
was. Aantallen Zilvermeeuwen liepen toen op tot 2000 exemplaren, Grote Mantelmeeuwen tot 40
exemplaren. Een dergelijk aantal Grote Mantelmeeuwen wordt de laatste jaren niet meer in de regio
vastgesteld. Deze soort werd veel zeldzamer in het binnenland toen de huisvuilstorten dagelijks
afgedekt werden, waardoor het voedsel minder bereikbaar werd.

Kokmeeuw Larus ridibundus
Broedvogel.
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Stormmeeuw Larus canus
Kleine Mantelmeeuw Larus waellsii
Zilvenneeuw Larus argentatus
Grote Mantelmeeuw
Regelmatige waarnemingen.

STERNIDAE

Visdief Sterna hirundo
Broedvogel in de Damvallei, vliegt regelmatig over de meersen.

COLUMBIDAE

Holenduif Columba oenas
Houtduif Columba palumbus
Turkse Tortel Streptopelia decaocto
Tortel Streptopelia turtur

CUCULIDAE

Koekoek Cuculus canorus
Geen broedgeval gekend, regelmatig waargenomen.

TYTONIDAE

Kerkuil Tyto alba
Sporadisch waargenomen in Gentbrugse Meersen, waarschijnlijk broedvogel in periferie.

STRIGIDAE

BIJLAGEN

Steenuil Athene noctua
Broedvogel in knotwilgen. Steenuilen hebben nood aan kleine landschapselementen, zoals
knotwilgenrijen.

Ransuil Asio otus
Broedvogel in periferie; 's nachts in meersen jagend.

APODIDAE

Gierzwaluw Apus apus
Overal fouragerend.

ALCEDINIDAE

Dsvogel Alcedo atthis
Na zachte winters regelmatig langs de Schelde, en dan voornamelijk langs het zuidelijk deel. Het is
een broedvogel van de kasteelparken in de omgeving. Na strenge winters is de broedpopulatie zo sterk
gedecimeerd, dat waarnemingen vaak uitblijven.
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PICIDAE
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Groene specht Picus viridis
Regelmatig op zoek naar mieren tussen aanplantingen op het Koningsdonkstort en in het
Koningsdonkpark.

Grote bonte specht Dendrocopos major
Broedvogel.

Kleine bonte specht Dendrocopos minor
Geen geschikt biotoop in meersen, broedvogel in periferie.

IDRUNDINIDAE

Boerenzwaluw Hirundo rustica
Broedvogel.

ALAUDIDAE

Veldleeuwerik Alauda arvensis
De Gentbrugse Meersen zijn van belang voor broedende Veldleeuweriken. In het begin van de jaren
'80 waren er ruim vijftien zangposten te horen. Vooral bet noordelijke deel van de Gentbrugse
Meersen is nog steeds een goed broedgebied voor deze soort. Dit is te danken aan de extensieve
landbouw in dit gebied. In het najaar pleisteren er groepen tot 120 exemplaren.

MOTACILLIDAE

Boompieper Anthus trivialis
Af en toe op doortrek. Als broedvogel zeer sterk afgenomen in de regio. In het begin van de jaren
tachtig was de Boompieper nog een gewone broedvogel langs de Schelde.

Graspieper Anthus pratensis
Doortrekker en wintergast (maar niet of nauwelijks tijdens strenge vorstperiodes).

Waterpieper Anthus spinoletta
Broedvogel uit de Alpen en de Pyreneeën die 10 toenemende mate in de Gentbrugse Meersen
overwintert.

Gele Kwikstaart Motacilla (lava
De huidige broedpopulatie (1997) van de Gentbrugse Meersen kan op 7-8 paren geraamd worden, wat
relatief veel is voor een landbouwgebied.

Noordse Kwikstaart Motacilla thunbergi
Rouwkwikstaart Motacilla yarelli
Engelse Kwikstaart Motacilla fiavissima
Schaarse doortrekkers.

Grote Gele Kwikstaart Motacllla cinerea
Wintergast, na strenge winters schaars tot ontbrekend; gemiddeld 1-2 exemplaren.

Witte Kwikstaart Motacilla alba
Broedvogel en doortrekker.
TROGLODYTIDAE

Winterkoning Troglodytes troglodytes
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Broedvogel.

PRUNELLIDAE

Heggenmus Prunella modularis
Broedvogel.

TURDIDAE

Roodborst Erithacus rubecula
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros
Broedvogel.

Blauwborst Luscinia svevica
Heeft zich vanaf 1986 als broedvogel gevestigd.

BULAGEN

PaaRje Saxicola rubetra
Een zingend mannetje op 29 april 1994 is een interessant gegeven. Dit is immers een voormalige
broedvogel van vochtige hooilanden. Regelmatig waarnemingen in voor- en najaar.

Roodborsttapuit Saxicola torquata
Broedvogel sinds 1988, in 1997 zelfs twee broedparen. Ten zuiden van Gent is dit zeer bijzonder. Als
broedvogel is de soort immers vrijwel overal elders in de regio verdwenen. Een laatste relictpopulatie
houdt stand in de polders van Noord-Oost-Vlaanderen.

TaRuit Oenanthe oenanthe
Doortrekker.

Merel Turdus meruia
Grote Lijster Turdus viscivorus
Zanglijster Turdus philomelos
Broedvogel.

Kramsvogel Turdus pilaris
KORerwiek Turdus iliacus
Doortrekker en wintergast.

Beflijster Turdus torguatus
Schaarse doortrekker. Drie meldingen.

SYLVTIDAE

Rietzanger Acrocephalus schoenobachus
Tijdens de jaren '60 de algemeenste vertegenwoordiger van zijn genus in de Scheldemeersen. De
laatste jaren is het een zeldzaamheid geworden. De uitbreiding van de Sahel (overwinteringsgebied) en
de drainage van geschikte broedbiotopen worden als voornaamste oorzaken van de drastische
achteruitgang van deze lange-afstandstrekker opgegeven.
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Bosrietzanger Acrocephalus palustris
Algemene broedvogel langs de Scheldedijk. Een milieuvriendelijker bermbeheer, waarbij struiken en
ruigtebegroeiing een kans krijgen, zou de broedpopulatie van deze soort nog verder kunnen doen
uitbreiden. 20 tot 30 zangposten langs de Scheldedijk.

Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus
Broedvogel in het riet langs de Scheldedijk, minder talrijk dan Bosrietzanger. Circa 15 zangposten.

Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus
Tot jaren '60 broedvogel langs Schelde. Nu de Schelde dichtgeslibd raakt, breidt de rietkraag zich uit,
en is er opnieuw matuur riet langs de Scheldeoevers. Als de waterkwaliteit van de Schelde verbetert,
en de rietkragen zich verder uitbreiden, zijn de biotoopvereisten voor Grote karekiet opnieuw
aanwezig. De soort werd recent enkele keren in de periferie vastgesteld.

Spotvogel Hippolais icterina
Habitat ontbreekt in meersen; broedvogel in periferie.

Braamsluiper Sylvia curruca
Doortrekker. Broedvogel in onmiddellijke omgeving.

Tuinfluiter Sylvia borin
Grasmus Sylvia communis
Zwartkop Sylvia atricapilla
Tjiftjaf Fhylloscopus collybita
Fitis Fhylloscopus trochilus
Broedvogel.

AEGITHALIDAE

Staartmees Aegithalos caudatus
Broedvogel in directe omgeving. Geen geschikt biotoop in meersen.

PARIDAE

Matkop Farus montanus
Koolmees Farus major
Pimpelmees Farus caerulescens
Broedvogel.

SITTIDAE

Boomklever Sitta europaea
Geen geschikt biotoop in meersen, broedvogel in periferie.

CERTIllIDAE

Boomkruiper Certhia brachydactyla
Broedvogel in de knotwilgen van de Gentbrugse meersen.
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CORVIDAE

Gaai Garrulus glandarius
Kauw Corvus monedula
Broedvogel in de periferie.

Ekster Pica pica
Zwarte Kraai Corvus corone
Spreeuw Sturnus vulgaris
Broedvogel.

Roek Corvus frugi/efJUs
Schaarse wintergast.

PASSERIDAE

Huismus Passer domesticus
Ringmus Passer montanus
Broedvogel.

FRINGILLIDAE

Vink Fringilla montifringilla
Groenling Chloris chloris
Kneu Carduelis cannabina
Broedvogel.

Putter Carduelis carduelis
Broedvogel en wintergast.

Keep Fringilla montifringilla
Sijs Carduelis spinus
Doortrekker en wintergast.

EMBERIZIDAE

Rietgors Emberiza schoeniclus
Broedvogel; maximaal 15 exemplaren op 22 okt. 1985.

BIJLAGEN



NATUURSTUDIE GENTBRUGSE MEERSEN

BIJLAGE 6: OVERZICHT VERDERE ONDERZOEKEN

BIJLAGEN

• BODEMONDERZOEKEN in het kader van het bodemsaneringsdecreet moeten uitwijzen
welke gronden gesaneerd moeten worden en op welke wijze. De resultaten hiervan zijn
beslissend voor de mate waarin afgravingen en het openen van de meander uitgevoerd kunnen
of zullen worden.

• DIMENSIONERINGSONDERZOEK betreffende de opvangcapaciteit van de Rietgracht, de
gewenste veranderingen en de mogelijkheden voor het verhogen van de waterstand.

• GRONDWATERMONITORING is nodig in het noordelijk deel om de invloed van het
opstuwen van het oppervlaktewater op de grondwatertafel in de woonwijken na te gaan. In het
centraal deel moet nagegaan worden of de getroffen maatregelen voldoende effectief zijn.

• ONDERZOEK WATERKWALITEIT van het afvloeiwater van de snelweg, van de Rietgracht
en van de Schelde. Onderzoek van het afvloeiwater is nodig om te beslissen of het in het
gebied gebracht kan worden; onderzoek van het water van de Rietgracht en de Schelde moet
nagaan of de kwaliteit voldoende verbetert om het contact tussen rivier, gebied en eventueel
meander opnieuw te herstellen.

• ONDERZOEK DUKLOCATIE EN -CONSTRUCTIE is nodig indien het contact met de rivier
hersteld wordt.
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Verloop grondwatertafel van binnengebied naar de Schelde
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kartering 1999
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BWK waardering, kartering 1999
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BWK waardering en karteringseenheden
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kartering 1997
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Vegetatietypes volgens vegetatieanalyse (twinspan)
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Overzicht bijzonder waardevolle
relicten en kleine landschapselementen
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