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Samenvatting  

In het kader van het geactualiseerde SIGMAPLAN ‘Veiligheid + Natuurlijkheid’ werd in 

opdracht van Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z) een ecosysteemvisie opgesteld voor het 

ontwikkelen van een niet-getijdengebonden overstromingsgebied in de Polder van Lier. 

Als uitgangspunt voor de ecosysteemvisie golden het Meest Wenselijke Alternatief (MWeA), 

onderhandeld bij de totstandkoming van het geactualiseerde SIGMAPLAN, en de 

geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen Zeescheldebekken (IHD-Z). De gewenste 

ontwikkeling voor de Polder van Lier is ‘laag gelegen schraal hooiland’. Maar omdat het 

gebied ook een belangrijke meerwaarde kan betekenen als rust-, foerageer- en potentieel 

broedgebied voor watervogels en moerasvogels worden de centrale vijver en aanwezige 

poeltjes omgevormd tot aquatisch riet en open water. 

Om tot deze ecosysteemvisie te komen werd eerst een inventaris opgemaakt van de huidige 

natuurwaarden en van de ecologische sleutelfactoren. Op basis van abiotische factoren 

werden habitatpotenties bepaald en vervolgens werd een inrichtingsplan met stappenplan 

opgemaakt. Tenslotte werd het inrichtingsplan getoetst aan de relevante 

instandhoudingsdoelstellingen van het Schelde-estuarium. 

De Polder van Lier is reeds ingericht als een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Het 

gebied bevindt zich ten zuidwesten van Lier, is 22 ha groot en wordt begrensd in het zuiden 

door de Sluisstraat langs de Beneden Nete en in het noorden door de Ouderijstraat. De 

bodem van het volledige studiegebied wordt beschreven als een zeer natte zandleembodem. 

Het afstroomgebied van het studiegebied is beperkt tot de polder zelf. De afwatering van het 

overtollige regen- en grondwater is gravitair, bij laag water op de Beneden Nete 

(terugslagkleppen openen bij waterpeilen vanaf 2.80m-3.00m TAW). Een dijkgracht langs de 

rivierzijde van het gebied ontwatert de polder. In het gebied zelf is er een netwerk van 

perceelsgrachten die op de dijkgracht aansluiten. 

Het studiegebied bestaat grotendeels uit graslanden, waarvan het grootste deel als 

biologisch waardevol tot zeer waardevol wordt beschreven. De waardevolle habitats bestaan 

voornamelijk uit soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp+). In het lager gelegen, 

zuidwestelijke gedeelte komt er ook aquatisch riet voor. Centraal in het gebied bevindt zich 

een woning met een (vis)vijver en aangelegde tuin. 

De habitatpotentiebepaling geeft aan dat de potenties voor de gewenste ecologische 

doeltypes toenemen tot de maximale oppervlakte door aangepast beheer met nulbemesting 

en verhoging van de grondwaterstand met 10 cm. 

Het inrichtingsvoorstel streeft naar de ontwikkeling van minimaal 20 ha laag gelegen schraal 

hooiland en naar de omvorming van de aanwezige vijver tot rietmoeras met open water. 

Om deze doelen te bereiken worden de volgende inrichtingsmaatregelen voorgesteld: 

1. het plaatsen van een adaptieve stuw voor de uitwateringsbuis met terugslagklep om het 

waterpeil te regelen. In de winter wordt het oppervlakte water 30 cm gestuwd, in de 

zomer 10 cm. Het adaptief stuwmechanisme zal desgewenst nog aanpassingen aan het 

stuwregime toelaten. 

2. herinrichting van de 3 bestaande open waters plus de aanleg van 1 extra poel. 

3. verwijderen van de woning en de omringende bomen. 
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Na het uitvoeren van deze maatregelen worden volgende beheermaatregelen voorgesteld: 

1. botanisch ontwikkelingsbeheer: maaien en afvoeren 2 sneden per jaar. 

2. ondiep ruimen van grachten 

3. 3-jaarlijkse maaibeurt van het riet 

4. Wilgen knotten 

De Polder van Lier is een relatief klein gebied dat in het geheel van de cluster aan de 

Beneden Nete voornamelijk een ‘natuurkernversterkend’ effect zal hebben, als broedgebied 

en als rust- en foerageergebied voor water- en rietvogels in winter- en trekperiode. De 

doelstellingen zijn gericht op botanisch beheer van de graslanden, zodat geschikte condities 

gecreëerd om waardevol habitat te ontwikkelen, mits volgehouden ecologisch beheer. 
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abstract 

This study was commissioned by ‘Waterwegen en Zeekanaal NV’ within the framework of the 

updated SIGMAPLAN for flood control against storm surges in combination with the ecological 

rehabilitation of the Zeeschelde and its valley. The study explores the ecological potentials 

for the ‘Polder van Lier’ and suggests management measures to create a non-tidal wetland. 

The target habitats for this non-tidal wetland were based on the conservation objectives as 

described in the updated SIGMAPLAN and in the conservation goals for the Zeeschelde. The 

main target habitat for  the ‘Polder van Lier’ is ‘lowland hay meadows’. A biodiversity 

assessment of the site was made and the habitat potentials were explored. A management 

plan, including a step-by-step plan is proposed and tested against the conservation 

objectives for the Scheldt Estuary. 

The Polder van Lier, located south west of the city of Lier, has a size of 22 ha. To the south it 

is bounded by the Sluisstraat along the tidal river Beneden Nete, and to the north by the 

Ouderijstraat. The site is already functioning as a flood control area and is hydrologically 

isolated from the surrounding valley. Excess rain and ground water are drained by 

gravitation through a one-way valve to the Beneden Nete at low tide. The valve opens when 

the waterlevel in the polder exceeds 3m TAW. The drainage network in the polder consists of 

smaller ditches connected to a main ditch along the south side. The soil is described as very 

wet sandy loam. 

At present the site mainly exists of meadows, the majority which are categorised as ‘species 

rich permanent grasslands’ with a high biodiversity value. In the lower soutwestern part 

some reed is present. In the middle of the site a house with garden and man made fish 

ponds are present. 

The habitat potential analysis shows maximal development of the target habitat with a 

complete ban on fertilisation, and a ground water level increase with 10 cm. 

With this management proposal we aim to develop at least 20 ha ‘lowland hay meadow’ and 

a modification of the central ponds to a wetland with reeds and open water. 

Proposed construction measures: 

1. Installation of an adaptive weir upstream the valve to regulate the water level. In 

wintertime the surface water will be dammed up by 30 cm, in summer by 10 cm. the 

adaptive weir mechanism will allow for management adaptations if necessary. 

2. Transformation of the existing ponds into wetlands with open water and the creation of 

one new pond. 

3. Removal of the house and the surrounding vegetation. 

Proposed management measures: 

1. botanical development management: twice a year mowing and removal of litter. 

2. shallow clearance of the ditches  

3. reed cutting every 3 year 

4. pollard willows 

The Polder van Lier is a relatively small site. It will primarily fortify biodiversity functions in 

the bigger cluster of the Beneden Nete as breeding area and as resting and foraging ground 

in winter and migrating season for water fowl and reed birds. The main objectives focus on 

botanical grassland management that will lead to suitable conditions to develop valuable 

habitats.  
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1 INLEIDING 

 Studieopdracht 1.1

In functie van het geactualiseerde SIGMAPLAN ‘Veiligheid + Natuurlijkheid’ dienen tegen 

2015 diverse projecten in realisatie te zijn. Ter voorbereiding van de realisatie van (een deel 

van) deze projecten werd door nv Waterwegen & Zeekanaal, Afdeling Zeeschelde het bestek 

“Studie ten behoeve van de aanleg van overstromingsgebieden i.h.k.v. Nete/Kleine Nete 

(16EI/10/27)” aanbesteed. De studie omvat deelopdrachten in twee zones: 

Zone 1: Anderstadt I & II, en Polder van Lier 

Zone 2: Varenheuvel-Abroek 

Voor Zone 1 en 2 dienen ondersteunende instrumenten opgemaakt te worden door WL, UA 

en INBO. Dit (model)instrumentarium moet toelaten de mogelijkheden van verschillende 

inrichtingsvarianten voor elke zone te onderzoeken. Bij de inrichting ligt de nadruk op het 

halen van het vooropgestelde veiligheidsniveau (risicobenadering) en de vooropgestelde 

natuurdoelstellingen (IHD’s). 

Het INBO staat in voor de ondersteunende studie betreffende de optimalisatie van de niet 

getij-gebonden natuurinrichting (Subdeelopdracht 1b, D  – Zone 1; Polder van Lier) en voor 

de ondersteunde studie voor de optimalisatie van beperkt getij-gebonden natuurinrichting 

(winterbed) (subdeelopdracht 2b, C – Zone 2, Varenheuvel-Abroek).  

De opdracht van het INBO omvat volgende aspecten: 

1. inventarisatie van de ecologische sleutelfactoren (algemeen en specifiek voor het 

studiegebied) 

2. interpretatie van grondwatermodellen als essentiële input voor de optimalisatie van 

niet getij-gebonden natuur (de opmaak van de modellen wordt uitgevoerd door 

IMDC). 

3. habitatpotentiebepaling op basis van abiotische condities (o.a. bodem, reliëf, 

waterhuishouding, bemesting etc.) en actueel en historisch voorkomen van flora en 

fauna. 

4. opmaak van een eindbeeld voor natuurinrichting 

5. opmaak van een gedetailleerd overzicht van de natuurinrichtingsmaatregelen 

(stappenplan) 

6. evaluatie van het inrichtingsbeeld van elk studiegebied t.o.v MWeA en de 

instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) van het Schelde-estuarium 

7. terugkoppeling tussen stappenplan en de resultaten van de landbouwenquêtering van 

de VLM  

 Randvoorwaarden bij de ecosysteemvisie 1.2

De opmaak van de visie op natuurontwikkeling in het studiegebied kadert binnen de eerder 

ontwikkelde integrale ecosysteemvisie van het Zeescheldebekken.  

Als uitgangspunt gelden het Meest Wenselijke Alternatief (MWeA; Waterwegen & Zeekanaal 

NV, 2005) en de voor het aspect natuurlijkheid de geformuleerde 

instandhoudingsdoelstellingen Zeescheldebekken (IHD-Z; Adriaensen et al. 2005). Dit 

scenario werd in juli 2005 bekrachtigd door de Vlaamse Regering voor de concretisering van 

het geactualiseerde Sigmaplan.  
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De IHD-Z stelt hiërarchisch geïntegreerde ecologische doelstellingen voor op systeem-, 

habitat- en soortniveau. In het MWeA, worden concreet habitatdoelstellingen per deelgebied 

vooropgesteld, die invulling geven aan de IHD-Z systeem- en soortdoelstellingen. De besliste 

doelstellingen voor Zone 1, Polder van Lier en Zone 2 Varenheuvel-Abroek zijn samengevat 

in Tabel 1-1. De doelstelling voor Varenheuvel-Abroek werd later nog aangepast naar 

aanleiding van het rapport van Piesschaert et al. (2007) waarin de ruimtelijke vertaling van 

de IHD-Z verder verfijnd werd.  

Tabel 1-1. Overzicht van het Meest Wenselijke Alternatief  voor Nete/Kleine Nete bestek (16EI/10/27) bekrachtigd door 

regeringsbeslissing (28/04/2006) als niet later op te starten dan 2015. 

Deelgebied Opp (ha) Ingreep Gewenste ontwikkeling 

Polder van Lier  22 GOG-wetland Laag gelegen, schraal 

hooiland (Alopercurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis (6510) 

Anderstadt I 12 GOG-GGG Estuariene natuur 

Anderstadt II 15 GOG-GGG Estuariene natuur 

Varenheuvel-

Abroek 

211 dijkverplaatsing Winterbedding (nog 

beperkte getij-invloed)  

RBB-Phr , voedselrijke 

zoomvormende ruigten 

(6430) 

. 
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Figuur 1-1. Situering van de deelgebieden en de ingreep volgens de regeringsbeslissing 

In zone 1–wordt in drie deelgebieden natuurontwikkeling nagestreefd: Anderstadt I, 

Anderstadt II, en de Polder van Lier. De eerste twee gebieden worden als GOG-GGG 

(Gecontroleerd Overstromingsgebied onder Gecontroleerd Gereduceerd Getij) ingericht. Het 

laatste gebied, wordt ingericht als GOG-wetland. In zone 2 bevindt zich slechts één 

deelgebied: Varenheuvel-Abroek dat wordt ingericht als winterbedding. 

De inrichting van de Polder van Lier is het onderwerp van voorliggend rapport. De 

vooropgestelde ontwikkelingsdoelen voor het gebied (MweA) worden optimaal ingevuld in 

een ecosysteemvisie waarvan de realisatie vervolgens wordt geëvalueerd ten aanzien van de 

IHD-Z (Instandhoudingsdoelstellingen Zeeschelde) in paragraaf 3.5. 
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 Het natuurdoeltype: laag gelegen schraal hooiland (6510) 1.3

Het gewenste natuurdoeltype voor de Polder van Lier is ‘laag gelegen schraal hooiland’ (6510 

Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Dit habitattype omvat glanshavergraslanden 

van droge en vochtige bodems en enkele associaties van het grote vossenstaartverbond van 

periodiek overstroomde bodem.  

Glanshavergraslanden bestaan uit graslanden, hooilanden en hooiweiden met mogelijk 

extensieve seizoen beweiding, en zijn rijk aan schermbloemigen en composieten. Kentaxa 

van het glanshaververbond zijn o.a.: glanshaver, gewoon reukgras, rood zwenkgras, grote 

vossenstaart, groot streepzaad, glad walstro, en rapunzelklokje. Door intensivering van de 

landbouw komt dit type grasland voornamelijk nog voor in natuurreservaten en langs 

bermen en dijken. 

Dit habitattype omvat ook enkele zeldzame graslandtypes van het verbond van grote 

vossenstaart. Relevant voor deze studie zijn de associaties met weidekervel-torkruid en de 

associatie van grote pimpernel en weidekervel. De sleutelsoorten voor deze habitattypes zijn 

opgesomd in T’Jollyn et al. (2009).  

Natuurdoeltype 6510 kent een grote variatie aan verschijningsvormen. Naast 

glanshavergraslanden en het grote vossenstaartverbond komen ook andere graslandtypes 

voor zoals kamgrasweiden, dotterbloemgraslanden en meer verruigde graslanden (Decleer, 

2007). Ook deze laatsten worden beschouwd in de potentie analyse voor graslanden. Al deze 

graslanden zijn bestand tegen overstromingen met een retourperiode van minimaal 2 à 3 

jaar optreden en met beperkte inundatieduur tot anderhalve week in het groeiseizoen (voor 

meer details zie Bijlage 1). 

 Het studiegebied: Polder van Lier 1.4

1.4.1 Afbakening 

Het studiegebied bevindt zich in de Polder van Lier. Deze polder is opgericht bij koninklijk 

besluit in 1960, is één van de kleinste polders van Vlaanderen (156 hectare) en situeert zich 

tussen de Beneden Nete, de grens van de gemeente Duffel en de N14 (Lier-Mechelen) 

(www.lier.be). 

Het studiegebied zelf is 22ha groot en is gelegen op het grondgebied van de gemeente Lier 

(Regeringsbeslissing (28/04/2006)). Het gebied wordt in het zuiden begrensd door de 

Sluisstraat langs de Beneden Nete en in het noorden door de Ouderijstraat. De Polder van 

Lier bevindt zich ten noorden van de twee andere gebieden binnen dit gebied, Anderstadt I 

en Anderstadt II (Figuur 1-1, Figuur 1-2). 
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Figuur 1-2. Afbakening studiegebied. MWeA contour. 

1.4.2 Juridisch en administratief kader 

Het studiegebied is op verschillende vlakken juridisch erkend. 

1.4.2.1 Natura2000 netwerk 

De deelgebieden binnen de zone 1, Anderstadt I Anderstadt II en de Polder van Lier, zijn 

volledig opgenomen in het Habitatrichtlijn gebied (SBZ-H) ‘Schelde- en Durme estuarium van 

de Nederlandse grens tot Gent (BE2300006) (Figuur 1-3). 
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Figuur 1-3. Natura2000 netwerk  

1.4.2.2 Gewestplan Vlaanderen 

De Polder van Lier, Anderstadt I en Anderstadt II zijn ingekleurd als zone 

‘gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (code 0200). 

1.4.2.3 Decreet op Natuurbehoud 

Het Decreet op Natuurbehoud van 21 oktober 1997 voorziet in de afbakening van een 

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) (125.000ha) en een Integraal Verwevend en 

Ondersteunend Netwerk (IVON). 

De doelstelling van het VEN  is het creëren van een samenhangend geheel van gebieden 

waar natuur de hoofdfunctie heeft. 

Het VEN voorziet in de afbakening van Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden 

Natuur in Ontwikkeling (GENO). In een eerste fase is 84.764 ha VEN afgebakend. 

De Polder van Lier is aangeduid als grote eenheid natuur (GEN). Binnen deze zone is er 

vergunningsplicht of een verbod op vegetatiewijziging. Anderstadt I en II zijn niet 

opgenomen in de afbakening van het VEN (Figuur 1-4). 
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Figuur 1-4. VEN en IVON Polder van Lier 

1.4.2.4 Erkende en Vlaamse Natuurreservaten 

In de Polder van Lier zijn geen percelen gelegen in eigendom of in beheer van een 

terreinbeherende organisatie. 

1.4.3 Abiotische beschrijving studiegebied 

1.4.3.1 Geologie 

Tijdens het Tertiair kende de regio rond Lier verschillende opeenvolgende perioden van 

mariene sedimentatie, getuigen hiervan zijn de Oligocene Klei van Boom, de Miocene zanden 

van Antwerpen en Diest, de Pliocene Zanden van Kasterlee en Poederlee. Na deze 

zandafzettingen komt het gebied rond Lier in een nieuwe omgeving terecht, voornamelijk 

gekenmerkt door erosie. Het gebied bevindt zich in een continentale omgeving waar het 

regenwater door rivieren naar de zee wordt gevoerd. Het rivierenpatroon dat ontstaat, is 

consequent aan de oost-west verlopende kustlijn en verloopt dus van zuid naar noord. In het 

Vroeg-Pleistoceen bestond er tussen Dover en Calais nog een verbinding over het land. Het 

uitschuren van de geul, de straat van Dover, zorgt ervoor dat de kustlijn verandert van een 

oost-west oriëntering naar een zuidzuidwest-noordnoordoost gerichte kustlijn, waardoor de 

erosielijn van noord naar west verandert. Tijdens het Vroeg- en Midden Pleistoceen worden 

er westzuidwest-oostnoordoost gerichte glauconiet zandlichamen gevormd waarvan de 

toppen verkit worden door ijzer. Deze moeilijk erodeerbare zandlichamen zorgen er mede 

voor dat de rivieren in een zuidwest-noordoost richting stuwen. Dit patroon is nog bewaard 

gebleven bij de Kleine en de Grote Nete.  

Tijdens het Vroeg Weichsel (Laat Pleistoceen) heeft er een sterke erosieve puls plaats die 

zorgt voor de sterke uitschuring van de Kleine Nete ter hoogte van Lier. 
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Veel van de eerder gevormde depressies en geulen zullen tijdens het Pleni-Weichsel 

opgevuld worden door eolisch sediment. Er worden een zandige deklaag, een lemige deklaag 

, veen, klei en kleiig zand afgezet. De Grote Nete erodeert steeds meer Mioceen zand, maar 

omdat de Boomse klei moeilijk te eroderen is, wordt de loop naar het oosten afgebogen, 

blijft ten noorden van de Boomse Klei en de Diest heuvels van Heist en Beerzel, om zich in 

Lier te vervoegen met de Kleine Nete (Goolaerts en Beerten, 2006). 

1.4.3.2 Bodem 

Bij het streven naar het gewenste natuurdoeltype is voedselrijkdom een belangrijk aspect. 

De bodem van het volledige studiegebied wordt beschreven als een zeer natte 

zandleembodem zonder profiel (zie Figuur 1-5). Deze bodemkenmerken worden bevestigd 

door de boorprofielen van de piëzometers (Soresma, 2008). Alle profielen worden 

omschreven als zandig, met matig fijne en kleihoudende structuur. Tegen de Beneden Nete 

aan is er echter sprake van een ondiepe kleilaag. 

Op klei- en leembodems zijn fosfaat-en nitraatgehalten de belangrijkste beperkende factoren 

voor natuurontwikkeling. Een hoger N en P gehalte zorgt voor verhoogde biomassaproductie 

en een daling in de soortenrijkdom (Zie Bijlage 1 voor meer details). 

In 2009 voerde INBO in opdracht van W&Z een studie uit naar mogelijke 

bodemverontreiniging in de Polder van Lier (Lettens en De Vos, 2009). De metingen tonen 

hoge concentraties aan zware metalen in het oosten en in het zuiden van de Polder van Lier. 

Naast bodemstalen werden er ook bladstalen van populier, wilg en gras geanalyseerd. 

Gezien de hoge concentratie zware metalen in sommige grasstalen afkomstig uit de Polder 

van Lier en het gevaar voor verzuring in een aantal bodemstalen, is er een risico verbonden 

aan de begrazing van grasland in de Polder van Lier. Hooi afkomstig van dit studiegebied 

moet verwijderd worden en mag niet als veevoer worden gebruikt. 
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Figuur 1-5. Vereenvoudigde bodemkaart Zone 1 met aanduiding van MWeAcontour. 

1.4.3.3 Reliëf 

De hoogteligging van het studiegebied en de omgeving wordt weergegeven in Figuur 1-6. De 

gemiddelde hoogteligging van de Polder van Lier bedraagt 4.15 m TAW, ongeveer 0.5 m tot 

1 m lager dan de directe omgeving. De polder wordt omgeven door een dijk. De ringdijk is 

ongeveer 7.5 m TAW hoog. De overloopdijk is iets lager, ongeveer 6.5 m TAW. In het gebied 

is er een relatief beperkt hoogteverschil waar te nemen. Het laagste punt bevindt zich in de 

kunstmatige gegraven vijver midden in het gebied. Het laagste deel van het gebied bevindt 

zich in het zuid-westen (ongeveer 3.8 m TAW). Het reliëf loopt op naar het noorden toe 

(ongeveer 4.5 m TAW). Midden in het gebied is er een kunstmatige ophoging waarop de 

woning staat. bevindt. Ook de vijver ten zuiden van de woning is herkenbaar in de 

topografische kaart. 
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Figuur 1-6. Hoogteligging (m TAW) zone 1 . Met weergave van MWeAcontour (bron: Digitaal hoogtemodel Vlaanderen 

(GIS-Vlaanderen)). 

1.4.3.4 Hydrografie-hydrologie 

Het gebied is geïsoleerd, waardoor het afstroomgebied beperkt is tot de polder zelf. De 

afwatering van het overtollige regen- en grondwater wordt bewerkstelligd door de gravitaire 

afvoer tijdens laag water op de Beneden Nete. Een dijkgracht langs de rivierzijde van het 

gebied ontwatert de polder. In het gebied is er een netwerk van perceelsgrachten die op de 

dijkgracht aansluiten (Figuur 1-7). 

Er zijn drie uitwateringslocaties naar de Beneden Nete toe. De centrale uitwatering 

(tegenover vijver) fungeert als regulier uitwateringspunt. Beide andere uitwateringspunten 

zijn vooral actief bij GOG werking. Het drempelpeil van de uitwateringen is op 2.4m TAW 

gelegen (mondelinge meded. WLB). Er wordt momenteel niet gestuwd op de uitwateringen. 

De buizen met kleppen hebben een diameter van 80 cm en openen op een waterpeil in de 

polder van circa 2.80-3.00m TAW (mondelinge meded. management Polder Van Lier). Open 

water is in het gebied aanwezig onder de vorm van grachten, 3 poelen en een grote vijver 

(Figuur 1-8). 

Het gebied is een functioneel gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). De overloopdijk van 

GOG Polder van Lier werd oorspronkelijk aangelegd op een hoogte van TAW + 6,4 m. In de 

jaren 1988-1989 werd de overloopdijk verhoogd tot een gemiddelde hoogte van TAW +6,80 

m (min TAW +6,7 m – max TAW +6,9 m). De lengte van de overloopdijk bedraagt circa 

1250 m. In de periode 1981-1989 was er gemiddeld 5 keer per jaar een overstroming van 

het gebied. Sinds 1989 minder dan 1 keer per jaar (Coen et al., 2010). 
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Voor de Polder van Lier worden de gemiddelde waterstanden in de Beneden Nete bepaald op 

basis van de metingen van de tijpost ter hoogte van Lier (Molbrug). De waterstanden zijn 

voor gemiddeld hoogtij, laagtij en tij in m TAW respectievelijk 5.44 m, 2.66 m en 3.65 m 

(data 2006-2007). 

Figuur 1-7. Grachtenstelsel en open water Polder Van Lier 

1.4.3.4.1 Grond- en oppervlaktewatermeetnet 

1.4.3.4.1.1 Grondwaterdynamiek en –chemie  

In het kader van deelopdracht 17 werd in het deelgebied Polder van Lier een piëzometer- en 

oppervlaktewater meetnet uitgezet (Figuur 1-8) (Soresma, 2008). De piëzometers werden 

gedurende een jaar (nov. 2006- okt. 2007) veertiendaags opgemeten. In het studiegebied 

werd een raai loodrecht op de Beneden Nete uitgezet om de invloed van de Beneden Nete op 

de hydrologie in het studiegebied te leren kennen. 
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 Figuur 1-8. Peilschaal en Piëzometernetwerk in de de Polder van Lier 

Ten zuiden van de meetraai van de Polder van Lier liggen de Nete en het Nete-kanaal. Ten 

noorden/westen ligt de afwateringsgracht met peilschaal POLS001X, die mogelijkerwijs een 

invloed op de grondwaterdynamiek kan hebben. 

Figuur 1-9 toont de gemiddelde grond- en oppervlaktewaterpeilen in de Polder van Lier op 

een dwarsprofiel volgens de meetraai. Tot een afstand van ongeveer 150 m is de invloed van 

de Nete duidelijk. Ter hoogte van de meetraai werkt de Nete drainerend in de Polder van Lier 

bij gemiddeld laagtij en dit zowel in de zomer- als winterperiode (gemiddeld laagste 

grondwaterstand, respectievelijk gemiddeld hoogste grondwaterstand). Tijdens gemiddeld 

hoogtij werkt de Nete voedend, zowel in de zomer als de winterperiode. 

Netto grondwatervoeding wordt bepaald a.d.h.v het gemiddeld tij, meer specifiek 3.65 m 

TAW (Figuur 1-9). Op basis van deze waarde kan geconcludeerd worden dat de Nete licht 

drainerend werkt in de winter en voedend in de zomer. Een invloed van de lokale drainage 

(grachtenstelsel) op grondwaterpeilen is duidelijk aanwezig, wat blijkt voor piëzometer 

POLP003X. De lozing uit het lokale oppervlaktewaterstelsel naar de Nete gebeurt gravitair bij 

laagtij in de Nete (terugslagkleppen openen circa 2.80m-3.00m TAW). Het drempelpeil van 

de uitwatering is 2.40m TAW. 

Uit Figuur 1-10 valt ook af te leiden dat de invloed van de gracht (POLS001X) beperkt is. De 

locatie van de peilschaal is enigszins ongelukkig gekozen in het meetnet. Een meetpunt 

centraler of nabij de uitwatering zou meer informatie opgeleverd hebben. Bij gemiddeld hoge 

grondwaterstand, in de winterperiode, blijkt deze gracht te draineren omdat er zich ter 

hoogte van piëzometer POLP004X een lokale opbolling in de grondwatertafel voordoet. In de 

zomerperiode is deze gracht op basis van de gemiddeld laagste grondwaterstand voedend.  
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Uit de resultaten van de boorbeschrijvingen blijken alle profielen een zandige, matig fijne en 

kleihoudende structuur te hebben. Uit de boorbeschrijving van piëzometer POLP001 blijkt dat 

er zich een kleiige laag bevindt op 0,70 m diepte. Dit resulteert ook in een geringere 

gemiddelde grondwaterdiepte in de beschouwde periode, namelijk 0,28 m. Bij de andere 

peilputten is deze laag met overwegend kleiige textuur niet aanwezig, wat resulteert in 

grotere gemiddelde grondwaterdieptes (Tabel 1-2). 

Tabel 1-2. Karakteristieken van de grondwatertafel in de Polder van Lier. 

 

Figuur 1-10 toont de evolutie van de grond- en oppervlaktewaterpeilen in de Polder van Lier. 

Hier vallen twee pieken waar te nemen, parallel aan de 2 neerslagpieken met tussenin een 

uiterst droge aprilmaand, waarbij de grondwaterfluctuaties de hydrologisch natte perioden 

volgen. De periode met de laagste grondwaterstand komt overeen met de droogste 

neerslagperiode, wat seizoensafhankelijkheid van de grondwaterstand illustreert. Uit deze 

figuur blijkt bovendien dat de grondwaterstand van piëzometer POLP004X sterk het waterpeil 

van de noordwestelijke afwateringsgracht volgt. Zodoende wordt de grondwaterstand er 

beïnvloed door een interactie van klimatologische omstandigheden en waterpeil van de 

gracht. 

De gemiddelde amplitude van de grondwaterpeilen in de meetraai bedraagt 0,785 m. Per 

piëzometer zijn de amplitudes, als ook de grondwaterpeilen en –dieptes in Tabel 1-2 

weergegeven, i.e. gemiddeld hoogste en laagste grondwaterpeil – en diepte. 

Grondwateramplitudes variëren sterk, wat mogelijk is door de zandige textuur in de 

bodemprofielen (boorbeschrijving). 

Uit de boorbeschrijvingen blijkt dat deze gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden in 

relatie kunnen gebracht worden met lokale oxidatie- en reductiebeschrijvingen. 

Roestverschijnselen blijken in POLP001X, POLP002X, POLP003X en POLP004X respectievelijk 

voor te komen tot op 0,70 m, 1,00 m, 0,70 m en 0,45-0,95 m. De dieptes van deze 

oxidatieverschijnselen komen goed overeen met de gemiddeld laagste grondwaterstand zoals 

blijkt uit Tabel 1-2. 

De Nete heeft een netto voedend karakter op het grondwatersysteem van de Polder van Lier. 

Ook het peil in de noordwestelijke afwateringsgracht blijkt, binnen een beperkte 

invloedszone, grondwaterstanden te beïnvloeden. Naast waterpeilen wordt de 

grondwaterstand hoofdzakelijk beïnvloed door de klimatologische parameter neerslag. Hoe 

dichter bij de Nete, hoe groter de fluctuatie in grondwaterpeilen (amplitude) wordt, door een 

kleiige laag nabij de Nete wordt dit kort bij de Nete echter gedempt. In een gemiddelde 

wintersituatie worden de natste standplaatsen het dichtst bij de Nete aangetroffen. De 

laagste grondwaterstanden komen momenteel ongeveer overeen met het gravitaire 

lozingspeil van het polderwater naar de Beneden Nete (circa 2.80-3.00 m TAW). Deze 

vaststelling toont aan dat een vernatting door het opstuwen van het lozingspeil ongeveer 

lineair en gelijklopend de laagste grondwaterstand zal verhogen. De verhoging van het 

laagste grondwaterpeil zal bij benadering mogelijk zijn tot het gemiddeld Netepeil (3.65 m 

TAW of iets hoger). Bij verdere vernatting zal door drainage van de Nete bijkomend water in 
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het gebied moeten worden toegelaten om minstens tegen de Nete aan het laagste 

grondwaterniveau niet te laten wegzijgen. Het instellen van een hoger winterpeil kan ook de 

waterbuffer verhogen in het voorjaar en de wegzijging beperken in de zomer. 

 

Figuur 1-9. Gemiddelde grond-en oppervlaktewaterpeilen tegenover maaiveld (mTAW) getoond in dwarsprofiel. ) 

(Soresma, 2008) 
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Figuur 1-10. Dynamiek stijghoogten in Polder van Lier tegenover TAW (Soresma, 2008) 

 

Figuur 1-11. Dynamiek stijghoogten in Polder ten opzichte van maaiveld (Soresma, 2008).  
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Een overzicht van de algemene kenmerken van de hydrochemische variabelen wordt in Tabel 

1-3 weergegeven. Een bespreking van de kwaliteitsmetingen gebeurde ook in ‘Rapport 

kwaliteitsmetingen’ Soresma in het kader van DO17 – Grond- en oppervlaktewateronderzoek 

(26/06/2008). De mineraalconcentraties zijn eerder aan de lage kant, wat erop wijst dat het 

om jong grondwater gaat dat beïnvloed wordt door regenwaterinfiltratie (Soresma, 2008). 

De locaties werden midden mei bemonsterd. Op locatie POLS001X werden geen stalen 

genomen, omdat de gracht droog stond op het moment van de staalname.  

De analyses tonen duidelijk de invloed van infiltrerend Nete water tot in piëzometer 

POLP001X. De verhoogde chloride, fosfaat en ijzerwaarden zijn hiervoor de aanwijzing. Er 

zijn matig verhoogde fosfaatgehalten in de polder zelf overeenkomstig met mesotrofe tot 

eutrofe condities volgens de criteria van Blokland & Kleijberg (1997). De grondwaterkwaliteit 

verder weg van de Nete (POLP004X) lijkt verstoord door verhoogde sulfaatgehaltes. Dit kan 

wijzen op verdroging van het gebied (oxidatie van pyriet). Het grondwater is met relatief 

hoge bicarbonaatconcentraties goed gebufferd. 

Tabel 1-3. Overzicht van de hydrochemische karakteristieken opgemeten in de Polder van Lier.  

  Monsteromschr. POLP001X POLP002X POLP003X POLP004X 

Analyse Eenheid 1 2 3 4 

Metalen       

Calcium (Ca) mg/L 49 95 41 140 

IJzer (Fe) mg/L 59 0,98 4,1 11 

Kalium (K) mg/L 0,74 1,9 1,6 6 

Magnesium (Mg) mg/L 7,6 9,3 4,3 18 

Natrium (Na) mg/L 34 28 71 27 

        

Fysisch-chemische analyses      

Meettemperatuur 

(EC) °C 22,3 18,9 18,2 18,8 

Geleidingsvermogen µS/cm 640 590 460 790 

EC-temp. corr. factor (mathematisch) 1,06 1,144 1,163 1,147 

Geleidingsvermogen  

25°C µS/cm 680 670 540 900 

Geleidingsvermogen  

25°C mS/m 68 67 54 90 

Meettemperatuur 

(pH) °C 22 21 21 21 

pH  5,6 6,7 6,7 6,9 



 

 

www.inbo.be Ecologische inrichtingsvisie Polder van Lier (zone 1)   27 

 

        

Anorganische verbindingen & natte chemie     

        

        

Carbonaat mg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Bicarbonaat (HCO3) mg/L 38 220 230 310 

Chloride mg/L 190 76 43 37 

Ortho-fosfaat (PO4-

P) mg P/L 0,038 0,017 0,02 0,011 

Ortho-fosfaat (PO4) mg PO4/L 0,12 0,052 0,061 0,034 

Nitraat (NO3-N) mg N/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Nitraat (NO3) mg/L <0,44 <0,44 <0,44 <0,44 

Sulfaat opgelost 

(SO4) mg SO4/L <5,0 50 26 180 

Sulfaat opgelost 

(SO4-S) mg S/L <1,7 17 8,6 61 

 

1.4.3.4.2 Kwaliteit oppervlaktewater 

1.4.3.4.2.1 BBI (Belgisch Biotische Index) 

Tabel 1-4 Evolutie van de biotische index in waterlopen nabij het studiegebied (VMM-meetpunten). Rood: zeer slechte 

kwaliteit, oranje: slecht, geel: matig, groen: goed, blauw: zeer goed (categorie ‘uiterst slechte’ (0) komt niet voor). 

Locatie meetpunten zie figuur 1-11 251500= Grote Nete naast hoeve Anderstadt, 251600= Grote Nete, Ouderijstraat; 

270000 = Nete afleiding in Lier, zijstr Oude Rijstraat 

VMM nr 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

251500       5 6 6 5 6 7 6 6 6 6  8  5 

251600       4 4 6 6     6      

270000   5 4 5 5 5 5 5 5   6        

In deze tabel zijn de gegevens van de VMM-meetpunten weergegeven 

(http://www.vmm.be/geoview/) (tot 2010). De Beneden Nete ter hoogte van het 

studiegebied (meetpunt 251500) heeft een matige tot goede biotische index. De hoogste 

kwaliteit werd gemeten in 2008 (BBI=8). In 2010 echter daalde de kwaliteit weer tot een 

matig niveau. Stroomopwaarts, ter hoogte van de Oude Rijstraat en ter hoogte van de 

afleiding langs Lier, is de kwaliteit van de Beneden Nete verbeterd van ‘slecht’ naar ‘matig’. 

De basiskwaliteit wordt echter niet gehaald in de Beneden Nete ter hoogte van het 

studiegebied aangezien de BBI-Vlarem II-norm > 7 is. 
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Figuur 1-12. Locatie van VMM-meetpunten in en nabij het studiegebied. Contouren Meest Wenselijk Alternatief (rood 

1.4.3.4.2.2 Fysico-chemische parameters 

Voor de VMM meetpunten in de buurt van het studiegebied zijn er slechts tijdsreeksen van 

2009 tot 2011 beschikbaar wat betreft de fysico-chemische parameters. Het meetpunt in de 

Beneden Nete (251500) voldoet in 2011 voor de meerderheid van de parameters aan de 

VLAREM kwaliteitsnormen. In het meetpunt overschreden de maximum waarden voor 

Chloride, Biochemisch zuurstofverbruik na 5d., Chemisch zuurstofverbruik, Fosfor, totaal en 

zwevende stoffen de norm. De overige parameters voldeden aan de kwaliteitsnormen. De 

waterkwaliteit in de Beneden Nete blijft gedurende deze periode gelijk. 

 

Tabel 1-4. Gemiddelde chemische waterkwaliteitsparameters van de Beneden Nete ter hoogte van studiegebied (VMMnr 

251500) in 2011. (http://www.vmm.be/geoview/). 

Parameter Sym. 

Vlarem 

Toets 

Toetsing 

Omschr. Gem. Res. 

Max. 

Res. Eenheid 

Temperatuur T + T <= 25 13 21.4 °C 

pH pH + 

6.5 <= pH 

<= 8.5 7.6 8.4 - 

Zuurstof, opgeloste O2 + O2 >= 5 8.9 14.7 mg/L 

Geleidbaarheid 
EC 20 + 

EC 20 < 
334.1 962 µS/cm 



 

 

www.inbo.be Ecologische inrichtingsvisie Polder van Lier (zone 1)   29 

 

 

 

 

 

 

 

(20°C) 1000 

Chloride Cl- - Cl- < 200 309.2 530 mg/L 

Biochemisch 

zuurstofverbruik na 

5d. BZV5 - BZV5 <= 6 6 11 mgO2/L 

Chemisch 

zuurstofverbruik CZV + CZV < 30 32.2 64 mgO2/L 

Kjeldahlstikstof KjN + KjN < 6 2.3 3.2 mgN/L 

Ammonium NH4+ + NH4+ <= 1 0.6 1.1 mgN/L 

Fosfor, totaal P t - P t < 0.3 0.6 1.2 mgP/L 

Orthofosfaat oPO4 + oPO4 < 0.3 0.1 0.12 mgP/L 

Sulfaat SO4= + 

SO4= < 

150 76.5 100 mg/L 

Zwevende stoffen ZS - ZS < 50 69.2 240 mg/L 

Arseen, totaal As t + As t <= 30 4.3 7.8 µg/L 

Barium, totaal Ba t + 

Ba t < 

1000 54.7 77 µg/L 

Koper, totaal Cu t + Cu t <= 50 12.1 16 µg/L 

Cadmium, totaal Cd t + Cd t <= 1 0.6 1.2 µg/L 
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Figuur 1-13. Evolutie van concentratie opgeloste zuurstof, nitraat+nitriet, ammonium en orthofosfaat voor meetpunt 

251500 (Grote Nete= Beneden Nete) (mg/l) van november 2009 tot maart 2011. VlaremII-nomen voor 

basiswaterkwaliteit >5mg/l voor opgeloste zuurstof, < 5 mg/l ammonium; < 10 mg/l nitriet+nitraat; < 0.3 mg/l voor 

orthofosfaat. (gebaseerd op VMM-data). 

1.4.4 Historisch en huidig landgebruik 

Het historisch landgebruik is een belangrijke informatiebron om de landschappelijke context 

van het inrichtingsvoorstel te schetsen en om de habitatpotenties te onderbouwen. Een 

chronologische sequentie van historische kaarten toont ons de veranderingen in het 

landgebruik. Het historisch landgebruik kan ons veel leren van de bodem en 

(grond)waterstanden en kan ons helpen een referentiebeeld te vormen. Het landschappelijk 

karakter is ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt een belangrijk aandachtspunt. Hieronder 

lopen we door een tijdslijn startend met de Ferrariskaart (ca.1775), Dépôt de la Guerre 1 (ca 

1886), Dépôt de la Guerre 3 (ca 1929), de oude topografische kaart van 1960, een orthofoto 

van 1990 en eindigend met een Google Earth beeld van 2009. 

De Ferraris kaart (Figuur 1-14) toont een open landschap dat voornamelijk uit vochtig 

grasland bestond. Er was akkerbouw op de percelen gelegen langsheen de huidige 

Ouderijstraat. Deze percelen zijn hoger gelegen en waren toen droog genoeg om aan 

akkerbouw te doen. Er liep een voetweg doorheen het gebied langsheen de huidige vijver. 

De site van de Waterschranshoeve is verdedigd doormiddel van een dijk, wat kan wijzen op 

het voorkomen van overstromingen in de Polder van Lier eind achtiende eeuw. Er zijn twee 

bossages te zien nabij de Waterschranshoeve. Het Ringenhof (ten westen van de Polder van 

Lier) is op deze kaart nog niet verdedigd door een dijk. 

De toestand ten tijde van Dépôt de la Guerre 1 (ca 1886) (Figuur 1-15) toont relatief weinig 

verandering in het landgebruik in vergelijking met de Ferrariskaart. Er is een extra stukje 

dijk aangelegd om het Ringenhof af te schermen van overstromingswater dat in de Polder 

van Lier terecht komt. De bossages nabij de Waterschranshoeve zijn verdwenen. Er is echter 

een bosje/boomgaard geplant op het hiernaast gelegen perceel. Er is een bomenrij aanwezig 

langsheen de Ouderijstraat en een dubbele bomenrij in het gebied nabij de 

Waterschranshoeve. Er is een afwateringsgracht zichtbaar centraal in het gebied. 
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De latere kaart van Dépôt de la Guerre 3 (ca 1929) (Figuur 1-16) blijft landschappelijk open 

met vochtige hooilanden (draslanden genoemd in legende van de kaart). Van het bosje of de 

boomgaard blijven nog slechts enkele hoogstambomen over. Het grachtenstelsel met de 

percelering is opvallend gedetailleerd weergegeven. Een belangrijk aandeel van deze 

grachten zijn ook nu nog te traceren op de luchtfoto’s. Het grachtenstelsel is nauwkeuriger 

weergegeven op deze kaart dan op de topografische kaart anno 1960. 

Op de topografische kaart van 1960 (Figuur 1-17) is te zien hoe het landschappelijke 

karakter grotendeels behouden blijft: vooral vochtige hooilanden, maar hier en daar staan 

bomen weergegeven. De oostelijke punt van de polder wordt bebost en er is een kleine poel 

aanwezig net ten oosten van de huidige westelijke uitwatering. Er zijn drie verbindingen met 

de Nete te zien. De huidige centrale uitwatering komt overeen met de meest westelijke 

uitwatering op de kaart. Het beeld van google Earth (Figuur 1-20) tenslotte komt overeen 

met het huidige beeld van de polder. 

Hoewel het huidige landschap globaal nog sterk bij het historisch open karakter van de 

polder aanleunt, zijn er toch een aantal belangrijke wijzigingen opgetreden in de periode 

1960-2009. Er werd omheen het gebied een dijk aangelegd (1980) waardoor een strikte 

landschappelijke begrenzing ontstond. Centraal in het studiegebied is een open plas 

gegraven, omzoomd met (uitheems) plantgoed. Er werd bovenop een zandterp een woning 

gebouwd. Dit geheel (woning + vijver) verstoort in belangrijke mate het open 

landschapskarakter. Op de orthofoto van 1990 is de vijver te zien, droog en deels 

dichtgegroeid. Mogelijk werd de vijver rond deze periode gegraven of minstens tijdelijk 

leeggelaten. Indien dit laatste waar is dan is de vijver wellicht ondiep. Op de orthofoto van 

1990 is ook te zien dat een aantal graslandpercelen tijdelijk omgezet werden naar akkerland. 

Momenteel is het grootste deel van het gebied grasland (22 ha). 2.71 ha van het gebied is 

als urbaan opgetekend op de BWK, dit betreft vooral de woning en bijhorende vijver. 

Verschillende percelen zijn ook omringd door houtkanten en grachten (0.85 ha). Tenslotte is 

er ook een heel klein oppervlakte (0.05 ha) waar riet voorkomt (Figuur 1-19). 

Anderzijds werd de bosaanplant in de oostelijke hoek terug omgezet naar grasland (rond 

1995) en er werden 3 poelen aangelegd in het studiegebied. Dit wijst erop dat het gebied 

meer als weiland in gebruik komt. De overstromingen zijn immers meer gecontroleerden 

door de verhoging van de overloopdijk in 1989  minder frequent (< 1 keer per jaar) en 

vooral in winter. 

Algemeen is de polder droger geworden door instellen van een (lager) winterpeil (regelbare 

stuwen) en door veranderingen in de doorsnede van de Beneden Nete. In de loop van de 

voorbije 350 jaar werd de bevaarbare Nete immers vooral dieper waardoor de drainering van 

de vallei wellicht sterker geworden is (Baten & Huybrechts, 2002). De hydrografie (zie 

1.4.3.4 voor bespreking hydrografie) is ook op de topografische kaart van 1960 onvolledig. 

Wel zijn er drie uitwateringsconstructies op de kaart aangeduid. 
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Figuur 1-14. Toestand van het studiegebied ten tijde van Ferraris (Ferrariskaart ca. 1775). 

 

Figuur 1-15. Toestand van het studiegebied ten tijde van Dépôt de la Guerre 1 (ca 1886) 
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Figuur 1-16. Toestand van het studiegebied ten tijde van Dépôt de la Guerre 3 (ca 1923) 

 

Figuur 1-17. Toestand van het studiegebied anno1960 (topografische kaart, NGI) 
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Figuur 1-18. Toestand van het studiegebied anno 1990 (orthofoto - NGI) 

 

 

Figuur 1-19. Toestand van het studiegebied anno 2009  
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Figuur 1-20. Huidige habitatverdeling voor de Polder van Lier (vereenvoudigd op basis van de BWK versie 2_0.) 

1.4.5 Biotische beschrijving van het studiegebied 

1.4.5.1 Habitats 

Het studiegebied bestaat voornamelijk uit graslanden. Centraal in het gebied bevindt zich 

een woning met een (vis)vijver en aangelegde tuin. 37% van het gebied werd geclassificeerd 

als biologisch minder waardevol. Deze gebieden bestaan vooral uit hooilanden, ten westen 

van de woning gelegen. 62 % van het gebied werd geclassificeerd als biologisch waardevol 

tot zeer waardevol. De waardevolle habitats bestaan voornamelijk uit soortenrijk permanent 

cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+) en soortenrijk verruigd 

grasland (hr+). Deze gebieden bevinden zich in het oostelijk gedeelte van het gebied en 

worden begraasd door koeien. Daarnaast komt er ook aquatisch riet voor in het lager 

gelegen, zuid-westelijke gedeelte (Figuur 1-25). 

1.4.5.2 Flora 

Op 20-05-2011 werd er van de Polder van Lier een BioHab vegetatie opname gemaakt. De 

interessante vegetaties worden hieronder toegelicht. 

Grachten 

In het noordoosten van het gebied bevindt zich een gracht die loodrecht op de noordelijke 

dijk staat en halverwege naar het westen afbuigt. De gracht bevatte op het moment van 

inventarisatie zeer weinig water. Ze werd gekenmerkt door een rijke vegetatie. Langs de 

oevers van de gracht vinden we onder andere glanshaver, echte koekoeksbloem, grote 

vossenstaart gestreepte witbol, groot streepzaad, biezeknoppen, zachte dravik, kruipende 

boterbloem, grote wederik, koninginnenkruid, en grauwe wilg. In de bedding vinden we ook 

riet. 

Kwelzone 

Ten westen van het gebied tegen de dijk aan bevindt er zich een kleine zone die iets natter is 

en waar zich kwelindicatoren bevinden. Er bevond zich onder andere scherpe zegge, 2 rijige 

zegge, bosbies, rietgras, ruwbeemdgras, grote wederik, gewone hoornbloem, blaaszegge, 

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

urbaan

riet

houtkant en grachten

grasland



 

 

36 Ecologische inrichtingsvisie Polder van Lier (zone 1)  www.inbo.be 

 

boskers, grote vossenstaart, pitrus, geknikte vossenstaart, pinksterbloem, veldzuring, 

fioriengras, en watertorkruid. 

Bossen en struwelen 

In het noordoosten en het zuidwesten is het gebied begrensd met een aangeplante bomenrij 

die vooral uit schietwilg bestaat. In het westelijke deel van het gebied komen er een aantal 

houtkanten voor die eveneens vooral uit schietwilgen bestaan. In het noordwesten bevindt 

zich ook een klein aanplanting die voornamelijk bestaat uit zomereik, zwarte els en 

schietwilg. 

Graslanden 

Het gebied bestaat voornamelijk uit (soortenrijk) permanent cultuurgrasland. De graslanden 

ten oosten van het gebied zijn vrij nat en voedselrijk, en worden begraasd door koeien. Ze 

bestaan voornamelijk uit geknikte vossenstaart, gestreepte witbol, en kruipende boterbloem. 

Ten noordwesten van de woning bevindt zich een paardenweide waar onder andere 

akkerdistel en kruipende boterbloem voorkomen. De overige graslanden zijn iets droger, 

maar ook zeer voedselrijk en worden als hooiweilanden gebruikt. Hier kwam voornamelijk 

gestreepte witbol en Engels raaigras voor. 

  

Figuur 1-21. Op de achtergrond de centrale vijver met 

uitheemse aanplanting omringd.  

Figuur 1-22. Zicht op het gebied vanaf de noordelijke dijk. 

In de gracht bevindt zich waterriet met 

knotwilgen op de oever.  
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Figuur 1-23. Zicht op poel gelegen in het oostelijk deel 

van het gebied 

Figuur 1-24. zicht op het gebied vanuit het noorden 

Figuur 1-25. BWKversie 2.2. Biologische waardering van het studiegebied.  
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Tabel 1-5. Verklaring BWKcodering. 

Code Verklaring 

ae  eutroof water 

Bk, bl, bs, bu Akker 

hc  Dotterbloemgrasland 

hp*, hpr* soortenrijk permanent cultuurgrasland 

hp  soortenarm permanent cultuurgrasland 

hpr 

(*)+da, hp(*)+da, overige h.+da: soortenrijk permanent 

cultuurgrasland  

met zilte elementen 

hpr weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf 

hr  verruigd grasland 

hu  mesofiel hooiland 

kb kh, kh(biotoop), 

khw bomenrij, houtkant en houtwal 

kd  ks: dijk, verlaten spoorweg 

kn  Veedrinkpoel 

ku  ruderale ruigte of pioniersvegetatie 

kz  opgehoogd terrein 

mr  rietland en andere vegetaties van het rietverbond 

n  loofhoutaanplant (exclusief populier) 

uv  uc: recreatiegebied 

1.4.5.3 Fauna 

Vissen 

We beschikken niet over visgegevens in de Nete aan het studiegebied, maar we beschikken 

wel over visgegevens van de Grote Nete ter hoogte van de N13 over de spoorweg (V.I.S). De 

voornaamste soorten die hier gevangen zijn tussen 2000-2011 zijn baars, driedoornige 

stekelbaars, paling, karper, giebel, blankvoorn, rivierdonderpad, riviergrondel, snoek, bot, en 

pos. 

Zoogdieren 

Tot de reeds waargenomen en geregeld voorkomende zoogdieren in de grotere regio van de 

Kleine Nete vallei worden vermeld: egel, mol, haas, konijn, eekhoorn, hermelijn bunzing, 

vos. Wat muizen betreft zijn er meldingen van bosspitsmuizen, tweekleurige bosspitsmuis, 
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huisspitsmuis, rosse woelmuis, aardmuis, dwergmuis, huismuis, bosmuis. Geen van 

voornoemde soorten is zeldzaam of bedreigd. (Natuurpunt, erkenningsdossier Kleine Nete 

vallei). 

Specifiek in het studiegebied werden hermelijn, ree, en haas waargenomen. Over de 

voorkomende vleermuizen hebben we geen gegevens. Aan de overkant van de Beneden Nete 

bevinden zich de overstromingsgebieden Anderstadt I en II. Hier werden watervleermuis, 

gewone dwergvleermuis en rosse vleermuis waargenomen (www.waarnemingen.be). Voor de 

Polder van Lier zelf zijn er geen gegevens over vleermuizen. 

Avifauna 

De meest recente gegevens over broedvogels in de Polder van Lier zijn afkomstig van de 

website Waarnemingen.be. De volgende soorten werden in de lente van 2011 waargenomen 

in het gebied: boomvalk, koekoek, gele kwikstaart, boerenzwaluw, blauwborst, bosrietzanger 

en zwartkop (www.waarnemingen.be). Merk op dat, hoewel deze soorten hier zijn 

waargenomen gedurende de lente, ze niet perse hier ook broedden.  

De nabijgelegen overstromingsgebieden Anderstadt I en II worden gekenmerkt door 

wilgenstruweel, brede rietkragen en open water. In deze gebieden zijn tal van waarnemingen 

van water- en rietvogels die bij een natuurinrichting van de Polder van Lier een uitbreiding 

van geschikt broed- en foerageerhabitat kunnen vinden aan de overkant van de Beneden 

Nete.  

Herpetofauna 

Specifiek voor dit gebied zijn er geen gegevens bekend over de voorkomende herpetofauna. 

Invertebraten 

De polder van Lier beschikt over verschillende waterlichamen zoals veedrinkpoelen, grachten 

en een grote visvijver. Sommige van de grachten verkeren in goede staat en vormen ideaal 

habitat voor invertebraten. In het gebied werden onder andere oranje luzernevlinder, kleine 

vos, weidebeekjuffer waargenomen (www.waarnemingen.be).  

 

http://www.waarnemingen.be/
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2 POTENTIEVERKENNING 

 Inleiding 2.1

Om een ecologische inrichtingsvisie op te stellen is het noodzakelijk na te gaan welke 

vegetatiepotenties in het gebied aanwezig zijn. De potentieverkenning van de Polder van Lier 

kan niet terugvallen op de resultaten van een lokaal grondwatermodel. Er werden wel 

hydrologische en hydrochemische gegevens verzameld die de visieontwikkeling kunnen 

ondersteunen (zie paragraaf 1.3.3.5). Op basis van deze data maakte INBO gebieddekkende 

grondwaterkaarten op (zie Figuur 2-3, 2-4, 2-5). 

2.1.1 Methode 

De verkenning van de natuurpotenties in de Polder van Lier werden uitgevoerd met NICHE-

Vlaanderen. NICHE-Vlaanderen is een hydro-ecologisch model voor vallei-ecosystemen in 

Vlaanderen en gebaseerd op het Nederlandse model NICHE (Nature Impact Assessment of 

Changes in Hydro-Ecological Systems), van Kiwa Water Research, Nederland. 

NICHE-Vlaanderen kan ingezet worden om de effecten van ingrepen in de waterhuishouding 

op grondwaterafhankelijke vegetaties te evalueren. Het model is gebaseerd op een aantal 

standplaatsfactoren die bepalend zijn voor de vegetatie: bodemtype, hydrologie, 

voedselrijkdom en zuurgraad. Op grond van de berekende abiotische kenmerken (pH en 

trofie) van de standplaats bepaalt NICHE of bepaalde vegetatietypes zich al dan niet kunnen 

ontwikkelen. Door Callebaut et al. (2007) werden een aantal aanpassingen doorgevoerd in 

het oorspronkelijke NICHE-model zodat het model ook in Vlaanderen inzetbaar is. 

Tabel 2-1 geeft de input rasters weer die worden gebruikt voor het berekenen van de 

potenties. 

Tabel 2-1: Input rasters gebruikt voor de berekening van  NICHE model  

Type input Variabele Commentaar Effect op 

hydrologisch GHG* gemiddelde hoogste 

grondwaterstand in cm onder 

maaiveld 

Vegetatie  

 GLG* gemiddelde laagste 

grondwaterstand in cm onder 

maaiveld 

Vegetatie, 

zuurtegraad 

 GVG gemiddelde voorjaar 

grondwaterstand in cm onder 

maaiveld 

Trofie 

 Kwel  kwelzones (uitgedrukt in 

mm/dag met positieve waarde 

als infiltratie, negatieve waarden 

duiden op kwel) 

 

Zuurtegraad 

 Overstroming geen, frequent, incidenteel Zuurtegraad, 

trofie, vegetatie 
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ecologisch Atmosferische 

depositie 

nutriënten in kg N/ha/jr Trofie 

 Bemesting* nutriënten in kg N/ha/jr Trofie 

 Bodem Belgische bodemkaart omgezet 

naar ecologische NICHE 

bodemeenheden 

 

Zuurtegraad, 

trofie, vegetatie 

 Beheer* informatie over beheer (geen 

beheer, intensief/extensief 

beheer, begrazing) 

Zuurtegraad, 

trofie, vegetatie 

 Mineraalrijkdom mineraalrijkdom van grondwater 

(adhv conductiviteit (µS/cm) 

Zuurtegraad 

 Regenwaterlens  Zuurtegraad 

*: dit zijn de variabelen verschillen tussen de verschillende scenario’s. De overige variabelen 

zijn constant tussen de verschillende scenario’s. 

 

Traditioneel wordt een potentieverkenning geëvalueerd in verschillende scenario’s. Hierbij 

staat elk scenario voor een potentie die meer of minder van de actuele situatie afwijkt. De 

scenario’s worden geëvalueerd ten opzichte van het gestelde streefbeeld.  

Het doel van de scenario-evaluatie is inzicht verkrijgen in de potenties wanneer de condities 

(vrnl. hydrologische) van het gebied gewijzigd worden. De voorgestelde ingrepen resulteren 

voornamelijk in gewijzigde waterpeilen (grond- en oppervlaktewater), het al dan niet 

toelaten van overstromingen, en aangepast beheer. De overige variabelen zijn moeilijker aan 

te passen. Op basis van deze scenario-analyse wordt het mogelijk om de 

inrichtingsmaatregelen te concretiseren. 

Er worden 3 scenario’s besproken: 

Scenario A: Actuele potenties; dit scenario onderzoekt de actuele potenties met het 

huidige landgebruik, beheer, en hydrologische condities.  

Scenario B: Actuele potenties–geen bemesting, optimaal beheer; Dit scenario 

onderzoekt de potenties onder de huidige hydrologische condities, maar onder optimale 

bemesting (geen bemesting) en optimale beheercondities. Met optimale beheerscondities 

wordt bedoeld dat het gevoerde beheer geen beperkende factor vormt voor de onderzochte 

natuurpotenties. Wat dit beheer dan precies inhoudt wordt beschreven in paragraaf 3.3.6.  

Scenario C: Optimalisatie MWeA doelstelling; Dit scenario toont de potenties voor elk 

vegetatietype onder optimaal beheer en zonder invloed van bemesting op de percelen. De 

hydrologische condities worden geoptimaliseerd in functie van het vooropgestelde 

vegetatietype (laaggelegen schraal hooiland). 
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2.1.1.1 Gebruikte inputrasters voor de berekening in NICHE  

2.1.1.1.1 Bodemkaart 

NICHE kan geen berekeningen doen voor zones die op de bodemkaart gekarakteriseerd zijn 

als antropogeen verstoorde grond–bebouwing (code 100000). In de Polder Van Lier is dit een 

kleine zone in de westelijke hoek. De bodem van de Polder van Lier wordt zo goed als 

volledig ingedeeld bij de ‘alluviale leemgronden’ (L1).  

2.1.1.1.2 Grondwaterstanden 

methode 

Als input voor NICHE werden er verschillende gebiedsdekkende grondwatertafels opgemaakt 

(de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG), gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 

en de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) op basis van de gemeten tijdsreeks in 

§1.4.3.4.1. De gemeten grondwaterstanden als cm onder het maaiveld, werden adhv het 

DTM (5x5m) omgezet naar reële hoogtes in meter TAW. De maaiveldhoogte van iedere 

peilbuis werd aan het DTM opgehangen op basis van de exact XY coördinaten (Lambert). Om 

het grondwateroppervlak onder maaiveld op te maken werd een afgevlakt DTM-oppervlak 

gebruikt (5x5m) [Focalmean_circle_radius_15m, Spatial Analyst – ArcGis]. In de Polder van 

Lier komen er geen oppervlakkige regenwaterlenzen voor. Daarom werd het model dat de 

actuele situatie weerspiegelt afgetopt ter hoogte van het maaiveld. 

Extrapolatie GHG 

De extrapolatie van GHG voor de gebiedsdekkende kaart zijn gebaseerd op de relatie tussen 

de peilmetingen en de afstand tot de Beneden Nete enerzijds, en de afstand tussen de 

peilmetingen en de drainagegrachten anderzijds (zie Figuur 2-1 en 2-2). Om elk van deze 

relaties te beschrijven werd er gekozen voor een polynome functie met de beste fit 

(=hoogste R²). Voor punten die binnen een afstand van 150 m tot de Beneden Nete liggen, 

wordt de geëxtrapoleerde GHG waarde berekend in functie van de afstand tot de Beneden 

Nete, voor de overige punten wordt de geëxtrapoleerde GHG waarde berekend in functie van 

de afstand tot de dichtsbijgelegen drainage gracht (50 m buffer rond elke gracht). Het 

resultaat is een gebiedsdekkende GHG kaart (Figuur 2-3). 

 

 

Figuur 2-1. Relatie tussen de gemeten stijghoogtes en de afstand tot de Nete 

peilmeting ifv afstand tot Nete

y (ghg)= -3E-05x2 + 0.0045x + 3.6433

R2 = 0.961

y (glg)= 5E-05x2 - 0.012x + 3.6393

R2 = 0.9874

y (gvg) = 2E-05x2 - 0.0047x + 3.6403

R2 = 0.962

y(mean) = 8E-06x2 - 0.003x + 3.6423

R2 = 0.9556
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Figuur 2-2. Relatie tussen de gemeten stijghoogte en de drainerende waterlopen 

 

Figuur 2-3. Gebiedsdekkende kaart GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) - actuele situatie. 

Extrapolatie GLG 

De GLG werd op identieke wijze berekend als de GHG. Ook hier zijn de grondwaterstanden 

afgeleid uit peilmetingen in combinatie met het effect van de Beneden Nete en het 

drainagesysteem. Dezelfde afstanden voor de buffers werden ook gebruikt. 
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Figuur 2-4. Gebiedsdekkende kaart GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand)-actuele situatie. 

Extrapolatie GVG 

De bovenstaande techniek kon echter niet toegepast worden om de extrapolatie van GVG te 

berekenen gezien er geen goede fit werd gevonden met de gebruikte formules. Daarom 

wordt GVG berekend via de volgende formule (Locher & De Bakker, 1990): 

 

GVG = 5.4 + 0.83*GHG + 0.19*GLG (in cm) 
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Figuur 2-5. Gebiedsdekkende kaart GVG (Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand)-actuele situatie. 

2.1.1.1.3 Kwelkaart 

De kwelkaart is afgeleid van de aanwezige freatofyten die duidelijk een indicatie zijn voor 

kwel. 
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Figuur 2-6. Kwelkaart – actuele situatie 

2.1.1.1.4 Overstromingen 

De volledige Polder van Lier overstroomt regelmatig (1x per jaar) met water afkomstig uit de 

Beneden Nete en heeft een basisch karakter. Overstromingen zullen een effect hebben op de 

berekening van de trofie, zuurgraad en op de vegetatie. 

2.1.1.1.5 Atmosferische depositieraster 

De informatie van dit raster werd vastgelegd op 16 kg N/ha/jr. Dit laatste is berekend aan de 

hand van gegevens van VMM-meetstations in de buurt (depositiemeetnet). 

2.1.1.1.6 Mestraster 

Gezien het huidige beheer in de Polder van Lier in functie van de landbouw (begrazing en 

maaien) is de bemestingsgraad momenteel zeer hoog (350 kg N/ha/jr). In optimale 

omstandigheden wordt de bemestingsgraad herleid naar 0 kg N/ha/jr.  

2.1.1.1.7 Beheerkaart 

De beheerkaart werd afgeleid uit de Biologische Waarderingskaart en de vegetatiekartering 

anno 2011. Het huidige beheer bestaat uit begrazing en maaien. In de potentieberekening in 

scenario B wordt er geen rekening gehouden met het beheer. Dit wil zeggen dat in dit 

scenario verondersteld wordt dat het beheer geen beperking vormt voor de onderzochte 

potenties. In scenario C wordt beheer vastgesteld op maaien. 
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Figuur 2-7. Beheerkaart – actuele situatie 

2.1.1.1.8 Mineraalrijkdom 

Op basis van de chemische grondwateranalyses (zie 1.4.3.4.1) werd de conductiviteit in 

gesteld op > 500 µS. 

2.1.1.1.9 Regenlens raster 

Er vormen zich geen grote regenwaterlenzen in het gebied. 

In Tabel 2-2 wordt er een overzicht gegeven van de berekening van het NICHE model voor 

de verschillende scenario’s. 

Tabel 2-2: overzicht NICHE berekening voor de verschillende scenario’s. GHG= gemiddeld hoogste grondwaterstand, 

GLG: gemiddeld laagste grondwaterstand, AS = Actuele situatie. 

scenario GHG GLG beheer bemesting 

A AS AS Maaien/begrazing 350 kg N/ha/jr 

B AS AS Geen beheer 0 kg N/ha/jr 

C AS+10cm AS+10cm maaibeheer 0 kg N/ha/jr 
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 Resultaten 2.2

2.2.1 Abiotiek 

Tabel 2-3 geeft de berekende waarden voor de abiotische factoren (trofie, pH) weer voor de 

verschillende scenario’s. Volgens de berekeningen is de pH van het hele gebied basisch. Dit 

is te wijten aan het feit dat het gebied regelmatig overstroomt met basisch Nete water. De 

zuurtegraad is voor alle scenario’s dezelfde. Deze zuurtegraad wordt grotendeels bevestigd 

in de studie van Lettens & De Vos (2009). De gemiddelde pHH2O was 6,3 (vanaf 6,5 klasseert 

NICHE de bodem als basisch). 

In scenario A, de actuele situatie varieert de voedselrijkdom tussen eutroof en hypertroof. 

De hooiweides worden als eutroof berekend. De gebieden die begraasd worden en de 

aanplanting rond de vijver en de woning worden als hypertroof berekend. Dit wordt 

bevestigd door de studie van Lettens en De Vos (2009). De gemiddelde verhouding C/P die 

zij maten in die zone is kleiner dan 300. Binnen het programma NICHE worden deze waarde 

beschouwd als hypertroof (Callebaut et al., 2007). In scenario B, het scenario zonder 

bemesting en voor elk vegetatietype berekend met optimaal beheer, is de berekende 

voedselrijkdom veel lager. Het grootste deel van het gebied is meso-eutroof, het centrale 

gedeelte is mesotroof (zie Figuur 2-8). In scenario C, het scenario waarbij ook hydrologische 

aanpassingen worden gedaan, daalt de berekende voedselrijkdom. Het aandeel meso-eutrofe 

gebieden neemt af ten opzichte van scenario B. 

Tabel 2-3: Resultaten abiotiek (trofie en pH) voor de verschillende scenario’s. Waarden zijn uitgedrukt in ha voor de 

verschillende klassen. Het totale oppervlakte van het studiegebied is 21.9 ha. 

Scenario Trofie (ha) pH(ha) 

 oligotroof Mesotroof meso-

eutroof 

eutroof hypertroof basisch zuur 

A 0.0 0.0 0.0 12.1 9.8 21.9 0 

B 0.0 1.3 20.6 0.0 0.0 21.9 0 

C 0.0 7.5 14.4 0.0 0.0 21.9 0 

 

 

 

Scenario A 

 

Scenario B 
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Scenario C 

 

 

Figuur 2-8. Berekening trofie (voedselrijkdom)-vergelijking verschillende scenario’s. 

2.2.2 Vegetatie 

De berekende vegetatietypes en bijhorende oppervlaktes worden in Tabel 2-4 indicatief 

weergegeven voor de verschillende scenario’s. De beschrijving van de berekende 

vegetatietypes is te vinden in Callebaut et al. (2007). Selectie van de berekende 

vegetatietypes is afkomstig uit het ecohydrologische model NICHE Vlaanderen (in totaal 29 

vegetatietypes). 

Evaluatie van de vegetatieberekeningen is moeilijk omdat de vegetatietypes in de Polder van 

Lier momenteel enkel voorkomen als relicten in grachten en percelen. Bijna het volledige 

gebied is in landbouwgebruik (hooilanden en begrazing). In het midden van het gebied 

bevindt zich overigens een woning omringd met uitheemse boomsoorten.  

Tabel 2-4: Berekende vegetatietypes  NICHE-Vlaanderen voor de verschillende scenario’s.  

Type 

Code Vegetatietype 

Scen A 

(ha) 

Scen B 

(ha) 

Scen C 

(ha) 

ruigte V7 Verbond van Scherpe zegge 1.3 2.3 4.3 

V8 Moerasspirea-verbond 11.2 19.9 20.2 

moeras V12 Grote zeggevegetatie met Riet   0.6 1.4 

V29 Aquatisch Riet <0.04 0.0 0.0 

gras- 

land 

V16 Zilverschoon-verbond 0.7 0.0 0.0 

V18 Dotterbloem-verbond 0.0 16.5 18.0 

V19 Verbond van Grote vossenstaart 6.5 9.6 13.1 

V20 Glanshaver – verbond 0.0 9.2 6.0 

V21 Kamgras – verbond 0.0 19.4 19.8 

 



 

 

50 Ecologische inrichtingsvisie Polder van Lier (zone 1)  www.inbo.be 

 

2.2.2.1 Graslanden 

De berekende potentie voor graslanden in de actuele situatie (scenario A) is beperkt tot 

twee vegetatieverbonden die zich kunnen ontwikkelen onder eutrofe omstandigheden in 

percelen onder intensief maaibeheer en bij regelmatige overstroming. Minder dan 1 ha 

zilverschoongrasland wordt voorspeld in enkele nattere perceelsranden. De grootste potentie 

is er voor grote vossenstaartgraslanden, ongeveer een derde van het gebied heeft potentie 

tot het ontwikkelen van deze overstromingsgraslanden. 

Indien de bemesting verdwijnt en er een optimaal beheer wordt gevoerd voor elk berekend 

vegetatietype (scenario B), neemt de potentie voor heel wat vegetatietypes toe. Door de 

lagere trofieberekening verdwijnt de potentie voor de ontwikkeling van 

zilverschoongraslanden in de Polder van Lier. Het potentieel gebied voor 

vossenstaartgrasland neemt toe (9.6 ha ipv 6.5 ha). In het noordelijk deel is er ook potentie 

voor glanshavergraslanden (9.2 ha). Onder scenario B heeft 19 ha van het gebied de 

potentie voor ontwikkeling van het ecologische doeltype laag gelegen schraal hooiland (grote 

vossenstraat en glanshaver). In dit scenario heeft bijna het ganse gebied potentie voor 

dotterbloemgraslanden en kamgraslanden. 

In Scenario C nemen de potenties voor laag gelegen schraal hooiland iets toe ten opzichte 

van scenario B door het optimaliseren (verhogen) van de grondwatertafel (van 18.8 naar 

19.1 ha). Vooral de potentie voor grote vossestaartgraslanden neemt toe terwijl de potenties 

voor drogere graslanden, zoals glanshavergraslanden afnemen. Ook de potenties voor iets 

nattere graslanden zoals dotterbloemgraslanden nemen enigszins toe. 

 

Scenario A 

 

 

Scenario B 

 

Scenario B 
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Scenario B 

 

Scenario B 

 

Scenario C 

 

Scenario C 

 

Scenario C  

 

Scenario C 

Figuur 2-9. berekende potenties voor graslandvegetatie types voor de verschillende scenario’s.  

2.2.2.2 Ruigte 

Ongeveer de volledige hooiland oppervlakte  heeft in de actuele toestand (scenario A) 

potentie om relicten van moerasspirea te herbergen. Echter voor een optimale ontwikkeling 

van dit ruigte type is een extensiever beheer nodig dan actueel uitgevoerd. De relicten zijn 

dan ook vooral terug te vinden in de perceelsranden (1.4.5.2). 
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Indien de bemesting wordt stopgezet en er wordt overgegaan naar een optimaal beheer, kan 

moerasspirea potentieel voorkomen in het volledige gebied. Onder scenario B zou het 

potentiële areaal voor scherpe zegge met 1 ha toenemen (Figuur 2-10). 

In scenario C tenslotte neemt de potentie voor toe scherpe zeggegraslanden,  vooral in de 

lager gelegen delen. Nagenoeg  het hele gebied zou potentie hebben voor moerasspirea in 

dit scenario, dit is vooral onder extensief najaar maaibeheer. 

 

Scenario A 

 

 

 

Scenario B 

 

Scenario B 

 

Scenario C 

 

Scenario C 

Figuur 2-10. berekende potenties voor ruigtevegetatie types voor de verschillende scenario’s. 
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Scenario A 

 

Scenario B 

 

Scenario C 

 

Figuur 2-11. berekende potenties voor moerasvegetatie types voor de verschillende scenario’s 

 Besluit Potentieverkenning 2.3

Algemeen kan besloten worden dat door het beheer aan te passen, de bemesting stop te 

zetten, en de grondwaterstand te verhogen met 10 cm (cfr scenario C) de potenties voor de 

ecologische doeltypes toenemen tot de maximale oppervlakte. Naast de gewenste doeltypes 

neemt ook de potentie voor vochtige graslanden (dotterbloemgraslanden en kamgraslanden) 

toe. 
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3 INRICHTINGSVOORSTEL 

 Inleiding 3.1

Een visie wordt opgesteld door de landschapsecologische en lokale potentie te beschouwen. 

De visie gaat uit van de potenties die enerzijds actueel nog in het gebied voorkomen en 

anderzijds die er van nature voorkwamen en nog herstelbaar zijn. In het verlengde van deze 

gebiedsvisie, wordt het realiseren van de gestelde natuurdoelstellingen in het MWeA en de 

IHD-Z maximaal nagestreefd. Deze  doelstellingen worden verfijnd en eventueel bijgesteld. 

De eventuele gevolgen die dergelijke bijstelling heeft op de IHD wordt besproken. 

Gezien de vele ontwikkelingsmogelijkheden zowel betreffende ecologie als landschap 

impliceert dit inrichtingsvoorstel het maken van keuzes. Het verzamelen van voldoende 

kennis en het doorpraten hiervan met diverse experts en lokale gebiedsdeskundigen biedt 

o.i. de beste garantie op een degelijke en onderbouwde visie die realistisch is. 

In de landschapsecologische visie wordt rekening gehouden met drie niveaus: de inrichting 

moet ingepast worden op het 1) systeemniveau, 2) lokaal niveau (de habitatpotenties 

worden ecohydrologisch onderbouwd) en op 3) soortniveau. Voor dit laatste niveau houdt dit 

concreet in dat het inrichtingsvoorstel streeft naar een invulling van de gestelde 

instandhoudingsdoelstellingen. 

Systeemniveau – regionaal niveau 

De Kleine en Grote Nete vloeien in Lier samen en vormen de Beneden Nete. Door een klein 

verval en de geringe stroomsnelheiden ontwikkelde zich een typische laaglandrivier met een 

sterk meanderend karakter en een relatief brede vallei. Van dit oorspronkelijke karakter rest 

nog slechts weinig. De vallei van de Beneden Nete kende grote veranderingen door menselijk 

ingrijpen. De rivier is sterk gekanaliseerd. Ze werd dieper, breder en over de volledige lengte 

werden oeververstevigingen en dijken aangelegd. De structuurkwaliteit werd dan ook "zeer 

slecht" beoordeeld (Bervoets & Schneiders, 1990). De Polder Van Lier is op het traject van 

de Beneden Nete één van de weinige zones die niet bebouwd is of ingenomen door 

infrastructuur (grote delen van de vallei van de Beneden Nete zijn ingenomen door de 

Antwerpse Waterwerken). Het belang van deze overgebleven open ruimte werd reeds erkend 

in functie van de veiligheid wat resulteerde in de aanleg van het bedijkte 

overstromingsgebied. De landschappelijke en ecologische waarde van dit overgebleven 

stukje vallei langsheen de Beneden Nete is echter nog onvoldoende erkend en wordt 

maximaal ingevuld in deze gebiedsvisie. Het open valleikarakter, de connectiviteit met de 

rivier en het versterken van de regionale natuurwaarde (aanvullend op de estuariene natuur 

van Anderstadt I & II) zijn sleutelbegrippen waarmee de visie de invulling op systeemniveau 

zal ondersteunen. 

Habitatniveau–lokaal niveau 

Uit de abiotische en biotische beschrijving van het studiegebied (§1.3.3 en §1.3.4) en uit de 

potentieverkenning (§2) volgen opportuniteiten voor  uitbreiding en herstel van de 

natuurwaarden door herstel van landschap en hydrologische condities, gevolgd door  

optimaal beheer.  

De klemtoon voor het studiegebied ligt op  herstel van: 

-Laag gelegen schraal hooiland (6501). Dit bestaat uit glanshavergraslanden op de droge tot 

vochtige bodems en het grote vossenstaart verbond op de vochtigere periodiek 

overstroomde gebieden. 
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Soortniveau 

In de planvorming wordt steeds rekening gehouden met mogelijke aandachtsoorten die ook 

een belangrijke doelstelling vervullen binnen de Instandhoudingsdoelstelling-

Zeescheldebekken. Het voorkomen van internationaal tot regionaal belangrijke soorten is 

alleszins medebepalend voor de totstandkoming van de uiteindelijke visie. Het gebied is te 

klein om in aanmerking te komen voor weidevogels maar kan een belangrijke meerwaarde 

betekenen als rust-, foerageer- en potentieel broedgebied voor watervogels en 

moerasvogels. Concreet kan dit worden bereikt door de huidige waterhabitats (centraal 

gelegen vijver en de kleinere poeltjes) te beheren als rietmoeras en open water. Hoewel de 

focus op botanische doelstelling ligt, is het door detailinrichting ook mogelijk om het gebied 

eveneens aantrekkelijker te maken voor deze vogelgroepen. De inrichtingsinspanning is ook 

te verantwoorden omdat de Polder van Lier een versterkende schakel kan zijn in het 

leefgebiedcomplex dat gevormd zal worden na de uitvoering van de Sigmawerken 

(Anderstadt I, II en Polder van Lier). 

 Doelstelling 3.2

Het inrichtingsvoorstel streeft naar de ontwikkeling van minimaal 20 ha laag gelegen, schraal 

hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (Natura2000 habitattype 6510) (zie 

Tabel 1-1).Het inrichtingsvoorstel stemt overeen met het optimaliseren van de inrichting om 

de potenties berekend in scenario C te realiseren. 

Het inrichtingsvoorstel streeft naar een open, nat valleilandschap in connectie met de rivier. 

De nodige ingrepen hiertoe zullen voorgesteld worden. Het betreft ingrepen in de hydrologie 

en topografie. Er worden voorstellen gedaan naar het optimaliseren van de vismigratie en 

landschapsherstel. 

 Inrichtingsplan – natuurdoelkaart - beheerkaart 3.3

Naast de invullingen met laaggelegen schraal hooiland, wordt ook voorgesteld om de 

aanwezige vijver om te vormen tot een rietmoeras met ondiep water. Dit is vooral 

interessant om watervogels van een centrale rustplaats te voorzien. Gezien de lage ligging 

van de polder en het overstromingskarakter van de site behoort het voornaamste 

Natura2000 graslanddoeltype 6510 tot het Grote vossenstaart-verbond (gelegen tegen de 

rivier). Meer naar de noordoostelijke dijk zal er een overgang worden gemaakt naar het 

glanshaververbond, een drogere variant Natura2000 doeltype 6510. Om de potenties voor 

dit doeltype te verhogen wordt de grondwatertafel met min. 10 cm verhoogd. Indien de 

winterse overstromingen efficiënt worden afgewaterd – wat doorgaans een doelstelling is in 

een gecontroleerd overstromingsgebied- zal de potentie eerder verschuiven naar 

dotterbloemgrasland. Dit regionaal belangrijk habitat (RBBhc) is eveneens een waardevol 

habitattype in Vlaamse context. De centraal gelegen vijver zal natuurlijker worden 

aangelegd. De woning en aangelegde tuin worden verwijderd en het geheel wordt 

omgevormd tot open water met aquatisch riet. Ook de reeds aanwezige poelen worden 

hersteld. 
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Figuur 3-1. Inrichtingsvoorstel met natuurdoeltypen en beheer in de Polder Van Lier (laag gelegen schraal hooiland) 

Natuurontwikkeling in Polder Van Lier 

3.3.1 Inleiding 

Met een algemene definitie kan natuurontwikkeling omschreven worden als: “het geheel van 

maatregelen en processen waardoor levensgemeenschappen ontstaan met een hogere 

natuurwaarde en/of graad van natuurlijkheid dan er oorspronkelijk aanwezig waren” (Van 

Uytvanck & Decleer, 2004). Het onderscheid met natuurbeheer sensu stricto is dat men bij 

natuurontwikkeling vertrekt van een lagere actuele natuurwaarde of natuurlijkheid, waarbij 

men via éénmalige inrichtingsmaatregelen of acties (ook “startbeheer” genoemd) probeert 

een gunstige abiotische en biotische uitgangssituatie te creëren voor vestiging of herstel van 

waardevolle natuur. 

De effectieve natuurontwikkeling in Polder van Lier situeert zich op het vlak van: 

1. het abiotische milieu: ingrepen hydrologie (overstromen, opstuwen grondwatertafel 

in beperkte mate, nutriententoevoer stoppen) 

2. het biotische milieu: kappen van uitheemse bomen rond aangelegde vijver 

3. civieltechnische ingrepen die de centraal gelegen vijver verbeteren en natuurlijker 

maken.  

De principes en aandachtspunten bij de uitvoering worden hieronder kort besproken. 
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3.3.2 Ingrepen hydrologie ten behoeve van het optimaliseren van de 

grondwaterstanden 

De kwaliteit van het gewenste natuurdoeltype is sterk afhankelijk van grondwaterfluctuaties 

en overstromingen. Voor de gewenste natuurtypes zijn sterke en onnatuurlijke 

grondwaterfluctuaties ongunstig. De waterpeilen moeten een natuurlijk verloop kennen, met 

lagere standen in de zomer en hogere in de winter en het voorjaar (voor meer details zie 

Bijlage 5). 

Het hydrologische systeem in Polder van Lier is eenvoudig (zieFiguur 1-7). Het overtollige 

grond-en regenwater in het gebied wordt naar de Beneden Nete afgewaterd via een 

dijkgracht langs de rivierzijde. In het gebied is er een netwerk aan perceelsgrachten die op 

de dijkgracht zijn aangesloten. Er worden enkele inrichtingsmaatregelen voorgesteld om de 

grachten te stuwen waardoor het gewenste grondwaterniveau wordt bereikt. Dit zal de 

abiotische condities verbeteren voor het realiseren van de gewenste natuurdoeltypen en het 

creëren van een vochtigheidsgradiënt. 

Maatregelenkaart: 

Er zijn drie uitwateringslocaties naar de Beneden Nete toe. De reguliere uitwateringslocatie is 

gelegen op 2.4 m TAW en volgens Patrick Verhaegen van W&Z wordt het waterniveau niet 

gestuwd. De uitwateringsklep opent momenteel bij ongeveer 3 m TAW. Een toekomstig 

stuwpeil zou in de winter ongeveer 3.3 m TAW moeten zijn minstens tot half mei. Op basis 

van deze inschatting is er dus vermoedelijk een opstuwing van het oppervlaktewater (in de 

grachten) van ongeveer 30cm nodig in de winter. In de zomer is er slechts een opstuwing 

van 10 cm nodig, dit komt overeen met een stuwpeil van ongeveer 3.1m TAW. Een 

verlaging van het winterstuwpeil met 20cm vanaf half mei kan een maatregel zijn om interne 

eutrofiëring te beperken en om in de zomer een vlotte oppervlaktedrainage toe te laten. Om 

te besluiten of  actief stuwpeilbeheer nodig/gunstig is om dit winter-zomerpeil te realiseren 

zullen de oppervlaktewater- en grondwaterpeilen moeten gemonitord worden gedurende de 

eerste jaren na vernatting. Er moet dus een adaptief stuwsysteem worden geïnstalleerd (i.e. 

balken die voor de uitwatering kunnen worden geplaatst) zodanig dat het stuwpeil nog kan 

worden aangepast indien nodig.  

De ingreep moet een meer gebufferd oppervlaktewaterregime realiseren. De watervoorraad 

van winter en voorjaar wordt langer in het gebied gehouden. De doelstelling is dat hierdoor 

de amplitude tussen de hoogste en laagste grondwaterstanden verkleint. 
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Figuur 3-2. Voorgestelde ingrepen in de Polder van Lier. 

 

3.3.3 Ingrepen ten behoeve van het verbeteren ecologische kwaliteit 

grachten, poelen en centrale vijver 

In Polder van Lier wordt de herinrichting van drie open waters voorgesteld en het graven van 

1 extra poel. Om de potenties van de bestaande poel en vijver te optimaliseren zijn ingrepen 

vereist. Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over de huidige diepte van de vijver. 

Er wordt gestreefd naar brede oeverzones met waterriet en ondiep water (70cm-1.5m diep). 

Indien de vijver dieper zou blijken kan dit een opportuniteit zijn om de hoge terp van de 

woning te doen verdwijnen en zelfs bijkomende depressies of oeverinrichtingen van grachten 

te voorzien in de omgeving van de vijver. 

Uit de studie uitgevoerd in de Damvallei (Smolders & Brouwer, 2006) en de Engelstalige 

handleiding van Andrews & Kinsman (1990) kunnen algemene tips gehaald worden voor het 

herinrichten van de twee open waters. 

3.3.3.1 Oevers open maken 

Een prioritaire inrichtingsmaatregel is het verminderen van schaduw en bladval in het 

stilstaande water. 

Verder moeten de oevers schuin worden aangelegd (hellingsgraad<45°), zodanig dat er 

ondiepe zones ontstaan en dat potentieel aanwezige amfibieën gemakkelijk uit het water 

kunnen kruipen. 
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3.3.3.2 Biomanipulatie vijver 

Om de vijver te herstellen van een eutrofe troebele vijver naar een heldere, voedselarme 

vijver die rijk is aan macrofyten zijn een aantal maatregelen nodig (Van Wichelen et al., 

2007): 

-potentiële input van nutriënten naar de vijver stopzetten  

-droogleggen en afvissen van de vijver. Dit is noodzakelijk om vooral karpers te verwijderen 

die de bodem omwoelen, en zo bijdragen tot het vertroebelen van de vijver. 

-na een aantal weken van drogen van het sediment, wordt voedselrijk sediment verwijderd. 

-vijver zal zich natuurlijk vullen met regen- en grond water. 

-uitzetten van snoek. Dit is een predator vis die rekrutering van karper en andere 

bodemomwoelers kan tegen gaan. 

De poel in het lager gelegen zuidwesten van het gebied wordt omgevormd tot een 

amfibievriendelijke poel. Daartoe moet er met een aantal zaken rekening worden gehouden 

bij de aanleg van de poel. 

-de aanwezigheid van kleine landschapselementen zoals een hakhoutbosje, struweel, een 

strook hoog gras, of een dicht begroeide gracht, binnen een straal van 200 m tot 500 m. 

Ideaal grenzen deze landschapselementen aan de poel; 

-er moet voldoende variatie zijn in waterdiepte; 

-de poel mag niet in rechtstreeks contact staan met een bestaande gracht. 

-de noordwestelijke zonbeschenen oever  moet zacht hellend zijn (45°) en heeft ondiepe 

zones; 

-Het oppervlakte van de poel is tussen de 200-250 m² groot met een maximum diepte van 

1.5- 2m; 

3.3.4  Ingrepen Bomenrijen, houtkanten en solitaire bomen 

Enkel de aangeplante bomen rond de woning en de vijver zullen gekapt worden. De overige 

inheemse bomen blijven behouden, omdat deze voor de nodige habitatvariatie in het gebied 

zorgen. 

3.3.5 Exotenbestrijding 

Voorlopig stelt dit probleem zich niet in de Polder van Lier, afgezien van de aangeplante 

vegetatie in de tuin rond de woning die zal verwijderd worden. 

3.3.6 Beheer 

Graslanden 

Als we botanisch waardevolle graslanden beogen uitgaande van productiegraslanden, is een 

initieel intensief omvorming- of ontwikkelingsbeheer noodzakelijk. Productieverlaging is 

hierbij essentieel. Maaien en afvoeren, 2 sneden per jaar (tot zelfs 3 in de meest productieve 

hooilanden), is de snelste omvormingsmaatregel om botanische doelen te bereiken 

(Zwaenepoel, 2000). Door de versnelde afvoer van stikstof en fosfaten zal het 

omvormingsbeheer resulteren in een grotere soortenrijkdom, doorgaans na een periode van 

3-10 jaar. Merk echter op dat door de verhoogde concentraties van zware metalen 
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aangetroffen in grasstalen van de Polder van Lier, het geproduceerde hooi niet geschikt is als 

veevoer.  

Na een periode van intensief omvormend maaibeheer kan de beheersvisie geëvalueerd 

worden en kan, afhankelijk van het beoogde natuurtype, overgestapt worden op minder 

intensieve natuurbeheersvormen zoals maaien met nabegrazing. Voor meer details over 

maaibeheer zie 5.1 Bijlage. 

Grachten 

De grachten moeten openblijven om water af te voeren, maar moeten niet verdiept worden. 

Het beheer bestaat dus uit het regelmatig vrij maken van de grachten. 

Moeras 

Om verruiging tegen te gaan is het noodzakelijk om de drogere delen periodiek te maaien. 

Concreet houdt dit een 3-jaarlijkse maaibeurt in de winter en het uitkappen van wilgen. Het 

echte waterriet daarentegen zal de eerste jaren geen beheer vergen. 

 Toegankelijkheid en recreatie 3.4

De ontsluiting van het gebied en de mogelijkheden tot zachte recreatie maken geen deel uit 

van deze studie. Gezien de kleine oppervlakte van het gebied en de mogelijkheid om van de 

dijk te genieten van het gebied is bijkomende infrastructuur niet gewenst. 

 Polder van Lier zone 1 en de IHD 3.5

De instandhoudingsdoelstellingen voor het Zeescheldebekken (IHD) staan beschreven in 

Adriaensen et al. (2005).  

3.5.1 IHD-Z op systeemniveau 

Vanuit systeemniveau wordt een doelstelling geformuleerd voor wetland natuur (Adriaensen 

et al., 2005):  

 Vanuit systeemschaal wordt afgezien van de instandhoudingsdoelstelling dat 

estuariene natuur over de hele vallei zou moeten kunnen beschikken om vrijelijk te 

kunnen meanderen. In dat geval zou de Zeeschelde immers wellicht niet meer 

bevaarbaar zijn. In plaats daarvan moeten de habitats en soorten van zowel 

estuariene natuur als wetlands met gerichtere maatregelen in stand gehouden 

kunnen worden. 

 Van wetlandhabitats die afhankelijk zijn van een goede kwaliteit van het grondwater, 

moet het mogelijk zijn grondwaterbeheer toe te laten ten einde insijpeling van te 

vermijden stoffen tegen te gaan. 

 Wetlands, met name langs de zijrivieren, moeten piekdebieten bufferen om de 

retentietijd in de Zeeschelde zo groot mogelijk te houden (zeker bij kortstondige 

pieken zoals na zomeronweders) en tevens de zijdelingse belasting te beperken. 

Het projectgebied draagt op systeemniveau bij aan het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen door: 

 De ontwikkeling van het GOG-wetland – wetland natuur in combinatie met veiligheid. 

Deze gerichte maatregel zal 26ha wetland realiseren als compensatie voor de rigide 

indijking van het Schelde-estuarium in casu de zijrivier de Nete. 

 Het inrichtingsplan voorziet in een natuurgebied waar goede natuurpotenties kunnen 

ontstaan mits een goede waterhuishouding en waterkwaliteit. 
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3.5.2 IHD-Z op habitatniveau 

De IHD’s voor de habitats die in de cluster van belang zijn worden hieronder opgelijst 

(MWeA, Waterwegen & Zeekanaal, 2005): 

•IHD voor Vlaanderen belangrijke habitats 

o6510: laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

De instandhoudingsdoelstellingen (Adriaensen et al., 2005) voor deze habitats werden als 

volgt geformuleerd: 

•Voor alle genoemde habitats moet een goede conditie worden gegarandeerd wat een 

minimale oppervlakte en specifieke abiotische randvoorwaarden met zich meebrengt. Deze 

zijn opgenomen in de goede conditietabellen (Heutz & Paelinckx, 2005).  

Conform de regeringsbeslissing van 22/07/2005 moet de staat van instandhouding ook 

getoetst worden aan de areaalcriteria van Bal et al. (2001). Volgens dat kwaliteitscriterium 

moet de oppervlakte aan habitat voldoende groot zijn om 75% van de doelsoorten van het 

betreffende natuurdoeltype te herbergen. 

In Tabel 3-1 staan de arealen opgesomd en worden ze vergeleken met de potentiële habitats 

die ontstaan na inrichting van het wetland. De minimum oppervlakte is de oppervlakte nodig 

voor het aantal soorten dat naar verwachting (gemiddeld) aanwezig zal zijn. Met die 

oppervlakte zullen meestal alle planten en ongewervelden voldoende ruimte hebben. Deze 

oppervlaktes komen overeen met de oppervlaktes gehanteerd als gunstige staat van habitat-

instandhouding in Heutz & Palinckx (2005). De tweede oppervlakte is de toetsingsnorm en 

toont het oppervlak nodig voor 75% van het totale aantal diersoorten dat zich potentieel 

voortplant in het natuurdoeltype (waardoor ook de meeste gewervelde doelsoorten kunnen 

aanwezig zijn). 

De minimale oppervlakte per natuurdoeltype wordt gehaald voor de verscheidene habitats. 

De minimale oppervlakte om ook de fauna doelstellingen te behalen wordt niet voldaan. Dit 

aspect moet ook in rekening gebracht worden voor de interpretatie van de berekeningen in 

Tabel 3-2. 

 

Tabel 3-1. Aftoetsing gerealiseerde habitatoppervlakte tegenover minimale oppervlakte voor een gunstige staat van 

instandhouding Bal et al. (2001). 

  

Benaming 

Natuurdoeltype 

Bal et al. (2001)

aangemeld EU- 

Natura2000 

habitat-type/ 

Regionaal 

Min. opp. 

(ha) (Bal et 

al. 2001)

Min. opp. 75% 

doelsoorten 

(ha) (Bal et al. 

2001)

Benaming habitat Polder van Lier Opp. Habitat 

MWeA (Ha)

Opp. habitat 

Inrichtingsvoorstel 

Polder Van Lier (ha)

3.24 Moeras

Regionaal 

Belangrijk 

Biotoop - Grote 

zeggevegetaties/ 

Rietland (RBB-

Car, RBB-Phr)

0.5 30
Open water met aquatisch Riet  

(RBBmr)
1.2ha

3.31 

Dottergrasland 

veen/klei

Regionaal 

Belangrijk 

Biotoop - 

Dottergrasland 

(RBB-Cal)

5 150 Dotterbloem-verbond (RBBhc) (17)

3.32 Nat matig 

voedselrijk 

grasland

6510 - Laag 

gelegen schraal 

hooiland

2.5 75
Glanshavergraslanden (6510-Arr) en 

Vossenstaartgraslanden (6510-Alo)
22

(17ha  6510Alo + 

7.7ha 6510 Arr) 

24.7ha
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3.5.3 IHD-Z op soortniveau 

Het potentieel belang van de Polder Van Lier voor de IHD-Z op soortniveau is eerder beperkt 

door de relatief kleine oppervlakte van het studiegebied. Door de realisatie van een 

natuurkern samen met de ontpoldering en een GGG Anderstadt zal het wetland wellicht wel 

versterkend werken op de algemene potentie voor broedvogels in de omgeving. De 

verdeelsleutel in onderstaande berekening is volgens Piesschaert et al. (2007). Hierbij wordt 

per habitattype een potentie-inschatting berekend voor de verschillende vogelsoorten 

opgenomen in de Instandhoudingsdoelstellingen.  

Omdat de Polder Van Lier niet voldoet aan de minimale oppervlakte om in aanmerking te 

komen als weidevogelgebied zijn de berekende potenties voor grutto en scholekster niet 

realiseerbaar. Voor de overige soorten wordt nooit 1 broedkoppel berekend wat wijst op een 

zeer beperkte potentie van het gebied om deze soorten aan te trekken. Uit de lijst van 

berekende soorten is de potentie er om eventueel een broedkoppel blauwborst of paapje aan 

te trekken. 

Tabel 3-2. Potentieel aantal broedkoppels van de soorten waarvoor een IHD-Z opgesteld is in de Polder van Lier. 

 

 Besluit 3.6

De Polder van Lier is een relatief klein gebied dat vooral in het geheel van de cluster aan de 

Beneden Nete een ‘natuurkernversterkend’ effect zal hebben als rust- of foerageergebied 

voor water- en rietvogels tijdens de winteren trekperiode of als broedgebied. De 

doelstellingen focussen zich op  botanisch beheer van de graslanden met potenties om 

geschikte condities te voorzien om waardevol habitat te realiseren mits volgehouden 

ecologisch beheer. 
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4 Bijlage 1: Sleutelfactoren, processen en 

randvoorwaarden bij de wetland-ontwikkeling 

Naar (Van Ryckegem & Van den Bergh, 2010) 

Wetlands in de brede zin omvatten zowel binnendijkse als buitendijkse gebieden (b.v. Mitch 

& Gosselink, 2000). In de Polder van Lier gaat het enkel over binnendijkse wetlands. 

Deze wetlands zijn vochtige tot natte gebieden waarin specifieke fysische en chemische 

processen de ontwikkeling van de vegetatie bepalen. Daarmee samenhangend ontstaan 

habitats met specifieke fauna-gemeenschappen. Kwaliteitsvolle wetlands zijn dus afhankelijk 

van een aantal sleutelfactoren, processen en randvoorwaarden: 

 

 Hydrodynamiek en hydrochemie 

 Bodem 

 Connectiviteit 

 Beheer 

 Historisch landgebruik 

 

De habitattypes die in dit project worden nagestreefd zijn glanshaver- en 

vossestaartgraslanden behorende tot habitattype 6510 Laaggelegen, schraal hooiland. In 

beperkte oppervlakte wordt ook gestreefd naar Habitattype 3150 – van nature eutroof water.  

 Hydrodynamiek en hydrochemie 4.1

De kwaliteit van wetlands is sterk afhankelijk van grondwaterpeilfluctuaties en 

overstromingen (hydrodynamiek). De waterhuishouding is de belangrijkste factor in het 

sturen van de vegetatieontwikkeling. Afhankelijk van de grondwaterstanden, overstromings-

frequenties en –duur, kunnen verschillende wetland-types ontwikkelen, gestuurd door 

soortspecifieke toleranties voor droogte, overstromingen, etc. (Mitch & Gosselink, 2000).  

Een tweede determinerende factor voor de ontwikkeling van wetlands is de chemische 

samenstelling van het grondwater (hydrochemie). Mineraalrijkdom en nutriëntengehaltes 

van het grondwater spelen een determinerende rol in de ontwikkeling van verschillende 

vegetatietypes. Bij overstromingen zal ook de kwaliteit van het oppervlaktewater en de 

sedimentlast van groot belang zijn (aanrijkingen met nutriënten, contaminaties, …). 

Aspecten van hydrodynamiek en hydrochemie worden voor het studiegebied besproken 

onder 1.4.3.4 

 Water en de randvoorwaarden 4.2

4.2.1 Natuurlijk peilbeheer 
Voor de natuurpotenties van moeras- en grondwaterafhankelijke natuurtypes zijn sterke en 

onnatuurlijke grondwaterfluctuaties ongunstig. De waterpeilen moeten een natuurlijk verloop 

kennen, met lagere standen in de zomer en hogere in de winter en het voorjaar. In vochtige 

graslanden moeten de grond- en oppervlaktewaterpeilen van het vroege voorjaar langer 

aangehouden worden dan in de huidige landbouwpraktijk. Hierdoor kunnen ook meer plas-

dras situaties ontstaan. Hoewel de wetlands per definitie nat zijn, is drainage van het gebied 

een belangrijk aandachtspunt (onderhoud ondiepe drainagegreppels). Als regen-, 
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overstromings- of kwelwater niet tijdig afgevoerd en/of vervangen worden, kan dit tot 

verzuring en eutrofiëring van het systeem leiden (zie ook 4.2.4). 

4.2.2 Een Gecontroleerd OverstromingsGebied (GOG) 
Voor de bespreking van de mogelijke effecten van het overstromingregime op flora en fauna 

zijn de overstromingskenmerken zoals overstromingsfrequentie, -periode, -duur en -diepte 

belangrijk. Deze parameters zijn momenteel nog niet gekend voor het studiegebied. Een 

detailbeschrijving van het overstromingseffect op de gestelde natuurdoelstelling is nodig in 

een latere fase van de visieontwikkeling .  

Indien schralere natuurdoeltypen nagestreefd worden is het vanuit ecologisch standpunt 

wenselijk om de overstromingsfrequentie met nutriëntenrijk rivierwater te beperken in GOG-

wetland en eerst GOG-landbouw gebieden aan te spreken.  

4.2.2.1 Effecten van het overstromingsregime op flora 

(Tekst gebaseerd op Van Braeckel et al., 2004). 

Algemeen kan gesteld worden dat in overstromingsgebieden het aantal soorten negatief 

gecorreleerd is met de overstromingsduur (Verlinden, 1985). Het frequent voorkomen van 

langdurige overstromingen (vanaf 80 dagen per jaar) geeft aanleiding tot het ontstaan van 

soortenarme rompgemeenschappen. Korte regelmatige overstromingen van een week met 

niet of weinig vervuild water kunnen juist verruiging tegengaan (Aubroeck et al., 1998).  

De retentietijd van het water beïnvloedt ook de mate waarin de samenstelling van het 

grondwater verandert. Bij een lange retentie zijn de veranderingen groter dan wanneer het 

water zeer kort in het systeem verblijft. Algemeen is het effect op het vochtgehalte op zware 

kleigronden sterker dan op zandgrond (Scheper & Van der Zee, 1986 in Sival et al., 2002). 

Kleigrond droogt langzamer uit waardoor de wortels langer in zuurstofarme omgeving 

verblijven. Op lange termijn speelt het enkel een rol bij regelmatige overstromingen. 

Verzuring door inundatie treedt nauwelijks op in klei en leembodems. 

Naast overstromingsduur is ook de overstromingsperiode belangrijk. Volgens Van de 

Steeg (1992) hebben overstromingen in de periode mei tot augustus de grootste invloed op 

vegetaties. In de winterperiode is de invloed van overstromingen nagenoeg nihil omdat 

planten dan niet fysiologisch actief zijn. Bij overstroming in de maanden maart en april blijft 

de fysiologische schade beperkt door de lage temperatuur van het overstromingswater. 

Overstromingen in de maanden september en oktober leiden niet tot problemen omdat het 

groei- en voortplantingsseizoen dan al voorbij is. In augustus kunnen overstromingen met 

Dijlewater mogelijks het meest nadelige gevolg hebben op de vegetatie.  

Er zijn verschillen tussen vegetatietypes als het gaat over het effect van overstroming: 

Voor de aquatische vegetatie is vaak de waterstandsfluctuatie de belangrijkste fysico-

chemische parameter waaraan de samenstelling en het aantal soorten het sterkst 

gecorreleerd zijn (Maenen, 1989). Bij overstroming is het aantal soorten waterplanten en de 

dominantie van ondergedoken waterplanten negatief gecorreleerd met overstromingsduur en 

–frequentie. Overstroming leidt immers tot een toename van de dynamiek van het water wat 

tot vertroebeling van de waterlaag leidt. Vooral zomerinundaties langs grote rivieren hebben 

nadelige effecten. Het GOG-effect op waterplantvegetaties in o.a. grachten, vijvers en wielen 

is echter moeilijk in te schatten maar vermoedelijk niet zeer groot indien de 

overstromingsfrequentie laag is. In het huidig functionerend GOG Tielrodebroek blijken 

gevoelige soorten zoals Pijlkruid zich in sommige gevallen in wielen te handhaven (Van den 

Balck et al., 1998).  
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De vochtige graslanden (waartoe natuurdoeltypes behoren) met gemeenschappen van het 

Glanshaver- en Kamgrasverbond verdragen overstromingen wanneer deze maximaal eens in 

de 2-3 jaar optreden en de inundatieduur beperkt is tot resp. één en anderhalve week 

tijdens het groeiseizoen (Aubroeck et al., 1998). In het geval van volledige onderdompeling 

is de tolerantie veel beperkter en bedraagt deze maximaal 2-3 dagen. Indien overstromingen 

regelmatiger optreden dan eens in de 2-3 jaar, heeft er een verschuiving plaats naar 

gemeenschappen van het Zilverschoon-verbond, vooral wanneer het overstromingswater rijk 

is aan fosfaat. Frequente overstromingen in het groeiseizoen kunnen echter leiden tot een 

sterke dominantie van Rietgras aangezien deze soort dit gemakkelijk verdraagt (Weeda et 

al., 1994). 

4.2.2.2 Effect van inrichting en hydrologische condities in GOG op overstromings-

invloed 

Het water dat in een gebied wordt ingelaten vermengt zich niet uniform met het reeds 

aanwezige water. In gecompartimenteerde watersystemen (zoals GOG’s) met een 

inwateringslocatie (bv. sluis) blijkt ingelaten water het aanwezige water te vervangen in het 

voorste compartiment. Ingelaten water bereikt de verst gelegen gebieden zelden. In GOG 

gebieden wordt echter een lange overloopdijk voorzien. Hierdoor wordt een sterke 

watermenging verwacht. Om het effect van overstromingswater te verminderen is een snelle 

afwatering (van het overstromingswater) belangrijk.  

De grond- en oppervlaktewaterstand in het GOG is tevens zeer belangrijk voor het mogelijke 

effect van overstroming. Wanneer een goed gedraineerde bodem snel onder water gezet 

wordt, zijn de gevolgen groter dan wanneer een drassige bodem overstroomt. Ook gebieden 

met kwel zijn beter gebufferd tegen overstromingen. Wanneer een drassige bodem 

overstroomt, zullen de veranderingen minder groot zijn omdat de bodem en de vegetatie tot 

op zekere hoogte waren aangepast aan anaërobe omstandigheden.  

Besluit 

Vooral langdurige en diepe overstromingen in het zomerhalfjaar (april – oktober) kunnen 

nadelige effecten veroorzaken bij de ontwikkeling van matig tot weinig 

overstromingstolerante natuurtypes.  

o Watervegetatie, oever- en moerasplanten zijn zeer gevoelig aan een toegenomen 

dynamiek, vooral in het groeiseizoen.  

o Vochtige graslanden (o.a. Glanshavergrasland) kunnen slechts goed ontwikkelen 

wanneer de inundatieduur tijdens het groeiseizoen beperkt blijft tot maximaal één 

week met een maximale retourperiode van 2 tot 3 jaar.  

o Elzenbroekbossen en hardhoutooibossen zijn matig tolerant voor overstroming en 

kunnen zich enkel ten volle ontwikkelen in laag-dynamische delen. 

o Inrichtingsmaatregelen zoals een hoog grondwaterpeil in de polder kunnen nadelige 

effecten van overstroming helpen minimaliseren. 

4.2.2.3 Effect van nutriëntenconcentraties in het water 

Regelmatige overstromingen met zeer hoge concentraties aan stikstof en fosfaat vormen 

aanleiding tot eutrofiëring. Dit geeft, in afwezigheid van beheer, aanleiding tot een verruiging 

van de vegetaties, waarbij vooral orthofosfaat een belangrijke rol speelt (Roelofs, 1989). Bij 

water- en oeverplanten werd een negatieve correlatie vastgesteld tussen het totale 

fosfaatgehalte, hoge kat - en anionenconcentraties en het aantal plantensoorten (Maenen, 

1989) in het kader van het ‘Ecologisch Herstel Rijn’-project. Bij overstroming met eutroof 

water kan algemeen worden aangenomen dat zelfs in van nature voedselrijke 

watervegetatietypen vaak een verschuiving plaatsvindt in de richting van een hypertrofe 
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situatie (Stowa, 2004). Een negatieve invloed op flora en fauna in wielen, grachten en 

kreken zal enkel optreden bij hoge overstromingsfrequentie en dynamiek van deze milieus. 

In de uiterwaarden van de Rijn gaan Knaapen & Rademakers (1990) ervan uit dat 

nutriëntenaanvoer door overstromingen geen groot probleem vormt aangezien de graslanden 

van vochtige standplaatsen gebonden zijn aan matig tot zeer voedselrijke standplaatsen. 

Anderzijds stelt Van de Steeg (1988) dat de achteruitgang van soorten als Ratelaar, 

Margriet, Veldzuring en Scherpe boterbloem in de Rijnuiterwaarden te wijten is aan de 

fosfaatbelasting door rivierwater. Fosfaat wordt langs de Rijn verantwoordelijk gesteld voor 

de eutrofiëring. De toegenomen beschikbaarheid van fosfaat wijzigde de 

concurrentieverhoudingen en bevorderde zeer sterk de groei van een beperkt aantal hoge en 

snelgroeiende soorten zoals Glanshaver, Fluitekruid, Gewone bereklauw, Kweek en Ruw 

beemdgras. 

Over het effect van micropolluenten en zware metalen op de ontwikkeling van wetland 

vegetaties is weinig bekend. Van den Brink et al. (1993) gaan ervan uit dat zware metalen 

wel door de planten worden opgenomen, maar geen directe schade veroorzaken. 

Globaal zijn de concentraties gering in levend plantenmateriaal (riet & wilg) echter eens de 

planten afsterven kunnen metalen accumuleren in het weefsel (Du Laing et al., 2006). De 

accumulatie van zware metalen in planten- en vooral detrituseters en de doorstroming naar 

hogere trofische niveaus is hierdoor een aandachtspunt. De hoogste concentraties bevinden 

zich in de bodem, onder de huidige milieucondities sterk gebonden aan bodem(klei)partikels. 

Besluit 

o Regelmatige overstromingen met eutroof en hypertroof (zeer voedselrijk) water kunnen 

op termijn aanleiding geven tot de vorming van soortenarme rompgemeenschappen en 

het afnemen of zelfs verdwijnen van mesotrofe vegetaties. 

o De invloed van zware metalen op vegetatieontwikkeling is minder goed gekend en niet 

onderzocht in het Schelde-estuarium.  

4.2.2.4 Sedimentatie 

Bij overstromingen in het GOG zal ook sedimentatie plaatsvinden. Hierbij zijn vooral 

sedimentkwantiteit en kwaliteit bepalende randvoorwaarden. 

Sedimentkwantiteit 

Sedimentafzettingen kunnen planten en vegetaties rechtstreeks en/of onrechtstreeks 

beïnvloeden. De directe beïnvloeding gebeurt doordat de afzetting van grote hoeveelheden 

sediment planten fysiek kunnen beschadigen. Kleine hoeveelheden kunnen een invloed 

hebben op de fysiologie door reductie van de fotosynthetische activiteit (Knaapen & 

Rademakers, 1990) en van de reproductie en kiemingskansen. De indirecte invloed is 

enerzijds de aanvoer van nutriënten die op korte of lange termijn beschikbaar worden voor 

de planten. Anderzijds kan bij regelmatige sedimentatie op langere termijn de 

bodemstructuur en –textuur beïnvloed worden (Heyrman, 1985). De bodems krijgen 

doorgaans een hoger klei- en organisch gehalte, met bijhorend hoger watervasthoudend 

vermogen. 

De hoeveelheid sediment wordt in sterke mate bepaald door het overstromingstype: in geval 

van continu stromend water zal er minder riviersediment tot bezinking komen dan in het 

geval van stilstaand water (Van Den Brink et al., 1993). De hoeveelheid sediment die tijdens 

een overstroming langs grote rivieren wordt afgezet is niet onaanzienlijk maar varieert sterk 

van plaats tot plaats. De meeste sedimentatie gebeurt doorgaans in de laagten van het 

gebied (waar het water traag stroomt of stilstaat). 
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De rechtstreekse impact van slibafzettingen op zaailingen van bomen is vergelijkbaar met 

het effect op graslandsoorten. De invloed op gevestigde bomen is vermoedelijk gering 

(Knaapen & Rademakers, 1990). 

Sedimentkwaliteit 

Gezien de huidige kwaliteit van het rivierwater en het daarin meegevoerde sediment 

resulteert sedimentatie nagenoeg altijd in een eutrofiëring ten gevolge van de hoge 

nutriëntenvracht. Aan de sedimentdeeltjes (vooral de kleifractie) zijn vaak ook nog zware 

metalen gebonden, die vervolgens accumuleren in de bodem en kunnen opgenomen worden 

door de planten (zie boven). 

Heyrman (1985) heeft de impact van sedimentafzettingen tijdens het groeiseizoen 

onderzocht op plantensoorten en produktie. Bij een Beemdgras-Raaigras-grasland nam de 

bedekkingsgraad van een aantal typische soorten als Engels raaigras, Veldbeemdgras (Poa 

pratensis), Ruw beemdgras, Timoteegras en Witte klaver sterk af ten gunste van Kruipende 

boterbloem. Na één vegetatieseizoen was de soortensamenstelling niet sterk gewijzigd. De 

veranderingen waren sterker bij opslibbing met zwaar vervuild slib dan met weinig vervuild 

slib. Bij een hogere frequentie van opslibbing waren de veranderingen meer uitgesproken.  

Besluit 

o Afhankelijk van de kwaliteit en frequentie van het inkomende rivierwater en het 

daarin meegevoerde sediment zal sedimentatie min of meer eutrofiëring veroorzaken 

tengevolge van de nutriëntenballast. 

o Sterke sedimentatie is negatief voor mesotrofe plantengemeenschappen (schraal 

hooiland)  

4.2.2.5 Randvoorwaarden GOG overstroming 

Bij een overstromingsregime van slechts om de 10-50 jaar (zie boven) zal de impact 

minimaal zijn onder volgende randvoorwaarden:  

o Overstroming treedt op tijdens het winterhalfjaar (november – maart) 

o Overstromingshoogte, -duur en -frequentie blijven beperkt in grote delen van de 

polder. 

o De waterkwaliteit is voldoende goed. 

o De sedimentatie is laag tot matig of niet al te sterk beladen met nutriënten. 

o Om de GOG-impact te minimaliseren worden volgende maatregelen voorgesteld: 

 bovenste watermassa zo snel mogelijk afvoeren, hiertoe de belangrijkste 

afvoersloten open houden. Belangrijk hierbij is dat er geen verdieping van 

het bodempeil van de grachten gebeurt (uitzondering bij sterke lokale 

sedimentatie)  

4.2.3  Overstroming door oppervlaktewater: regime en kwaliteit 
De bespreking in vorige paragraaf kan ook betrekking hebben op overstromingen door 

oppervlakte- en regenwater.  

De huidige waterkwaliteit wordt besproken in 1.4.3.4.2. 

 

Er dient voldoende aandacht te gaan naar een monitoring en evaluatie van de waterkwaliteit 

die de wetlands beïnvloeden. Input van vervuild water moet ten alle tijden vermeden 

worden.  
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4.2.4 Verzuring 
In moerassen en open water is de zuurtegraad de resultante van de aan- en afvoer van 

zuren en basen, van het zuurbufferend vermogen van de bodem en van de inwendige 

reacties die protonen produceren of consumeren (Boeve et al., 2004). 

In (kwel)gebieden waar de opwaartse druk beperkt is – zoals in Polder van Lier– , kan het 

opstuwen van het water leiden tot het stagneren van regenwater en verzuring indien de 

drainering niet vlot verloopt.  

 Bodem 4.3

Naast de effecten van vernatting is bij de omvorming van landbouwgebied naar een 

natuurontwikkelingsgebied de voedselrijkdom van de huidige percelen belangrijk bij het 

streven naar een gewenst natuurtype. Op klei- en leembodems zijn vooral de fosfaat- en 

nitraatgehalten de belangrijkste beperkende factoren voor natuurontwikkeling. Een hoog 

gehalte van N en P zorgt voor een verhoogde biomassaproductie en een daling van de 

soortenrijkdom (b.v. Oomes & Altena, 1987). Beheer is dan ook vaak gericht op verschraling 

(Bakker, 1989).  

In veenrijke gebieden waar de grondwatertafel te laag wordt gehouden (bijvoorbeeld voor 

bosbouw- of landbouwdoeleinden) kan het veen beginnen te mineraliseren. Dat leidt tot een 

enorme voedselrijkdom en verruiging van de vegetatie, een proces dat vaak onomkeerbaar 

is, ook na herstel van de waterhuishouding. 

 Connectiviteit 4.4

De pool van propagules afkomstig van nabijgelegen percelen of gebieden is zeer belangrijk 

voor de ontwikkeling van de vegetatie (Bakker, 1989). Vaak is de zaadbank van typische 

graslandsoorten niet langdurig persistent en is zaadverbreiding vanuit nabijgelegen gebieden 

de enig natuurlijke piste om typische soorten terug te krijgen in een gebied. De beheerder 

kan hierin al dan niet bewust een belangrijke rol in spelen (De Becker, 2004). Om de 

mogelijke potenties voor botanisch waardevolle vegetatietypes te onderzoeken is het dan 

ook van belang dat er een beeld gevormd wordt van de ruimtelijke spreiding van 

kenmerkende soorten aanwezig in het studiegebied.  

Deelgebieden of percelen met hoge abundantie van kenmerkende soorten van een bepaald 

natuurtype vertonen de hoogste potenties om dat natuurtype te ontwikkelen.  

Ook de kolonisatie door fauna-elementen zal in belangrijke mate afhangen van de 

aanwezigheid van naburige populaties, zeker voor soorten met beperkte mobiliteit. 

 Beheer 4.5

Conventioneel wordt de natuurlijke successie van natte graslanden en laagveenmoerassen 

beschreven als een reeks die evolueert naar een bosvegetatie (verlanding en verbossing). 

Deze successie kan omschreven worden als autogeen (veranderingen in gemeenschappen 

gestuurd door biota) of allogeen (veranderingen als respons op externe abiotische condities 

zoals hydrologische veranderingen, klimaat of menselijke ingrepen) (Odum, 1971; 

Whittaker, 1967). Vermoedelijk zijn beide processen actief in het beïnvloeden (b.v. 

versnellen of vertragen) van de successiereeks, maar antropogene effecten zijn zonder 

twijfel belangrijk in de kleine wetlands omgeven door intensieve bos- en landbouwpraktijk. 

Hoewel de successie in moerasgebieden soms teruggeschroefd wordt door extreme 

gebeurtenissen zoals stormen met bijhorende overstromingen en windval, zal de vegetatie 

op relatief korte termijn evolueren naar een bosclimaxvegetatie. Extensief tot intensief 

beheer zal dan ook nodig zijn op die plaatsen waar ruigtes, moerassen en natte graslanden 
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beoogd worden (Vandenbussche et al. 2002). Fauna-elementen (muskusrat, bever) kunnen 

ook een belangrijke rol spelen in het sturen van autogene successieprocessen door op te 

treden als ecosysteem ingenieurs. 

4.5.1 Beheervormen 

De natuurbeheervormen bepalen binnen een natuurtypereeks uiteindelijk de ontwikkeling 

van een vegetatietype. Deze beheervormen gaan van intensief natuurbeheer over extensief 

natuurbeheer met cyclisch beheer of extensieve jaarrondbegrazing met runderen en paarden 

tot nulbeheer of niks doen. Onderstaande tekst is gebaseerd op Van Braeckel et al. (2004). 

4.5.1.1 Intensief beheer 

4.5.1.1.1 Hooi- of maaibeheer 

Met maaien kan een deterministisch natuurbeheer gevoerd worden, waarbij een bepaald 

natuurtype nagestreefd wordt dat zich voor langere tijd, op een welbepaalde plaats, kan 

ontwikkelen en handhaven. Struweel- en bosvorming worden hierbij volledig onderdrukt. 

Maaien met afvoer van het maaisel geeft aanleiding tot de ontwikkeling van een uniforme 

vegetatiestructuur met een relatief geringere diversiteit aan fauna in verhouding tot 

begrazingsbeheer. Ook maaibeheer met nabegrazing geeft bij hoge dichtheden eenzelfde 

uniformiserend effect. 

Maaibeheer met afvoer van het maaisel heeft als belangrijkste effect verschraling. Door de 

afvoer van organisch materiaal zorgt maaibeheer gecombineerd met hooien voor een snelle 

verschraling van voedselrijke terreinen. Om die reden is deze beheersvorm vaak belangrijk 

als omvormingsbeheer van landbouwgronden naar natuurgebied. In de eerste jaren zonder 

bijkomende bemesting wordt best vroeg gemaaid, bijvoorbeeld vanaf begin juni. Dit levert 

immers een grotere export van nutriënten en dus verschraling op (De Becker, 2004). Op 

langere termijn wordt bij een natuurgericht graslandbeheer bij voorkeur gemaaid rond eind 

juni- begin juli. Op voedselrijke gronden zoals in de Durmevallei (leem en klei) wordt twee 

keer per jaar gemaaid. Afhankelijk van de voedselrijkdom en de soortensamenstelling bij de 

aanvang, kan het vijf tot tien jaar duren vooraleer opnieuw een soortenrijke vegetatie 

bekomen wordt. Verschillende ontwikkelingsfasen volgen elkaar op, gaande van soortenarme 

tijdelijke ‘witbolfase’ naar soortenrijke hooilanden. De snelheid van de ontwikkeling naar 

soortenrijke graslanden hangt sterk af van de graad van isolatie van het grasland. Wanneer 

nog soortenrijke relicten aanwezig zijn en regelmatig overstromingen optreden, kan de 

herkolonisatie sneller optreden (De Becker, 2004).  

4.5.1.1.2 Graasbeheer 

Intensief weidebeheer in riviergebieden bestaat vaak uit seizoensbegrazing met runderen 

en/of paarden. Deze begrazingsvorm houdt in dat de grazers enkel in het groeiseizoen (mei 

tot oktober) worden ingeschaard. Het aantal dieren wordt hierbij afgestemd op de 

hoeveelheid voedsel in de zomer. In de praktijk betekent dit dat de begrazingsdichtheid ’s 

zomers tiental keren hoger ligt dan bij te verwachten natuurlijke dichtheid. De impact van 

directe effecten is hierdoor hoog (o.a. vertrapping en mestdepositie). Bij relatief hoge 

dichtheden worden ruigten sterk teruggedrongen en in mindere mate struweel en bos. Het 

egaliserende effect op de vegetatiestructuur met hoge veedichtheden veroorzaakt vaak zeer 

monotone vegetaties (Bakker, 1989). 

Bij seizoensbegrazing wordt vaak gebruik gemaakt van jongvee. Doordat bij het gebruik van 

jongvee elk jaar andere dieren in het terrein lopen met een verschillend gedrag, ondergaat 

de vegetatie een steeds wisselende dynamiek waardoor geen vaste vegetatiepatronen 

kunnen ontstaan en een meer egaler weiland ontstaat (Ten Haaf en Bakker, 1992). Naast 

het negatieve effect van jongvee op vegetatiestructuur zorgen ze voor een grotere 
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vertrapping van nesten van weidevogels. Daarom wordt binnen natuurgebieden overwegend 

gewerkt met oudere runderen of een vaste kudde met een meer natuurlijke structuur van 

oudere dieren en in mindere mate jongere dieren.  

4.5.1.1.3 Besluit 

In de zones met soortenrijke, natte graslanden als streefbeeld kan intensief maaibeheer 

toegepast worden als overgangsbeheer voor de omschakeling van het huidige 

landbouwbeheer naar de ontwikkeling van botanisch waardevolle graslanden. Hierbij wordt 

nulbemesting toegepast. Eens de soortenrijke graslanden goed ontwikkeld zijn kan gekozen 

worden voor een extensiever natuurbeheer zoals maaien met nabegrazing of een 

begrazingsbeheer. 

4.5.1.2 Extensief natuurbeheer 

Bij deze intensiteit van beheer wordt vooral gestreefd naar een gevarieerd landschap waar 

ruigte en grasland elkaar afwisselen of ruigten en struwelen zich kunnen ontwikkelen. 

Struwelen en bossen kunnen door maai- of kapbeheer teruggezet worden en moerassen 

worden opengehouden. Bij extensieve begrazing wordt bosontwikkeling in sterk 

geprefereerde delen sterk afgeremd terwijl ze wel kunnen ontstaan in gemeden delen van 

het gebied.  

4.5.1.3 Cyclisch maaibeheer of kapbeheer (kort en lang): (riet)ruigten en 

struwelen  

Een statisch beheer van ruigten en struweel kan door middel van cyclisch maai- of 

kapbeheer. Door te maaien kan de vegetatie opnieuw op een vroeger successiestadium terug 

worden gebracht. Bij gebiedsdekkende ruigteontwikkeling volstaat het vaak om één keer om 

de 5 tot 10 jaar te maaien, het strooisel af te voeren en de overbodige houtige opslag te 

verwijderen om te beletten dat de vegetatie verstruweelt. Bij struwelen kan een kapbeheer 

om de 10 à 15 jaar een overgang naar bosontwikkeling voorkomen.  

4.5.1.4 Rietbeheer 

Rietkragen en rietruigtes vereisen een cyclisch beheer van wintermaaien. Cyclisch 

zomermaaien van rietvegetaties zal verruiging van de rietkraag veroorzaken met een 

verschuiving in dominante soorten behorend tot zeggevegetaties, moerasspirea-ruigte of 

rietgrasvegetaties. Begrazing door vee en watervogels kan grote gevolgen hebben voor 

vestiging en uitbreiding van rietkragen. Rietgordels worden daarom best uitgerasterd. 

Jaarlijks wintermaaien met afvoer van strooisel resulteert in de uitbreiding van rietklonen en 

uiteindelijk in vitale rietkragen. Deze rietkragen hebben nagenoeg geen strooisellaag. Voor 

vitale rietkragen is maaien om de 3 jaar (maar monitoring noodzakelijk) doorgaans 

voldoende. Sommige rietvogelsoorten verkiezen rietkragen met een voldoende dik 

strooiselpakket (bv. snor, baardmannetjes) waardoor het van belang is om voldoende 

variantie te voorzien in de maaicyclus (dus niet alle rietkragen in hetzelfde jaar maaien maar 

elk jaar een paar rietkragen verspreid over het gebied). 

4.5.1.5 Grote Zeggevegetaties 

vereisen een cyclisch beheer van herfstmaaien (afhankelijk van de lokale situatie om de 2-5 

jaar). 

4.5.1.6 Extensieve jaarrond begrazing 

Extensieve jaarrondbegrazing is een procesbeheer waarbij een afwisseling ontstaat van 

extensief beheerde naast meer intensief beheerde delen. Een gevarieerd landschap waar 

flora en fauna door de structuurrijkdom van profiteren. Vogels, waaronder tal van 

weidevogels, hebben nood aan een mozaïek van korte en langere vegetaties.  
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4.5.1.7 Dijkbeheer 

Bij het beheer van de dijken moet rekening gehouden worden met de belangrijkste 

hoofdfunctie van de dijk namelijk de waterkerende functie en veiligheid. We onderscheiden 

als mogelijke beheersvormen maaien met afvoeren (korte en lange cycli), schapenbegrazing 

en begrazing met runderen en paarden. 

4.5.1.7.1 Maaien en begrazen als veilige beheersoptie 

Bij het beheer van dijken wordt vooral gestreefd naar die successiestadia met het hoogste 

veiligheidsniveau. Graslanden vormen hierbij vaak het voornaamste doeltype. Soortenrijke 

stroomdalgraslanden, kamgras- en Glanshavergraslanden blijken uit dijkenonderzoek in 

Nederland (Sykora et al., 1988; Sprangers, 1996) een betere veiligheid te bieden dan 

productieweilanden en verruigde hooilanden. De bedekking, doorworteling en 

afschuifweerstand, gerelateerd aan de dichtheid van de zode, is het hoogst bij deze 

soortenrijke graslanden. Als beheersmaatregel blijkt maaien en afvoer hiervoor even goed 

als extensieve begrazing. 

Bij maaibeheer is het vooral van belang dat het maaisel wordt afgevoerd. Maaien zonder 

afvoeren resulteert in een open, holle zode met een bedekkingspercentage van minder dan 

50 % (Van der Zee, 1992). Het maaisel dat blijft liggen verstikt de onderliggende vegetatie. 

Er ontstaat een hoog opgaande vegetatie, waarin weinig licht tot op de bodem doordringt en 

laag bij de grond levende planten afsterven. Op de voedselrijke rivierdijken van de Schelde 

wordt aangeraden de kruin en landzijde 2 maal te maaien. De eerste maal rond half juni en 

de tweede keer eind augustus/ begin september. Aanpassingen van de maaidata zijn 

mogelijk in bijzondere omstandigheden, zoals het later maaien van soortenrijke dijktrajecten 

om bepaalde plantensoorten de kans te geven om zaad te zetten alvorens te maaien 

(Vanallemeersch et al., 1997).  

Een langere maaicyclus is vooral belangrijk voor de riviertaluds, die integraal begroeid zijn 

door rietpartijen of Kruidvlier (Sambucus ebulus).  

Begrazing als eigenlijk beheer of als nabegrazing wordt vaak toegepast op dijken. 

Schapenbegrazing vormt hierbij, vooral vanuit cultuurhistorische achtergrond, een vaak 

gebruikte beheersmaatregel. Schapen eten t.o.v. runderen en paarden meer kruiden en 

houtige gewassen (Grant et al., 1985).  

Een negatief punt is dat sterk verruigde gebieden met veel afgestorven plantenmateriaal 

minder geschikt zijn voor schapenbegrazing aangezien deze meer afhankelijk zijn van 

kwalitatief beter voedsel. Maaien met nabegrazing door schapen is daarom een betere optie, 

vooral op voedselrijkere dijktrajecten. Paarden of runderen kunnen ook een uitkomst bieden 

in verruigde gebieden. Deze grote grazers kunnen door hun minder selectieve graasgedrag 

faciliterend werken t.o.v. het schaap, door het veroorzaken van een kort gegraasde, 

eiwitrijke vegetatie. Inschakeling van dijktrajecten in een groter begrazingsblok met 

runderen en paarden is hierbij aan te raden.  

Bij schapen wordt net als bij runderen en paarden in het natuurbeheer meest gebruik 

gemaakt van primitievere, winterharde rassen zoals het Soay-schaap of de bij ons veel 

gebruikte heideschaaprassen. Dit zijn winterharde dieren die veel houtig materiaal opnemen 

(Van Vessem & Stieperaere, 1989). Bij het dijkbeheer langs de Schelde worden Suffolks, 

Houtlanders of Mergellandschapen aangeraden.  

In nattere gebieden zijn schapen af te raden vanwege de verhoogde kans op leverbotinfectie 

en hoefproblemen. 
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Begrazing met runderen en paarden is alleen aan te raden indien de dijkhellingen niet te steil 

zijn en bij voorkeur aansluiten bij binnen- of buitendijkse graslanden. Op steilere taluds met 

een hellingshoek 1:3 of steiler, ontstaat er vaak schade aan de grasmat door het kapot 

trappen van de zode. Runderbegrazing is daarom alleen aan te raden op dijken met een 

hellingshoek van maximaal 1:4. De wat zandige dijken zijn minder gevoelig voor deze 

vertrapping, die vooral optreedt op natte dijken.  

Begrazing schept ten opzichte van maaibeheer hogere kansen voor flora en fauna door de 

grotere variatie in vegetatiestructuur ten gevolge van het selectief graasgedrag. Naast 

macropatronen ontstaan onder schapenbegrazing vaak ook duidelijke micropatronen in 

graslanden met hoge en lage delen die verschillen in structuur en soortensamenstelling. In 

het groeiseizoen kan de grasproductie vaak niet bijgehouden worden waardoor hogere delen 

pas in het vroege voorjaar bij de eerste scheutvorming deels kort gegeten worden. Door hun 

behoefte aan relatief hoog kwalitatief voedsel zijn schapen vooral afhankelijk van de 

kortgrazige delen. Hier is de blad-stengelverhouding hoger en wordt langer een hoge 

voedselkwaliteit behouden door de relatief hoog kwalitatieve hergroei (Bakker, 1989). 

Schapen zijn ook belangrijke verbreiders van zaden net zoals andere grazers als rund en 

paard (Cosyns, 2004). Schapen kunnen zaden verbreiden via hun wol, uitwerpselen en hun 

hoeven (Poschlod, 1997, Poschlod et al., 1999). Talrijke karakteristieke graslandsoorten 

worden als dusdanig verspreid. De tijdsduur van het verblijf van zaden in de vacht kon 

oplopen tot 7 maanden, waarbinnen grote afstanden kunnen worden afgelegd.  

Bij schapenbegrazing wordt op de dijken langs de Schelde vaak gebruik gemaakt van het 

‘herder-met-kuddemodel’. Indien geen herder beschikbaar is, wordt een wisselweidesysteem 

met zomerbegrazing gebruikt (maart-april tot september-oktober). Verplaatsbare rasters 

kunnen schaapskuddes onder leiding van een herder simuleren door het 

gecompartimenteerd gebied in verschillende cycli opeenvolgend in te scharen tot het kort 

afgegraasd is. Het ingeschaarde gebied moet voldoende groot zijn om de vegetatie na kort 

afgrazen de tijd te geven om opnieuw te regenereren en tot bloei en zaadzetting te komen. 

Bij te korte cycli worden begrazingsresistente, dominante grassoorten sterk bevoordeeld ten 

nadele van kruiden.  

Het compartimentoppervlak wordt bepaald door de termijnen waarbinnen de schapen het 

compartiment kort kunnen grazen, namelijk 2-3 weken afhankelijk van de productie 

(Vandevoorde & Ysebaert, 2000). De cyclus tussen het opnieuw laten begrazen van een 

compartiment is afhankelijk van de vegetatie maar minimaal is deze 2-3 maanden. Als 

leidraad voor de begrazingsdichtheid kan 5-10 schapen per hectare gebruikt worden, 

rekening houdend met de optimale begrazingstermijn. Bij een te grote oppervlakte rijst het 

probleem dat de schapen zich beperken tot het afgrazen van de korte vegetatie en het 

selectief afvreten van kruiden. Ruigere stukken en minder smakelijke, taaie, dominante 

grassen blijven dan onaangeroerd liggen met verruiging tot gevolg (Maris, 1999). 

 

4.5.1.8 Besluit 

Als beheer wordt maaibeheer met afvoer van het maaisel, maaien en nabegrazing of een 

extensieve begrazing zonder bemesting aangeraden op de kruin en het landtalud van de 

dijken.  

Extensieve begrazing met schapen wordt best uitgevoerd onder leiding van een herder. Als 

alternatief kan een wisselweidesysteem gebruikt worden waarbij een goede opvolging van de 

gebruikte compartimentgrootte en wisseltijden noodzakelijk is. Bij ruigere, voedselrijke delen 

kan geopteerd worden om de schapenbegrazing vooraf te laten gaan door ofwel een 
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éénmalig maaibeurt met afvoer ofwel te combineren begrazing met runderen en paarden 

(eventueel enkel in het winterhalfjaar).  

 Historisch landgebruik 4.6

Het historisch landgebruik is in belangrijke mate bepalend voor de actuele toestand en de 

ontwikkelingspotenties van een gebied. 
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