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1 INLEIDING 

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) beheert en exploiteert de wate rwegen als een krachtig 
netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. DVW 
zet volop in op de multifunctionaliteit van hun waterwegen (www.vlaamsewaterweg.be). Een 
belangrijk aspect van deze multifunctionaliteit van de waterwegen betreft het streven naar 
een harmonie tussen diverse gebruiksfuncties van de waterweg (transport, waterbeheersing, 
recreatie, industrie, landbouw, waterwinning) en de ecologische functie.  

Waterbouwkundige projecten uitgevoerd door DVW kunnen een belangrijke invloed hebben 
op het ecologische systeem van deze rivieren, riviervalleien, waterlopen en kanalen, inclusief 
de eraan verbonden flora en fauna. Het kan aangewezen zijn om al tijdens de 
ontwikkelingsfase van deze projecten maatregelen te voorzien om nadelige ecologische 
gevolgen op te vangen, te verhelpen of te voorkomen. Ook tijdens de uitvoering van een 
project kan het aangewezen zijn om, gedurende een bepaalde tijd, de gevolgen van het project 
op het milieu door monitoring in te schatten en passend maatregelen te treffen. 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft een ruime ervaring met de 
toepassing van kennis van ecosystemen en soorten in het integraal waterbeheer. De 
beschikbare kennis bestrijkt een reeks disciplines die er invulling aan kunnen geven. Dat gaat 
van hydrologie, bodemkunde en ecohydrologie, over aquatische en terrestrische ecologie, tot 
soortenkennis en voedselketens. Sinds 1996 lopen er op het INBO onderzoeksprojecten rond 
waterwegen. De projecten hebben betrekking op de waterweg zelf, oevers, bermen of de 
aansluitende valleigebieden. 

De samenwerking tussen DVW en INBO wordt formeel bevestigd in het protocol 
‘Samenwerkingsovereenkomst tussen De Vlaamse Waterweg en het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek inzake ecologische advisering en onderzoek’. De overeenkomst werd afgesloten 
tussen ir. Chris Danckaerts, Gedelegeerd Bestuurder van DVW, Mevr. Frieda Brepoels, 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van DVW en Dr. Maurice Hoffmann, waarnemend 
Administrateur Generaal van het INBO, en ging in op 1 januari 2019 en is van onbepaalde duur. 

Binnen DVW gebeurt de globale coördinatie door Jeroen Van Waeyenberge. Binnen het INBO 
gebeurt deze coördinatie door Daniel De Charleroy en Andy Van Kerckvoorde.  
 
Een managementoverleggroep bevat vertegenwoordigers met beslissingsbevoegdheid van het 
management van de DVW en het INBO, en wordt aangevuld met de algemene coördinatoren 
van zowel DVW als het INBO. De managementoverleggroep vergadert twee maal per jaar en 
staat in voor de financiële en boekhoudkundige controle. Een overleggroep is opgericht 
samengesteld uit enerzijds de algemene coördinatoren en door DVW en INBO aangeduide 
verantwoordelijken van de kennisthema’s. De overleggroep vergadert minimaal één maal per 
jaar. De overleggroep staat in voor de kwaliteitsbewaking en inhoudelijke planning van de 
onderzoeksprojecten. De planning, onderzoeksconcepten en de uitvoering van de taken 
worden uitgewerkt in nauw overleg met verschillende territoriale afdelingen van DVW.  
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Voor elk onderzoeksitem wordt een projectfiche uitgewerkt die de doelstellingen, de te 
hanteren methodologie, de tijdsraming, het benodigde aantal mensdagen per niveau (A, B, C, 
D), het benodigd aantal werkingsmiddelen incl. budget per jaar en de eindproducten opmaakt. 
Een rollend meerjarenprogramma omschrijft de middellange termijndoelstellingen over een 
periode van 5 jaar. Dat programma wordt door de overleggroep opgesteld, en minimaal 
jaarlijks geactualiseerd en jaarlijks goedgekeurd door de managementoverleggroep. 
 
Binnen de samenwerkingsovereenkomst wordt gewerkt binnen 3 onderzoeksthema’s:  
● thema vismigratie. Het effect van het beheer van de waterloop met inbegrip van 

onderzoek in het kader van het saneren en voorkomen van vismigratieknelpunten in 
bevaarbare waterlopen. Dit thema omvat ruwweg alles met betrekking tot visonderzoek 
en dan in het bijzonder vismigratie; 

● thema waterweg. Wetenschappelijk onderzoek, monitoring en advisering rond ecologische 
aspecten in en rond de waterwegen. Het onderzoek in getijdengebieden valt integraal 
onder dit thema, net als het onderzoek naar natuurvriendelijke oeverinrichtingen, het 
bomen-, bever- en Maasonderzoek; 

● thema vallei. Ecologie en beheer van de vallei met inbegrip van het onderzoek van 
baggergronden en overstromingsgebieden beheerd door DVW. Naast het onderzoek op 
baggergronden en overstromingsgebieden valt onder dit thema ook ecohydrologisch en 
pedologisch onderzoek in valleien, en dijk- en berm gerelateerd onderzoek. 
 

In dit jaarverslag 2020 rapporteren we over de 3 onderzoeksthema’s en de projecten en 
onderzoeksitems die er toe behoren. Per onderzoeksitem worden de doelstellingen, de stand 
van zaken en enkele onderzoeksresultaten belicht. Per thema wordt de output (zoals 
rapporten, adviezen, gegevensverstrekkingen, nota’s of A1-publicaties), de 
overlegvergaderingen, de deelname aan studiedagen of congressen en de ad-hoc taken 
opgelijst. In het hoofdstuk personeel wordt een overzicht gegeven van alle INBO-medewerkers 
die hebben bijgedragen aan de realisatie van de verschillende projecten.  
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1 THEMA VISMIGRATIE 

1.1 ALGEMENE SITUERING 

Onder impuls van internationale en Vlaamse wetgeving, zoals de Palingverordening, de 
Europese Kaderrichtlijn Water, de Benelux beschikking met betrekking tot vrije vismigratie en 
het decreet integraal waterbeleid, gaat DVW de uitdaging aan om de ecologische kwaliteit van 
onze waterlopen te herstellen. 

1.2 SANERING VISMIGRATIEKNELPUNTEN 

In het kader van het integraal beheer van de waterwegen ondersteunt het INBO via dit project 
DVW met betrekking tot de ecologische aspecten van het saneren en voorkomen van 
vismigratieknelpunten. Omwille van de specifieke expertise die gepaard gaat met het 
ecologisch onderzoek inzake het beheer van vispopulaties worden in het kader van dit project 
ook andere aspecten van het beheer van vispopulaties behandeld. Om dit te bereiken worden 
in het kader van de DVW-INBO samenwerkingsovereenkomst o.a. volgende hypothese getest: 
de geëvalueerde visdoorgangen of andere kunstwerken bieden voldoende 
migratiemogelijkheden om het migratieknelpunt passeerbaar te maken. 

1.2.1 Studie plastiekvangers 

1.2.1.1 Doelstellingen 

Analyse en rapportage naar de impact van de plasticvangers op de aquatische fauna in twee 
bevaarbare waterlopen: de Zeeschelde en het Zeekanaal Brussel -Schelde. 

1.2.1.2 Stand van zaken 

INBO voerde een werfbezoek uit in Nederland om het ponton op te meten dat wordt ingezet 
in de Zeeschelde in Temse. Technische voorbereidingen werden genomen. Er werd 
deelgenomen aan meerdere stuurgroepen. De realisatie en het operationeel maken van de 
plastiekvanger in Temse heeft aanzienlijke vertraging opgelopen waardoor INBO pas in 
december 2020 de eerste maandelijkse meting heeft kunnen uitvoeren. Het grootste deel van 
het veldonderzoek wordt daarom verschoven naar 2021. De rapportage verschuift daardoor 
naar eind 2021. Het project rond de plastiekvanger in het Zeekanaal Brussel-Schelde heeft ook 
vertraging opgelopen en metingen door INBO zullen pas in 2021 kunnen opgestart worden. In 
beide projecten wordt ook samengewerkt met de Universiteit Antwerpen (UA).  
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Plan van aanpak Januari – 
februari  

Afgerond  

Technische voorbereidingen Februari – juni  Deels 
afgerond 

 

Veldonderzoek Voorjaar, 
zomer en 
najaar  

Gepland (1) & (2) 

Rapportage Najaar  Gepland (1) & (2) 

 
Opmerkingen bij tabel:  
(1): De realisatie en het operationeel maken van de plastiekvanger in Temse heeft aanzienlijke 
vertraging opgelopen waardoor INBO de eerste meting pas in december 2020 heeft kunnen 
uitvoeren. Het veldonderzoek wordt verder gezet in 2021. De rapportage verschuift daardoor 
naar eind 2021. 
(2): Het project rond de plastiekvanger in het Zeekanaal Brussel -Schelde verloopt zeer traag 
doordat het een pro bono project is. Opstart van het project wordt voorzien in de eerste helft 
van 2021. 

1.2.1.3 Onderzoeksresultaten 

Onderstaande foto’s geven een impressie van de eerste meting die werd uitgevoerd in 
december 2020 waarbij zowel in de containers die aan wal gebracht worden als in het ponton 
op de Zeeschelde aan Temsebrug gecontroleerd wordt op fauna-bijvangsten. De plastics 
worden verzameld voor de UA. In het ponton werden 135 levende juveniele dunlipharders 
gevangen. De vissen werden gemeten, gewogen en opnieuw vrijgelaten in de Zeeschelde (Foto 
1).   
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Foto 1. (A) Controle van een container aan wal op aanwezigheid van fauna, plastics, organisch 
materiaal, etc.; (B) Overzicht van de verzamelde plastics uit een container aan wal; (C) Sleep 
met fi jnmazig net in het ponton op de Zeeschelde; (D) Vangst van juveniele dunlipharder in 
het ponton op de Zeeschelde in december 2020. 

1.2.2 Evaluatie vispassage en waterkrachtturbine Harelbeke (Leie) 

1.2.2.1 Doelstellingen 

Een duurzame oplossing voor de sanering van het vismigratieknelpunt op de Leie in Harelbeke 
is nodig in functie van het herstel van de longitudinale connectiviteit in de Leie.  

INBO moet evalueren of de vispassage op de Leie in Harelbeke voldoende 
migratiemogelijkheden biedt voor stroomopwaarts migrerende vissen langsheen het sluis -
stuwcomplex met waterkrachtturbine en evalueren of de turbine veilig is voor de 
visgemeenschap. 

1.2.2.2 Stand van zaken 

In februari begon INBO met de eerste voorbereidingen voor de evaluatie van de vispassage. 
Begin maart stond de vispassage nog dicht en werd van deze opportuniteit gebruik gemaakt 
om de voorziene sponningen en afmetingen van de vispassage op te meten voor passende 
fuikkaders. Ook de bevestigingspunten voor de fuiken werden ingemeten en geïnspecteerd.   

C D 

A B 
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Op dat moment is vastgesteld dat: 
 de elektrische bediening/sturing van de schuif (om de vispassage droog te zetten) nog niet 

operationeel was;  

 de sturing voor het toegevoegd debiet nog niet op punt stond; 

 de damwandplanken, die een nevengeul vormen die leidt tot de eigenlijke bekkentrap, nog 
steeds te diep en onder water staken. Hierdoor kunnen vissen die in de nevengeul 
zwemmen oppervlakkig weer uit de nevengeul zwemmen en blijven ze aldus in het 
strooomafwaarts pand. Hierdoor waaiert het debiet ook oppervlakkig uit waardoor de 
lokstroom minder sterk wordt (Foto 2). De te lage damwand kan dus een essentieel 
probleem zijn voor de werking van de vispassage. Een goede attractiviteit van de 
vispassage is essentieel voor het functioneren van de vispassage. Zonder een goede 
lokstroom is de kans klein dat de vissen de vispassage zullen vinden. 

Deze laatste opmerking betreft een zeer belangrijk aandachtspunt voor optimalisatie van de 
vispassage dat reeds in 2019 door INBO en het WL werd aangekaart. Begin januari 2021 wordt 
een vergadering ingepland met DVW en de Tijdelijke Handelsvennootschap. 

Omwille van bovenstaande redenen kon het geplande veldonderzoek niet uitgevoerd worden 
in 2020.  

 

Foto 2. Belangrijk aandachtspunt voor optimalisatie van het ontwerp van de vispassage op de Leie 
in Harelbeke: verhogen van de damwandplanken van de stroomafwaartse geul naar de 

vispassage.  
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Voorbereidingen / plan van aanpak evaluatie van de 
vispassage  
 

Februari – 
maart  

Lopend (1) 

Veldonderzoek vispassage Maart – juli  Gepland  (1) 

Rapportage vispassage Juli – 
december  

Gepland  (1) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): Omwille van technische onvolmaaktheden aan de vispassage kon het evaluatie-onderzoek 
niet uitgevoerd worden in 2020. 

1.2.2.3 Onderzoeksresultaten 

Omwille van bovenvermelde reden kunnen er nog geen resultaten worden voorgesteld.  

1.2.3 Evaluatie vispassage Kerkhove (Boven-Schelde)  

1.2.3.1 Doelstellingen 

Evalueren of de V-vormige bekkenvistrap in de nevengeul in Kerkhove voldoende 
migratiemogelijkheden biedt om het migratieknelpunt passeerbaar te maken. 

1.2.3.2 Stand van zaken 

Omwille van het niet kunnen uitvoeren van de ‘Evaluatie vispassage en waterkrachtturbine 
Harelbeke’ stelde INBO voor om te bekijken of in de plaats daarvan de evaluatie van de 
vispassage in Kerkhove in het voorjaar van 2020 kon uitgevoerd worden. INBO deed hiervoor 
enkele opmetingen ter plaatse en zou voor deze evaluatie gebruik maken van één van de grote 
kaders die al in Asper en Oudenaarde werden ingezet. Het onderzoek in Kerkhove kon enkel 
uitgevoerd worden als de sturing van de afsluitschuif van de vistrap operationeel was. 
Daarover moest INBO nog duidelijkheid krijgen van DVW. Op 17 maart plande DVW een 
interventie in van AUMA om te komen tot een correcte functionele werking van de schuif, 
inclusief een verzekerde elektrische voeding om de schuif blijvend aan te sturen. Na de 
interventie zou INBO de informatie ontvangen van de status. Omwille van de lockdown ten 
gevolge van COVID-19 werd ondertussen ook duidelijk dat INBO geen veldwerk zou kunnen 
uitvoeren. 

Impact als gevolg van de coronamaatregelen 

Het evaluatieonderzoek gepland voor maart t.e.m. mei kon niet uitgevoerd worden omwille 
van de lockdown-maatregelen.  
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Voorbereidingen / plan van aanpak evaluatie van de 
vispassage 

Januari – 
februari  

Gepland  (1)(2) 

Veldwerk  Februari – juni  Gepland (2) 

Rapportage Juli – 
december  

Gepland (2) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): enkele voorbereidingen werden getroffen voorafgaand aan de lockdown (opmetingen 
t.h.v. de vistrap in Kerkhove, inspectie van roosters die werden ingezet in Asper en 
Oudenaarde). 
(2): alle deelonderzoeken werden oorspronkelijk ingepland voor 2021. Omdat de evaluatie van 
de vispassage op de Leie in Harelbeke niet kon uitgevoerd worden was het de bedoeling om dit 
onderzoek in 2020 uit te voeren. 

1.2.3.3 Onderzoeksresultaten 

Omwille van bovenvermelde reden kunnen er nog geen resultaten worden voorgesteld.  

1.2.4 Onderzoek vismigratievoorziening Sint-Baafs-Vijve (Leie) 

1.2.4.1 Doelstellingen 

Een duurzame oplossing uitwerken, in overleg met DVW en het Waterbouwkundig 
Laboratorium (WL), voor de sanering van het vismigratieknelpunt op de Leie in Sint-Baafs-Vijve 
in functie van het herstel van de longitudinale connectiviteit in de Leie.  

1.2.4.2 Stand van zaken 

Het ontwerp van de monding zoals werd voorgesteld in de bouwaanvraag van de vispassage in 
Sint-Baafs-Vijve werd met het WL doorgenomen en besproken. Ook de resultaten van de 
Computational Fluid Dynamics of CFD studie van de vispassage in Sint-Baafs-Vijve werden 
bediscussieerd. Er werd een memo opgesteld met het WL over hoe en welk type 
bodemsubstraat het best kan toegepast worden in vertical slot vispassages. Een rapport met 
het hydraulisch ontwerp voor vergunningsaanvraag van de vispassage werd afgewerkt.  

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Overlegvergaderingen en opvolgen vispassage in 
aanbouw 

Januari – 
december  

Lopend (1) 

Bespreken en begeleiden van het (voor)ontwerp 
i.s.m. het WL 

Januari – 
december  

Lopend  

Hydraulisch ontwerp voor vergunningsaanvraag Januari – 
december  

Afgerond  

Opmerkingen bij tabel: 
(1): De bouw van de vispassage wordt volgens de planning gefinaliseerd in 2022.   
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1.2.4.3 Onderzoeksresultaten 

In memo’s en adviesmails van het INBO en het WL werden aanbevelingen en voorstellen 
gedaan voor het hydraulisch ontwerp van de vispassage. 

De locatie voor de nieuwe vispassage te Sint-Baafs-Vijve werd vastgelegd in de project-MER. 
Gezien de beperkte ruimte was een bekkentrap niet meer mogelijk en werd, uitgaande van de 
bouwkundige randvoorwaarden, gekozen voor een vertical slotpassage met 24 sloten wat een 
verval per slot/bekken van 0,10 m betekent. Op basis van een slotbreedte van 0,50 m en 
ruimtelijke randvoorwaarden volgde een bekkenlengte van 4,5 m en een bekkenbreedte van 
3,2 m. De passeerbaarheid van het ontwerp werd gecontroleerd voor waterstandsfluctuaties 
die minder dan 5% van de tijd worden overschreden (circa +/- 0,20 m). Ook werden maximale 
stroomsnelheden gecontroleerd bij extreme omstandigheden van sterk verhoogd verval en/of 
sterk verhoogde opwaartse waterstanden. Bij streefpeilen is het theoretisch verval 2,39 m 
over de vispassage en stuw. Het grootste verval in de onderzochte periode was 2,77 m. Bij 
streefpeilen heeft de vispassage een debiet van circa 0,9 m3/s, wat op basis van maatgevende 
peilfluctuaties voor de normale werkingsperiode met circa 0,1 m3/s kan fluctueren. Om de 
vispassage ingepast te krijgen in de oude sluiskolk zijn twee bochten van 180° nodig en kan er 
geen monitoringsruimte worden voorzien. 

Er werd ook gekozen voor de toepassing van een regelbaar toegevoegd debiet van 0 tot circa 4 
m3/s. Dit zorgt ervoor dat de vispassage langer open kan blijven bij lagere afvoer (in bijv. 
drogere periodes), terwijl er in periodes van hogere afvoer nog een voldoen de groot 
lokstroomdebiet gerealiseerd kan worden. Gezien de relatief grote debietschommelingen op 
de Leie (twee keer per dag van 0 tot circa 60 m3/s) zorgt de toepassing van het toegevoegd 
debiet ook in de dagelijkse omstandigheden voor een groter openingspercentage. 

Aangezien de relatief dikke sluismuur aan afwaartse zijde niet volledig verwijderd kon worden 
tot de meest optimale locatie voor de vispassagemonding wordt op die locatie een schuine 
mondingsopening (van 45°) door deze muur voorzien van 3 m bre ed en 2 meter hoog. Het 
detailontwerp van de mondingsopening en de uitstroom van het toegevoegd debiet werden 
door middel van een CFD-modelstudie uitgewerkt (Figuur 1). Aan opwaartse zijde is een 
opening door de oude sluismuur nodig voor het inlaten van het toegevoegd debiet. Het 
toegevoegd debiet stroomt via een parallel kanaal tot net na het laatste bekke n en wordt 
geregeld door middel van een hefschuif aan afwaartse zijde van het kanaal.  

De automatische regeling van zowel de opwaartse afsluitconstructie als het toegevoegd debiet 
zijn belangrijk voor de effectiviteit van de vispassage (lees: openingspercen tage en 
attractiviteit) en zijn daarom onderzocht door middel van modelsimulaties met een Mike11-
stromingsmodel van de Leie. Op basis hiervan werd een eerste voorstel gedaan voor de 
instellingen van een automatische regeling. 
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Figuur 1. Finaal detailontwerp van de monding van de vertical -slot vispassage in Sint-Baafs-Vijve. 

1.2.5 Onderzoek vismigratievoorziening Merelbeke (Ringvaart – Bovenschelde) 

1.2.5.1 Doelstellingen 

Een duurzame oplossing uitwerken, in overleg met DVW en het Waterbouwkundig  
Laboratorium (WL), voor de sanering van het vismigratieknelpunt tussen de Boven-Zeeschelde 
(Zuidervak Ringvaart) en de Boven-Schelde (Westervak Ringvaart) in Merelbeke. 

1.2.5.2 Stand van zaken 

INBO nam deel aan overlegvergadering met DVW en het WL. INBO volgt het voortgangsproces 
nauw op in samenwerking met het WL en beiden hadden daarover meermaals overleg.  

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Overlegvergaderingen Januari – 
december  

Lopend  

Voorontwerp Januari – 
december  

Deels 
afgerond  

 

Hydraulisch voorontwerp Januari – 
december  

Deels 
afgerond 

 

Opvolging Januari – 
december  

Lopend  

1.2.5.3 Onderzoeksresultaten 

INBO besprak met het WL in een variantenstudie de verschillende potentiële inbrenglocaties 
van het toegevoegd debiet in vertical-slot vispassage op de Boven-Schelde in Merelbeke 
(Figuur 2). 
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Figuur 2. Vertical-slot vispassage op de Boven-Schelde in Merelbeke met aanduiding van de 
verschillende potentiële locaties voor het principe van het toegevoegd debiet. 

1.2.6 Onderzoek vismigratievoorziening 's Hertogenmolens (Demer) 

1.2.6.1 Doelstellingen 

Een duurzame oplossing uitwerken, in overleg met DVW, het WL, het studiebureau die de 
vispassage ontwerpt en andere belanghebbenden (o.a. kayaksport), voor de sanering van het 
vismigratieknelpunt aan de ‘s Hertogensmolens op de Demer in Aarschot in 2021. 

1.2.6.2 Stand van zaken 

INBO had een overleg met Klaas Rykaert (DVW) omtrent de nodige technische voorzieningen 
voor evaluatieonderzoek van de mitigerende maatregelen die worden uitgevoerd ter 
bevordering van de stroomopwaartse vismigratie in de Demer ter hoogte van ’s 
Hertogenmolens. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Overlegvergaderingen 
 

Januari – 
december  

Lopend   

1.2.6.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

1.2.7 Onderzoek vismigratie overige knelpunten Dender (Idegem, Pollare, 

Dendermonde, Denderbelle, Denderleeuw) (Dender) 

1.2.7.1 Doelstellingen 

Duurzame oplossing uitwerken, in overleg met DVW, het WL/studiebureaus die de vispassages 
ontwerpen, voor de sanering van de opeenvolgende vismigratieknelpunten in de Dender, 
respectievelijk in Idegem, Pollare, Dendermonde, Denderbelle en Denderleeuw.  

1.2.7.2 Stand van zaken 

Het INBO vatte de ontwerpcriteria samen voor de afsluit en regelconstructies van de 
vispassage in Denderleeuw in samenwerking met het WL. Dit resulteerde in de memo 
‘Hydraulisch ontwerp afsluit- en regelconstructies vispassage Denderleeuw’. Daarnaast werd 
ook de memo ‘Voorkeursvarianten afsluit- en regelconstructies vispassage Denderleeuw’ 
samen met het WL afgeleverd. Er waren verschillende overlegmomenten met het WL over de 
vispassages in Denderleeuw en Geraardsbergen. 
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INBO en het WL bespraken de voorkeursvarianten uit de ‘alternatievenvenstudie’ voor de 
vispassage in Geraardsbergen. Een beoordeling ervan werd gedaan aan de hand van een 
beoordelingsmatrix. 

Deelonderzoeken Voorzien 
planning 2020 

Status Opm. 

Overlegvergaderingen Januari – 
december  

Lopend  

Bestuderen van de respectievelijke voorontwerpen 
van het studiebureau/het WL 

Januari – 
december  

Lopend  

Bespreking van de respectievelijke voorontwerpen 
van het studiebureau/het WL 

Januari – 
december  

Lopend  

Hydraulisch ontwerpen van het studiebureau/het 
WL 

Januari – 
december  

Lopend  

 

1.2.7.3 Onderzoeksresultaten 

Geraardsbergen 

Het WL besprak met het INBO de verschillende mogelijke varianten voor toepassing van 
toegevoegd debiet in de vispassage op de Dender in Geraardsbergen. Figuur 3 toont enkele 
varianten voor de inpassing van de koker voor het toegevoegd debiet. Deze zullen verder 
worden onderzocht in het bouwkundig ontwerp. De voor- en nadelen van de verschillende 
varianten vanuit hydraulisch en vispassage oogpunt worden in het rapport ‘Vispassage op de 
Dender te Geraardsbergen - Hydraulisch ontwerp’ besproken. 

 

Figuur 3. Mogelijke inpassingen voor de buis met toegevoegd debiet (= varianten) in de vispassage in 
de Dender in Geraardsbergen, met uitstroom van de buis afwaarts van de kleine stuw. 
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Denderleeuw 

Voor monitoring van de vispassage op de Dender in Denderleeuw is een ruimte nodig over een 
minimale afstand van 10 m tussen afsluitconstructie en het meest opwaartse slot ( Figuur 
4Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Binnen deze afstand dient de bekkenbreedte (in dit 
geval 3,5 m) behouden te blijven en buigt de vispassage best niet af. De afstand tussen de 
schotbalksponningen voor plaatsing fuiken is daarbij minimaal 8 m, de afstand tussen  het 
meest opwaartse slot en de afwaartse sponning voor het opspannen van de fuiken is minimaal 
2 m. Deze dimensies zijn bepaald voor het plaatsen van fuiken maar maken het ook mogelijk 
om in de toekomst eventueel een vangkooi te kunnen plaatsen.  

 

Figuur 4. Schets van het grondplan van het hydraulisch ontwerp van de vispassage op de Dender in 
Denderleeuw ter hoogte van de opwaartse instroom- en afsluitconstructie van de 
vispassage en met aanduiding van de monitoringszone. 

1.2.8 Optimalisatie werking nevengeulen door afstemming waterbeheer - Asper 
en Oudenaarde (Boven-Schelde) 

1.2.8.1 Doelstellingen 

Optimalisatie van de werking van de visnevengeulen in de Boven-Schelde in Asper en 
Oudenaarde. Dit gebeurt in overleg met DVW en het Waterbouwkundig Laboratorium (WL). 

1.2.8.2 Stand van zaken 

Geen actie van INBO vereist in 2020. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Overlegvergaderingen met DVW en het WL Januari – 
december  

Gepland  (1) 

Opmaken van memo(‘s) door het WL i.s.m. het INBO Januari – 
december  

Gepland (1) 

Opmerkingen bij tabel:  
(1): Geen actie van INBO uitgevoerd in 2020. 

1.2.8.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 
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1.2.9 Evaluatie vismigratie in- en uitlaten KBR en Bergenmeersen 

1.2.9.1 Doelstellingen 

De metingen in beide GGG’s hebben tot doel de inzichten te vergroten met betrekking tot de 
passeerbaarheid van de GGG sluizen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen passieve en 
actieve migratie: passieve emigratie bij uitstroom via de uitwateringssluizen, actieve 
immigratie bij uitstroom via de uitwateringssluizen en passieve immigratie bij instroom via de 
inwateringssluizen. Eventuele aanpassingen aan de structuur worden ook gesimuleerd. Zo 
simuleert het kortstondig openhouden van de uitwateringssluis bij stijgend rivierwater, de 
aanwezigheid van een hondenluik (pet door) (actieve immigratie via de uitwateringssluizen). 
Dit wordt in de mate van het mogelijke gespiegeld aan de vangsten van doelsoorten in functie 
van het habitattype: opgroeihabitat (bot, spiering, zeebaars), paaihabitat (blankvoorn, 
driedoornige stekelbaars), foerageerhabitat (paling, karper). De studie van de pet doors wordt 
meegenomen als mogelijkheid voor het optimaliseren van de sluizen. De invloed van het getij 
wordt in rekening gebracht door een vergelijking van de vangsten bij doodtij en springtij. Er 
wordt eveneens rekening gehouden met seizoenale variaties door de 4 meetcampagnes die 
over het jaar gespreid werden. 

1.2.9.2 Stand van zaken 

De opmerkingen van DVW rond het ontwerp-eindrapport werden begin 2020 aangepast en/of 
van een gemotiveerd antwoord voorzien, in overleg met en via kwaliteitscontrole door WL. Op 
5 februari 2020 is het herwerkt ontwerp-eindrapport naar DVW gestuurd. Op 8 mei 2020 heeft 
DVW laten weten grotendeels akkoord te zijn met de aanpassingen en antwoorden (na 8 mei 
was er geen terugkoppeling meer vanuit INBO). Er bleek toen nog een vraag bij DVW over te 
blijven rond het effect van de schotbalken in de inwateringssluizen op het al dan niet mogel ijk 
zijn van inwatering (en vismigratie) tijdens doodtij in de zomermaanden, aangezien er ook in 
die periode nog dagelijkse waterschommelingen waargenomen worden in het GOG. INBO 
heeft WL gevraagd om dit nog eens na te gaan in de meetdata en WL heeft bevestigd dat op 
deze momenten geen inwatering en dus vismigratie mogelijk is. De waargenomen 
waterschommelingen in het GOG zouden andere oorzaken hebben, zoals lekkage van sluizen, 
bovenafvoer,... De precieze oorzaak kon echter niet aangegeven worden door WL op basis van 
de beschikbare gegevens. INBO zal het rapport finaliseren en publiceren. 
 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Verwerken van de opmerking geformuleerd door 
DVW in het ontwerp-eindrapport 

Januari –
februari 

Afgerond  

Finaliseren en publiceren van rapport juni –
december 

Lopend  

 

1.2.9.3 Onderzoeksresultaten 

Er werden geen nieuwe onderzoeksresultaten gegenereerd ten opzichte van het jaarverslag in 
2019.  
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1.3 VISMIGRATIE ZOET-ZOUT 

1.3.1 Onderzoek glasaalintrek t.h.v. Heist (Leopoldkanaal en Afleidingskanaal 
van de Leie) 

1.3.1.1 Doelstellingen 

In het kader van de palingverordening (EG/1100/2007) en het herstel van de longitudinale 
connectiviteit (glasaalmigratie) ondersteunt het INBO via dit project DVW met betrekking tot 
de ecologische aspecten van het herstel van palingpopulaties in Vlaamse waterwegen.  

Dit onderzoek moet de evolutie van de palingstand in het Leopoldkanaal beschrijven ter 
evaluatie van het gevoerde sluisbeheer in functie van een verbeterde glasaalintrek. Het 
palingbestand wordt bepaald en opgevolgd met behulp van de vangst-merk-hervangst 
methode. De resultaten moeten waterbeheerders inzichten verlenen hoe estuariene 
migratiebarrières efficiënt en glasaalvriendelijk kunnen worden beheerd.  

Om dit te bereiken wordt o.a. volgende hypothese getest: de palingstand in het Leopoldkanaal 
neemt toe als gevolg van het aangepaste sluisbeheer in Zeebrugge in functie van een 
verbeterde glasaalintrek. 

1.3.1.2 Stand van zaken 

Vanaf 2016 wordt de palingstand in het Leopoldkanaal jaarlijks opgevolgd. Om de twee jaar 
wordt een rapport afgewerkt. Metingen van de palingdensiteiten in het Leopoldkanaal i.f.v. 
evaluatie van het aangepast spuibeheer worden ingepland in augustus 2020. De resultaten van 
de metingen in 2018 en 2019 werden reeds gerapporteerd. In de zomer werden de 2020 
metingen uitgevoerd en afgerond. De resultaten van de metingen in 2020 en de het gepland 
onderzoek in juli en augustus 2021 worden in de tweede helft van 2021 gerapporteerd. 

 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Veldonderzoek Juli – augustus  Afgerond   

1.3.1.3 Onderzoeksresultaten 

In augustus en september 2020 werd in vier sectoren van het Leopoldkanaal met dubbele 
schietfuiken gevist, tussen Zeebrugge en Sint-Laureins. Door de langdurige droogte en hoge 
watertemperatuur was de waterkwaliteit slecht en werden we tijdens de eerste 
bemonsteringsdagen geconfronteerd met onvoorziene vissterfte. De monitoring werd daarom 
gestopt en op een later tijdstip hernomen. Naast paling werden er opvallende bijvangsten 
gedaan, met name rode Amerikaanse rivierkreeftjes waren dominant aanwezig in de fuiken 
(Foto 3). 
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Foto 3. (A) Na meten, wegen en het geven van een individueel merkteken (PIT-tag) werden de 
gevangen palingen terug in het Leopoldkanaal uitgezet; (B) Veldformulier met opgemeten 
gegevens over de individuele palingen; (C) Bijvangst van snoek; (D) Bijvangst van rode 
Amerikaanse rivierkreeft. 

1.3.2 Opvolging beheerprotocol glasaalintrek IJzer, Kanaal Gent-Oostende en 
Heist (zoutintrusie) 

1.3.2.1 Doelstellingen 

Jaarlijkse analyse en rapportage naar de impact van het aangepast spuibeheer op de 
zoutconcentraties in vier waterlopen: de IJzer, het Kanaal Gent-Oostende, het Afleidingskanaal 
van de Leie en het Leopoldkanaal. Via de zoutmetingen kan verzilting van de polders door de 
instroom van zeewater tijdig voorkomen worden. Om dit te bereiken wordt o.a. volgende 
hypothese getest: het aangepast spuibeheer leidt niet tot een significante stijging van het 
zoutgehalte in de IJzer, het Kanaal Gent-Oostende, het Afleidingskanaal van de Leie en het 
Leopoldkanaal. 

1.3.2.2 Stand van zaken 

In februari 2020 werden de werkinstructies opgemaakt voor de binnenvaartbegeleiders voor 
het uitvoeren van aangepast spuibeheer in het Kanaal Gent-Oostende, Leopoldkanaal, 
Afleidingskanaal van de Leie, IJzer en het perskanaal (afvoerkanaal van Veurne-Ambacht) 
tussen de Ganzepoot en het pompgemaal Veurne-Ambacht.  

B 

D 

A 

C 
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Het interne rapport rond de opvolging van het alternatief spuibeheer en de zoutintrusie in 
2019 is afgewerkt. 

Impact als gevolg van de coronamaatregelen 

Als gevolg van de corona-maatregelen konden de conductiviteitsmeters op de verschillende 
waterlopen niet uitgelezen worden. In samenspraak met DVW werd een alternatief en 
beperkter spuibeheer voorgesteld en toegepast om het risico op verzilting beperkt te houden. 
De Watergroep stelde begin april een toename van het zoutgehalte vast in de Ijzer. Daarop 
besliste DVW om het omgekeerd spuibeheer er te stoppen. In dialoog tussen INBO en DVW 
werd beslist om het omgekeerd spuibeheer in de Ijzer niet meer te hervatten.  

 Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Werkinstructies Januari – 
februari  

Afgerond  

Veldonderzoek Januari – 
december  

Lopend (1) 

Rapportage Januari – 
december  

Afgerond (2) 

 Opmerkingen bij tabel:  
(1): Tijdens de lockdown periode werden de continue metingen voortgezet maar konden de 
data niet uitgelezen worden, de data werden wel opgeslaan en naderhand uitgelezen. Dit had 
gevolgen voor de toepassing van het alternatief spuibeheer.  
(2): Rapportage en bespreking van de conductiviteit in 2019 in de verschillende waterlopen.  

1.3.2.3 Onderzoeksresultaten 

Halverwege april 2019 werd er een sterk verhoogde geleidbaarheid op de IJzer vastgesteld tot 
in Tervate (Figuur 5). Dit werd ook bevestigd door de Westkust- en Zuidijzerpolder en door 
metingen van de VMM. Daarom werd het alternatief spuibeheer op de Ijzer tussen 20 en 23 
april tijdelijk en vanaf 27 april t.e.m. het einde van de glasaalintrekperiode (i.e. ± 15 mei) 
definitief stop gezet. Een verklaring van deze opmerkelijke verzilting kan vermoedelijk o.a. 
gevonden worden in de klimaatverandering.  Ter illustratie, door de uiterst lage waterstanden 
op de IJzer in drie opeenvolgende zomers, van 2017 t.e.m. 2019, kon het streefpeil van de Ijzer 
niet gehandhaafd worden. In het afgelopen winterseizoen 2018-2019 viel globaal gezien een 
normale hoeveelheid neerslag zonder (hoge of lage) recordwaardes. De neerslag was echter 
onvoldoende om de afvoeren aan het begin van het groeiseizoen overal te herstellen tot 
normale waardes voor begin april. Vanaf begin april 2019 was het debiet op de Ijzer lager dan 
1 m³/s. Dit heeft er voor gezorgd dat in tegenstelling tot andere jaren er een significante 
verzilting is opgetreden. Om de landinwaarts trekkende zoutlens beter te kunnen monitoren 
meet INBO vanaf 2020 op vijf verschillende punten de conductiviteit, namelijk: 
Ysermondesteiger (0.2 km), Uniebrug (3.3 km), Schoorbakkebrug (7.3 km), Tervatebrug (10.6 
km) en Diksmuide (17 km). 
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Figuur 5. Verloop van de conductiviteit in de IJzer ter hoogte van de Tervatebrug en debiet ter 
hoogte van Keiem in 2019.  

1.4 AD HOC-OPDRACHTEN 

Er is ad-hoc-advisering gevraagd in het kader van het reactief afwegingskader voor prioritair 
watergebruik bij waterschaarste. Dit heeft geresulteerd in het advies: “Advies over de 
ecologische kwetsbaarheid van bevaarbare waterlopen bij droogte” (INBO.A.3959; Buysse et 
al., 2020). Aangezien er ook in 2021 input zal worden gevraagd is er een onderzoeksitem 
‘Impact droogte op ecologische kwetsbaarheid’ en projectfiche uitgewerkt voor deze taak. 
 
Op vraag van DVW nam INBO een coördinerende rol op bij de vissterfte in de Boven-Schelde 
door het incident met bietenpulp in Noord-Frankrijk. Tussen 21/04/2020 en 26/04/2020 waren 
twee technici (Sebastien Pieters, Nico De Maerteleire) ter plaatse om de plaatsen aan te 
duiden waar vissen in nood kwamen en plaatsen waar de brandweer dode vissen moest 
ruimen. INBO assisteerde de brandweer hierbij. INBO nam waar welke vissoorten er 
aangetroffen werden. Dit leidde tot de ontdekking van de Elft, een vissoort die al meer dan 
100 jaar niet meer was waargenomen in de Schelde. De INBO bijdrage werd gedurende deze 
dagen gecoördineerd door David Buysse in nauw overleg met Alain Dillen (ANB). Op 6 en 
7/05/2020 leverde INBO een bijdrage aan de parlementaire vraag over de vastgestelde 
vissterfte (Nico De Maerteleire, David Buysse). 

1.5 OVERLEGVERGADERINGEN 

10/01/2020, 08/04/2020, 17/04/2020, 28/04/2020, 13/05/2020, 18/06/2020: Werkgroep 
ecologische kwetsbaarheid waterlopen bij droogte. Werkgroep met vertegenwoordiging van 
VMM, DVW, Provincies, ANB en INBO (David Buysse). 

31/01/2020: Overleg WL/INBO over ontwerpcriteria vispassage DVW (David Buysse).  
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06/02/2020, 10/03/2020, 22/09/2020, 09/11/2020: Reactief afwegingskader voor prioritair 
watergebruik tijdens waterschaarste (David Buysse). 

10/02/2020, 12/03/2020: Overleg met DVW over de projectfiches Thema Vismigratie (Johan 
Coeck, David Buysse). 

13/02/2020: Vergadering Sigmaproject Demervallei ’s Hertogensmolens (Aarschot) (PWG) 
(David Buysse). 

19/02/2020: Werfvergadering PLM Cranes in Heijningen (Nl.) in functie van monitoring 
vuilvanger Temse (Nico De Maerteleire, David Buysse). 

28/02/2020: Overleg met WL over vispassage in St-Baafs-Vijve + advies bodemsubstraat 
vertical slot vispassages + bespreking vispassage-ontwerp Denderleeuw (David Buysse). 

04/03/2020: Overleg met WL over vispassage in Harelbeke (David Buysse).  

12/05/2020: Overleg met WL over CFD-studie toegevoegd debiet vispassage St-Baafs-Vijve + 
bespreking afsluitconstructie vispassage in Geraardsbergen (David Buysse). 

15/05/2020, 29/05/2020: Overleg met WL over vispassage in Geraardsbergen (David Buysse).  

09/03/2020, 16/06/2020, 27/08/2020, 20/10/2020, 17/12/2020: Stuurgroep vuilvanger Temse 
(David Buysse). 

29/06/2020: Overleg met WL over vispassage in Harelbeke met bespreking van de vragen van 
Tractebel (David Buysse). 

30/06/2020: Overleg met WL en DVW over vispassage in Merelbeke (David Buysse).  

02/07/2020: Internationaal overleg met Alexander Haro (US Geological Survey)  omtrent het 
ontwerp van de vispassage in Merelbeke (David Buysse).  

07/07/2020: Overleg met WL over de minimaal ecologische drempels in bevaarbare 
waterlopen bij waterschaarste + ontwerp vertical slots vispassage Merelbeke (David Buysse).  

08/07/2020: Internationaal overleg met Alexander Haro (U.S. Geological Survey), Tetard (Fr.) 
en Adam (D.) omtrent het ontwerp van de vispassage in Merelbeke + overleg met WL (David 
Buysse). 

10/07/2020: Overleg met WL over vispassages in Denderleeuw en Geraardsbergen (David  
Buysse). 

11/09/2020: Overleg met WL over de monding van de vispassage in St-Baafs-Vijve + vispassage 
Denderleeuw + CFD-studie vispassage Merelbeke (David Buysse). 

15/09/2020: Overleg met WL over vispassages in St-Baafs-Vijve (David Buysse). 

24/09/2020: Overleg met WL over de varianten voor het toegevoegd debiet in de vispassage in 
Merelbeke (David Buysse). 

01/10/2020: Overleg met WL over toepassing van vul- en stoorstenen in de vispassages in St-
Baafs-Vijve (David Buysse). 

17/11/2020: Overleg met DVW/UA/INBO over de monitoring van de vuilvangers (David 
Buysse). 

18/11/2020: Overleg met DVW/ANB/VMM/INBO over de ecologische kwetsbaarheid van de 
bevaarbare waterlopen bij droogte (David Buysse). 
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19/11/2020: Overleg met DVW/WL/INBO over de ecologische kwetsbaarhe id van de 
bevaarbare waterlopen bij droogte (David Buysse). 

20/11/2020: Overleg met WL over de minimaal ecologische drempels in bevaarbare 
waterlopen bij waterschaarste (David Buysse). 

18/12/2020: Bilateraal overleg met domein Natuur en Milieu i.h.k.v. het reactief 
afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste (David Buysse).  

1.6 DEELNAME AAN STUDIEDAGEN, CONGRESSEN EN 
CURSUSSEN 

25/09/2020: Vissennetwerk met als thema: Aal en evaluatie maatregelen (Johan Coeck, David 
Buysse). 

1.7 ADVIESVERLENING 

Buysse D., Van Wichelen J., Van Braeckel A., Vermeersch S., Breine J., Van Ryckegem G., Van 
den Bergh E., Coeck J. (2020). Advies over de ecologische kwetsbaarheid van bevaarbare 
waterlopen bij droogte. Advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.A.3959. 

1.8 RAPPORTEN EN PUBLICATIES 

Steendam C., Buysse D., Gelaude E., Baeyens R., Demaerteleire N., Robberechts K., Pieters S. & 
Coeck J. (2020). Opvolging van de zoutintrusie in de Ijzer, het Kanaal Gent-Oostende, het 
Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie. Aangepast spuibeheer in 2019 in functie 
van glasaalmigratie. Intern rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

Visser K.P., Verelst K., Lopez Castano S., Buysse D. & Viaene, P. (2020). Hydraulisch ontwerp 
afsluit- en regelconstructies vispassage Denderleeuw. Versie 1.0. WL Memo’s, 18_135_2. 
Waterbouwkundig Laboratorium, Antwerpen. 

Visser K.P., Verelst K., Lopez Castano S., Buysse D. & Viaene, P. (2020). Voorkeursvarianten 
afsluit- en regelconstructies vispassage Denderleeuw. Versie 2.0. WL Memo’s, 18_135_2. 
Waterbouwkundig Laboratorium, Antwerpen. 

Visser K.P., Buysse D., Verelst K. & Viaene P. (2020). Bodemsubstraat vertical slot vispassages. 
Versie 3.0. WL Memo’s, 14_128_9. Waterbouwkundig Laboratorium, Antwerpen e n Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

Visser K.P., Buysse D., Verelst K., Viaene P., Coeck J. & Mostaert F. (2020). Vispassage op de 
Dender te Geraardsbergen: Hydraulisch ontwerp. Versie 1.0. WL Rapporten, 19_035_1. 
Waterbouwkundig Laboratorium, Antwerpen. 

Visser K.P., Verelst K., Vercruysse J., Buysse D., Vanderkimpen P., Viaene P., Mostaert F. (2020). 
Vispassage op de Leie te Sint-Baafs-Vijve: Hydraulisch ontwerp voor vergunningsaanvraag. 
Versie 4.0. WL Rapporten, 15_036_2. Waterbouwkundig Laboratorium, Antwerpen.  
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1.9 AANSLUITENDE EN ONDERSTEUNENDE PROJECTEN 

Op vraag van de VMM en de ‘werkgroep ecologische kwetsbaarheid waterlopen bij droogte’ 
(VMM, DVW, Provincies, ANB en INBO) en in functie van het ‘Reactief afwegingskader voor 
prioritair watergebruik tijdens waterschaarste’ bracht INBO advies uit over het belang van een 
watercaptatieverbod in ecologisch kwetsbare beken: Buysse D., Van Wichelen J., Coeck J. 
(2020). Advies over het belang van een watercaptatieverbod in ecologisch zeer kwetsbare 
kleine beken en bronbeken. Advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
INBO.A.3957. 
 
Op vraag van de UA en het ANB en in functie van het ‘Reactief afwegingskader voor prioritair 
watergebruik tijdens waterschaarste’ bracht INBO advies uit over de  kostprijs van het 
herintroduceren en herstellen van populaties van bedreigde vissoorten mochten die 
verdwijnen ten gevolge van de effecten van langdurige droogte: Buysse D., Auwerx J., Van 
Wichelen J., Coeck J., Mergeay J., De Smet L. (2020). Advies over kostprijs van het 
herintroduceren en herstellen van populaties van bedreigde vissoorten. Advies van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. INBO.A.4049. 
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2 THEMA WATERWEG 

2.1 ALGEMENE SITUERING 

De algemene doelstelling is om vanuit een ecologische invalshoek een bijdrage te leveren aan 
het beheer en beleid dat door DVW wordt voorbereid voor waterwegen. Er wordt gestreefd 
naar een maximale integratie van veilig waterbeheer enerzijds en de ontwikke ling van een 
duurzaam ecosysteem in en rond de waterwegen.  

2.2 MONITORING EFFECTEN ONTWIKKELINGSSCHETS 

ZEESCHELDE - MONEOS 

2.2.1 Hogere planten MONEOS 

2.2.1.1 Doelstellingen 

Monitoring van de schorvegetaties heeft als doelstelling het opvolgen van de ruimtelijke 
spreiding van schorvegetaties in het Schelde-estuarium en de temporele verandering ervan, 
alsook de opvolging van de veranderingen van de kwaliteit van de schorvegetaties in het 
Schelde-estuarium. Ook gaan we na welke omgevingsvariabelen de variatie in de vegetatie 
bepalen en hoe hun wijzigingen gekoppeld zijn aan veranderingen in de vegetatie.  

De vegetatieopnames van de permanente kwadraten, aangevuld met losse vegetatieopnames 
dienen als input om invulling te geven aan verschillende regionale en internationale 
evaluatiekaders (KRW, Natura 2000, T-rapportages Schelde-estuarium). Op basis van de 
ingezamelde gegevens zal getracht worden om een antwoord te geven op volgende vragen:  

 Welke veranderingen treden op in de schorvegetaties? 
 Treden er verschuivingen op in de zoet-zout-gradiënt die zich vertalen in 

areaalverschuivingen van indicatorsoort(en)? 

 Treden verdroging en bijhorende verruiging van de schorren op, in de hand gewerkt door 
toenemende hydrodynamiek en sedimentatie? 

2.2.1.2 Stand van zaken 

De permanente kwadraten langs de Zeeschelde en Durme zijn uitgezet in 1995. Sindsdien 
worden ze 3-jaarlijks opgevolgd, al is deze frequentie laatst gewijzigd naar 6-jaarlijks. In de 
nazomer van 2019 zijn opnieuw vegetatieopnames gemaakt van de permanente kwadraten 
(PQ) in het zoet- en brakwatergetijdengebied. Deze vegetatieopnames zijn ingevoerd in de 
databank INBOVEG en gecontroleerd. Bovendien zijn deze data gepubliceerd in het 
datarapport van 2020. 

In dit datarapport zijn enkele verkennende analyses gebeurd. Zo signaleren veranderingen in 
de vegetatie ter hoogte van Kruibeke de invloed van verzilting. De veranderingen in frequentie 
en bedekking van invasieve exoten als reuzenbalsemien is nader bekeken, net als de toename 
van de climaxvegetatie op de brakwaterschorren. 
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Het hydrologisch onderzoek om het functioneren van een schor-geulsysteem te doorgronden 
is gecontinueerd op een drietal schorren (Kijkverdriet, Schor Vlassenbroek, Schor aan de 
Durmemonding). Telkens is een raai van peilbuizen uitgezet loodrecht op de schorrand op 1-2-
4-8-16-32 meter van deze schorrand en een tweede raai loodrecht op een schorgeul. In elke 
peilbuis is een automatische druksensor opgehangen waaruit de grond- en 
oppervlaktewaterstanden berekend worden. Deze metingen lopen continu door, met 
uitzondering van de raaien op Vlassenbroek waar de metingen tijdelijk zijn stopgezet. Dit is de 
eerste stap in het verdrogingsonderzoek op de schorren. In mei zijn bovendien water- en 
bodemmonsters genomen. 

Voor de transplantatie van de driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) zijn geschikte 
locaties gezocht waarna in februari de transplantatie gerealiseerd is (Foto 4). Wortelstokken 
zijn aangeplant in 175 vakjes verspreid over 9 verschillende locaties, zowel in GGG’s als in 
reguliere getijdengebieden, zowel in slik als tussen de breukstenen ( Foto 5). In september 
evalueerden we het succes van de transplantatie (Foto 6). In de 175 vakjes telden we het 
aantal stengels (fertiel, steriel) en een selectie is opgemeten. Eventueel andere aanwezige 
plantensoorten zijn gekwalificeerd en gekwantificeerd. De fertiliteit is gemeten door het aantal 
aartjes te tellen en steekproefsgewijs het aantal vruchten/zaden te tellen. Bovendien is een 
bodemstaal met gekend volume genomen waarvan het watergehalte wordt bepaald als proxy 
voor de drainage. In het project van de driekantige bies is tijd geïnvesteerd die oorspronkelijk 
niet was opgenomen in de planning. 

 

Foto 4. Met zwaar materiaal worden de wortelstokken van driekantige bies uitgegraven op de 
rechteroever te Wichelen (19/02/2020). 
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Foto 5. Aanplanten van de wortelstokken van driekantige bies ter hoogte van Schoonaardebrug 
(25/02/2020). 

 

Foto 6. Controle van de getransloceerde driekantige biezen ter hoogte van Schoonaardebrug 
(30/09/2020). Vooral rechts van de blauwe paaltjes zijn ze goed herkenbaar. 
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Invoer en datarapportage vegetatieopnames PQ Januari – Mei Afgerond  

Schorhydrologie 
 

Januari – 
December 

Afgerond  

Transplantatie driekantige bies Februari Afgerond  

Evaluatie transplantatie driekantige bies September Afgerond  

2.2.1.3 Onderzoeksresultaten 

Ter hoogte van het gecontroleerd overstromingsgebied Polders van Kruibeke in de 
oligohaliene zone van het Schelde-estuarium liggen verspreid 21 plots. Op basis van de 
vegetatieopnames gemaakt in deze plots in 2013 en 2019, is de verandering in de bedekking 
van reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) en wilgen (Salix spp.) berekend (Figuur 6). 

  

Figuur 6. Links is de gemiddelde bedekking van reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) gegeven in 
de plots ter hoogte van de Polders van Kruibeke in 2013 en 2019. Rechts voor wilgen in de 
struik- en boomlaag (BL: boomlaag, SL: struiklaag, SE: standaardfout). 

Reuzenbalsemien is een uitgesproken glycofyt of zoetwatersoort die niet bestand is tegen brak 
of zout water. Bovendien is het een eenjarige soort die dus snel reageert op wijzigingen in de 
abiotiek. Wilgen zijn toleranter voor zout maar hun vitaliteit daalt als ze langdurig worden 
blootgesteld aan hogere zoutgehaltes. Ook zijn wilgen langlevend waardoor ze indicatief zijn 
voor langdurige blootstelling aan bijvoorbeeld verhoogde zoutgehaltes.  

In 2013 was reuzenbalsemien in 18 van de 21 plots aanwezig met bedekkingen die varieerden 
tussen 1% en 62%. In 2019 was het aantal plots waarin reuzenbalsemien voorkwam 
gereduceerd tot 10 met bedekkingen tussen de 1% en 30%. De gemiddelde bedekking van 
reuzenbalsemien was afgenomen van 15.0% naar 2.9%, een opvallend sterke afname. 

In 2013 waren in 6 van de 21 plots wilgen doorgegroeid tot de struiklaag en/of boomlaag. In 
2019 was dit gereduceerd tot 4 van de 21 plots. Ook de gemiddelde bedekking was afgenomen 
tussen 2013 en 2019. De wijzigingen in de bedekkingen van deze indicatieve soorten kunnen 
een korte tot middellange verandering in de saliniteit signaleren.  
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2.2.2 Vegetatiekartering MONEOS 

2.2.2.1 Doelstellingen 

Monitoring van de schorvegetaties heeft als doelstelling het opvolgen van de ruimtelijke 
spreiding van schorvegetaties in het Schelde-estuarium en hun temporele verandering, alsook 
de opvolging van de kwaliteit en de temporele verandering van de schorvegetaties in het 
Schelde-estuarium (zie Hogere planten). De data verzameld binnen de monitoring van de 
schorvegetatie wordt aangewend ter implementatie en evaluatie van regionale doelstellingen 
en Europese richtlijnen (Natura 2000, KRW) in estuaria en dient als input voor de T-
rapportages Schelde-estuarium. 

2.2.2.2 Stand van zaken 

Voor de vegetatiekaart van 2013 van het Schelde-estuarium is dezelfde methode gehanteerd 
als voor de vegetatiekaart van 2003 waardoor deze een-op-een vergelijkbaar zijn. Op basis van 
de orthofoto’s (FCIR) worden fotografische eenheden afgebakend die in het veld worden  
gecontroleerd en benoemd. Aldus wordt aan elke homogene vegetatie -eenheid een formatie 
(bos, struweel, ruigte, rietland, grasland, pioniers, biezen) toegewezen en worden de 
aspectbepalende soorten genoteerd met hun bedekkingsklasse. Met behulp van een 
conversietabel zetten we deze kaart om in een vegetatiekaart met de verschillende 
vegetatietypes als eenheden. Bovendien kan deze vegetatiekaart worden omgezet naar een 
habitatkaart welke een beeld heeft van het voorkomen en de verspreiding van de Europees 
beschermde habitattypes in het Schelde-estuarium. 

De definitieve vegetatiekaart van de Beneden-Zeeschelde is gepubliceerd in het datarapport 
van 2016; deze van de Boven-Zeeschelde, Durme, Rupel en Tijarm in het datarapport van 
2018. Een voorlopige vegetatiekaart van de getijdenafhankelijke Grote Nete, Kleine Nete, Dijle 
en Zenne is gepubliceerd in het datarapport van 2020. Om te komen tot een definitieve kaart 
dienen nog enkele aanpassingen te worden doorgevoerd.  

In de zomer van 2019 zijn nieuwe luchtbeelden gemaakt van het Schelde-estuarium 
(Zeeschelde, Durme, Rupel, functionele GGG’s) die als basis dienen voor de opmaak van een 
nieuwe vegetatiekaart (toestand 2019). Sinds het voorjaar van 2020 zijn deze beelden digitaal 
beschikbaar. Gelijk is gestart met de voorbereidingen voor de opmaak van de nieuwe 
vegetatiekaart van de Zeeschelde, Durme en Rupel.  

Voor het maken van de vegetatiekaart is terreinwerk verricht van juli tot oktober 2020. In die 
tijdspanne is de volledige Durme gekarteerd, ook het meest stroomopwaarts deel van de 
Zeeschelde te Gentbrugge en een aanzienlijk deel van de grotere schorren tussen Schoonaarde 
en St.-Amands. In het najaar zijn de veldgegevens gedigitaliseerd. Ook van de gebieden die in 
2019 gekarteerd zijn (Fasseit, Potpolder Lillo, Wijmeers), zijn de veldkaarten gedigitaliseerd. 
Toch zijn minder middelen geïnvesteerd dan voorzien en dit omwille van het niet beschikbaar 
zijn van de expertise.  
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Vegetatiekaart Zenne, Nete, Dijle Mei Afgerond  
Voorbereiding dataverzameling Juni – Oktober Afgerond  

Dataverzameling (veldwerk) Juli – Oktober Afgerond  
Digitalisatie 
 

Oktober – 
December 

Afgerond 
 

 

Verwerking en rapportage December Lopende  

2.2.2.3 Onderzoeksresultaten 

Uit de vegetatiekaart van 2013 kan de oppervlakte zoetwaterschor afgeleid worden per rivier. 
In totaal bedraagt de oppervlakte zoetwaterschor 746 ha. 63% of 469 ha daarvan ligt langs de 
Zeeschelde, 13% langs de Durme, 6% langs de Rupel en de overige 19% van de 
zoetwaterschorren ligt langs de zijrivieren (Tabel 1). Door de iets bredere schorren in het 
meest stroomafwaarts deel van de Grote Nete en Dijle, is het aandeel van deze rivieren iets 
hoger in vergelijking met de Zenne en Kleine Nete. 

Tabel 1. De oppervlakte zoetwaterschor in hectare verdeeld per formatie en per rivier. In de 
onderste rijen zijn de oppervlakte en het aandeel zoetwaterschor per rivier gegeven (N.A. 

data onbeschikbaar). 

 

Figuur 7 illustreert het verschil in samenstelling tussen de grotere schorgebieden langs de 
Zeeschelde, Durme en Rupel (Schor in Figuur 7), de tussenliggende smalle oeverstroken langs 
de Zeeschelde, Durme en Rupel (Oever in Figuur 7) en de samenstelling van de schorren langs 
de zijrivieren Zenne, Grote Nete, Kleine Nete en Dijle (ZeNeDij in Figuur 7). 

Langs de Zeeschelde, Durme en Rupel verhouden de grote schorren en smalle oeverstroken 
zich als 74-26. 74% van de schoroppervlakte bevindt zich op de grotere schorren, de 
resterende 26% ligt langs de smalle oeverstroken tussen de grotere schorgebieden.  

De grotere schorgebieden bestaan hoofdzakelijk uit houtige vegetaties. 40% van de 
oppervlakte bestaat uit struweel, terwijl bos 20% inneemt. Rietland en ruigte nemen elk tussen 
de 10% en 20% in. Opvallend op de grotere schorren is het laag aandeel biezen en pioniers. 
Bijna 5% van de grotere schorren bestaat uit grasland. Dit is eerder uitzonderlijk en volle dig 
toe te schrijven aan GGG Bergenmeersen. Kort na de ontpoldering (i.e. de periode van de 
kartering van 2013) waren nog veel graslanden aanwezig, restanten van voor het toelaten van 
getijdeninvloed, en dat komt tot uiting in de cijfers. 
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Ook langs de smalle oeverstroken langs de Zeeschelde en Rupel neemt struweel de grootste 
oppervlakte in. Bos, ruigte en rietland nemen een vergelijkbaar aandeel in (15-20%). In 
vergelijking met de grotere schorren is het hoger aandeel pioniers frappant. Dit geldt ook voor 
de biezen. De meeste biezen komen voor langs de smalle oeverstroken.  

De schorren langs de Grote en Kleine Nete, Zenne en Dijle bestaan bijna uitsluitend uit smalle 
oeverstroken. Enkel in het meest stroomafwaarts deel van de Dijle en Grote Nete, in het 
mondings- of samenvloeiingsgebied van beide rivieren, komen ietwat grotere schorren voor. 
Deze oeverstroken bestaan hoofdzakelijk uit ruigte (47%). De tweede, meest voorkomende 
formatie, is pioniers. Meer dan 20% van het schoroppervlak nemen ze in. Dit is mee r dan 
driemaal zoveel in vergelijking met de ander gebieden. Ook in absolute cijfers scoren de 
zijrivieren het best wat de oppervlakte pioniers betreft. Het aandeel struweel en rietland reikt 
net boven de 10%. Biezen daarentegen nemen slechts 0.5 ha of 0.4% van het oppervlak in. 

 

Figuur 7. Procentuele verdeling van de formaties per deelgebied (schor: grotere schorgebieden langs 

de Zeeschelde, Durme en Rupel; oever: smallere oeverstroken tussen de grotere 
schorgebieden langs de Zeeschelde en Rupel; ZeNeDij: schorren langs de Zenne, Grote 
Nete, Kleine Nete en Dijle). 

2.2.3 Hyperbenthos MONEOS 

2.2.3.1 Doelstellingen 

Dit luik omvat onderzoek naar bodem-geassocieerde fauna (hyper- en epibenthos) aan de 
hand van systeemmonitoring (april-okt). De monitoring wordt aangevuld met methode-
ontwikkelend onderzoek naar de relatief nieuwe functionele rol van deze fauna binnen het 
ecosysteem. De verspreiding en temporele evolutie van het epi - en hyperbenthos wordt 
opgevolgd door het bepalen van dichtheden, biomassa, soortenrijkdom en 
soortensamenstelling. De gegevens dienen als input voor de T-rapportages Schelde-estuarium. 

2.2.3.2 Stand van zaken 

De jaarlijkse datalevering aan het VLIZ-Scheldemonitor werd uitgevoerd in juni. Ondanks de 
COVID-19 restricties is de monitoring uitgevoerd volgens planning (Foto 7). De integrerende 
rapportage in de vorm van een samenvattend artikel werd in 2020 officieel gepubliceerd in 
een internationaal A1 tijdschrift. De review nam iets meer A-tijd in dan gepland. 
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Foto 7. Staalname hyperbenthos en meting van watervariabelen bij de kerncentrale van Doel. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Data rapportage campagne 2019  Juni Uitgesteld (1) 
Bemonstering campagne 2020  April – oktober Afgerond   

Laboverwerking campagne 2020  oktober – april 
2021 

Gepland 
 

(2) 
 

Afwerking publicatie Integrerende rapportage 
(artikel) 

augustus Afgerond (3) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): Laboverwerking had achterstand waardoor de rapportage van 2019 niet opgenomen in 1ste 
lijnsrapportage van 2020. 
(2): Omwille van COVID-19 restricties en de daaruit volgende accumulerende vertragingen kon 
de verwerking nog niet worden opgestart. Momenteel wordt prioriteit gegeven aan de 
verwerking van stalen van het macrozoöbenthos (2019). De verwerking kan vermoedelijk pas 
starten tijdens de zomer van 2021. 
(3): De publicatie werd aanvaard en gepubliceerd in Estuarine Coastal & Shelf Science. 
De Neve L., Van Ryckegem G., Vanoverbeke J., Van de Meutter F., Van Braeckel A., Van den 
Bergh E., Speybroeck J. (2020). Hyperbenthos in the upper reaches of the Scheldt estuary 
(Belgium): an indispensable trophic link re-established. Estuarine Coastal & Shelf Science.  
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2.2.3.3 Onderzoeksresultaten 

In 2020 werden de langjarige trends van het hyperbenthos onderzoek gepubliceerd (De Neve 
et al. 2020). De gegevens van 2018 zijn meegenomen in deze publicatie. Wat opvalt voor het 
jaar 2018 is dat na enkele zeer zwakke jaren voor jonge vis en Decapoda er weer een sterke 
stijging te noteren viel. Met name Decapoda deden het een stuk beter en dat voor alle 
gemonitorde onderdelen van de Zeeschelde. We vermoeden dat een belangrijke reden 
hiervoor de lage bovenafvoeren zijn die leiden tot een stroomopwaartse verschuiving van de 
saliniteitsgradiënt in de Schelde, zodat garnalen, en met name de grijze garnaal, in grote getale 
tot ver in de Zeeschelde werd vastgesteld. 

2.2.4 Macrozoöbenthos MONEOS 

2.2.4.1 Doelstellingen 

Dit luik omvat onderzoek naar ongewervelde bodemfauna (macrozoöbenthos). De 
systeemmonitoring zorgt voor een jaarlijkse vinger aan de pols van de voornaamste 
voedselbron aanwezig in de slikken voor vis en vogels. De data verzameld binnen de 
monitoring van de bodemdieren wordt aangewend ter implementatie en evaluatie van 
regionale doelstellingen en Europese richtlijnen (KRW) en dient als input voor de T-
rapportages Schelde-estuarium. 

2.2.4.2 Stand van zaken 

Alle staalnames zijn kunnen doorgaan, met iets meer dagen dan voorzien vanwege de COVID-
19 maatregelen. De voorgaande campagne van 2019 is op het moment van schrijven ‘eind 
januari) ongeveer 50% verwerkt. Dit is een achterstand op de normale planning van meerdere 
maanden en volledig te wijten aan periodes van lockdown en l angdurige restricties op het 
aantal labomedewerkers inclusief de onmogelijkheid om studenten in te zetten bij de 
staalverwerking (iets wat jaarlijks gebeurd om de verwerking tijdig te realiseren).  

Deze vertraging werd al in 2020 met DVW besproken. Er wordt binnen de mogelijkheden 
verder gewerkt om de dataset volledig te krijgen. De prioriteit ligt bij de random staalname. In 
een tweede fase wordt het deel van de dataset op vaste raaien uitgewerkt. Indien geen 
verdere tegenslagen opdoemen schatten wij een afwerkingstermijn tegen begin juni 2021. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Data rapportage campagne 2018  mei – juni Afgerond  (1)(2) 
Bemonstering campagne 2020  September – 

oktober  
Afgerond  

Laboverwerking campagne 2019 Januari – 
september 

Deels 
afgerond 

(3) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): Rapportage (Van Ryckegem et al.  2020) en datalevering aan het VLIZ voor de data van 
2018. Wegens vertragingen als gevolg van COVID-19 maatregelen zullen de gegevens van 2019 
gerapporteerd worden in 2021. 
(2): In 2020 werd veel tijd geïnvesteerd in de verdere automatisatie van data rapportages wat 
moet renderen in de komende jaren. 
(3): Zie uitleg onder ‘Stand van zaken’. 
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2.2.4.3 Onderzoeksresultaten 

2018 was een goed jaar voor de systeembiomassa van macrozoöbenthos in de Zeeschelde en 
de kritische grens van 30 ton droge stof werd voor de derde keer in 10 jaar overschreden 
(Figuur 8). Dit kan voor een groot deel op het conto geschreven worden van Zeeschelde I waar 
de opvallende stijging ingezet in 2016 zich verder doorzette. Ook in de Durme werden weer 
hoge dichtheden macrobenthos vastgesteld. Voor soortenrijkdom werden geen opvallende 
trends vastgesteld. 

 

Figuur 8. Intertidale systeembiomassa per waterlichaam, uitgedrukt in ton asvrij drooggewicht. Rode 
horizontale stippellijn: ondergrens systeembiomassa op ecosysteemniveau (30 ton); zwarte 
stippelli jn: richtniveau systeembiomassa op waterlichaamniveau (2 ton). Merk op: 

Zeeschelde III + Rupel vormen samen een waterlichaam. 

2.2.5 Sedimentsamenstelling MONEOS 

2.2.5.1 Doelstellingen 

Sediment samenstelling is een verklarende parameter voor de beschrijving van de toestand en 
trend van bodemdieren. Bovendien dient de stratified random staalname als lithologische 
basisdata om de sedimentbalans van het estuarium op te stellen. De sediment data verzamelt 
door het INBO is het enige systematische bodemmeetnet van korrelgrootte. In het licht van de 
huidige interesse in de sedimenthuishouding is deze dataset bijzonder relevant en een 
verklarende parameter voor waargenomen trends. Vanaf 2018 worden naast het 
gerandomiseerde monitoringsnet (zie macrozoöbenthos) vaste staalnamelocaties langsheen 
intertidale raaien toegevoegd. Deze zullen toelaten een hogere graad van detail te verwerven 
over de geselecteerde slikgebieden en zullen beter zicht bieden op lokale trends en evoluties . 
Daartoe zal koppeling gemaakt worden met sedimentatie-erosieprocessen via koppeling met 
de eveneens door INBO opgemeten hoogteprofielen (io aMT – MONEOS Habitats). 
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De voornaamste vraag die we adresseren is welke trends/evoluties zijn waarneembaar in de  
sedimentkorrelgrootte en sedimentparameter ‘organisch materiaal’ temporeel (jaarlijks) en 
ruimtelijk longitudinaal langsheen de saliniteitsgradiënt en lateraal langs de hoogtegradiënt in 
de Zeeschelde? Sinds 2020 worden ook bulk density en watergehalte als extra parameters 
gemeten op het sediment omdat er externe vragen zijn naar deze parameters en omdat deze 
ecologisch relevant kunnen zijn. 

2.2.5.2 Stand van zaken 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Data rapportage campagne 2018  mei – juni Afgerond  (1) 

Bemonstering campagne 2020  September – 
oktober 

Afgerond  
 

 

Laboverwerking campagne 2019 Januari Afgerond  

Opmerkingen bij tabel: 
(1): Rapportage (Van Ryckegem et al.  2020) en datalevering aan het VLIZ.  

2.2.5.3 Onderzoeksresultaten 

De belangrijkste trend in de sedimenteigenschappen van de Zeeschelde is het algemeen 
slibbiger worden van het sediment. Met algemeen wordt hier bedoeld dat dit zowel opgaat 
voor alle onderdelen van de Zeeschelde (I, II, III, IV) en de verschillende bijrivi eren, als voor de 
verschillende hoogtezones (laag, midden, hoog) van het intertidaal. Deze evolutie staat 
weergegeven in Figuur 9. 
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Figuur 9. Slibgehalte (%) – Zeeschelde intertidaal. Geen data in 2015 en 2013 voor intertidaal 
Zeeschede IV. Loess smoother als trendlijn. 

 

2.2.6 Watervogels MONEOS 

2.2.6.1 Doelstellingen 

Opvolging van de toestand van de watervogels in het Schelde-estuarium. Het onderzoek legt 
de focus op het ontwikkelen van beleidsondersteunende instrumenten met watervogels als 
respons. Dit dient om de draagkracht van het systeem in de vingers te krijgen. De monitoring 
dient tot het evalueren van de toestand en trends in het Scheldesysteem en de 
natuurdoelstellingen geformuleerd in de instandhoudingsdoelstellingen Schelde -estuarium.  

De specifieke vragen die we onderzoeken zijn: 
 Wat is de toestand en trend van de watervogels in de tijd en ruimtelijke in het estuarium? 

 Wat is de bijdrage van natuurontwikkelingen? 
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2.2.6.2 Stand van zaken 

De telling van april 2020 is niet kunnen doorgaan omwille van COVID-19. Monitoring verliep 
verder op schema. Dit met dank aan de organisatie door het Waterbouwkundig laboratorium 
en DAB Vloot.  De monitoringsresultaten werden uitgedragen door de actualisatie van de 
natuurindicator. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Monitoring Januari – 
december 

Afgerond  

Datalevering Mei Afgerond  

Rapportages Juli – 
december 

Afgerond (1) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): Rapportage (Van Ryckegem et al.  2020) en datalevering aan het VLIZ.  
Van Ryckegem G. (2020). Natuurindicator Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 
Wintervogelpopulaties van internationaal belang (Zeeschelde). INBO.I.417.2020. 
www.natuurindicatoren.be  

2.2.6.3 Onderzoeksresultaten 

Figuur 10 toont het aandeel van de Noordwest-Europese populatie (%) van de belangrijkste 
eendensoorten aanwezig in de Zeeschelde tussen 1991 en 2020.  De dalende trend in 
overwinterende watervogels langsheen de rivier de Zeeschelde staat in contrast met de 
toenemende aantallen waargenomen worden in de vallei waar natuurontwikkelingen in de 
Antwerpse haven en door het Sigmaplan belangrijke watervogelaantallen aantrekken. De 
trend in de Zeeschelde heeft waarschijnlijk te maken met een verminderd voedselaanbod van 
bodemdieren. Enerzijds is er een verminderde aanvoer van organisch materiaal door een 
verbeterde waterzuivering (bv. waterzuiveringsstation Brussel -Noord op de Zenne), anderzijds 
is de concurrentie om voedsel ook toegenomen door een toegenomen vispopulatie - vooral 
sinds 2007 en de toename van garnaalachtigen waar de steurgarnaal zich ook voedt met de 
aanwezige bodemdieren. In tegensteling tot de andere eendensoorten voedt de krakeend zich 
meer met de op harde oeverbescherming groeiende draadalgen. Waarschijnlijk nam deze 
voedselbron ook af met verminderde nutriënteninput maar informatie ontbreekt die dit 
aantoont. 
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Figuur 10. Aandeel van de Noordwest-Europese populatie (%) tussen 1991 en 2020 van de 
belangrijkste eendensoorten aanwezig in de Zeeschelde. 

2.2.7 MONEOS evaluatie en integratie 

2.2.7.1 Doelstellingen 

Binnen dit luik wordt gewerkt aan 2de lijnsanalyse van de MONEOS-resultaten. Deze analyses 
zullen trachten de onderlinge correlaties en verbanden te leggen met biotische en abiotische 
veranderingen in het systeem. Hierbij zal de focus liggen op het toepassen en verbeteren van 
de systeemevaluatie (EMSE-criteria).   



 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.vlaanderen.be/inbo doi.org/10.21436/inbor.34504411 Pagina 43 van 90 

2.2.7.2 Stand van zaken 

De datarapportage wordt gescript in R (markdown/bookdown) en maximaal afgestemd op de 
evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. De scripting is vergevorderd voor de hoofdstukken 
Macrozoöbenthos, hyperbenthos, sediment, watervogels en de hoogteraaien. Volgend 
voorjaar zal hier verder aan gewerkt worden en wordt verder afgestemd met de 
evaluatiemethodiek en worden aanvullende analyses gescript. Er werd een versiebeheer 
opgezet via GITHUB. De Scheldedatabank is dringend toe aan een update. Dit werk is gestart in 
het najaar 2020. Er werd op dit project iets meer tijd gespendeerd dan voorzien in de planning.  

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Rapport met toepassing en aanbeveling voor de 
Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium 

Januari – 
december 
 

Lopende 
 

(1) 

Scripting MONEOSrapportage Februari – juni Deels 
afgerond  

(2) 

Scheldedatabank moderniseren Januari – 
december 

Lopende  

Opmerkingen bij tabel: 
(1): In 2020 werd door INBO actief geparticipeerd in workshops en rapportages door SiB 
(Schelde in Beeld – consortium aangesteld om de evaluatiemethodiek Schelde-estuarium te 
verbeteren). INBO stelde geen ‘inhouse’ rapport op.  
(2): Wordt in 2021 verder opgenomen. 

2.2.7.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

2.3 PROJECTADVIES & -MONITORING SIGMA-PLAN 

Dit project omvat alle onderzoeksitems die betrekking hebben op beleidsondersteunend 
onderzoek, projectmonitoring en advisering die het INBO uitvoert ter ondersteuning van het 
geactualiseerd SIGMAplan. 

2.3.1 Ecologisch inrichtingsadvies Sigmagebieden 

2.3.1.1 Doelstellingen 

INBO levert ondersteuning in de planvorming, uitvoering en opvolging van GOG-wetland en 
estuariene Sigmaprojecten. 

De vraagstelling wordt jaarlijks geïnventariseerd tijdens het bilateraal overleg DV W (Afdeling 
Regio Centraal) – INBO (team Estuaria). Het betreft concrete probleemstellingen die 
gezamenlijk minder dan 20 werkdagen omvatten per jaar. 

2.3.1.2 Stand van zaken 

De verschillende deelonderzoeken werden afgerond volgens planning met uitzondering van de  
opmaak van een tussentijds beheerplan voor de polder van Lier. Een voorbereidende 
vergadering en werfbezoek werden uitgevoerd. De rapportage van het tussentijdsbeheerplan 
is voorzien voor voorjaar 2021.   
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Knijtenoverlast Traject Heusden - Gentbrugge 
 

Januari – 
december 

Afgerond (1) 

Expertenondersteuning Sigmagebieden Durme: Bunt 
(kreken en sluisontwerp); Groot en Klein Broek 
(kreken en sluisontwerp) 

Januari – 
december 

Afgerond (2) 

Advies oeververdediging Ketenisse Mei – 
september 

Afgerond (3) 

Tussentijds beheerplan Polder van Lier Oktober –
november 

Uitgesteld (4) 

Ecologisch inrichtingsadvies Lillo-dossier Mei –
december 

Afgerond (5) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): In opdracht van DVW en stad Gent loopt momenteel een onderzoeksmonitoring (EVINBO) 
naar het voorkomen van knijtenlarven in de Zeeschelde te Gentbrugge. Aanvullend hieraan 
wordt ondersteuning geboden aan DVW in het overleg met stad Gent en stakeholders. 8/07 
terreinbezoek – ecohydrologische impact van GGG-scenario’s op Gentbrugse meersen. Opties 
tot win-win situaties? 
(2): Review rapporten, voorbereiding en deelname experten vergaderingen 4 maart & 26 mei 
2020. 
(3): Powerpoint gericht aan DVW (Piet Thys) en gepresenteerd in de vorm van slideshow. 
Teams-vergadering 11/09 met DVW, ANB, WL, UA met betrekking tot schorherstel.  
(4): Voorbereidende vergadering (15/05), terreinbezoek en werfvergadering (Ghent Dredging, 
DVW, INBO, ANB) (02/06). Rapportage uitgesteld. 
(5): Opmaak van advies en een aanvullend addendum. Overlegvergadering ANB – INBO – DVW 
(19/06). 

2.3.1.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

2.3.2 Case studies GOG-wetlands (KBR – veentranslocatie) 

2.3.2.1 Doelstellingen 

Bij het veentranslocatie-experiment wordt een antwoord gezocht op twee vragen: (1) kunnen 
elzenbroekbossen (Alnion glutinosae) kwalitatief hersteld worden door middel van 
veentranslocaties en (2) speelt de dikte van het veen hierbij een rol.  

2.3.2.2 Stand van zaken 

In overleg met de opdrachtgever is de analyse en rapportage met een jaar uitgesteld. INBO 
kon onvoldoende tijd inplannen om binnen de expertisepool de taak uit te voeren. De 
monitoring van de vegetatie (gepland in 2021) is verschoven naar het reserveprogramma. Op 
basis van de analyse, gepland in 2021, zal in overleg beslist worden om nog een bijkomende 
monitoringsronde uit te voeren of niet.  

Om de tijdreeks volledig te houden is de hydrologische monitoring gecontinueerd.   
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Analyse veentranslocatie Januari – 
december  

Uitgesteld 
 

 

2.3.2.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

2.3.3 Case studies estuarien herstel 

2.3.3.1 Doelstellingen 

Voor de periode 2019-2021 loopt enkel deelonderzoek 1: projectmonitoring casus Wijmeers, 
Fasseit, Lillo in het prioritair programma. De voornaamste vragen die beantwoordt worden 
zijn: 

 Hoe verloopt de gebiedsontwikkeling en hoe verhoudt de ecologische kwaliteit zich tav de 
aanpalende Scheldezone (Wijmeers, Fasseit, Lillo)?  

 Wat is effect op gebiedsontwikkeling door het realiseren van een verschillende bresaanleg 
en kreekaanzet (vooral Lillo, ook monitoringsaspect in Wijmeers en Fasseit)? 

2.3.3.2 Stand van zaken 

In 2020 werd basismonitoring van hoogteontwikkelingen, vegetatie en bodemdieren 
uitgevoerd in Lillo, Fasseit en Wijmeers. Door de werken in Wijmeers in de zomer en najaar 
2020 werden geen bodemdierstalen genomen in dit gebied. De rapportage van de 
ontwikkelingen in Lillo sinds ontpolderen kon niet afgerond worden.  

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Rapportage projectmonitoring & evaluatie 
brestypes: Jaar 1 - Lillo  

Januari – 
december  

Uitgesteld 
 

 

Projectmonitoring Wijmeers, Lillo en Fasseit Januari – 
december 

Afgerond  

2.3.3.3 Onderzoeksresultaten 

Er was geen specifieke rapportage van resultaten in 2020. 

2.3.4 Case studies dijkvegetaties 

2.3.4.1 Doelstellingen 

 Evaluatie en toepasbaarheid van alternatieve dijkinrichtingen 

Via een experimentele proefopzet gaan we na of en hoe de doelvegetaties zich ontwikkelen op 
een cementdijk en op een kalkdijk zodat ze voldoen aan de specifieke kwaliteitsdoelstellingen. 
Het doel is om enerzijds hun waarde als alternatief in te schatten, e n anderzijds om advies 
m.b.t. tot inrichting en beheer te formuleren.   
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 Remediëring van een sulfaatdijk 

Gelijkaardige doelen worden gesteld bij het experiment waar de sulfaatdijk behandeld wordt 
met groencompost en dit op korte en lange termijn (het lange termijndoel is afhankelijk van de 
resultaten van de korte termijndoelen). Bovendien wordt opgevolgd hoe de 
bodemsamenstelling, in het bijzonder het sulfaatgehalte en pH, wijzigen in de tijd.  

2.3.4.2 Stand van zaken 

 Evaluatie en toepasbaarheid van alternatieve dijkinrichtingen 

In Vlassenbroek is het onderzoek op de dijken geheroriënteerd. Initieel zou een experiment 
worden opgezet op de cementdijk en op de kalkdijk. Nader onderzoek toonde aan dat het niet 
mogelijk is om een experiment op te starten op de cementdijk omdat de exacte opbouw en 
historiek niet te reconstrueren zijn, ook de locaties zijn niet te situeren.  

Het experiment op de kalkdijk wordt wel uitgevoerd, zij het onder een aangepaste vorm. Dit is 
de dijk aangelegd met oorspronkelijk ongeschikte klei als afdek maar die met kalk behandeld 
is. In plaats van over de hele dijk is de proefstrook geconcentreerd langs de rivierzijde van de 
dijk. Op verschillende ondergronden (kalkbehandelde Jetteklei met of zonder afdek, 
kalkbehandelde Vlassenbroekklei met of zonder afdek, gewone reguliere afdekklei) zijn 
verschillende graszaadmengsels aangebracht op 12/05/2020.  

De droogte van de maanden na het inzaaien remde de kieming van de grassen. In de 
proefvlakken met gewone grond aan het oppervlakte kregen de kiemende grassen bovendien 
concurrentie van pionierssoorten die wel wisten te kiemen en uit te groeien. De ontwikkeling 
van de vegetatie kon niet gedocumenteerd worden omdat later is ingezaaid dan voorzien en 
bovendien door een misverstand de vegetatie gemaaid was.  
 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Opstarten proefopzet Mei Afgerond  
Opvolging Juni – juli Gepland (1) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): de opvolging kon niet uitgevoerd worden omdat er gemaaid was.  

 

 Remediëring van een sulfaatdijk 

Langs de Zeeschelde tussen het Noordkasteel en Fort Filip (rechteroever) ontwikkelt zich op de 
dijk geen grasmat. Het kale dijktalud is hierdoor onderhevig aan erosie. Zeer hoge gehaltes aan 
sulfaat zorgen voor een navenant lage pH waarop geen vegetatie kan groeien. Uit een ex situ 
zaai-experiment bleek dat toevoeging van groencompost de ontwikkeling van een grasmat 
mogelijk kan maken. Een in situ-veldexperiment is opgezet, waarbij de behandeling op iets 
grotere schaal is toegepast met verschillende types groencompost.  
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Dit experiment is gedocumenteerd in 2019 door voor elke behandeling 3 proefvlakken af te 
bakenen. Ook zijn 2 referentiesites geselecteerd waar ook telkens 3 proefvlakken zijn uitgezet 
maar waar geen groencompost is toegevoegd. Van elk proefvlak is een vegetatieopname 
gemaakt. De bedekking is als proxy voor de erosiebestendigheid gemeten aan de hand van de 
raammethode en de worteldichtheid is gemeten middels de handmethode. In elk van de 18 
proefvlakken is ook de biomassa bepaald, zijn bodemstalen geanalyseerd en is een 
bodemprofiel gemeten. Aanvullend zijn in 2020 bodemstalen genomen om de bulkdensiteit te 
bepalen en is een beschrijving gemaakt van het bodemprofiel (0-100 cm). De verwerking van 
de data van 2019 en 2020 moet nog worden opgestart. De labo-analyses van de bodemstalen 
zijn in 2020 uitgevoerd. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

 Staalname Januari Afgerond  

 Data-analyse en rapportage September – 
December 

Gepland (1) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): de analyse en rapportage is afhankelijk van het beschikbaar zijn van de expertise.  
 

2.3.4.3 Onderzoeksresultaten 

 Evaluatie en toepasbaarheid van alternatieve dijkinrichtingen 

Op de kalkdijk in Vlassenbroek is de proefopzet opgestart. Opvolging van de vegetatie -
ontwikkelingen kon slechts beschrijvend doordat de proefvlakken gemaaid zijn ten gevolge 
een misverstand.  

Zowel op de proefvlakken met als zonder afdeklaag zijn grassen gekiemd (Foto 8). In de 
proefvlakken met afdeklaag zijn eenjarige pionierssoorten zoals duizendknoop ( Polygonum), 
ganzenvoet (Chenopodium) en melkdistel (Sonchus) tot kieming gekomen, veelal verspreid en 
ijl maar soms ook vrij dichte vegetaties vormend. Ook overblijvende soorten zoals brandnetel 
(Urtica), distel (Cirsium), smeerwortel (Symphytum), kweek (Elymus) en klit (Arctium) 
ontwikkelden zich uit wortelstokken of stengelfragmenten die aanwezig waren in de grond of 
afdekgrond. De kiemende grassen zijn niet opgewassen tegen deze pionierssoorten. Zaden van 
deze pionierssoorten zijn vaak massaal aanwezig en kunnen in grote getale tot kieming komen 
als de omstandigheden gunstig zijn. Hun strategie bestaat eruit om vervolgens snel te groeien 
en tot zaadzetting te komen. Zo hebben ze een tijdelijk concurrentieel voordeel op 
overblijvende soorten zoals de ingezaaide grassen. 
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Foto 8.  Kieming van de ingezaaide grassen op een proefvlak zonder afdeklaag (l inks). Op een 
proefvlak met afdeklaag (rechts) zijn ook tal van pionierssoorten gekiemd en zijn 
overblijvende soorten uitgegroeid. 

• Remediëring van een sulfaatdijk 

Van de sulfaatdijk zijn geen nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar. 

2.3.5 Bijdrage van de Sigmagebieden aan de vispopulaties in de Zeeschelde  

2.3.5.1 Doelstellingen 

DVW wenst te evalueren of en hoe de reeds ingerichte Sigmagebieden bijdragen tot het 
verbeteren van habitatstructuurkwaliteit voor vissen, de KRW visindex en de realisatie van de 
IHD-z instandhoudingsdoelstellingen mbt visgemeenschappen in het Zeeschelde bekken, en of 
eventuele bijsturing van inrichting deze bijdrage zou kunnen vergroten. Concreet zal worden 
nagegaan of en hoe de Sigmamaatregelen voor elk van de visgilden bijdragen tot de 
doelstellingen, welke gebiedskenmerken een belangrijke rol spelen en of eventuele bijsturing 
van de inrichting hierin verbetering kan brengen. Het betreft GOG-GGG’s en aantakkingen. In 
2020 werden data uit verschillende monitoringprogramma’s samengebracht, gevalideerd en 
werden enkele verkennende analysen uitgevoerd. Doordat dit jaar voorrang gegeven werd aan 
het schorbeheerplan werden in 2020 minder onderzoek- en analyse dagen gepresteerd dan 
gepland (15 uitgevoerd van 40 geplande). 
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Onder dit project is ook reeds lopende monitoring van gebieden onder een gecontroleerd 
gereduceerd getij (GGG’s) geschoven. Deze gebieden staan in permanente verbinding met het 
estuarium en zijn potentieel luw leefgebied voor de visgemeenschappen in de Zeeschelde. Om 
de functie van de GGG’s voor de vispopulaties van de Zeeschelde te evalueren worden in 
opdracht van De Vlaamse Waterweg nv trends en veranderingen in de visgemeenschappen in 
GGG’s opgevolgd.  

2.3.5.2 Stand van zaken 

Twee overstromingsvlakten met gecontroleerd gereduceerd getij werden opgevolgd KBR en 
Zennegat. Trends in de visgemeenschappen werden bestudeerd aan de hand van elektrische 
en fuiknet staalnames alsook met kieuwnetten en bongonet. De resultaten werden 
gerapporteerd in Breine et al. (2020). 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Monitoring GGG’s (KBR & Zennegat) Voorjaar –
najaar 

Afgerond  

2.3.5.3 Onderzoeksresultaten 

 Systeemmonitoring KBR 

In 2020 voerden we twee viscampagnes, een in het voorjaar en een in het najaar, uit aan de 
uitlaatsluis in Kruibeke. De voorjaarscampagne werd in maart 2020 uitgevoerd. We plaatsten 4 
fuiken op 9 maart en haalden ze op na enkele uren. Alle gevangen vissen werden gemeten en 
gewogen en opnieuw teruggezet. De gestandaardiseerde methode bestaat erin om de fuiken 
24 uur te laten staan. De kans om een otter te vangen wordt dan te groot. Een overzicht van 
de vangsten staan in Tabel 2. Er werd ook gepoogd om elektrisch te vissen vanop een boot. 
Het zoutgehalte (0.38 ppm) bemoeilijkt wel deze methode. Ook plaatsen we 4 kieuwnetten. De 
kieuwnetten visten ongeveer 90 minuten elk. In het najaar (10 september) visten we met 6 
fuiken en 6 kieuwnetten.  
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Tabel 2. Aantal individuen per soort gevangen met elektrische visserij, fuiken en kieuwnetten in het 
voor- en het najaar van 2020 in het KBR. 

 

 Systeemmonitoring Zennegat 

In het gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG) Zennegat (T4), 
gelegen in Mechelen, bemonsterden we 4 locaties in het najaar van 2020. De locaties zijn ZG3 
een getijdenpoel, ZG4 een ringgracht, ZG5 een getijdengracht en ZG6 een permanente plas.  

In het GOG-GGG Zennegat vingen we in totaal 15 soorten in 2020 (Tabel 3). In 2020 vingen we 
in het najaar 1736 vissen in het GOG-GGG gebied. 

Tabel 3.  Overzicht van het aantal soorten (X=gevangen) op de verschillende locaties in het GOG-GGG 

Zennegat in het najaar 2020. 
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2.4 BEHEERVOORSTELLEN ZEESCHELDE - EFFECTGERICHT 

KLIMAAT ADAPTIEVE MAATREGELEN 

2.4.1 Opmaak en opvolging slik - en schorrandbeheer 

2.4.1.1 Doelstellingen 

DVW overweegt om de huidige strategie van breuksteenbestortingen te herzien. Ze wensen af 
te stappen van de huidige vaste volumes breuksteenbestortingen per beheerdistricten en 
enkel nieuwe bestortingen aan te brengen na afwegingskader (beslissingsboom) op basis van 
criteria die de gevoeligheid van de oever weergeven en de impact van golf en waterkracht op 
de oevers in rekening brengen. Hiertoe stelt INBO een erosierisico-index op die gecombineerd 
met monitoring van de breuksteenzones en de dijktoestand (districten DVW) het onderhoud 
van de zones, de aanleg van nieuwe breuksteenzones en het beslissingstraject tot de 
eventuele aanleg van alternatieve oevers of onverdedigde zones kan ondersteunen.   

De doelstelling van dit item is een antwoord bieden op volgende vragen:  
 Welke oeververdediging wordt het best toegepast in de Zeeschelde op een bepaalde 

locatie indien er erosie van de slikken of schorrand wordt vastgesteld? 

 Breidt het oeverbeheerplan op gemaakt voor de Boven-Zeeschelde uit naar de Beneden-
Zeeschelde en verfijn de resolutie in de Boven-Zeeschelde. 

 Monitoring van de onderhoudsnood – inspectie en up-to-date houden van het 
kaartmateriaal 

2.4.1.2 Stand van zaken 

De rapportage werd afgerond. De herwerking van de scripts en het verwerken van de 
commentaar nam iets meer tijd in beslag dan gepland. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Aanpassingen beslisboom Januari – Juni Afgerond  

Rapportage oktober Afgerond (1) 

Opmerkingen bij tabel:       
(1): Van Ryckegem G., Vanoverbeke J., Elsen R. & Van Braeckel A.(2021). Duurzaam beheer van 
schorrand en slikken langsheen de Zeeschelde. Een klimaatadaptief beheer na erosie van  de 
Schelde oevers. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (6). Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.26162584. 

2.4.1.3 Onderzoeksresultaten 

Een kaartatlas werd gemaakt met een ruimtelijke resolutie van 50 m. De atlas geeft op basis 
van de beslisboom weer welk type oeververdediging kan toegepast worden en waar geen 
verdediging nodig is. In zones zonder verdediging verwachten we dat zich een nieuw slik -schor 
evenwicht kan instellen met natuurlijke gradiënten. Figuur 11 toont een verwerking van de 
resultaten met bijvoorbeeld de oeversegmenten waar geen verdediging nodig is maar waar 
momenteel een breuksteenbestorting aanwezig is. 
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Figuur 11. Oeversegmenten waar geen verdediging noodzakelijk is vanuit ecologisch perspectief (na 
het vaststellen van erosie) maar waar momenteel breuksteenbestorting de natuurlijke slik-
schor gradiënt van zacht substraat onderbreekt. 

2.4.2 Opmaak en opvolging schorbeheerplan 

2.4.2.1 Doelstellingen 

Naar aanleiding van de vraag vanuit terreinbeherende verenigingen om ook in de 
schorgebieden van DVW beheerwerken uit te voeren, wenst DVW te weten welk schorbeheer 
nodig/gewenst is om optimaal bij te dragen aan het realiseren van de 
instandhoudingsdoelstellingen. Waar en hoe is actief beheer van schorvegetatie wenselijk om 
te evolueren naar een goede staat van instandhouding? 

Dit vergt een optimalisatie van beheerdoelstellingen van schorvegetaties in f unctie van de 
opmaak van managementplannen en de vigerende toetskaders. Een afwegingsmatrix op basis 
van vegetatiestandplaats (vegetatieresponsen), omgevingsanalyse (ifv omliggende 
Sigmagebieden), schormorfologie,…  
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2.4.2.2 Stand van zaken 

Een concept rapport bestaande uit 3 delen is in opmaak: 

Deel I Bouwstenen en Algemene Visie bevat de informatie over het studiegebied, een 
algemene beschrijving en situering van de schorren in de Zeeschelde, een synthese van 
ecologische beheerdoelen en de relevantie ervan voor het schorbeheerplan, 
ecosysteemdiensten en mogelijkheden voor klimaatadaptatie. Op basis van dit alles wordt een 
algemene beheervisie voor de schorren van de Zeeschelde geformuleerd.  

Deel II Beheermaatregelen voor schorren gaat concreet en praktisch in op mogelijke 
beheervormen en maatregelen voor de schorren van de Zeeschelde, gericht op 
habitatontwikkeling, soortenbeheer en de beheersing van invasieve uitheemse soorten.  

Deel III Informatie per schorgebied bevat per schorgebied een fiche met een beschrijvi ng van 
de vegetatie, morfologie, evolutie in de tijd, het gevoerde beheer en suggesties voor 
optimalisering van het beheer. 

Deel I is in afwerkingsfase, de verdere afwerking van deel II en III vergen nog enkele maanden. 
Door herschikking van prioriteiten in 2018-2019 werd in die jaren ondergepresteerd voor dit 
project. Het aantal dagen dat voor dit project in 2020 begroot werd (15) was onvoldoende 
voor de nog openstaande taak, er werden er dan ook 4x zoveel gepresteerd.  

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Rapportage schorbeheerplan Januari – 
december  

Lopend 
 

 

 

2.4.2.3 Onderzoeksresultaten 

Het schorbeheerplan vertrekt vanuit een ecosysteemvisie en stelt enkele algemene principes 
voorop, rekening houdend met de habitatkenmerken en typische componenten langsheen de 
estuariene gradiënten. Het studiegebied omvat de schorren langs de Zeeschelde, Durme en 
Rupel. Er worden twee grote zones onderscheiden: brakke en zoete schorren. Vervolgens 
worden binnen deze zones operationele beheereenheden gedefinieerd. Beheervoorstellen zijn 
gespecificeerd naar deze operationele beheereenheden.  

Het schorbeheerplan beoogt niet alleen optimale bijdrage aan de instandhoudings-
doelstellingen in de zin van Natura 2000, maar houdt ook rekening met de Kaderrichtlijn 
water, de Vlaamse natuurwetgeving en tracht de ecosysteemdiensten van de schorren van de 
Zeeschelde te optimaliseren. Tevens wordt aandacht besteed aan het beheer van exotische 
plantensoorten. 

2.4.3 Opmaak en opvolging dijkbeheerplannen Afdeling Regio Centraal 

2.4.3.1 Doelstellingen 

Het beheer van dijkvegetaties is gestoeld op de beheervoorstellen die voor elk district worden 
opgemaakt. Deze beheervoorstellen moeten het oppervlakte doelvegetatie maximaliseren 
omdat deze doelvegetatie de hoogste erosiebestendigheid kent, de laagste onderhoudskost en 
de hoogste ecologische waarde.  
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De opvolging heeft als doel na te gaan of er een toestandsverandering is opgetreden in het 
aandeel of oppervlakte van de doelvegetaties en niet-doelvegetaties. Ook het aandeel bomen 
en struiken wordt opgevolgd. 

Specifieke kwaliteitsvariabelen zoals bedekking van de vegetatie, biomassaproductie en 
ecologische kwaliteitsindices van de vegetatie worden gemeten en geven een indicatie van de 
impact van het gevoerde beheer en worden getoetst aan de gestelde doelen. Vervolgens 
wordt een update van het beheervoorstel gegeven, gestoeld op de geactualiseerde 
vegetatiekaart. Aan invasieve plantenexoten die opgenomen zijn op de Unielijst, schenken we 
speciale aandacht. 

2.4.3.2 Stand van zaken 

Voor het opstellen van een beheervoorstel voor de vegetatie op de dijken is de huidige 
toestand van de dijkvegetaties in kaart gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de 
begroeiing op land- en rivierzijde van de dijk, op de teen en kruin van de dijk. Naast de vijf 
onderscheiden vegetatietypes (soortenrijk grasland, soortenrijk glanshavergrasland, 
soortenarm glanshavergrasland, verruigd glanshavergrasland en brandnetelruigte) is ook 
aandacht besteed aan aanwezige bomen en struiken, net als aan rietvegetaties en exoten (bv. 
Japanse duizendknoop Fallopia japonica). Als doelvegetaties worden soortenrijk grasland en 
soortenrijk glanshavergrasland naar voor geschoven. 

Indien deze doelvegetaties aanwezig zijn, adviseren we een onderhoudsbeheer. Dit kan 
bestaan uit maai- of begrazingsbeheer. Als ze nog niet aanwezig zijn, stellen we een 
omvormingsbeheer voor, wat maaibeheer inhoudt. 

In eerste instantie is een beheervoorstel opgemaakt voor de dijken van district 1 en 2. Het 
rapport is definitief gepubliceerd. Bovendien is input geleverd aan DVW bij het omzetten van 
deze beheervoorstellen naar concrete beheerplannen. Ook is een opleiding gegeven aan de 
medewerkers van district 1 en 2. 

De dijkvegetaties van district 3 (Grote Nete, Kleine Nete) en district 4 (Zenne, Dijle, Demer) zijn 
geïnventariseerd in 2015, 2016 en 2017. De GIS-bestanden zijn opgemaakt en de rapportage is 
lopende. Een overleg met de districtshoofden moet belegd worden, zodat kan overgegaan 
worden tot het rapporteren van het beheervoorstel voor district 3 en 4. In 2020 is evenwel 
slechts in geringe mate gewerkt aan de rapportage van de beheervoorstellen voor district 3 en 
4. 

Ook het beheervoorstel voor de ringrijken van de gecontroleerde overstromingsgebieden langs 
het Schelde-estuarium zal gerapporteerd worden. Specifiek voor de ringdijk van de Polders van 
Kruibeke is in 2020 een advies opgemaakt, gebaseerd op een nieuwe kartering. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

verwerking en rapportage (district 3) 
 

Januari – 
december  

Lopend 
 

 

verwerking en rapportage (district 4) Januari – 
december 

Lopend  
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2.4.3.3 Onderzoeksresultaten 

Net als op een klassieke waterkerende gronddijk streven we ernaar om de doelvegetaties 
(Soortenrijk grasland en Soortenrijk glanshavergrasland) te ontwikkelen of te behouden op alle 
dijkzones. Toch wordt ook rekening gehouden met de huidige vegetatie ( Tabel 4).  

Indien bijvoorbeeld rietvegetaties (Type 6) of variabele ruigtes (Type 8) aanwezig zijn op de 
teen van de dijk, worden deze bestendigd. Ook bomen/struiken (Type 9) worden op deze 
dijkzone gedoogd, telkens op voorwaarde dat ze de primaire functie van de dijk (waterkering, 
veiligheid) niet hypothekeren.  

Op een klassieke waterkerende dijk worden rietvegetaties, variabele ruigtes en 
bomen/struiken, waarvan vermoed wordt dat ze een geringere erosiebestendigheid hebben, 
ook gedoogd op de rivierzijde van de dijk. De aanwezigheid van breuksteen, open steenasfalt, 
asfaltbeton of andere vergelijkbare harde bekledingen langs de rivierzijde van de dijk 
garanderen de bescherming tegen allerlei belastingen (golfslag, stroming, enz.). Op ringdijken 
zijn deze beschermingen veelal niet aangebracht aan de rivierzijde van de dijk, waardoor de 
vegetatie daar maximaal moet bijdragen aan de bescherming tegen deze belastingen. Vandaar 
dat ook op de rivierzijde van de dijk gestreefd wordt naar de meest erosiebestendige 
dijkvegetatie of grasbekleding, met name Type 1 Soortenrijk grasland en Type 2 Soortenrijk 
glanshavergrasland. 

Het is de bedoeling om de oppervlakte van deze doelvegetaties te maximaliseren via een 
specifiek omvormingsbeheer indien ze nog niet aanwezig zijn of een gepast onderhoudsbeheer 
wanneer ze wel aanwezig zijn. 

Tabel 4. Doelvegetatie op de verschillende dijkzones van een ringdijk van een gecontroleerd 

overstromingsgebied (GOG) in relatie tot de huidige vegetatie.  

 

1.
 kleine populaties van Japanse duizendknoop (Type 7) worden omgevormd tot de doelvegetaties, grote 

populaties worden gedoogd.  
2.

 Bomen/struiken (Type 9) worden gedoogd op de teen. Op de overige dijkzones worden ze al dan niet 
omgevormd na toetsing volgens de alternatieve toetsingsmethode 2.0. 
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2.5 ONDERSTEUNING KENNIS- EN PROJECTGROEPEN 

2.5.1 Ondersteuning projectgroepen Vlaams Nederlandse Scheldecommissie 
(VNSC) 

2.5.1.1 Doelstellingen 

Onder de auspiciën van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie is een internationale 
werkgroep opgericht, werkgroep Onderzoek en Monitoring (O&M). De werkgroep zorgt voor 
een gecoördineerde onderzoeks- en monitoringsstrategie voor het volledige Schelde-
estuarium (NL-VL). Onder deze structuur werden verschillende projectgroepen opgericht. 
Vanuit de expertise van de onderzoeksmedewerkers levert INBO input in verschillende 
projectgroepen (Gunther Van Ryckegem). We leveren onze data aan de Scheldemonitor, 
bouwen mee aan een goed functioneerde MONEOS-monitoring door regelmatige afstemming 
van lopende monitoring en onderzoek. We leveren input bij lopende rapportages en treden op 
als kwaliteitsborgers (revisie). 

2.5.1.2 Stand van zaken 

In 2020 werd door het INBO expertondersteuning geboden voor de herwerking van de 
evaluatiemethodiek Schelde-estuarium meer bepaald werd input gegeven op verschillende 
workshops tot de uitwerking van de verhaallijnen.  

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Expertinbreng VNSC Januari – 
December 

Afgerond  

Input leveren voor verhaallijnen evaluatiemethodiek Januari – Juni Afgerond (1) 
Deelname Projectgroep Evaluatie en Rapportage  Januari – 

December. 
Afgerond  

Herwerken Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium Januari – 
December 

Afgerond (2) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): Medewerking en review van rapportage Verhaallijnen (rapport Deltares).  
(2): Input in verschillende workshops georganiseerd door Schelde in Beeld. INBO organiseerde 
een workshop rond vegetatie.  

2.5.1.3 Onderzoeksresultaten 

De inbreng van Inbo-expertise werd in verschillende workshops (vogels, macrozoöbenthos, 
hyperbenthos, vegetatie, ingreep-effectrelaties, morfologie) geïntegreerd (Figuur 12). 
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Figuur 12. Il lustratie van input naar SiB met betrekking tot het indentificeren van de voornaamste 
sturende variabelen met betrekking tot vegetatieontwikkeling. Workshop vegetatie VNSC 
16 oktober 2020. 

2.5.2 Kennisnetwerk dijken - Zeeschelde 

2.5.2.1 Doelstellingen 

De samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende waterbeheerders en 
onderzoeksinstellingen beoogt volgende hoofddoelstellingen waaraan het INBO in meer of 
mindere mate bijdraagt in functie van de expertise: 

 uitbouwen van een gemeenschappelijk kennisnetwerk voor dijk- en oeverbeheer in 
Vlaanderen; 

 ondersteunen bij de zorgplicht van de beheerders, door het ontwikkelen van algemene 
richtlijnen en beheerstrategieën; 

 opzetten en onderhouden van optimale communicatielijnen tussen de betrokken partners; 

 opbouwen van een kenniscentrum dijkenbeheer met GEO, WL en INBO als 
kennisbeheerders en –schakelaars, AGIV (of diens rechtsopvolger) als technisch 
ondersteunende dienst en DVW, MDK en VMM als dataleveranciers en kennisgebruikers;  

 methodologisch onderzoek naar het faalgedrag van dijken en het beproeven van 
innovatieve dijkmonitoringstechnieken; 

 professionaliseren, uniformeren en afstemmen van het dijk(data)beheer door het 
uitwerken van een geïntegreerd IT-project. 

2.5.2.2 Stand van zaken 

In 2020 zijn er geen overleggen van de werk- en stuurgroep geweest. Er is enkel input gegeven 
via een enquête.  
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Advisering en expertinbreng Januari – 
december 

Afgerond  

2.5.2.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

2.6 NATUURVRIENDELIJKE OEVERINRICHTING IN NIET-

GETIJGEBONDEN WATERWEGEN 

De doelstellingen voor dit project vormen ecologische advisering en onderzoek rond 
oeverinrichting van bevaarbare waterwegen ter ondersteuning van strategische 
totaalprojecten en ten behoeve van inrichting en beheer. Het onderzoek gaat de ecologische 
performantie van bestaande oeverinrichtingen langs bevaarbare waterwegen na. Hiervoor 
worden oeverinrichtingen opgevolgd en geëvalueerd waarbij mogelijke aanpassingen in 
ontwerp of uitvoering kunnen worden voorgesteld. De focus omvat verschillende soorten 
oeverinrichtingen waaronder vooroevers, plasbermen of fauna-uitstapplaatsen. 

2.6.1 Ecologische opvolging, evaluatie en advisering (voor)oeverzones ifv het 
project Seine-Schelde 

2.6.1.1 Doelstellingen 

Het doel van dit onderzoeksitem is het in kaart brengen van de natuurwaarden van het pand 
150 (Sint-Baafs-Vijve - Harelbeke) en van het pand 160 (Harelbeke - Menen) voor de uitvoering 
van de inrichtingswerken (T0-meting; gelijkaardig aan de inventarisatie van het pand 140 
(Deinze - Sint-Baafs-Vijve) dat reeds is uitgevoerd en gerapporteerd). In concreet wordt 
gefocust op volgende vragen: 

 Wat is de soortensamenstelling van de visgemeenschap? Welke abundantie en/of 
lengteverdeling komt voor bij verschillende types oeververstevigingen? Zijn er verschillen 
in abundantie en/of lengteverdeling waarneembaar tussen de verschillende types van 
oeververstevigingen? 

 Welke bermvegetaties komen voor? 
 In kaart brengen van locaties van zeer invasieve exoten? 

 Waar komen rietkragen voor? 

 Komen rietvogels tot broeden? Zo ja, welke soorten en op welke locaties? 
 Komt oeverzwaluw tot broeden? Zo ja, op welke locaties en met welke aantallen? 

 Welke soorten graslandvlinders komen voor? 

 Kent het pand 150 en pand 160 over het algemeen gezien een gelijkaardige 
vleermuisactiviteit en soortensamenstelling als pand 140. 

In 2020 vroeg DVW aan INBO om projectfiches hiervoor uit te werken om tot een 
budgetinschatting te kunnen komen. 
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2.6.1.2 Stand van zaken 

De rapportage van de resultaten voor het pand 140 is afgewerkt. Een voorstel van projectfiche 
voor inventarisatie van het pand 150 en pand 160 is aan DVW bezorgd. Bijsturing van de fiches 
zal nog aan de orde zijn wanneer de uitvoeringplannen concreter worden. 

INBO (Sophie Vermeersch & Andy Van Kerckvoorde) nam deel aan het expertenoverleg 
Rivierherstel Leie. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Finaliseren rapport pand 140 januari Afgerond 
 

 

Projectfiche pand 150 Januari - 
december 

Lopend 
 

(1) 

Projectfiche pand 160 Januari – 
december 

Lopend (1) 

Expertenoverleg Rivierherstel Leie Januari – 
december 

Lopend  

Opmerkingen bij tabel: 
(1): bijsturing van de fiche zal nog gebeuren wanneer de uitvoeringplannen concreter worden  

2.6.1.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

2.6.2 Abiotische en biotische kennisopbouw in plasbermen langs waterwegen 

2.6.2.1 Doelstellingen 

Uit afgelopen INBO-studies blijkt dat het ecologisch functioneren van plasbermen niet evident 
is. Om oorzaken te achterhalen zijn kennisintegratie en structurele dataverzameling van 
biotische en abiotische gegevens in plasbermen gewenst.  

2.6.2.2 Stand van zaken 

Begin maart vond een eerste overleg plaats van de kennisgroep natuurvriendelijke  oevers. De 
kennisgroep bestaat uit mensen van DVW, VMM, WL, provincies, universiteiten, INBO en 
enkele Nederlandse experten van Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en Deltares.  

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Overleg  kennisgroep natuurvriendelijke oevers Maart  Afgerond 
 

 

2.6.2.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing.  



 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pagina 60 van 90 doi.org/10.21436/inbor.34504411 www.vlaanderen.be/inbo 

2.7 BOMENONDERZOEK 

2.7.1 Herstel van zachthout-ooibos met de Europese zwarte populier langs de 
Gemeenschappelijke Maas 

2.7.1.1 Doelstellingen 

In 2001 en de jaren daar opvolgend, werd door INBO (toen IBW), in samenwerking met ir. 
Herman Gielen van De Vlaamse Waterweg nv. (toen nv De Scheepvaart), aanplantingen 
uitgevoerd van Europese zwarte populier (Populus nigra L.) langs de Gemeenschappelijke 
Maas. Dit had tot doel een bronpopulatie te creëren voor spontaan herstel van zachthout -
ooibos met zwarte populier als sleutelsoort langsheen de Maas. Deze bomen hebben nu een 
leeftijd bereikt waarop ze zaden kunnen produceren. Deze zaden kunnen soort-zuiver zijn, of 
ze kunnen ook tot stand gekomen zijn door kruising met de Canadapopulier ( P. x canadensis) 
of andere exotische populieren (P. x generosa), de in Vlaanderen frequent aangeplante, niet-
inheemse soorten.  

Met dit project wil men inzicht krijgen in de genetische herkomst van de zaailingen van 
populier met als finaal doel, na herstel van het habitat, opnieuw de Europees beschermde, 
waardevolle zachthout ooibossen (Vochtige alluviale bossen, Code H91E0) tot ontwikkeling te 
laten komen. 

De concrete onderzoeksvragen die beantwoord dienen te worden, zijn: 
 Produceren de aanplantingen van Europese inheemse zwarte populier soort -zuivere, 

leefbare zaden? 

 Van welke oorsprong zijn de kiemplanten van populier op de grindbanken? M.a.w. zijn de 
meeste zaailingen nog steeds afkomstig van exotische populieren zoals in de periode van 
vòòr de aanplantingen (vòòr 2001) van de inheemse zwarte populier? 

 Welke beheeracties zijn aan te bevelen om de ontwikkeling van zachthout-ooibos met 
inheemse Europese zwarte populier als sleutelsoort te bevorderen langs de 
Gemeenschappelijke Maas? 

2.7.1.2 Stand van zaken 

De labo-analyse liepen begin 2020 waarbij de zaden en zaailingen zijn geïdentificeerd op 
soortniveau (zuivere soort zwarte populier, Populus nigra), hybride soort (P. x canadensis of P. 
x generosa) of exotische soort (P. trichocarpa, P. deltoides). Vervolgens gebeurde data-analyse 
en rapportage. Het onderzoek is dus afgerond en de onderzoeksvragen worden in detail 
beantwoord in het eindrapport (Vanden Broeck et al., 2020).  

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Labo-analyse Januari – 
februari 

Afgerond  

Data-analyse en rapportage Maart Afgerond  
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2.7.1.3 Onderzoeksresultaten 

De resultaten van deze studie tonen het belang aan van de herintroductie van Europese 
zwarte populier langs de Gemeenschappelijke Maas. De aangeplante bomen hebben hun rol 
als bronpopulatie voor soortzuivere zaden vervuld zoals voorop gesteld was. De zaden die 
hieruit voortkomen, zijn voornamelijk afkomstig van een kruising tussen Europese zwarte 
populieren. De enkele zaailingen bemonsterd op de grindbanken die afkomstig waren van 
cultuurpopulieren, stonden op een afstand verder dan 1 km van de aangeplante bronpopulatie 
(Figuur 13). Cultuurpopulieren zijn wel nog reproductief in het studiegebied, en dit vooral op 
grote afstand van de Europese zwarte populieren. De aanleg van nog extra zaadbronnen van 
Europese zwarte populier verspreid over het traject van de Gemeenschappelijke Maas kan de 
impact van cultuurpopulier nog verder inperken en het herstel van rivierbos met inheemse 
soorten bevorderen. Een weloverwogen keuze van de genetische herkomst bij nieuwe 
aanplantingen is belangrijk. Plantsoen dient aangepast te zijn aan de bodem en het klimaat en 
voldoende genetische variatie te bevatten. De kansen op genenuitwisseling met 
cultuurpopulier kunnen worden beperkt door het plantsoen zo te kiezen dat overlap in 
bloeitijd met cultuurpopulier minimaal is. 

 

Figuur 13. Locatie van de Grensmaas (A), van de bemonsterde zaailingen op de grindbanken (B) en van 
de bronpopulaties van Europese zwarte populier (C). Het aantal bemonsterde zaailingen is 
aangegeven in de cirkels. De locatie en het aantal zaailingen met gedetecteerde genen van 

cultuurpopulier is aangegeven in de sterren. (pentekening: Fil ip Coopman / INBO). 

De meeste jonge populieren op de grindbanken hebben een leeftijd van vermoedelijk twee à 
drie jaar. Ze hebben het kiemstadium overleefd en bevinden zich in de eerste fase van 
ontwikkeling van rivierbos (Foto 9). De overlevingskansen van deze jonge populieren is 
afhankelijk van vele factoren, waaronder vooral de beschikbaarheid van water en zuurstof.  
Periodes van droogte of overstromingen kunnen fataal zijn en de verjonging vernietigen. Het is 
daarom belangrijk om de verjonging op langere termijn te monitoren. Geschikte 
kolonisatiegebieden kunnen op die manier opgespoord worden. Deze gegevens kunnen 
ingebracht worden in modellen waarmee de ontwikkeling van zachthoutooibos langs de 
Gemeenschappelijke Maas kan worden voorspeld. 
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Foto 9. Zaailingen van Populus nigra op de grindbanken. 

2.8 MAASONDERZOEK 

2.8.1 Natuurontwikkeling in functie van veiligheid en klimaatadaptief beheer 
langs de Gemeenschappelijke Maas  

2.8.1.1 Doelstellingen 

Het samengaan van beschermde natuur, zoals hardhoutooibos, zachthoutooibos en struweel, 
en hoogwaterveiligheid onder de scenario’s van klimaatverandering vormt een grote uitdaging 
langs de Grensmaas. Om de benodigde doorstroomcapaciteit in de vallei te behouden mag de 
‘ruwheid’ van de vegetatie een zekere drempel niet overschrijden. Deze ruwheid wordt sterk 
verhoogd door opgaande begroeiing zoals bos en struweel. De ontwikkeling hiervan wordt 
gestuurd door natuurlijke processen zoals overstroming en begrazing door grote grazers. Waar 
en in welke mate ooibos en struweel zal ontwikkelen is moeilijk te voorspellen, maar kan 
bijgestuurd worden via het gevoerde beheer. De opvolging van deze ontwikkeling in tijd en 
ruimte is dus van cruciaal belang voor zowel veiligheid als vanuit biodiversiteitsoogpunt.  

Voor het onderzoeksitem zijn er volgende onderzoeksvragen:  

 Wat leveren de inrichting en het beheer op voor natuur en het functioneren van gebieden 
als overstromingsgebied (zelfstandig en als geheel). Hoe kan de biodiversiteit 
geoptimaliseerd worden (rekening houdend met de natuurdoelen) en tegelijkertijd de 
doorstroomcapaciteit gegarandeerd worden, welke toekomstige ontwikkeli ngen zijn te 
verwachten en hoe kan beheer en inrichting dit sturen? 

 Inzicht in het procesgestuurd beheer langsheen de Grensmaas ontwikkelt kennis over de 
temporele en ruimtelijke ontwikkeling van structuurrijke gradiënten, gevarieerde 
microhabitats en hun kenmerkende microklimaten. Structuurrijke gradiënten dragen 
immers bij aan het weerbaarder maken van gebieden voor de effecten van 
klimaatverandering.  
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2.8.1.2 Stand van zaken 

Een gebiedsdekkende gedetailleerde kartering van ecologisch indicatieve en relatief zeldzame 
plantensoorten is uitgevoerd in Hochter Bampt. Twee dieren van de begrazingskudde te 
Hochter Bampt werden gezenderd. In samenwerking met afdeling Algemene Technische 
Ondersteuning (ATO) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zijn luchtdata van 
Hochter Bampt via een drone verzameld. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Zenderen Juli Afgerond  

Drone vlucht Hochter Bampt Juni – juli Afgerond  
Detailkartering flora Juni – juli Afgerond  

 

2.8.1.3 Onderzoeksresultaten 

Er gebeurde nog geen verwerking van de data waardoor geen onderzoeksresultaten kunnen 
worden gegeven.  

Via de luchtdata van de drone kunnen vegetatiestructuurkaarten worden gemaakt zodat 
inzicht wordt verkregen in de benodigde doorstroomcapaciteit.  

De data van graasactiviteit kan gekoppeld worden aan de biodiversiteitsdata en 
vegetatiestructuurkaarten waardoor informatie wordt verkregen van de wisselwerking tussen 
natuurbeheer en het landschapsecologisch functioneren. 

2.9 AD HOC-OPDRACHTEN 

Geen – bijkomende vragen werden opgevangen in het project ‘Ecologisch inrichtingsadvies 
Sigmagebieden’. 

2.10  OVERLEGVERGADERINGEN 

17/01; 31/01; 16/06; 25/09/; 6/10; 15/10; 16/10; 21/10; 18/11 ondersteunende workshops 
update evaluatie methodiek Schelde-estuarium – hyperbenthos, vogels, benthos, primaire 
productie, morfologie, vegetatie, verhaallijnen, ingreep-effecten (Gunther Van Ryckegem). 

21/01; 13/02; 3/03; 23/04; 30/06; 8/09; 6/10; 10/11; 8/12 Vergadering projectgroep evaluatie 
en rapportage VNSC (Gunther Van Ryckegem). 

13/02; Kennisdeling VNSC (Alexander Van Braeckel, Gunther Van Ryckegem). 

4/03; 26/05/2020: expertenoverleg Bunt, Groot Broek en Klein Broek (Gunther Van 
Ryckegem). 

07/05; 15:09; 12/10; 17/11: Werkgroep beheer en beleid VNSC (Erika Van den Bergh) . 

14/05/2020 Kennisdeling VNSC (Alexander Van Braeckel, Gunther Van Ryckegem, Erika Van 
den Bergh). 

19/05; 26/08/2020: Voortgangsvergadering kalkdijk, online (Bart Vandevoorde) . 

23/05; 22/10/2020: samenwerkingsdag VNSC (Gunther Van Ryckegem, Erika Van den Bergh) . 

16/06/2020: Dijkwerken Linkeroever - Natuurbalans en PB, online (Bart Vandevoorde). 
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19/06/2020: Overleg compensatiedossier Lillo (ANB, DVW en INBO) (Gunther Van Ryckegem) . 

8/07/2020: Terreinbezoek Gentbrugse meersen – meerwaardeprojecten inrichting 
Scheldemeander (ANB, DVW, Stad Gent, INBO, studiebureau’s) (Gunther Van Ryckegem) . 

11/09/2020: Overleg schorherstel Ketenisse, online met DVW, WL, UA en ANB (Gunther Van 
Ryckegem). 

16/10/2020: Workshop vegetatie VNSC (Bart Vandevoorde, Erika Van den Bergh & Gunther 
Van Ryckegem. 

2.11  DEELNAME AAN STUDIEDAGEN, CONGRESSEN EN 
CURSUSSEN 

15/10/2020: POLDER2C's (Living Lab HPP) - Observer meeting BE (Bart Vandevoorde). 

1/12/2020: Scheldesymposium van de VNSC (online) (Gunther Van Ryckegem, Erika Van den 
Bergh). 

2.12  ADVIESVERLENING 

Van den Bergh E., Van Ryckegem G., Vandevoorde B., Mertens W. & Maris T. (2020). Advies 
over het functioneren van Burchtse Weel (Antwerpen) . Advies van het Instituut voor Natuur- 
en Bosonderzoek INBO.A.4064. 

Vanden Broeck A., Cox K., Neyrinck S., De Regge N. & Van Braeckel A. (2020). Herstel van 
zachthoutooibos met de Europese zwarte populier langs de Gemeenschappelijke Maas. 
Evaluatie van een herintroductieproject. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek 2020 (33). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: 
doi.org/10.21436/inbor.18609931. 

Vanden Broeck A., Cox, K., Van Braeckel A., Neyrinck S., De Regge  N. & Van Looy K. (2020). 
Reintroduced native Populus nigra in restored floodplain reduces spread of exotic poplar 
species. bioRxiv 2020.07.02.183699. DOI: https://doi.org/10.1101/2020.07.02.183699 

Vanden Broeck A, Cox K, Van Braeckel A, Neyrinck S, De Regge N and Van Looy  K (2021) 
Reintroduced Native Populus nigra in Restored Floodplain Reduces Spread of Exotic Poplar 
Species. Front. Plant Sci. 11:580653. doi: 10.3389/fpls.2020.580653. 

Vandevoorde B. (2020). Advies over het verzoek tot ontheffing voor het project 'Verhoging 
Scheldedijk Burchtse Weel'. Advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
INBO.A.3955. 

Vandevoorde B. (2020). Vegetatie- en ecotopenkaarten van de Beneden-Zeeschelde. 
Datavraag aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.A.4045. 

Vandevoorde B. & Van Lierop F. (2020). Beheervoorstel voor de ringdijk van de Polders van 
Kruibeke. Advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.A.4004. 

Van Ryckegem G., Van Braeckel A., Mertens W., Vandevoorde B. & Van den Bergh E.  (2020). 
Ecologische optimalisatie compensatievoorstel voor de getijhaven van Lillo in de ontpoldering. 
Advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.A.3926. 
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Van Ryckegem G., Van Braeckel A., Mertens W., Vandevoorde B. & Van den Bergh E.  (2020). 
Addendum bij het advies betreffende de ecologische optimalisatie compensatievoorstel voor 
de getijhaven van Lillo in de ontpoldering. Advies van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek INBO.A.3926A. 

Van Ryckegem G., Vandevoorde B., Van Lierop F. & Van den Bergh E.  (2020). Advies over de 
aanleg van een steiger voor de waterbus op de Schelde te Zwijndrecht. Advies van het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.A.4006. 

2.13 RAPPORTEN EN PUBLICATIES 

Breine J., De Bruyn A., Galle L., Lambeens I., Maes Y., Terrie T., Van Thuyne G. & W. Mertens 
(2021). Visbestandopnames in Sigmagebieden (2020). Rapporten van het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek 2021 (2). doi.org/10.21436/inbor.29272283. 

Vandevoorde B. (2020). Zoetwaterschorren (+dijkvegetaties). Presentatie Cursus Rivierkenner, 
03/03/2020, Heffen. 

Van Ryckegem G. (2020). De Schelde een boeiend voedselweb. Presentatie Cursus 
Rivierkenner, 03/03/2020, Heffen. 

Van Ryckegem G., Vanoverbeke J., Elsen R. & Van Braeckel A.(2021). Duurzaam beheer van 
schorrand en slikken langsheen de Zeeschelde. Een klimaatadaptief beheer na erosie van de 
Schelde oevers. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (6). Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.26162584. 

Van Ryckegem G., Van Braeckel A., Elsen R., Vanoverbeke J., Van de Meutter F., Vandevoorde 
B., Mertens W., Breine J., Speybroeck J., Bezdenjesnji O., Buerms D., De Beukelaer J., De Regge 
N., Hessel K., Soors J. & Van Lierop F. (2020). MONEOS – Datarapport INBO: toestand 
Zeeschelde 2018-2019. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapport Geomorfologie, diversiteit 
Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
2020 (38). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

2.14 AANSLUITENDE EN ONDERSTEUNENDE PROJECTEN 

In opdracht van DVW en stad Gent loopt momenteel een onderzoeksmonitoring (EVINBO) naar 
het voorkomen van knijtenlarven in de Zeeschelde te Gentbrugge.  

In opdracht van DVW loopt momenteel een update van de ecosysteemvisie van de Durme 
(EVINBO). 

Op vraag van werkgroep Natuur van de Gemeenschappelijke Maas (DVW, ANB, NLprov. 
Limburg, RWS) en in opdracht van ANB zal  het EVINBO Ecodyn modelleringen uitvoeren van 
verschillende toekomstscenario’s met als doel na te gaan waar mogelijke conflicten kunnen 
optreden tussen potentieel ontwikkelde Natura2000 boshabitats (o.a. zachthoutooibossen- en 
struwelen) in rivier-, zomer- en winterbed en hoogwaterveiligheid. 



 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pagina 66 van 90 doi.org/10.21436/inbor.34504411 www.vlaanderen.be/inbo 

3 THEMA VALLEI 

3.1 ALGEMENE SITUERING 

Het thema vallei omvat alle advies-, kennis- en onderzoeksvragen van DVW die betrekking 
hebben op de ecologische randvoorwaarden en de ecologische impact buiten het rivier- of 
kanaalbed van waterloopgebonden inrichtings- en beheermaatregelen. 

3.2 VERONTREINIGING BAGGERGRONDEN 

Het uitvoeren van ecotoxicologische risico-beoordeling voor bos en natuur op verontreinigde 
terrestrische sedimentbodems. Aan de basis hiervan ligt de chemische en fysische 
karakterisering van sedimenten en bodems en de chemische karakterisering van planten en 
dierlijke organismen (evaluatie biobeschikbaarheid). Er worden ook aanbevelingen 
geformuleerd voor het beheer van bos en natuur op verontreinigde sedimentbodems in 
functie van het beperken van de ecologische risico’s. De verzamelde gegevens worden 
opgeslagen in de beheerondersteunende databank DredGis. 

3.2.1 Opvolging en evaluatie Meigem en Nevele 

3.2.1.1 Doelstellingen 

De baggergrond te Meigem werd begin jaren ’90 bebost met loofboomsoorten die aangeplant 
werden in een regelmatig blokkenpatroon (eik, esdoorn, es). Sinds de bebossing werd het 
terrein opgevolgd als wetenschappelijke onderzoeks‐ en testsite teneinde de bosontwikkeling 
op baggergrond te monitoren, ecotoxicologisch onderzoek uit te voeren en bos‐ en 
natuurbeheermaatregelen uit te testen en te documenteren. Begin jaren 2000 werd op de 
aangrenzende baggergrond te Nevele eveneens een aanplanting met eik, linde, zwarte els en 
es gerealiseerd. Deze site wordt samen met Meigem opgevolgd.  

3.2.1.2 Stand van zaken 

Deel 1 (verkenning) van het natuurbeheerplan is opgemaakt in overleg met DVW. Dit zal in 
2021 besproken worden met andere betrokken partijen (ANB, DVW, gemeente Deinze, INBO). 
Er werd een terreinbezoek afgelegd in mei.  

Impact als gevolg van de coronamaatregelen: 

een terreinbezoek met de betrokken partijen kon niet doorgaan.  

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Opstellen natuurbeheerplan Meigembos en Nevele: 
deel 1 verkenning 

Januari – 
december 

Afgerond  
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3.2.1.3 Onderzoeksresultaten 

Voor het jonge loofbos op de baggergrond te Meigem/Nevele werd een ‘verkenning’ 
opgemaakt. De verkenningsnota is de eerste fase van het opstellen van een natuurbeheerplan. 
Beschikbaar kaartmateriaal geeft een eerste beeld van de ligging, milieukenmerken en 
natuurwaarden in het bosgebied. Vervolgens wordt een SWOT (strengths-weaknesses-
opportunities-threats) opgesteld van de economische, ecologische en sociale functie van het 
gebied.  

Het bos te Meigem-Nevele is een jong bos dat dringend beheer nodig heeft. De bomen staan 
heel dicht op elkaar in de gezonde bestanden en er is ook heel wat taksterfte b ij es. Op dit 
moment is de economische functie niet sterk uitgebouwd, aangezien er geen opbrengst is van 
hout of andere bosproducten. Het bos staat op een nutriëntrijke en sterk door de mens 
beïnvloedde standplaats. Het ambitieniveau voor de ecologische functie moet dus niet al te 
hoog gelegd worden. Er zou gestreefd worden naar valleibos en soortenrijke ruigtes in de 
bosranden. Bij het beheer moet er voldoende aandacht zijn voor de aanwezige polluenten en 
de ecotoxicologische risico’s van deze stoffen. We verkiezen dus om boomsoorten als wilg en 
populier, die veel zware metalen opnemen, te verwijderen uit het gebied en andere 
loofboomsoorten te stimuleren. 

Er is ook een belangrijke sociale functie in het gebied. Zo wordt het vrij intensief gebruikt door 
wandelaars en joggers (er is een Finse looppiste), en er werd recent ook een geboortebos 
aangeplant. De wetenschappelijke functie is een onderdeel van de sociale functie in het 
natuurbeheerplan. INBO volgt een deel van het bos al geruime tijd op naar ecotoxicologisch 
risico, groei, bodemontwikkeling en natuurlijke verjonging. Er werd ook een dunningsproef 
aangelegd om verschillende beheeropties te evalueren. Deze wetenschappelijke functie moet 
zeker ook aandacht krijgen in het finale beheerplan (Figuur 14). 
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Figuur 14.  Voorstel voor de verdeling van verschillende functie in het bos te Meigem-Nevele. 
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3.2.2 Opvolging en evaluatie Menen 

3.2.2.1 Doelstellingen 

De proefsite Noordkaai te Menen bestaat uit 6 afzonderlijke depots, die via verschillende 
technieken beplant werden, hoofdzakelijk met wilg en populier, maar er komen ook 
verschillende loofboomsoorten voor. Een lange termijn monitoring moest uitwijzen of er e en 
aantoonbaar risico bestaat voor mens en/of milieu en of dit risico verandert met de tijd. Op 
basis van de onderzoeksresultaten moeten ook maatregelen voor nazorg of afwerking 
geformuleerd worden. 

De concrete deeltaken voor 2020 zijn: 

 Bodemstaalname 
 Blad- en strooiselstaalname 

 Biolog proef  

3.2.2.2 Stand van zaken 

 Bodemstaalname werd uitgevoerd in februari; de stalen werden nog niet geanalyseerd 
door het labo 

 Blad- en strooiselstaalname werden uitgevoerd in respectievelijk augustus en eind 
november. De stalen werden nog niet geanalyseerd. 

 De bodemstaalname voor de Biolog proef (Foto 10) en de labo-proef zelf gingen door 
15/10-15/11/2020. De staalname vond plaats in Noordkaai Menen, Bolveerput, 
Tielrodebroek en een aantal infrastructuurgronden. 

 De labo-analyse van de invertebraten (2019) is intussen afgewerkt. 

Impact als gevolg van de coronamaatregelen 

De labo-analyses hebben vertraging opgelopen. De bodem- en bladstalen zijn intussen 
(februari 2021) wel geanalyseerd door het labo. De labo-analyses van de invertebraten (2019) 
zijn ook afgewerkt. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Bodemstaalname en analyse stalen Januari – 
februari  

Afgerond  

Bladstaalname Augustus –
september 

Afgerond  

Analyse bladstalen December Afgerond   

Biolog staalname en proef 
 

Oktober – 
november 

Afgerond  

Strooiselstaalname  November –
december 

Afgerond  

Analyse strooiselstalen maart 2021 Gepland  

3.2.2.3 Onderzoeksresultaten 

In 2020 werd voornamelijk veldwerk uitgevoerd in het terrein Noordkaai Menen. Er werd geen 
rapport gepubliceerd. Het eindrapport staat op de planning voor 2021. 
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Foto 10. Biolog platen voor en na incubatie: de verkleuring geeft aan in welke mate micro-
organismen de aanwezige substraten kunnen metaboliseren. 

3.2.3 DredGis 

3.2.3.1 Doelstellingen 

In de loop van 2012 - 2013 ontwikkelde INBO de databank DredGis, die alle gegevens bevat die 
tot 2012 in opdracht van De Vlaamse Waterweg verzameld werden in sedimentgronden en 
overstromingsgebieden. Deze databank brengt dus de oude DredGis databank die de gegevens 
van de baggergronden bevatte en de FloodGis databank met de gegevens van 
overstromingsgebieden samen. De databank bevat echter nog geen functionaliteit om nieuwe 
analyseresultaten in te lezen. Er is gewacht met de implementatie hiervan tot de 
ingebruikname van het INBO-LIMS, zodat DredGis automatisch de data kan inlezen uit dit 
systeem. 

De concrete taken voor 2020 zijn: 

 Opmaak invoermodule DredGis 

 Kleinere/kortlopende opdrachten (Bolveerput, Laag-Vlaanderen, beheerplan specifieke 
baggergronden) 

 Korte adviezen over specifieke terreinen op basis van de DredGis databank 

 Ondersteuning bij overleg rond de afwerking van Bolveerput 

3.2.3.2 Stand van zaken 

De variabelen van LIMS en DredGis werden gemapt en de recent velddata werden 
geïmporteerd in de testversie van de databank. Deze gegevens worden verder getest. 

Drie ad hoc vragen omtrent mogelijk verontreinigde percelen in Lokeren, Asper en 
Dikkelvenne. 

Advies rond het vullen van de Putten van Ham werd afgewerkt. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Opmaak invoermodule DredGis  Januari – 
december 

Deels 
afgerond 

 

Kortlopende opdrachten Januari – 
december 

Afgerond  
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3.2.3.3 Onderzoeksresultaten 

Het advies omtrent de Putten van Ham behandelt de vraag of de aanwezigheid van grond met 
afwijkende codes in de diepere laag (mits afdekking met niet vervuilde grond) 
ecotoxicologische effecten kan hebben op vissen, amfibieën of visetende vogels.  

Uit literatuurstudie wordt besloten dat een afdeklaag van één meter dikte, die aangebracht 
wordt op de bodemmaterialen met afwijkende codes de biobeschikbaarheid van de polluenten 
voor de vegetatie en aquatische biota sterk zal doen afnemen en op die manier dat risico 
beperken. Indien de dikte van de afdeklaag minder dan één meter bedraagt, kunnen de 
wortels van de vegetatie het verontreinigd sediment bereiken en kunnen de polluenten naar 
boven gehaald worden en bestaat er een risico op doorvergiftiging. Voor de afdeklaag komen 
zowel kalkrijke klei die niet pyriethoudend is, als zandig materiaal met een laag fosforgehalte, 
hoge fosfaatbindingscapaciteit en laag gehalte organisch materiaal in aanmerking. Een 
afdeklaag van kleiig materiaal brengt het laagste risico op vrijkomen van de nutriënten mee, 
maar heeft het nadeel dat er vertroebeling kan optreden en dat planten er moeil ijk in 
wortelen. Een zandige afdeklaag komt aan deze nadelen tegemoet maar sluit de 
verontreinigde bodemmaterialen minder goed af van het water. We raden daarom aan om te 
werken met een afdeklaag van eerst 0,75 m klei met daarbovenop 0,25 m zand.  

Tevens adviseren we om zowel tijdens de werken als na de inrichting van het gebied de 
vestiging van wilg op geoxideerde bodem te verhinderen. Op die manier wordt 
doorvergiftiging via blad en strooisel vermeden. 

Tijdens de opvulfase zal er een risico bestaan op de verspreiding van de polluenten uit de 
aangevoerde bodemmaterialen die voldoen aan 80% van de bodemsaneringsnorm type III naar 
de aquatische vegetatie en biota. Er zijn indicaties dat door de grote verontreinigingsdruk in 
Vlaanderen, er in de verontreinigde sedimenten ook andere polluenten dan deze opgenomen 
in Vlarebo aanwezig kunnen zijn. Dit levert een bijkomend risico op. We wijzen er ook op dat 
er tijdens de werken een risico bestaat dat de polluenten zich verplaatsen van de noordelijke 
naar de zuidelijke vijver met hoge natuurpotenties, en verder door naar de lokale waterlopen.  

Daarom stellen we voor om zo snel mogelijk monitoring op te starten van de dominante 
terrestrische, semi-terrestrische en aquatische vegetatie, aquatische biota, waterkwaliteit en 
ecologische kwaliteit van het visbestand. Op die manier kan sneller meer duidelijkheid 
verkregen worden over de slaagkansen van het project of noodzakelijke randvoorwaarden.  

3.3 VERONTREINIGING OVERSTROMINGSGEBIEDEN 

De algemene doelstelling van dit project is het uitvoeren van ecotoxicologische risico-
beoordeling voor bos, natuur en alternatieve landbouwgewassen in overstromingsgebieden. 
Aan de basis hiervan ligt de chemische en fysische karakterisering van sedimenten en bodems 
en de chemische karakterisering van planten en dierlijke organismen (evaluatie 
biobeschikbaarheid). Er worden ook aanbevelingen geformuleerd voor het beheer van bos, 
natuur en landbouwteelten binnen overstromingsgebieden in functie van het beperken van de 
ecologische risico’s. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de beheerondersteunende 
databank DredGis. 
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3.3.1 Focusgebied procesmonitoring 

3.3.1.1 Doelstellingen 

De Vlaamse Waterweg stippelt mee het beheer uit van de gecontroleerde 
overstromingsgebieden binnen het Sigmaplan. Vaak wordt er nog aan landbouw gedaan 
binnen deze gebieden. De standplaatscondities zijn heel specifiek: het gaat om natte, kleirijke 
gronden die veel nutriënten bevatten, maar ook verontreinigd met zware metalen, en die 
bovendien tijdens de wintermaanden overstroomd kunnen worden. Omwille van de 
problematiek van de verontreiniging is er meer kennis nodig over teelten die niet bestemd zijn 
voor de voedselproductie en die aangepast zijn aan de standplaatscondities. In Tielrodebroek 
wordt voor dergelijke teelten onderzocht welke inspanning vereist is voor de aanleg en het 
onderhoud, wat hun opbrengst is en wat de ecotoxicologische risico’s zijn.  

Binnen het Geactualiseerd Sigmaplan werden de gecontroleerde overstromingsgebieden 
aangeduid om te zorgen voor waterveiligheid en ook kansen voor natuurontwikkeling te 
creëren. Een deel van deze gebieden wordt ingericht met sterke nadruk op 
natuurontwikkeling, maar de overige gebieden behouden hun landbouwkundige functie. 
Echter door de aanwezigheid van vaak historische verontreiniging, bestaat het risico dat de 
concentraties zware metalen in de geproduceerde voedergewassen niet voldoen aan de 
Europese richtlijnen betreffende diervoeders. Daarom kan het interessant zijn om in de 
zwaarst verontreinigde gebieden over te schakelen op teelten die  niet bestemd zijn voor 
dierlijke consumptie, maar wel voor de productie van vezels, biobrandstoffen, etc.  

Concrete vragen die we willen beantwoorden zijn: 
 Welke teelten kennen een hoge productie op deze bodems met specifieke eigenschappen 

van textuur, vocht en verontreiniging 

 Evoluties opvolgen van de zware metaal gehaltes in verschillende compartimenten, 
namelijk: 

 bodem (tot 1 m diep), 
 vegetatie (blad, hout, schors), 

 invertebraten (regenwormen, pissebedden). 

 Hoe evolueert de microbiële diversiteit, zijn er verschillen tussen de teelten? 
 Hoeveel sediment wordt afgezet wanneer het gebied in werking treedt? Wat is de 

kwaliteit van dit sediment? 

3.3.1.2 Stand van zaken 

Teeltopbrengst bepalen  

 Teelten werden aangelegd (mais) en onderhouden (mais, gras). De aanleg van mais 
verliep zeer ongunstig dit jaar. De eerste zaailingen zijn voor 80% afgegraasd door 
kraaien. Er is dan een tweede keer gezaaid eind mei, maar door de droogte en schade 
door wild is er opnieuw een slechte opkomst. Er is een impact van het feit dat 
ontsmetting van zaaizaad met een aantal chemische stoffen (thiram, mesurol) sinds dit 
jaar verboden is door strengere Europese wetgeving. 

 Oogst van de Miscanthus (april, Foto 11), oogst van het gras (april, mei, juli, september, 
oktober), oogst van mais (oktober). De totale opbrengst wordt afgewogen en het droge 
stof gehalte wordt bepaald in het labo. 
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Foto 11. Miscanthus oogst in Corona tijden: oogstmachine laat toe om de oogst door 1 persoon uit 
te voeren. 

Ecotoxicologische monitoring  

 Bodemstaalname werd uitgevoerd in januari, de bladstaalname in augustus. Bulk 
densiteit werd bepaald, maar de bodemstalen van de boringen werden nog niet 
geanalyseerd in het labo. 

 GOG werking op 11-12 februari 2020: sedimentvallen werden geplaatst, GOG is in 
werking getreden; er werden sedimentstalen genomen en geanalyseerd (analyse is 
afgewerkt). 

 Biolog staalname werd uitgevoerd in oktober en de analyses werden uitgevoerd in 
november i.s.m. het ILVO labo. 

 Peilbuizen werden opgevolgd. 
 Impact als gevolg van de coronamaatregelen 

 De labo-analyses hebben vertraging opgelopen. De bodem-, sediment- en bladstalen 
zijn intussen (februari 2021) geanalyseerd door het labo.  
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Bodemstaalname en analyse stalen Januari –
februari 

Afgerond   

Bepalen kwantiteit en kwaliteit sediment Januari – 
maart 

Afgerond   

Aanleg mais April – mei Afgerond  
Opbrengst bepalen Miscanthus, gras April – oktober Afgerond  

Bladstaalname en analyse stalen Augustus –
september 

Afgerond  

Opbrengst bepalen mais Oktober Afgerond  

 

3.3.1.3 Onderzoeksresultaten 

Er werd enkel veldwerk voorzien voor 2020. Rapportering staat op de  planning voor 2021-
2022. 

3.4 BERMBEHEER 

3.4.1 Opvolging invasieve duizendknoop 

3.4.1.1 Doelstellingen 

Doel is een evaluatie van de beheer- en controlemaatregelen van invasieve duizendknoop 
langs waterwegen. De concrete vragen in dit onderzoek zijn: 

 Treedt er bij bestaande populaties al dan niet laterale uitbreiding op? Is deze uitbreiding 
beheerafhankelijk? 

 Kunnen de besmettingen met Japanse duizendknoop langs het Afleidingskanaal van de 
Leie worden bestreden door manueel uitspitten?  

 Welke tijd, mensen en middelen zijn nodig voor de bestrijding van watergebonden 
invasieve exoten?  

3.4.1.2 Stand van zaken 

Langs het Afleidingskanaal van de Leie te Nevele (Deinze) loopt sinds 2017 op drie locaties een 
proefopzet om de effecten van manueel uitspitten van Japanse duizendknoop te onderzoeken. 
De groeiplaatsen van Japanse duizendknoop werden gedetailleerd geïnventariseerd en al dan 
niet manueel uitgespit begin mei 2020. 

Deelonderzoek Voorziene 

planning 2020 

Status Opm. 

Inventarisatie en manueel uitspitten April – 

september 

Afgerond  
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3.4.1.3 Onderzoeksresultaten 

Figuur 15 toont de inventarisatie van het aantal stengels van Japanse duizendknoop op de 
rechteroever tussen Merendreebrug en Schipdonkbrug bij de start van de proefopzet in 2017 
en in 2020. In het traject waar er manueel wordt uitgespit is het aantal groeiplaatsen en het 
aantal stengels verminderd in vergelijking met de aanvangssituatie in 2017. In het traject waar 
er niet wordt uitgespit blijft het aantal groeiplaatsen hoog. Uit de proefopzet blijkt het belang 
van nazorg want zelfs na drie jaar uitspitten blijven er nog steeds stengels opduiken. Mogelijke 
redenen kunnen zijn dat de rizomen niet volledig konden worden weggehaald vermits ze te 
diep zitten of omdat er groeistengels niet werden gezien. Immers, de inventarisatie en 
uitspitten gebeuren enkel in het begin van het groeiseizoen (begin mei, vooraleer de grassen 
sterk beginnen te groeien) waardoor stengels van duizendknoop nog klein kunnen zijn. Een 
2de inventarisatie verder in het groeiseizoen zou dit probleem kunnen verhelpen.    
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Figuur 15. Inventarisatie van het aantal stengels van Japanse duizendknoop op de rechteroever tussen  
Merendreebrug en Schipdonkbrug bij de start van de proefopzet in 2017 en in 2020. 
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3.4.2 Sinusmaaibeheer 

3.4.2.1 Doelstellingen 

Het doel is het opzetten van een pilootstudie waarbij sinusmaaibeheer wordt vergeleken met 
gefaseerd blokmaaibeheer. Concrete vragen zijn: 

Zorgt sinusmaaibeheer, t.o.v. gefaseerd blokmaaibeheer, voor: 

 een diverse vegetatie? 

 een wijziging in vegetatiesamenstelling? 
 een hogere bloemabundantie (en dus een hoger nectar- en stuifmeelaanbod) tijdens het 

hele zomerhalfjaar? 

 meer soorten dagvlinders/wilde bijen? 

 hogere aantallen dagvlinders/wilde bijen? 
 meer verschillen in vegetatiestructuur en microklimaat? 

 meer of minder maaikosten (werkuren, beheerresten)? 

3.4.2.2 Stand van zaken 

Voor het onderzoeksitem sinusmaaibeheer loopt in 2020 de gegevensverzameling voor het 
derde en laatste jaar. De proefopzet wordt uitgevoerd op zes locaties. Voor DVW is de locatie 
te Westbekesluis (Evergem) weerhouden. Per onderzoeksperceel gebeurt de monitoring in 22 
punten verdeeld over twee 50 m transecten. Tussen april en september 2020 wordt 6x de 
bloemabundantie en 2x de vegetatiestructuur in kaart gebracht. In het najaar 2020 worden de 
veldgegevens gedigitaliseerd. In 2021 is er rapportage gepland. 

Deelonderzoeken Voorziene 

planning 2020 

Status Opm. 

verzamelen vegetatiedata 

 

April – 
september 

Afgerond  

digitalisatie veldgegevens September – 
december 

Afgerond  

 

3.4.2.3 Onderzoeksresultaten 

Figuur 16 toont de vegetatiedichtheid op 0-5 cm hoogte begin juni (net voorafgaand aan de 
eerste maaibeurt) bij de verschillende proefpercelen. Beide proefpercelen te Westbekesluis 
worden gekenmerkt door lage vegetatiedichtheden op 0-5cm hoogte. Het perceel met 
blokmaaibeheer heeft de laagste waarde, met een mediaanwaarde van 34%. Bij het 
sinusgemaaide perceel is de dichtheid hoger met een mediaanwaarde van 67%. Bij de overige 
proefpercelen ligt de mediaanwaarde steeds boven 85%. 

Een lage vegetatiedichtheid op 0-5cm hoogte duidt op een weinig dense vegetatie met veel 
open plekken. De voornaamste reden waarom een lage vegetatiedichtheid wordt 
waargenomen in de percelen te Westbekesluis is wellicht dat er konijnenbegrazing optreedt. 
Echter ook de lage waarden aan biobeschikbare fosfor (P Olsen, dit kwam aan bos in het 
Jaarverslag 2019) zorgen eveneens voor een weinig productieve vegetatie.  
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Figuur 16. De vegetatiedichtheid voor 0-5 cm hoogte voorafgaand aan de eerste maaibeurt bij de 

verschillende proefpercelen. Het aantal monitoringspunten per perceel = 22. KB  = 
Kemmelberg, MZ = Muziekbos, PB = Palingbeek, WMO = Waarmaarde Oost, WMW = 
Waarmaarde West, WS = Westbekesluis. 

3.4.3 Ecologische opvolging van berm- en oevervegetaties langs het 
Afleidingskanaal van de Leie 

3.4.3.1 Doelstellingen 

Doelen van dit onderzoeksproject vormen (binnen de transportfunctie van de waterweg):  

 het opstellen van groenbeheerplan of natuurbeheerplan voor bermen/dijken en  oevers 
 het nagaan indien doelvegetaties standhouden of ontwikkelen.  
Concrete vragen omvatten: 

 Welke vegetatietypes komen voor?  

 Welke beheermaatregelen zijn nodig om het huidig beheer te optimaliseren of bij te 
sturen? 

 Hoe evolueert het aandeel van de doelvegetaties op bermen, dijken of restgronden?  

De goedkeuring van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om te maaien langs het 
Afleidingskanaal van de Leie buiten de richtdata van het Bermbesluit loopt in 2020 af. In 2019 
vroeg DVW aan het INBO om een voorstel van maaibeheer voor de bermen uit te werken. Dit 
voorstel kan worden voorgelegd aan het ANB om terug een goedkeuring aan te vragen om te 
maaien buiten de richtdata van het Bermbesluit. 

3.4.3.2 Stand van zaken 

Eind 2019 en begin 2020 werkte INBO een advies uit met maaivoorstellen voor de berm van 
het Afleidingskanaal van de Leie. 

Deelonderzoeken Voorziene 

planning 2020 

Status Opm. 

Uitwerken voorstel van maaibeheer Januari – 
maart 

Afgerond (1) 

Opmerking bij tabel: 
(1): INBO.A.3862  
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3.4.3.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

3.4.4 Ecologische inventarisatie & opvolging van berm- en oevervegetaties 
waterwegen Ijzerdistrict 

3.4.4.1 Doelstellingen 

Doelen voor dit onderzoeksitem vormen (binnen de transportfunctie van de waterweg):  

 het opstellen van groen- of natuurbeheerplan voor bermen/dijken en oevers 

 het nagaan indien doelvegetaties standhouden of ontwikkelen. Kruidige doelvegetaties 
voor bermen omvatten bloemrijk grasland en gras-kruidenmix (bv Europees habitattype 
soortenrijke glanshavergraslanden 6510). Kruidige doelvegetaties voor oevers  zijn bv. 
rietzones. Houtige doelen voor bermen en oevers zijn bv. wilgenstruwelen.  

3.4.4.2 Stand van zaken 

In 2020 en 2021 is een kartering van de berm- en oevervegetaties van de waterwegen in het 
Ijzerdistrict gepland. De rapportage is voorzien in 2022. In april 2020 is gulden sleutelbloem 
geïnventariseerd langs de verschillende waterwegen van het IJzerdistrict. De kartering van de 
berm- en oevervegetatie langs de IJzer is grotendeels afgerond. Ook kon ongeveer een derde 
van de bermen langs het Lokanaal worden gekarteerd. 

Deelonderzoeken Voorziene 

planning 2020 

Status Opm. 

Detailkartering gulden sleutelbloem April Afgerond  

Kartering berm- en oevervegetatie 
 

Mei – 
augustus 

Afgerond 
 

 

Digitalisatie in GIS Niet gepland Lopend  

3.4.4.3 Onderzoeksresultaten 

Gulden sleutelbloem wordt in de bermen van waterwegen in het IJzerdistrict opgevolgd sinds 
2010. De inventarisaties van 2020 bevestigen de groeilocaties die werden waargenomen 
tijdens de inventarisaties van 2010 en 2015. Grote populaties groeien langs: 

 het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke hoofdzakelijk op de rechteroever tussen de Franse 
grens en de voetgangersbrug Adinkerke en tussen de voetgangersbrug Wulpen en 
Zeltebrug, 

 het Lokanaal vooral op de linkeroever zo’n 1500 m stroomop- en -afwaarts Millebrug, 
 de IJzer op de linkeroever 500 m stroomafwaarts Tervatebrug.  

Het aantal groeilocaties gevonden in 2020 is meestal gelijkaardig of zelfs hoger in vergelijking 
met de vroegere inventarisaties. Enkel langs het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke op de 
linkeroever in het traject tussen Zeltebrug en 3 km stroomopwaarts Zeltebrug worden er 
minder groeilocaties van gulden sleutelbloem waargenomen (Figuur 17).  

De digitalisatie van de bermkartering is lopend waardoor hiervan geen resultaten kunnen 
worden beschreven. 
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Figuur 17. Locatie van gulden sleutelbloem in 2010, 2015 en 2020 langs het Kanaal Nieuwpoort-
Duinkerke tussen de voetgangersbrug Wulpen en Zeltebrug. 
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3.4.5 Ecologische opvolging bermvegetaties Leopoldkanaal 

3.4.5.1 Doelstellingen 

Doelen van dit onderzoeksproject vormen (binnen de transportfunctie van de waterweg):  

 het opstellen van groenbeheerplan of natuurbeheerplan voor bermen/dijken en oevers  

 het nagaan indien doelvegetaties standhouden of ontwikkelen.  

Concrete vragen omvatten: 
 Welke vegetatietypes komen voor?  

 Welke beheermaatregelen zijn nodig om het huidig beheer te optimaliseren of bij te 
sturen? 

 Hoe evolueert het aandeel van de doelvegetaties op bermen, dijken of restgronden?  

De goedkeuring van Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om te maaien langs het 
Leopoldkanaal buiten de richtdata van het Bermbesluit loopt in 2021 af. In 2020 vraagt DVW 
aan het INBO om een voorstel van maaibeheer voor de bermen uit te werken. Dit voorstel kan 
worden voorgelegd aan het ANB om terug een goedkeuring aan te vragen om te maaien 
buiten de richtdata van het Bermbesluit. 

3.4.5.2 Stand van zaken 

Het advies met voorstel van maaibeheer voor de dijken langs het Leopoldkanaal is uitgewerkt. 
Na interne revisie kan het advies naar DVW worden doorgegeven. 

Deelonderzoeken Voorziene 

planning 2020 

Status Opm. 

Uitwerken voorstel van maaibeheer oktober – 

december 

Lopend  

3.4.5.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

3.5 WATERBEHEER & VEGETATIE-ONTWIKKELING 

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst vraagt DVW om de impact van wijzigingen in 
hydrologisch regime van de waterweg op de waterhuishouding en de vegetatieontwikkeling in 
de aangrenzende vallei in de tijd op te volgen en te evalueren. Het gaat hierbij zowel om 
studiewerk op basis van door derden verzamelde gegevens, als om zelf opgezette 
inventarisatie of monitoring, analyse en evaluatie.   
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3.5.1 Waterpeilverlaging van de Dender, regio Aalst: opvolging van vegetatie en 
hydrologie 

3.5.1.1 Doelstellingen 

Mogelijke effecten op het aangrenzende valleigebied van de ingrepen in de waterweg worden 
voor, tijdens en na de werken nagegaan en dit voor: 

 grondwaterafhankelijke of overstromingsgevoelige vegetatie; 
 het grondwaterregime. 

3.5.1.2 Stand van zaken 

De uitgangssituatie is reeds uitvoerig opgemeten en beschreven. De komende jaren wordt de 
verdere opvolging van de vegetatie en hydrologie in het valleigebied uitgevoerd. Jaarlijks 
worden grondwatergegevens in WATINA geïmporteerd en worden de grondwaterstanden 
vergeleken met de uitgangssituatie en referentiecondities van de daar aanwezige 
grondwaterafhankelijke vegetatie.  

 

Momenteel hebben we van de laatste jaren geen hydrologische data doorgekregen. Het 
hydrologisch meetnet zou ook niet meer volledig operationeel zijn. Er is met DVW afgesproken 
dat het INBO in 2021 input zal geven rond de te behouden, te herstellen of de te plaatsen 
peilbuizen. 
 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Importeren van hydrologische data in WATINAplus September – 
december 

Niet 
uitgevoerd  

(1) 
 

Analyse grondwaterstanden September – 
december 

Niet 
uitgevoerd 

(1) 

Opmerking bij tabel: 
(1): INBO kreeg geen hydrologische data door. 

3.5.1.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

3.5.2 Waterpeilverlaging van de Dender, regio Teralfene: opvolging van vegetatie 

en hydrologie 

3.5.2.1 Doelstellingen 

Mogelijke effecten op het aangrenzende valleigebied van de ingrepen in de waterweg worden 
voor, tijdens en na de werken nagegaan en dit voor: 
 grondwaterafhankelijke of overstromingsgevoelige vegetatie; 

 het grondwaterregime. 

3.5.2.2 Stand van zaken 

De uitgangssituatie is reeds uitvoerig opgemeten en beschreven. De komende jaren wordt de 
verdere opvolging van de vegetatie en hydrologie in het valleigebied uitgevoerd. Jaarlijks 
worden grondwatergegevens in WATINA geïmporteerd.  
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Momenteel hebben we van de laatste jaren geen hydrologische data doorgekregen. Het 
hydrologisch meetnet zou ook niet meer volledig operationeel zijn. Er is met DVW afgesproken 
dat het INBO in 2021 input zal geven rond de te behouden, te herstellen of de te plaatsen 
peilbuizen. 

Er kan pas gestart worden met de ecohydrologische opvolging na uitdieping van de Dender. 
We plannen een laatste update van de uitgangssituatie van de vegetatie voordat de uitdieping 
van de Dender wordt uitgevoerd.  

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Importeren van hydrologische data in WATINAplus 
 

September – 
december 

Niet 
uitgevoerd  

(1) 

Analyse grondwaterstanden September – 
december 

Niet 
uitgevoerd 

(1) 

Opmerking bij tabel: 
(1): INBO kreeg geen hydrologische data door. 

3.5.2.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

3.5.3 Opvolging vegetatie en grondwater Dendervallei stroomopwaarts 
Geraardsbergen in het kader van vernieuwing van de sluis en uitdieping 
Dender 

3.5.3.1 Doelstellingen 

Mogelijke effecten op het aangrenzende valleigebied van de ingrepen in de waterweg worden 
voor, tijdens en na de werken nagegaan en dit voor: 

 grondwaterafhankelijke of overstromingsgevoelige vegetatie; 

 het grondwaterregime. 

3.5.3.2 Stand van zaken 

Er is reeds een uitvoerige vegetatiekundige inventarisatie van het studiegebied gebeurd. Voor 
het plaatsen van piëzometers en de ecohydrologische opvolging werd een plan opgemaakt dat 
op het terrein verder is bijgesteld. DVW volgt de plaatsing van de piëzometers op dat door de 
Bodemkundige Dienst van België wordt uitgevoerd. 

Van zodra het hydrologisch meetnet operationeel is, kunnen de grondwaterstanden jaarlijks in 
WATINAplus worden gebracht en kunnen de grondwaterpeilen telkens worden vergeleken 
met de uitgangssituatie en referentiecondities van de daar aanwezige grondwaterafhankelijke 
vegetatie.  

De werken aan de stuw te Geraardsbergen zijn reeds opgestart maar liggen momenteel stil 
wegens het vernietigen van de bouwvergunning. Momenteel wordt een nieuwe 
vergunningsaanvraag voorbereid. Het is echter nog niet zeker of de Dender zal worden 
uitgediept. Dit wordt bekeken in de rapportering in kader van de overstromingsrichtlijn 
beheerplannen die nu worden opgemaakt. Enkel indien de Dender zal worden uitgediept, is 
een ecohydrologische opvolging in de vallei nodig. Voorlopig wordt dit onderzoeksitem on hold 
gezet. 
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3.5.3.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

3.6 NATUURINRICHTING 

Dit onderzoeksproject legt de focus op wetenschappelijke advisering en onderzoek gerelateerd 
aan natuurinrichting, -ontwikkeling en -herstel in (vallei)gebieden in eigendom of beheer van 
DVW. Er wordt wetenschappelijke ondersteuning geboden bij de voorbereiding, uitvoering of 
evaluatie van specifieke projecten in de verschillende districten.  

3.6.1 Kallemoeie 

Voor de Kallemoeie-Papelenvijver te Nazareth is een lange termijn monitoringplan natuur 
opgesteld voor de volledige duur van de exploitatiefase, zijnde 20 jaar. De Kallemoeie -
Papelenvijver wordt momenteel ingericht als monostortplaats voor baggerspecie. De berging 
van baggerspecie, de afwerking en de latere inrichting als natuurgebied volgens het 
herinrichtingsplan opgemaakt door Simoens et al. (2004) zal gefaseerd gebeuren.  

3.6.1.1 Doelstellingen 

Bedoeling van het monitoringplan is om na te gaan hoe de natuurwaarden op de site 
evolueren gedurende een periode van 20 jaar.  

Van het INBO wordt verwacht dat de monitoringsgegevens ingezameld door Natuurpunt 
systematisch bijgehouden en verwerkt worden. Voor de metingen die niet uitgevoerd worden 
door Natuurpunt wordt van het INBO verwacht dat zij acties ondernemen voor invulling van 
het monitoringplan. Er dient jaarlijks een stand van zaken gegeven te worden ten behoeve van 
de jaarlijkse rapportage m.b.t. de verkregen milieuvergunning. 

3.6.1.2 Stand van zaken 

In 2020 werden wintertellingen watervogels uitgevoerd binnen het onderzoeksitem 
Kallemoeie. 
 

Onderzoeksitem Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Wintervogeltellingen Januari – 
maart 

uitgevoerd  

3.6.1.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

3.7 AD HOC-OPDRACHTEN 

DVW ontving een aanvraag door derden voor begrazing met schapen en geiten langs de dijken 
van het Afleidingskanaal van de Leie tussen de stadskern van Deinze en Schipdonkbrug (Nevele 
(Deinze)). DVW vroeg het INBO om de mogelijkheid en locaties voor het graasbeheer na te 
gaan. Dit is uitgewerkt in het advies INBO.A.3886. 
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Op vraag van DVW begeleidt INBO de opdracht ‘Groenbeheerplannen voor het Kanaal Gent – 
Oostende, het Kanaal Plassendaele – Nieuwpoort en de Zuidervaart’ via deelname in de 
stuurgroep. Een laatste stuurgroep vond plaats eind januari 2020. Een laatste ontwerpversie 
met de inventarisatieresultaten en met beheervoorstellen is doorgemaild op 23 juni 2020. 
Tijdens de laatste stuurgroep en per mail werd INBO om advies gevraagd voor het traject 
tussen Gent en Brugge van het Kanaal Gent-Oostende. Op 9 oktober 2020 is dit advies 
(INBO.A.3937) doorgestuurd naar DVW. 

INBO nam deel aan de stuurgroep rond de opmaak van groenbeheerplannen voor waterwegen 
van De Vlaamse Waterweg nv (DVW) in district 5 en 6. Het betreft volgende waterwegen: 
Kanaal naar Charleroi, Zeekanaal Brussel-Schelde, Boven-Zenne, Netekanaal en Kanaal Leuven-
Dijle. Ontwerpversies van de groenbeheerplannen met de inventarisatieresu ltaten en met 
beheervoorstellen werden doorgemaild naar INBO op 23 oktober 2020. Op 30 november 2020 
is er feedback op deze ontwerpversies voor DVW-waterwegen van district 5 en 6 verstrekt 
(nota INBO.A.4076). 

Langs het Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze en Zeebrugge aan de waterzijde plant 
DVW om een zesjaarlijkse hakhoutbeheercyclus uit te voeren. Op het grondgebied van Damme 
ligt het Afleidingskanaal van de Leie in het Vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’. Bijgevolg is 
een voortoets wenselijk om na te gaan of er een betekenisvolle impact kan worden verwacht 
op fauna en flora. Op 23 oktober 2020 is de voortoets (INBO.A.4037) doorgegeven aan DVW.  

Eveneens langs het Afleidingskanaal van de Leie te Damme wordt de heraanleg van jaagpaden 
in twee trajecten voorbereid. Het projectgebied ligt in het Vogelrichtlijngebied 
‘Poldercomplex‘. Bijgevolg is een voortoets wenselijk om na te gaan of er een betekenisvolle 
impact kan worden verwacht op fauna en flora. Op 8 oktober 2020 is de voortoets 
(INBO.A.4035) doorgemaild naar DVW. 

3.8 OVERLEGVERGADERINGEN 

29/01/2020: stuurgroep ronde de opmaak van groenbeheerplannen voor het Kanaal Gent – 
Oostende, het Kanaal Plassendaele – Nieuwpoort en de Zuidervaart (Andy Van Kerckvoorde)  

05/03/2020: overlegvergadering met UGent ifv project sinusmaaibeheer (Sam Provoost, Bart 
Christiaens & Andy Van Kerckvoorde); 

15/09/2020: meeting partners project sinusmaaibeheer (Andy Van Kerckvoorde)  

3.9 DEELNAME AAN STUDIEDAGEN, CONGRESSEN EN 
CURSUSSEN 

30/03/2020: Workshop Diffuse bodemverontreiniging, OVAM (Suzanna Lettens) 

16/10/2020: Webinar PFAS, Minaraad (Suzanna Lettens) 

10/12/2020: Biodiversiteit of CO2-fabriek? Webinar over herstel en beheer van Beekdalvenen. 
Kennisnetwerk OBN (Suzanna Lettens) 
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Afleidingskanaal van de Leie te Damme. Advies van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek,  INBO.A.4037.  

Van Kerckvoorde A. & Van Uytvanck J. (2020). Advies over begrazing op de dijken van het 
Afleidingskanaal van de Leie tussen Deinze en Schipdonkbrug. Advies van het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.3886. 

3.11 RAPPORTEN EN PUBLICATIES 

In het thema vallei waren er in 2020 geen rapporten en publicaties. 

3.12 AANSLUITENDE EN ONDERSTEUNENDE PROJECTEN 

In het thema vallei waren er in 2020 geen aansluitende of ondersteunende projecten. 
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4 ALGEMENE COÖRDINATIE 

4.1 VERSLAGEN 

In maart 2020 is het ontwerp jaarverslag 2019 en ontwerp financieel  verslag 2019 bezorgd aan 
DVW. Het ontwerp jaarverslag 2019 en ontwerp financieel  verslag 2019 zijn besproken op het 
managementoverleggroep en zijn voorgelegd op de Raad van Bestuur van DVW. De definitieve 
versie met verwerking van de opmerkingen van DVW is bezorgd in oktober 2020. 

 Van Kerckvoorde A. (redactie) (2020). Jaarverslag 2019. In het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen De Vlaamse Waterweg nv en het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek inzake ecologische advisering en ecologisch onderzoek. 
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (36). Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.18834486. 

 Van Kerckvoorde A. (redactie) (2020). Jaarverslag 2019: projectfiches van de 
onderzoeksitems. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen De Vlaamse 
Waterweg nv en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek inzake ecologische advisering 
en ecologisch onderzoek. Intern rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

 Van Kerckvoorde A. (2020). Financieel verslag 2019. In het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen De Vlaamse Waterweg nv en het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek inzake ecologische advisering en ecologisch onderzoek. Intern 
rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel. 

In september 2019 is het tussentijds verslag van de activiteiten voor de periode januari -juni 
2019 overgemaakt aan DVW. Eind 2020 is de definitieve versie met verwerking van de 
opmerkingen van DVW afgerond. 

 Van Kerckvoorde A. (redactie) (2020). Tussentijds verslag 2020. In het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen De Vlaamse Waterweg nv en het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek inzake ecologische advisering en ecologisch onderzoek. Interne 
rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

4.2 MANAGEMENTOVERLEGGROEP DVW-INBO 

De managementoverleggroep DVW-INBO is een keer samengekomen in 2020 waarbij volgende 
zaken werden besproken: 

 voorstelling ontwerp jaarverslag 2019, 
 voorstelling ontwerp financieel verslag 2019, 

 voorstelling van klimaatgerelateerd onderzoek op INBO. 

23/07/2020: DVW: Chris Danckaerts, Krista Maes, Jeroen Van Waeyenberge; INBO: Maurice 
Hoffmann, Daniel De Charleroy, Andy Van Kerckvoorde.  
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4.3 OVERLEGGROEP DVW-INBO 

De overleggroep DVW-INBO kwam 2 keer samen in 2020. Tijdens de overlegmomenten 
werden vooral volgende zaken besproken: 
 stand van zaken onderzoeksitems, 
 planning 2020 en impact coronamaatregelen,  

 meerjarenprogramma 2021-2025,  

 ontwerp verslagen. 

 
21/04/2020: DVW: Jeroen Van Waeyenberge, Sofie Derous, Piet Thys, Joke Verstraelen; INBO: 
Daniel De Charleroy, Andy Van Kerckvoorde, Gunther Van Ryckegem, David Buysse, Suzanna 
Lettens, An Vanden Broeck, Sophie Vermeersch 

13/11/2020: DVW: Jeroen Van Waeyenberge, Piet Thys, Stefaan Hermans; INBO: Daniel De 
Charleroy, Andy Van Kerckvoorde, Gunther Van Ryckegem, Johan Coeck, Suzanna Lettens. 
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5 PERSONEEL 

Coördinatie vanuit DVW: 

Jeroen Van Waeyenberge, Afdeling Regio West (algemene coördinatie SWO)  
Bart De Heyder, Afdeling Regio West (thema vallei)  
Sofie Derous, Afdeling Regio West (thema vismigratie)  (tot augustus 2020) 
Nathalie Devaere, Afdeling Regio West (thema vallei)  
Vera De Vlieger, Afdeling Regio West (thema vallei, thema vismigratie)  
Thierry Gaethofs, Afdeling Regio West (thema vismigratie)  (tot augustus 2020) 
Stefaan Hermans, Afdeling Regio West (thema vismigratie)  
Piet Thys, Afdeling Regio Centraal (thema vismigratie, thema vallei, thema waterweg) 
Patrick Van Bockstal, Afdeling Regio Centraal (thema vallei, thema waterweg)  
Valerie Vandeurzen, Afdeling Regio Oost (thema vallei , thema waterweg) 
Lien Vanhoutte, Afdeling Regio West (thema vallei)  
Jeroen Verbelen, Afdeling Regio West (thema vallei) 
Joke Verstraelen, Afdeling Regio Oost (thema waterweg)  
 
Coördinatie vanuit INBO: 

Daniel De Charleroy, onderzoeksmanager (algemene coördinatie SWO)  
Andy Van Kerckvoorde, wetenschappelijk attaché (algemene coördinatie SWO)  
Johan Coeck, wetenschappelijk attaché (thema vismigratie) 
Suzanna Lettens, wetenschappelijk attaché (thema vallei)  
Gunther Van Ryckegem, wetenschappelijk attaché (thema vallei, thema waterweg)  
 

Inbreng INBO-personeel: 

Olja Bezdenjesnji, technicus (thema waterweg) 
Jan Breine, wetenschappelijk attaché (thema waterweg) 
Dimitri Buerms, technicus (thema waterweg) 
David Buysse, wetenschappelijk attaché (thema vismigratie)  
Ann Capieau, deskundige (thema vallei) 
Bart Christiaens, deskundige (thema vallei, thema waterweg)  
Johan Coeck, wetenschappelijk attaché (thema vismigratie)  
Lode de Beck, wetenschappelijk attaché (thema vallei)  
Joram De Beukelaer, technicus (thema waterweg) 
Adinda De Bruyn, technicus (thema waterweg) 
Kris Decleer, wetenschappelijk attaché (thema vallei)  
Wim De Clercq, deskundige (thema waterweg, thema vismigratie)  
Luc De Geest, deskundige (thema vallei, thema waterweg) 
Nicole De Groof, deskundige (thema waterweg) 
Arthur De Haeck, deskundige (thema vallei) 
Nico De Maerteleire, technicus (thema vismigratie) 
Franky Dens, arbeider (thema waterweg) 
Luc Denys, wetenschappelijk attaché (thema vallei)  
Nico De Regge, deskundige (thema waterweg) 
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Koen Devos, wetenschappelijk attaché (thema vallei)  
Bruno De Vos, wetenschappelijk attaché (thema vallei)  
Marc Dewit, arbeider (thema waterweg) 
Ruben Elsen, deskundige (thema waterweg) 
Joris Everaert, wetenschappelijk attaché (thema waterweg) 
Linde Galle, deskundige (thema waterweg) 
Emilie Gelaude, deskundige (thema vismigratie) 
Gerrit Genouw, wetenschappelijk attaché (thema vallei) 
Ralf Gyselings, wetenschappelijk attaché (thema waterweg)  
Merlijn Joqué, wetenschappelijk attaché (thema waterweg)  
Isabel Lambeens, deskundige (thema waterweg)  
Suzanna Lettens, wetenschappelijk attaché (thema vallei)  
Jo Loos, wetenschappelijk attaché (thema vallei) 
Yves Maes, technicus (thema waterweg) 
Sabrina Neyrinck , deskundige (thema waterweg) 
Jo Packet, deskundige (thema vallei) 
Liesbeth Papeleu, deskundige (thema vallei)  
Mathieu Pieters, deskundige (thema vallei)  
Sebastien Pieters, technicus (thema vismigratie) 
Sam Provoost, wetenschappelijk attaché (thema vallei)  
Maud Raman, wetenschappelijk attaché (thema vallei)  
Vincent Smeekens, deskundige (thema vismigratie)  
Jan Soors, deskundige (thema waterweg) 
Charlotte Steendam, wetenschappelijke attaché (thema vismigratie) 
Thomas Terrie, deskundige (thema waterweg) 
Marijke Thoonen, wetenschappelijk attaché (thema vallei, thema waterweg)  
Alexander Van Braeckel, wetenschappelijk attaché (thema waterweg)  
Frank Van de Meutter, wetenschappelijk attaché (thema waterweg) 
Erika Van den Bergh, wetenschappelijk attaché (thema waterweg)  
An Vanden Broeck, wetenschappelijk attaché (thema waterweg)  
Bart Vandevoorde, wetenschappelijk attaché (thema vallei, thema waterweg)  
Wouter Van Gompel, technicus (thema vallei) 
Andy Van Kerckvoorde, wetenschappelijk attaché (thema vallei, thema waterweg)  
Frederic Van Lierop, technicus (thema vallei, thema waterweg)  
Joost Vanoverbeke, wetenschappelijk attaché (thema waterweg)  
Gunther Van Ryckegem, wetenschappelijk attaché (thema vallei, thema waterweg) 
Jan Van Uytvanck, wetenschappelijk attaché (thema vallei, thema waterweg)  
Edward Vercruysse, technicus (thema vallei, thema waterweg)  
Athanaska Verhelst, deskundige (thema vallei)  
Sophie Vermeersch, wetenschappelijke attaché (thema vismigratie, thema waterweg) 
Koen Vervaet, deskundige (thema vallei) 
Lieve Vriens, wetenschappelijk attaché (thema vallei)  
Koen Willems, technicus (thema vallei) 


