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Aanleiding 

In het Vlaams regeerakkoord van 9 juni 2009 was het Seine-Scheldeproject als een prioritair 

project voor de waterwegen opgenomen. Het project Seine-Schelde wil het Vlaamse 

waterwegennet verbinden met het waterwegennetwerk van het bekken van de Seine 

(Frankrijk). De Leie wordt hierbij uitgebouwd tot een Europese hoofdvaaras voor schepen tot 

4.500 ton. 

Er is tussen 2002 en 2005 een geïntegreerd strategisch plan opgemaakt waarbij ook 

aandacht gaat naar het herstel van milieu- en landschapswaarden die de afgelopen decennia 

verloren zijn gegaan bij het ombouwen van de Leie van een meanderende rivier tot een recht 

kanaal. Op 17 december 2010 besliste de Vlaamse Regering1 om in totaal 500 ha 

'watergebonden terrestrisch natuur' te ontwikkelen, vooral in de van nature laaggelegen 

gebieden langs de loop van de Oude Leie. De oppervlaktedoelen zijn verdeeld over tien 

projectgebieden.  

Op basis van de conclusies van de landbouweffectenrapporten en bijkomend onderzoek werd 

de oorspronkelijke  doelstelling om 500 ha terrestrische natuur te realiseren verminderd naar 

300 ha2.  

Vraag 

Om op objectieve wijze te kunnen oordelen welke van de 10 gebieden of delen ervan zeker 

dienen behouden te worden voor rivierherstel heeft het Agentschap voor Natuur en Bos 

volgende vragen:  

1. Is de ecologische visie zoals beschreven in de studie ‘Verkennende ecologische 

gebiedsvisie voor de vallei van de Gouden Leie’ opgemaakt door het INBO nog up-to-

date? M.a.w. geeft deze visie de gewenste invulling en kan deze als basis gebruikt 

worden voor natuurontwikkelingsscenario’s of is er een meer recente visie?  

2. Waar valt de grootste ecologische winst te boeken? Welke gebieden zijn het meest 

geschikt om de beoogde natuurdoeltypen vanuit het plan-MER Seine-Schelde te behalen? 

3. Hoe klein mag een bepaald gebied zijn opdat het nog steeds hydrologisch geïsoleerd kan 

worden? Als randvoorwaarde wordt gesteld dat er bij vernatting geen effect mag zijn op 

de omliggende landbouw.  

Toelichting 

1 Achtergrondinformatie – ecologische visie   

1.1 Situering  

Het project Rivierherstel Leie omvat het valleigebied van de Leie tussen Wervik en Deinze. 

De Leie stroomt hier door volgende gemeenten: Wervik, Menen, Wevelgem, Kortrijk, Kuurne, 

Harelbeke, Waregem, Wielsbeke, Zulte, Dentergem en Deinze. De Leie behoort tot het 

Leiebekken dat op haar beurt tot het stroomgebieddistrict van de Schelde behoort. Om het 

project uit te voeren, werden door de Vlaamse Regering 10 gebieden vastgelegd (zie figuur 

1). 

                                                

1   Beslissing van de Vlaamse Regering (VR20101712 DOC.1285TER) van 17 december 2010 betreffende de plan-MER 

en de voorstelling van het project Seine-Schelde. 

2 Mededeling van de Vlaamse Regering op 19/12/2014, VR 2014 1912 MED.0447BIS 
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Figuur 1: Overzichtskaart met aanduiding van de deelgebieden 
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1.2 Beschrijving projectgebied 

Door de rechttrekking van de Leie zijn alle structuurkenmerken van een echte rivier – zoals 

meandering en holle oevers- verloren gegaan. De waterweg kan beschouwd worden als een 

kanaal. De oevers zijn veelal verstevigd en hebben geringe natuurwaarden. Daar waar 

betonnen platen zijn weggespoeld, ontstaan steilranden. Plaatselijk zijn vooroevers 

aangelegd. De meanderoevers zijn vaak weinig ontwikkeld en sterk verruigd. Het 

stroomgebied van de gekanaliseerde Leie situeert zich tussen Wervik en Deinze. 

Het vroegere aaneengesloten meersengebied is sterk versnipperd en een 

overstromingsdynamiek is vrijwel onbestaande. Door ophogingen, bebouwing en industrie 

bleef binnen de Leievallei slechts de helft van het oorspronkelijk alluviaal gebied bewaard. 

Ook van de oorspronkelijke en diverse hoge natuurwaarden is weinig overgebleven. 

Graslanden maken nog wel een groot deel uit van het valleigebied maar het grootste deel is 

ecologisch gedegradeerd door intensief landbouwgebruik. Moeras komt vooral voor in 

verlande of halfgedempte meanders, of op slibstorten. Alluviaal bos komt vooral voor op 

baggerstorten of als ondergroei van populier. Enkel op de veengrond in de vallei van de 

Zeverenbeek (buiten het projectgebied) komt zeer waardevol mesotroof elzenbroekbos voor. 

Het bos van Ooigem is het enige oud-bosrelict in het projectgebied.  

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de historiek van het gebied wordt verwezen 

naar Verboven et al. (2008b).  

1.3 Doelstellingen Rivierherstel  

Het project Rivierherstel Leie wil zo veel mogelijk de verloren gegane milieu- en 

landschapswaarden herstellen door structuren en processen die bijdragen tot een dynamisch 

evenwicht in het riviersysteem te versterken. Hiertoe werden volgende doelstellingen3 met 

betrekking tot systemen, habitats en soorten geformuleerd:  

 Goede waterkwaliteit (goed-maximaal ecologisch potentieel). 

 Waar mogelijk ruimte creëren binnen de gestelde randvoorwaarden voor herstel van 
natuurlijke dynamische fysische, chemische en ecologische processen. 

 Herstel van biodiversiteit op verschillende schaalniveaus. Herstel en/of ontwikkeling van 

een diversiteit aan habitats met goede habitatkwaliteit en duurzaam voorkomen van 
bijhorende levensgemeenschappen mits blijvende drukken. 

 Natuurgebieden creëren van voldoende omvang met aandacht voor verbinding en 
samenhang tussen de verschillende deelgebieden (herstel van connectiviteit). 

 Duurzaam beheer. 

Voor de oplijsting van specifieke streefdoelen, aandachtsoorten en aandachthabitats wordt 
verwezen naar Verboven (2008a en 2008b). Waar deze doelstellingen gerealiseerd zullen 
worden is nog niet ruimtelijk vastgelegd. Dit hangt af van de noodzakelijke 
herstelmaatregelen en dient te worden afgestemd op visies van andere sectoren zoals 
ruimtelijke planning, landbouw, recreatie en beroepsvaart.  
 

1.4 Relatie ecologische visie - ruimtelijke visie  

Om te komen tot een mogelijke invulling van waar welke doelstellingen gerealiseerd kunnen 

worden zijn reeds heel wat studies gevoerd: 

 In opdracht van de provincie West-Vlaanderen en samen met de betrokken gemeenten 

werd een geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei uitgewerkt (Leiedal, 2005). 

 De wenselijkheid en de mogelijkheden voor het luik Rivierherstel Leie werden verder 

onderzocht in de periode 2002-2005. Als resultaat daarvan werd een geïntegreerd 

strategisch plan opgemaakt (Belconsulting N.V., 2005).  

                                                
3  afgestemd op het nationaal en internationaal beleidskader 



 

www.inbo.be INBO.A.3267 5 

 In het plan-MER Seine-Schelde zijn de milieueffecten van het geïntegreerd strategisch 

project beoordeeld (Ecorem 2008). 

 In een verkennende ecologische gebiedsvisie worden de prioriteiten voor natuur 

aangeduid en worden mogelijkheden voor natuur aan een aantal randvoorwaarden 

afgetoetst (Verboven et al., 2008a en 2008b). 

 In een landschapsstudie (Ecorem 2007) is de visie uit het geïntegreerd strategisch plan 

over het ontwikkelen van de Leie als blauw-groene as, ruggengraat en 

identiteitsbepalende factor voor de streek verder uitgewerkt i.f.v. de invulling van 

concrete deelprojecten. 

 In een ecohydrologische studie is per deelgebied nagegaan welke oppervlaktes in 

aanmerking komen voor bepaalde ecotooptypen van watergebonden terrestrische natuur 

(Ecorem 2008). 

 Het beoordelingskader voor Rivierherstel Leie biedt een referentiekader voor de 

ecologische opvolging van inrichtingsmaatregelen genomen in het kader van 

Rivierherstel Leie (Raman 2010). 

 De Vlaamse Landmaatschappij heeft een landbouwstudie uitgevoerd waarin een 

landbouwgevoeligheidsgevoeligheidsanalyse is uitgevoerd (Ghyselinck & Goethals, 

2014). 

De veelheid aan studies of visies (met dan nog verschillende scenario’s) schept 

onduidelijkheid over wat nu het referentiekader is voor het leggen van prioriteiten. In dit 

geval: voor het aanduiden van gebieden waar prioritair natuur behouden of hersteld dient te 

worden. Daarom lijkt het ons nuttig te verduidelijken hoe bovenstaande studies met elkaar 

in verband staan of elkaar aanvullen.  

De geïntegreerde gebiedsvisie van Leiedal vormde samen met het ‘strategisch beleidsplan 

toerisme en recreatie voor de Leiestreek’, een startnota, inventarisaties en bijkomend 

onderzoek in werkgroepen de basis voor het ‘geïntegreerd strategisch plan’. Het betreft een 

geïntegreerde visie voor de Leie en haar oeversystemen ten aanzien van waterbeheer, 

natuurontwikkeling, recreatie en de ruimtelijke behoeften inzake wonen en werken. De 

verschillende maatschappelijke invalshoeken zijn op de best mogelijke manier geïntegreerd. 

In het plan is de visie vertaald naar 3 ruimtelijke hoofdconcepten. Deze concepten vormen 

op grote schaal de sturende principes voor de verdere ruimtelijke uitwerking van de 

Leievallei. De concepten en de randvoorwaarden van de technische uitwerking worden 

beschreven in deel 4 van het strategisch plan. Het gedeelte natuurontwikkeling gaat over 

inrichtingsprincipes als verbreding van de waterweg, aankoppeling meanders, aanpassing 

van dijklichamen, ecologisch herstel van beekvalleien van zijwaterlopen… In het plan-MER 

wordt afgetoetst welke inrichtingsprincipes in welke deelgebieden haalbaar zijn en waar ze 

de beste persperctieven bieden.  

De verkennende ecologische gebiedsvisie vormt de insteek voor het realiseren van de functie 

‘natuur’ in bovenstaande globale visie. De studie reikt o.a. een kartering aan van 

‘natuurpotenties’, hoofdzakelijk afgeleid op basis van het voorkomen van relictvegetaties 

gecombineerd met historische gegevens. Op basis hiervan werden 

natuurontwikkelingsscenario’s voorgesteld. Hoewel de ecologische gebiedsvisie bij het 

opstellen van deze natuurontwikkelingsscenario’s rekening houdt met de abiotische 

randvoorwaarden, was een meer gedetailleerd ecohydrologisch onderzoek nodig. Wat de 

hydrologische randvoorwaarden voor de concrete realisatie van vochtige tot natte habitats 

zijn en hoe deze randvoorwaarden in praktijk gerealiseerd kunnen worden (peilregeling, 

dempen grachten enz.) vormen het onderwerp van deze studie. Het resultaat is een 

kaartlaag op het niveau van de deelgebieden, die aangeeft in welke mate vernatting mogelijk 

is. Hoe die natuur eruit kan zien, dus het streefbeeld, is uitgebreider terug te vinden in de 

ecologische gebiedsvisie en in het beoordelingskader (Raman 2010). De landschapsstudie 
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interageert met de ecohydrologische studie voor de landschappelijke inkleding van 

(constructies voor) het aankoppelen van meanders aan de gekanaliseerde Leie. Verder wordt 

ook de wenselijkheid van opgaand groen of van open zichten hierin besproken. De 

landbouwstudie omvat tien landbouweffectenrapporten waarin de effecten van 

grondonttrekking en mogelijke remediërende maatregelen op sector- en bedrijfsniveau 

bepaald zijn. Zo heeft men zicht op welke percelen essentieel zijn voor de leefbaarheid van 

een landbouwbedrijf en vanuit dit oogpunt beter uit zones voor natuurfunctie geweerd 

worden. 

Voortvloeiend uit bovenstaande kan men stellen dat de verkennende ecologische 

gebiedsvisie en meer bepaald de uitgewerkte fiches per deelgebied (Verboven et al., 2008a) 

samen met het beoordelingskader (Raman 2010) en de ecohydrologische studie (Ecorem 

2008) als basis dienen om prioriteiten wat betreft natuur te bepalen. 

 

2 Waar valt de grootste ecologische winst te 

boeken? 

2.1 Selectie van locaties rekening houdend met de 
doelstellingen van Rivierherstel Leie 

Een vermindering van de oppervlaktedoelstelling (van 500 naar 300 ha) mag geen afbreuk 

doen aan de doelstellingen van het project (zie punt 1.3). De gebieden moeten zo gekozen 

worden dat er ruimte is voor natuurlijke dynamische, fysische, chemische en ecologische 

processen. Hiervoor moeten de gebieden van voldoende omvang zijn en is er connectiviteit 

tussen de verschillende deelgebieden nodig. Tevens wil men een diversiteit aan habitats met 

goede habitatkwaliteit bekomen en het duurzaam voorkomen van bijhorende 

levensgemeenschappen. Het komt er dus op neer bestaande natuurwaarden te behouden, uit 

te breiden en met elkaar te verbinden. 

2.1.1 Ruimte voor overstromingen 

Momenteel doen zich geen overstromingen voor vanuit de Leie of haar zijwaterlopen. Dit 

heeft ondermeer te maken met de verdiepte ligging van de Leie, ophogingen in het 

valleigebied en de stuwen die een constant waterniveau verzorgen. Wel kan er op 

verschillende plaatsen lokaal regenwater stagneren. 

Overstromingen in het valleigebied kunnen op beperkte wijze gerealiseerd worden door: 

ophouden van water in enkele meanders die nog fungeren als mondingsgebied voor een 

waterloop, door zijbeken op te stuwen, te verondiepen of kruidruiming te beperken of 

drainerende grachten te dempen. Ophogingen in het aangrenzend valleigedeelte en een 

slechte waterkwaliteit van het beekwater zijn hierbij beperkende factoren. In eerste instantie 

dient bij een slechte waterkwaliteit eerst vernat te worden door een tijdelijke verhoging van 

de grondwaterstand. In een latere fase kunnen overstromingen nog altijd mogelijk worden 

gemaakt. 

Volgende zones zijn volgens de ecohydrologische studie (Ecorem 2008) voor een beperkte 

oppervlakte overstroombaar: 

 Paters Mote: overstroombaar vanuit Markebeek 

 Ooigem: overstroombaar vanuit de Paddebeek 

 Oeselgem: overstroombaar vanuit de Mandel 

 Neerhoek: overstroombaar vanuit de Zaubeek 

 Heuvelhoek: overstroombaar vanuit de Aalbeek 
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2.1.2 Gebieden van voldoende omvang 

In voorgaand studiewerk werden reeds contouren vastgelegd voor de realisatie van de 500 

ha natte natuur. Deze zijn aangeduid in figuur 1.  

Het betreft 10 deelgebieden op vrij grote afstand van elkaar. In de mate van het mogelijke 

worden de eenheden met natte natuur best zo groot mogelijk gemaakt. Soortenrijkdom en 

habitatdiversiteit zijn immers direct gerelateerd aan de oppervlakte van natuurgebieden. 

Kleine habitatfragmenten hebben een verkleinde oppervlakte/omtrekverhouding en grotere 

randlengte dan grotere eenheden, waardoor deze meer gevoelig zijn voor verstoring vanuit 

het omliggende landschap. Fragmentatie vermindert de omvang en de kwaliteit van de 

habitatvlekken. Dit heeft gevolgen voor de duurzaamheid van populaties binnen die 

habitatfragmenten. Verhoogde isolatie leidt tot een afname van abundantie van individuele 

soorten gevolgd door lokale, regionale en uiteindelijke globale extinctie. Landschappelijke 

samenhang ontbreekt. Door versnippering is er minder ruimte voor soortenrijke 

gemeenschappen. Fragmentatie is één van de significante oorzaken van een dalende 

biodiversiteit (Adriaens et al., 2007). 

2.1.3 Connectiviteit tussen de verschillende deelgebieden 

Om terug een landschappelijke eenheid te creëren en dispersie, migratie en genetische 

uitwisseling mogelijk te maken is het wenselijk dat de huidige natuurgebieden en de te 

realiseren natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. 

De te realiseren habitats in de Leievallei hebben een beperkte oppervlakte. Door deze natte 

zones zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en te zorgen voor samenhang tussen deze 

gebieden, wordt de gezamenlijke draagkracht vergroot. Dit is vooral belangrijk voor soorten 

met een beperkte actieradius (Bureau Waardenburg BV 2008). 

 

Figuur 2: Voorbeeld van een natte verbinding (basiskaart: Leie stroomafwaarts St-Baafs-Vijve scenario 

1, (Verboven et al., 2008b) 
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De Leie zelf, oeverzones en langsliggende bermen kunnen als een corridorverbinding 

beschouwd worden. Een nat en langsliggend droog lint vindt via stapstenen aansluiting met 

de potentiële zones voor rivierherstel (sleutel- of leefgebieden4). Zo kunnen oeverzones met 

riet- en moerasvegetatie in de gekanaliseerde waterloop aansluiten op grotere rietmoerassen 

in de Leievallei (in het meersengebied of ter hoogte van de oude meanders) die nu in zeer 

beperkte mate aanwezig zijn, maar gerealiseerd kunnen worden binnen het kader van 

toekomstige natuurinrichtingsprojecten in de Leievallei. 

Aangezien natuurverbindingen best niet alleen gerealiseerd worden op basis van een 

typebiotoop, maar ook op basis van habitatvereisten van soorten die deze verbinding moeten 

gebruiken, is het nuttig om per type natuurverbinding een gidssoort te selecteren naar 

analogie van Haskoning (2005). De gidssoort is een herkenbare aandachtsoort met een zo 

groot mogelijke ‘paraplufunctie’. Dat wil zeggen dat nog andere soorten gebruik maken van 

dezelfde habitateisen in de corridor. In functie van deze gidssoort kunnen concrete 

verantwoorde inrichtings- en beheermaatregelen voorgesteld worden. Maatregelen gunstig 

voor deze gidssoort, zullen tevens andere soorten positief beïnvloeden. Op basis van de 

habitateisen en de eisen die de gidssoorten stellen aan een verbinding worden in Raman & 

Verhaeghe (2011) eco-modellen voorgesteld toepasbaar in en langs de gekanaliseerde Leie 

(zie ook figuur 3). Voor meer informatie wordt verwezen naar Raman & Verhaeghe (2011). 

2.1.4 Diversiteit aan habitats met goede habitatkwaliteit bekomen en 

het duurzaam voorkomen van bijhorende 
levensgemeenschappen 

In de waterloop (oevers, vooroevers, meanders) en het valleigebied is herstel van 

watergebonden terrestrische natuur mogelijk. Dit kan variëren van grondwaterafhankelijke 

graslanden tot natte ruigtes, moerassen en alluviale bossen.  

Wetlands zijn bijzonder soortenrijk. In het landschap spelen ze een cruciale rol in het behoud 

van tal van specifieke dier- en plantengroepen die zich hebben aangepast aan (tijdelijk) 

waterverzadigde bodemomstandigheden. Naast een belangrijke biodiversiteits-

ondersteundende functie vervullen de wetlands in valleisystemen tevens tal van 

ecosysteemdiensten (overstromingsgebieden, recreatie,…). De normaal hoge biodiversiteit 

van natuurlijke wetlands komt tot stand door de landschappelijke heterogeniteit in ruimte en 

tijd. In overstroomde valleigebieden zijn sterke ruimtelijke gradiënten aanwezig zowel voor 

                                                
4
 Naar Adriaens et al., 2007 

Corridor: verbindingselement tussen 2 kleine landschapselementen; ook algemeen, route(weg) die de 

verplaatsing van individuen of soorten toelaat van één gebied naar een ander. Meestal in grote lijnen 

parallel aan de rechte lijn tussen twee habitatplekken 

Leefgebied: ruimtelijk gedefinieerde plek waar habitat van een soort gerealiseerd is. Een ecotoop kan 

samenvallen met een leefgebied, een leefgebied kan samenvallen met een mozaïek van ecotopen of kan 

afgrensbaar zijn binnen één ecotoop. 

Ecotoop: Ecotopen zijn ruimtelijk te begrenzen ecologische eenheden, waarvan de samenstelling en 

ontwikkeling worden bepaald door abiotische, biotische en antropogene condities ter plaatse. Een ecotoop 

is een herkenbare, min of meer homogene landschappelijke eenheid.  

Stapsteen: vlakvormig ecotoop dat de dispersiestroom tussen habitatplekken bevordert maar zelf 

ongeschikt is als habitat en niet met een habitatplek verbonden is. Een stapsteen functioneert dus alleen 

voor actief bewegende soorten, of voor planten die via dieren worden verspreid. 

Sleutelgebied: gebied met relatief grote populatie die levensvatbaar is door uitwisseling in een 

metapopulatieverband (één immigrant per generatie). In sleutelgebieden is er netto meestal een 

dispersiestroom naar andere delen van het ecologisch netwerk. 
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Figuur 3: Ecomodellen van toepassing op de Leie (Raman & Verhaeghe 2011). 
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substraat, temperatuur als vocht. Door de periodische verstoringen (overstroming, afzetting) 

van de overstromingsvlakte wordt het mogelijk dat diverse soortensamenstellingen zij aan zij 

kunnen ontstaan, de ene aangepast aan een gestabiliseerd milieu, de andere aan een milieu 

met een instabiel karakter. De snelheid en het verloop van ecologische processen zoals 

productiviteit en ecologische successie is afhankelijk van de ruimtelijke gradiënten en 

patronen die door de rivier gevormd worden (Johnson, 2002). 

De te realiseren natte natuur in het valleigebied kan geconcretiseerd worden als een waaier 

van mogelijk te realiseren habitats, elk gekoppeld aan specifieke standplaatscondities. Alsook 

kunnen aandachtsoorten per habitat geformuleerd worden. In Raman 2010 werd een 

voorstel uitgewerkt rekening houdend met doelstellingen geformuleerd vanuit het beleid, 

gebiedsspecifieke kennis en reeds gekende randvoorwaarden. Aandachthabitats en 

aandachtsoorten zoals geformuleerd in Raman (2010) worden weergegeven in bijlage 1. 

Het ruimtelijk vastleggen van habitats en soorten zal per deelgebied verder moeten worden 

uitgewerkt. Bijkomende informatie inzake nutriënten aanwezig in de bodem, topografie, 

hydrologie en zaadbronnen van doelsoorten in de omgeving is nodig voor de opmaak van 

meer verfijnde inrichtingsvoorstellen. Dit kan dan verder worden afgetoetst aan andere 

randvoorwaarden zoals het belang voor de landbouw, eigendomssituaties en aanwezige 

infrastructuur. 

Voor de verschillende habitats wordt gestreefd naar een maximalisatie van de oppervlakte 

van dit habitat, rekening houdend met variatie aan vegetatiestructuur en landschappelijke 

structuurelementen. Lokale variatie in (tijdelijk) abiotische omstandigheden (overstroming, 

vochtigheid, zuurtegraad, bodemsamenstelling, kwel, reliëf en microreliëf, …) en biotische 

invloeden (ander beheer, successie, …) bieden kansen voor andere fauna en flora (De Cock 

et al., 2008). Voor verschillende faunalementen specifiek voor het valleigebied is deze 

variatie noodzakelijk. Zo heeft de blauwborst een voorkeur voor iets verruigde rietvelden, 

rietsloten en gevarieerde moerassen. De blauwborst maakt zijn nest in dichte vegetaties op 

of net boven de bodem, of in diepe ondiepe holtes langs de oevers. Het voedsel wordt op de 

bodem gezocht in open plekken (bv. modderstroken) of in lage begroeiing. Daarnaast zijn 

ook verspreide struiken essentieel, omdat die gebruikt worden als zangpost (Adriaens et al., 

2008; Cramp 1988). In het lager gelegen meersengebied dient het landschap zoveel 

mogelijk open gehouden te worden. De dichtheid van hogere structuurelementen kan 

verhoogd worden aansluitend bij hoger gelegen koutergronden. Bij het streven naar 

structuurvariatie wordt tevens rekening gehouden met praktische randvoorwaarden gesteld 

door de beheerder (Raman 2010). 

2.2 Prioritering van natte natuurontwikkeling 

Zonder een aanduiding te geven van waar welk habitat moet gerealiseerd worden – dit is 

voorwerp van verder studiewerk- wensen we vooral de klemtoon te leggen op zones waar 

vernatting mogelijk is. 

Gezien de vele randvoorwaarden waarmee moet rekening gehouden worden bij de 

natuurinrichting in kader van Rivierherstel Leie is de realisatie van schrale tot matig 

voedselrijke vochtige tot natte omstandigheden geen makkelijke opdracht. In zones waarin 

de grondwaterhuishouding nu reeds gunstig is en de nutriëntenlading eerder beperkt, zal de 

slaagkans voor deze opdracht het grootst zijn. Op basis van verschillende kaarten en 

achtergrondinformatie (zie verder) is een prioritering in kaart gebracht (Bijlage 2).  

Binnen de eerdere afgebakende 500 ha die voor natte natuur in aanmerking kwam wordt de 

mogelijkheid om natte natuur te realiseren ingeschat met aanduiding  

 lage potentie voor vernatting; 

 matige potentie voor vernatting; 

 hoge potentie voor vernatting. 

De kaartlaag is gebaseerd op informatie die per deelgebied is opgegeven in: 
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 Tabel 33 van de gebiedsvisie (Verboven et al., 2008b). In deze tabel wordt binnen 

elk deelgebied aangegeven welke natuurontwikkeling in het alluviaal gebied de 

grootste potentie heeft en waar de grootste prioriteit naar toe gaat. 

 De fiches van de ecologische gebiedsvisie (Verboven et al., 2008a). 

 De fiches van de ecohydrologische studie (Ecorem 2008). 

Alsook is de kaartlaag gebaseerd op een GIS-analyse gebruik makend van volgende 

kaartlagen: 

Potentie voor vernatten 

 Kaartlaag die de mogelijkheden voor vernatting weergeeft afkomstig uit de 

ecohydrologische studie (Ecorem 2008). 

Ruwe inschatting van de nutriëntenlading per perceel 

 Landbouwgebruikspercelen 2013 (Agentschap voor Landbouw en Visserij, 2014).  

 Vegetatierelicten: weergave van de relicten van de natuurlijke vegetatietypen die in 

het studiegebied voorkwamen of nog voorkomen (Verboven et al. 2008b). 

Actuele situatie 

 Biologische waarderingskaart: evaluatie en vegetatie-eenheden (De Saeger et al., 

2014). 

 Gebieden van het VEN en het IVON (GEN/GENO/NVWG) (GDI-Vlaanderen 2013). 

Scenario’s voor ontwikkeling van natte natuur 

 POTNATkaart: geeft een indicatie van de potentie aan natuurtypen (zowel grasland 

als bossen) die zich op een welbepaald bodemtype met bepaalde drainageklasse 

kunnen ontwikkelen zonder overstroming (Wouters et al., 2013). 

 Gebiedsvisie scenario I, II: In de ecologische gebiedsvisie (Verboven et al., 2008b) 

worden twee voorstellen uitgewerkt voor natuurontwikkeling in het valleigebied en 

op de overgangsgronden. Scenario I voor de Leievallei wil het minimaal gewenste 

herstel en de opwaardering van alluviale ecotopen tot stand brengen met behoud 

van een extensievere landbouw. Scenario II voor de Leievallei is ambitieuzer, en 

streeft naar een hogere graad van spontane ontwikkeling; hier worden grotere 

eenheden natuurgebied vooropgesteld. 

Voor meer achterliggende informatie met betrekking tot kansen voor ontwikkeling van natte 

natuur in het valleigebied wordt verwezen naar Verboven et al. (2008a en 2008b), Ecorem 

(2008) en Raman (2010).  

Wanneer de oppervlakte wordt berekend voor deze categorieën: lage-matige-hoge potentie 

voor vernatting, is duidelijk te zien dat eerder een klein aandeel van de totale oppervlakte 

hoge potenties heeft voor vernatting. Het grootste deel is eerder ongeschikt voor de 

realisatie van open water, moerassen, moerasbos, natte graslanden of struwelen. 

Tabel 1: Oppervlakteverdeling voor de verschillende potenties voor vernatting 

Prio Prioritering  Opp in ha 

3 Hoge potenties voor vernatting 112.80  

2 Matige potenties voor vernatting 126.71 

1 Lage potenties voor vernatting 312.45 
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3 Hydrologisch isoleren van te vernatten zone 

De mate waarin een gebied hydrologisch geïsoleerd kan worden, vraagt nader onderzoek. 

Een zone met zwaardere textuur in valleigebied zal makkelijker geïsoleerd kunnen worden 

dan een gebied met zandige ondergrond. 

Conclusie 

In het verleden zijn reeds verschillende studies uitgevoerd in het kader van Rivierherstel 

Leie: gebiedsvisies, landschapsstudie, ecohydrologische studie, landbouwstudie, strategisch 

plan, plan MER, project MER’s, … De veelheid aan studies of visies (met dan nog 

verschillende scenario’s) schept onduidelijkheid over wat nu het referentiekader is voor het 

aanduiden van gebieden waar prioritair natte natuur gerealiseerd kan worden. De wijze 

waarop de verschillende studies met elkaar in verband staan of elkaar aanvullen werd kort 

geschetst. De ecologische gebiedsvisie (Verboven et al., 2008b), de ecohydrologische studie 

(Ecorem 2008) en het beoordelingskader voor Rivierherstel Leie (Raman 2010) vormen 

samen het belangrijkste referentiekader voor de natuurinrichting. 

Een vermindering van de oppervlaktedoelstelling (van 500 naar 300 ha) mag geen afbreuk 

doen aan de doelstellingen van het project. De gebieden moeten zo gekozen worden dat er 

ruimte is voor natuurlijke dynamische fysische, chemische en ecologische processen. 

Hiervoor moeten de gebieden van voldoende omvang zijn en is er connectiviteit tussen de 

verschillende deelgebieden nodig. Tevens wil men een diversiteit aan habitats met goede 

habitatkwaliteit bekomen en het duurzaam voorkomen van bijhorende 

levensgemeenschappen. Het komt er dus op neer bestaande natuurwaarden te behouden, uit 

te breiden en met elkaar te verbinden.  

Gezien de vele randvoorwaarden waarmee moet rekening gehouden worden bij de 

natuurinrichting in kader van Rivierherstel Leie is de realisatie van schrale tot matig 

voedselrijke vochtige tot natte omstandigheden geen makkelijke opdracht. In zones waarin 

de grondwaterhuishouding nu reeds gunstig is en de nutriëntenlading eerder beperkt, zal de 

slaagkans voor deze opdracht het grootst zijn. Voor de reeds afgebakende 500 ha die voor 

natte natuur in aanmerking kwam, werd voor elk deelgebied een ruwe inschatting gemaakt 

van de mate waarin natte natuur gerealiseerd kan worden. Dit is ruimtelijk voorgesteld op 

een kaart per deelgebied. 

De mate waarin een gebied hydrologisch geïsoleerd kan worden, vraagt nader onderzoek. 
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Bijlage 1: Aandachthabitats en aandachtsoorten voor 
de Leievallei 

Aandachthabitats 

Afgaand op de reeds uitgevoerde potentieanalysen (Verboven et al., 2008) en 

ecohydrologische studie (Ecorem 2008) kunnen volgende habitattypen van communautair en 

regionaal belang mogelijks tot ontwikkeling komen mits nodige vernattingsmaatregelen en 

andere bijkomende randvoorwaarden: 

BijlageTabel 1: Overzicht van de natuurlijke habitats van communautair belang die (kunnen) voorkomen 

in de Leievallei. 

Typen natuurlijke habitats van communautair belang voor de Leie (bron: Verboven et al., 

2008) 

Code Type natuurlijk habitat Prioritair 

Zoete wateren 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition 

 

Natuurlijke en halfnatuurlijke graslanden 

65 Mesofiele graslanden 

6510 Laag gelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 

 Subtype: matig droog-vochtig type (Arrhenaterion) 

 Subtype: matig nat (Alopecurion, overstroomde graslanden) 

 

Bossen 

91 Bossen van het Europese gematigd gebied  

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salcion albae) 

X 

91F0 Gemengde eiken-iepen-essenbossen langs de oevers van grote rivieren met 

Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia 

(Ulmenion minoris). 

 

BijlageTabel 2: Overzicht van de regionaal belangrijke biotopen die (kunnen) voorkomen in de Leievallei. 

Regionaal belangrijke biotopen 

Code Type natuurlijk habitat 

rbbhc Dotterbloemgrasland 

rbbkam Kamgrasland 

rbbzil Zilverschoongrasland 

rbbvos Grote vossestaartgrasland 

rbbmr Rietland en andere Phragmition-vegetaties 

rbbmc Grote zeggenvegetaties 

rbbsf Moerasbos van breedbladige wilgen 

rbbsp Doornstruwelen van leemhoudende gronden 
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Aandachtsoorten 

Er wordt gestreefd naar het duurzaam voorkomen van levensgemeenschappen voorkomend 

in de zonet gedefinieerde aandachthabitats. 

Waardevolle soorten met een beschermingsstatus (bijlage I-soorten van de Vogelrichtlijn en 

bijlage 3 en 4 van de Habitatrichtlijn) en doelsoorten typisch voor de hierboven vermelde 

aandachthabitats die in de Leie gerealiseerd kunnen worden, zijn hierna vermeld. De meeste 

van deze soorten kwamen recent of in het verleden voor langs de Leie. Er wordt gestreefd 

naar zo min mogelijk exoten. 

BijlageTabel 3: Aandachtsoorten geformuleerd voor het valleigebied van de Leie. 

 

 

  

Sprinkhanen
Meersen, natte ruigte Rietsprinkhaan, Moerassprinkhaan

Vlinders
Vochtige graslanden langs bos Oranjetipje, Koevinkje

Open alluviaal bos Kleine ijsvogelvlinder

Droge graslanden en droge ruigtes
Bruin blauwtje, Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje, Hooibeestje

Amfibieën Kleine watersalamander, Alpenwatersalamander, Kamsalamander, 

Groene Kikker

Libellen Viervlek, Variabele waterjuffer, Grote roodoogjuffer, Smaragdlibel, 

Vuurjuffer, Breedscheenjuffer

Vogels
Water, oeverzone Dodaars, Fuut

Vertikale wanden Ijsvogel

Rietruigte Blauwborst, Bruine kiekendief, Rietzanger, Sprinkhaanzanger, 

Waterral, Roerdomp

Natte ruigte en meersen Porseleinhoen, Rietgors, Roodborsttapuit, Watersnip, Rietzanger

Open meersen en hooilanden Tureluur, Grutto, Kwartel, Veldleeuwerik, Graspieper, Zomertaling, 

Slobeend, Wulp

Graslanden-ruigten-struwelen 

(mozaïek en overgangen)/

Gekraagde roodstaart, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Steenuil, Patrijs, 

Boompieper, Tortel

Alluviale bossen Houtsnip, Boomvalk, Sperwer

Bossen op overgangsgronden Wielewaal, Kleine bonte specht, Bosuil, Havik, Wespendief, Zwarte 

specht

Zoogdieren
Gewone grootoorvleermuis, Franjestaart, Rosse vleermuis, Laatvlieger, 

Ruige dwergvleermuis, Watervleermuis, Gewone baardvleermuis, 

Meervleermuis, Dwergmuis, Bunzing, Wezel, Hermelijn, 

Waterspitsmuis, Veldspitsmuis, Eekhoorn, Eikelmuis, Ree, Bever, Vos



 

16 INBO.A.3267 www.inbo.be 

Bijlage 2: Prioritering van locaties voor realisatie van 
vochtige tot natte biotopen 
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Bijlage 3: Achterliggend kaartmateriaal ten behoeve 
van de prioritering van locaties voor realisatie van 
vochtige tot natte biotopen 

Voor elk deelgebied werden volgende kaartlagen geraadpleegd: 

 Potentie voor vernatting (Ecorem 2008) 

 GEN/GENO/NVWG (GDI-Vlaanderen, 2013) 

 Landgebruikspercelen 2013 (Agentschap voor Landbouw en Visserij, 2014) 

 Vegetatierelicten 

 Potentie voor het voorkomen van natte graslanden en moerasvegetaties (POTNAT, 

Wouters et al., 2013) 

 Evaluatie en eenheden van biotopen die actueel aanwezig zijn (BWK, De Saeger et 

al., 2014) 

 Minimaal scenario voor natuurontwikkeling in de Leievallei (Verboven et al., 2008b) 

 Optimaal scenario voor natuurontwikkeling in de Leievallei (Verboven et al., 2008b) 
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