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Aanleiding 

De aanvraag voor “projectsubsidie natuur (PSN)” voor natte natuur in het Pereboomsgat 
in Moerbeke-Waas werd afgekeurd omwille van het ontbreken van onderbouwde 
informatie over de waterpeilbehoefte voor de aanwezige natuurwaarden. 
 
Het ANB vraagt nu advies aan het INBO bij de hernieuwde aanvraag van de Polder van 
Moerbeke voor dit jaar. 
 
 

Vragen 

1. Voldoet het vorig jaar opgestelde peilprotocol aan de noden voor de natuurwaarden 
(o.a. voorkomende Natura 2000-soorten, rbbmr, drijftillen, broedgevallen bruine 
kiekendief, blauwborst, kleine modderkruiper en bever) en streefbeelden vastgelegd 
in het natuurbeheerplan? Indien niet wat zijn de nodige waterpeilen? 

 
2. Het peilprotocol stelt nog steeds een invers peilregime voor, hoe kan dit nog aangepast 

worden rekening houdend met voorwaarden vanuit landbouw? 
 
3. Aangezien de nieuwe stuw een lange werkingstijd heeft: is deze voldoende afgestemd 

om eventuele latere hogere peilen te kunnen bereiken en wat is dan de hoogte waarop 
de stuw dient ingegraven te worden? 

 
4. Is de vispassage voldoende afgestemd op de noden voor o.a. kleine modderkruiper? 

 
 

Toelichting 

1 Projectbeschrijving 
Verschillende inrichtings- en herstelwerkzaamheden zijn gepland in het Pereboomsgat te 
Moerbeke-Waas ten gunste van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn (bruine 
kiekendief, blauwborst, bever en kleine modderkruiper)1. Deze soorten worden in het 
Pereboomsgat bedreigd door opslibbing (negatief voor open water en rietland), maar 
evengoed door wisselende waterpeilen ten gevolge het extremer wordend klimaat en door 
een verbossing van de rietvegetatie. De voorliggende ingrepen binnen het project moeten 
deze bedreigingen wegnemen en het projectgebied optimaliseren voor de bruine 
kiekendief, blauwborst, bever en kleine modderkruiper en voor volgende vegetaties: 
rbbmr (rietvegetaties) en habitatsubtype 7140_drijftil (Anteagroup, 2021)2.  

                                                
1 Van bruine kiekendief is er bijna jaarlijks een broedgeval maar niet steeds succesvol. De laatste waarneming van 
juveniele bruine kiekendieven, wat wijst op een geslaagd broedgeval, dateert van 2018.  
Blauwborst heeft er jaarlijks territoria waarvan het broedsucces onbekend is.  
De laatste waarneming van kleine modderkuiper was in 2018 in de nabije Grote Kreek.  
Zeker sinds 2018 is bever aanwezig (bron: www.waarneming.nl, www.waarnemingen.be).  
De exacte status van de verschillende soorten is echter niet gedetailleerd onderzocht in dit advies. 
2 4592243026 projectsubsidie natuur perceel 605A rev2.docx,  
4592243026 projectsubsidie natuur perceel 738E rev2.docx,  
4592243026 projectsubsidie natuur perceel 743A rev2.docx. 

http://www.waarneming.nl/
http://www.waarnemingen.be/
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De geplande werkzaamheden bevatten onder andere (figuur 1): 

• Het uitbaggeren of slibruiming van het open water tot een vaste diepte van -1,0 
meter TAW. 

• Het herprofileren van een bestaande sloot en het uitgraven van een nieuwe 
noordoost-zuidwest gerichte sloot ter hoogte van de zuidelijke kreekarm van het 
Pereboomsgat. 

• *Het bouwen van een vispasseerbare stuw die toelaat het waterpeil in het 
Pereboomsgat te regelen (perceel 605A). 

• *Het rooien van struweel en aanleggen van rietzones door een maaiveldverlaging 
tot 2,40 meter TAW en het verbreden van de waterloop door uitgraven tot 1,0 
meter TAW (perceel 738E). 

• *Het rooien van een jong bos voor de aanleg van rietzones en het verbreden van 
de waterloop en slibruiming tot 1,00 meter TAW (perceel 743A). 

De werkzaamheden met een * hebben betrekking op de aanvraag voor “projectsubsidie 
natuur (PSN)”. 
 
 

 
Figuur 1. Overzicht en situering van de geplande werken aan Pereboomsgat in Moerbeke-Waas. 

 

2 Doelsoorten en -habitats en hun biotische en 
abiotische noden 

2.1 Doelsoorten en -habitats en hun onderlinge relatie 

Op de natuurstreefbeeldenkaart in het natuurbeheerplan Pereboomsgat en in de PSN-
aanvraag door de Polder van Moerbeke zijn de volgende vegetatietypes als doel naar voor 
geschoven: 
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• Ae: eutroof water3 
• Hp*: Soortenrijk permanent cultuurgrasland3 
• Rbbmr: rietland en andere vegetatie van het rietverbond4 
• Rbbsf: moerasbos met breedbladige wilgen4 
• 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van montane en 

alpiene zones (subtype: verbond van harig wilgenroosje (6430_hw))5 
• 7140: Overgangs- en trilveen (subtype: varen- en/of (veen)mosrijke rietlanden 

op drijftillen (7140_mrd))5 

Naast deze vegetatietypes heeft de PSN-aanvraag ook als doel om het projectgebied te 
optimaliseren voor enkele soorten van de Habitat- of Vogelrichtlijn: 

• Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) (Bijlage I Vogelrichtlijn) 
• Blauwborst (Luscinia svecica) (Bijlage I Vogelrichtlijn) 
• Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) (Bijlage II Habitatrichtlijn) 
• Bever (Castor fiber) (Bijlage II en IV Habitatrichtlijn) 

 
Deze diersoorten zijn rechtstreeks of onrechtstreeks te koppelen aan een of meerdere van 
bovenstaande vegetatietypes (tabel 1). De vegetatietypes kunnen verschillende functies 
vervullen in de levenscyclus van de soorten. Ofwel gebruiken ze een bepaald 
vegetatietype als broed- of paaiplaats of als foerageerplaats of als rustgebied of als een 
combinatie van verschillende functies.  
 
Vandaar dat het optimaliseren van het projectgebied voor deze soorten gebeurt 
door deze vegetatietypes te vormen, te ontwikkelen en te beheren in functie van 
de noden van deze soorten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Verband tussen de doelsoorten en de doelvegetaties. + betekent een positief verband, - 
een negatief verband en 0 betekent geen verband (naar Lommaert et al., 2020; Van Uytvanck et 

al., 2014; Vermeersch et al., 2020). 

 bruine kiekendief blauwborst bever kleine modderkuiper 

ae 0 0 ++ ++ 

hp* + + of 0 0 0 

rbbmr ++ ++ + + 

                                                
3 Het vegetatietype waarmee deze karteringseenheid overeenkomt, is overgenomen uit Vriens et al. 
(2011). 
4 De naamgeving van deze regionaal belangrijke biotopen is overgenomen uit De Saeger & De Bie 
(2019).  
5 De naamgeving van deze habitattypes is overgenomen uit Oosterlynck et al. (2020). Het 
habitatsubtype kenmerkend voor de regio Polders is eraan toegevoegd. 
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rbbsf 0 of - + of 0 ++ 0 

6430 + + + 0 

7140 + + + 0 

 

2.2 Soortspecifieke noden 

Bruine kiekendief komt voor in open landschappen en verkiest rietlanden als nestplaats. 
Het leefgebied van de bruine kiekendief is evenwel ruimer dan deze rietlanden want als 
foerageerhabitat gebruikt hij naast deze rietlanden en rietsloten ook de omliggende 
agrarische terreinen, waar vooral gejaagd wordt in grasbermen, braakstukken, maai- en 
zaadgrasvelden en graanvelden (Vermeersch et al., 2020). 

De broedhabitat van bruine kiekendief (= rietland rbbmr) dient aan een aantal 
kwaliteitscriteria te voldoen (Van der Hut 2011; Van Uytvanck et al., 2014; Vermeersch 
et al., 2020): 

• De waterdiepte in de rietkraag bedraagt best permanent minimum 20 cm, 
liefst 50-80 cm6. 

• Tijdens het broedseizoen zijn de oppervlaktewaterfluctuaties < 10 cm. 
• Wat de vegetatiestructuur betreft, bedraagt de rietdichtheid 200-400 stengels per 

m² en de riethoogte is bij voorkeur 2-2,5 m. Het rietland staat voor 50-80 % uit 
oud riet dat afwisselt met stroken jong riet. Bij voorkeur zijn minder dan 10 bomen 
per ha aanwezig. 

• Binnen 100-300 m van geschikt leefgebied is er weinig of geen menselijke 
verstoring tijdens de broedperiode. 

Blauwborst heeft een voorkeur voor verruigde rietvelden, rietsloten en gevarieerde 
moerassen. Omdat de soort vooral op de grond naar voedsel zoekt, moeten in het 
leefgebied open plekken tussen de vegetatie aanwezig zijn (bv. modderstroken). Hier 
worden insecten en andere kleine diertjes van de bodem opgepikt. Daarnaast is ook de 
aanwezigheid van verspreide struiken essentieel, omdat die gebruikt worden als zangpost 
(Vermeersch et al., 2020).  

Vertaald naar de doelvegetaties in het projectgebied is de voorkeurhabitat van blauwborst 
een combinatie van rietland (= rbbmr), voedselrijke, soortenrijke ruigte (= 6430) met 
riet en af en toe wat (wilgen)struweel (= rbbsf). 

Voor de broedhabitat van blauwborst zijn kwaliteitscriteria gedefinieerd (van ’t Hoff, 2008; 
Vermeersch et al., 2020): 

• In moerasgebieden bestaat het oppervlakte maximaal voor 30 % uit struiken en 
bomen die bij voorkeur niet hoger zijn dan 2 m. Tussen de vegetatie zijn open 
plekken (met modder). Jonge verlandingsstadia zijn aanwezig. 

• Een hoog winterpeil dat daalt in de loop van het broedseizoen en een 
relatief laag maar stabiel zomerpeil zijn gunstig. Blauwborst bouwt zijn nest 
namelijk op of vlak boven de grond diep in de vegetatie.  

                                                
6 Uit een studie over habitatsinvloeden op het broedsucces van de bruine kiekendief in Vlaanderen 
en Zeeland (Van den Berge, 2013) bleek dat een nest een grotere kans heeft tot slagen naarmate 
het water dieper is en naarmate het riet een grotere dichtheid heeft op de plaats waar het nest 
gebouwd is. Een gekende grondpredator van bruine kiekendiefnesten is de vos. Een nest dat gelegen 
is in dicht riet met een hoog waterpeil en ver weg van de rand van het riet (enkel mogelijk bij brede 
rietkragen) is wellicht minder gemakkelijk toegankelijk voor vossen en andere predatoren (Van 
Uytvanck et al., 2014). 
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• Binnen 100 meter van geschikt leefgebied is er weinig of geen menselijke 
verstoring tijdens de broedperiode. 

Bevers zijn semi-aquatische zoogdieren die leven in oeverbossen of langs waterlopen, 
meren, vijvers en moerassen waar verspreid voldoende bomen en struiken aanwezig zijn. 
Ze verkiezen plaatsen waar ze het ganse jaar door toegang hebben tot voldoende diep 
water (min. 0,7 m) of waar ze dit door het bouwen van dammen kunnen bereiken. De 
beschikbaarheid aan wintervoedsel bepaalt de grootte van het territorium. Gemiddeld is 
dit 3-4 km oeverlengte (Lommaert et al., 2020). 

Binnen het projectgebied zijn vooral het eutroof water (ae) en het moerasbos (rbbsf) van 
belang voor de bever.  

Lommaert et al. (2020) stelden kwaliteitscriteria op voor het leefgebied van bever: 

• Langs 40 % of meer van de oeverlengte is wintervoedsel beschikbaar. 
Wintervoedsel is bij voorkeur wilg maar ook populier, els, berk en ander loofhout 
met diameter ≤ 20 cm is geschikt. 

• Kleiige, lemige of venige oevers met hoogte van ≥ 0,5 m en een helling van ≤ 
80°. 

• Minimale waterdiepte van 70 cm is vereist. 
• Geen tot matige vervuiling. 

De kleine modderkruiper is een typische bodembewoner van beken en rivieren, maar 
ook van sloten en vijvers met een zandbodem en een goede waterkwaliteit en rijke 
plantenbegroeiing (Lommaert et al., 2020)7. Overdag zit dit visje ingegraven in het 
substraat. Dit substraat mag ook een modderpakket zijn, maar er moet dan wel een 
zandig of stenig substraat in de buurt zijn als paaiplaats.  

Het is evident dat binnen het projectgebied het eutroof water belangrijkst is als leefgebied 
voor de kleine modderkruiper. 

Voor het leefgebied zijn onder andere de volgende kwaliteitscriteria geformuleerd 
(Lommaert et al., 2020): 

• Het paaibiotoop bestaat uit ondiep, traagstromend tot stilstaand, helder en 
zuurstofrijk water met zandig substraat wat regelmatig aanwezig moet zijn. 

• Ook de opgroeihabitat wat uit helder en zuurstofrijk water bestaat met een dikke 
sliblaag, moet regelmatig aanwezig zijn. 

 
 
 

3 Aanvullend onderzoek 
3.1 Toetsing hoogte 

Met behulp van een RTK-GPS (Trimble® R8) die een horizontale en verticale precisie haalt 
van resp. 10 en 20 mm zijn op 16/03/2022 en 24/03/2022 verschillende hoogtemetingen 
uitgevoerd in het projectgebied (in totaal 61 meetpunten). Het zwaartepunt van de 
metingen lag in perceel 738E en perceel 743A (figuur 1, figuur 3).  

De hoogte in meter TAW van deze punten is vergeleken met het Digitaal Terreinmodel 
(DTM) uit het Digitaal hoogtemodel Vlaanderen II (rastercel 1x1 m). Deze vergelijking 
detecteerde een opvallende afwijking. De hoogtes van het DTM verschillen namelijk vrij 
sterk van de gemeten hoogtes, waarbij de hoogte afgeleid uit het DTM overwegend hoger 
is dan de realiteit (figuur 2). De gemiddelde afwijking bedraagt 0,23 m (mediaan 0,50 m) 

                                                
7 https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/kleine-modderkruiper 
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met een maximale afwijking tot 0,50 m. De afwijkingen zijn vooral vastgesteld in de 
rietlanden (figuur 3). 

Deze vaststelling heeft als gevolg dat waarden afgeleid uit het DTM kritisch moeten 
geëvalueerd worden omdat er mogelijks een onbetrouwbaarheid in schuilt. 
 
 

 
Figuur 2. Vergelijking tussen gemeten punten (RTK-GPS) (X-as) en overeenkomstige rastercel DTM 

(Y-as). 
 
 

 
Figuur 3. Het formaat van de symbolen illustreert de grootte van de afwijking tussen rasterwaarde 

afgeleid uit het DTM en de gemeten waarde (RTK-GPS). 
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3.2 Profielboringen 

3.2.1 Perceel 738E 

Een eerste verkenning van het wilgenstruweel in dit perceel toonde enerzijds een 
opvallend zandige bodem op sommige locaties en anderzijds toonde het DTM een 
opvallend reliëf. Zowel deze zandige bodem als het reliëf wijken af van een standaard 
kreekreliëf. 
 
Vandaar dat met behulp van een edelmanboor een viertal profielboringen zijn uitgevoerd. 
Een op de oever van de sloot (Pere27 in figuur 4), een in het wilgenstruweel (Pere28), 
een in het rietland direct ten noorden van het wilgenstruweel (Pere29) en een vierde en 
laatste boring in het dicht rietland in het noordelijk deel van perceel 738E (Pere30). 
 
 

 
Figuur 4. Situering van de locaties waar een profielboring is uitgevoerd. Naast de naam (Pere) is 

ook de hoogte in meter TAW gegeven. 
 

 
Kreken zijn oude getijdengeulen ontstaan tijdens overstromingen ten gevolge van 
dijkdoorbraken. De vloedstroom of -golf drong hierdoor het land binnen en schuurde deze 
kreken uit in het bestaande landschap. De bodem van een kreeksysteem bestaat uit 
zand, ten gevolge van deze dynamische omstandigheden bij het ontstaan van de kreek. 
Na herstel van de dijken werden deze kreken afgesneden van getijdeninvloed en er 
ontstond een open water waarin algen en hogere planten groeiden (de Kraker, 1997). 
Afgestorven plantenmateriaal zonk naar de bodem waar het zich opstapelde als organisch 



 

www.inbo.be INBO.A.4347 9 

materiaal (veenontwikkeling). Hierin kunnen ook in mindere of meerdere mate minerale 
partikels (zand-leem-klei) ingesloten geraken. Dit is natuurlijke kreekvulling8. 

Het bodemprofiel van Pere30 beantwoordt aan bovenstaande beschrijving (figuur 5). De 
bovenste 55 cm bestaat uit veen waarin een klei- en zandfractie zit. Eronder bevindt zich 
het originele zand van de oorspronkelijke kreekbodem met bovenaan schelp- en 
slakfragmenten. In Pere30 is het bodemprofiel met andere woorden onverstoord. 

Het bodemprofiel in Pere28 en Pere29 wijken hiervan af (figuren 6 en 7). De bovenste 25 
cm bestaat uit organisch aangerijkte klei of klei met een zandfractie. Eronder bevindt zich 
een laag van ca. 15-30 cm dik dat uit beige-bruin zand of klei bestaat, waarin ook 
organisch materiaal en rizomen van riet zitten maar evengoed brokken of laagjes klei. 
Deze laag is heterogeen. Dit is onnatuurlijk en wijst erop dat deze grond is 
vergraven, aangevoerd of opgespoten.  

Daaronder wisselen laagjes donkere, organisch rijke klei af met zandlaagjes, waarin 
bovendien oude wortels zitten en schelp- en slakfragmenten. Deze laag is 
hoogstwaarschijnlijk de natuurlijke kreekvulling. Dit is zeer duidelijk in Pere29 maar 
minder in Pere28. Eronder zit donkergrijs zand (= oorspronkelijke kreekbodem). 

Deze oorspronkelijke kreekbodem bevindt zich in Pere27 en Pere29 op ca. 1,8 meter TAW, 
in Pere30 iets lager met name op ca. 1,7 meter TAW en in Pere28 duidelijk hoger op ca. 
2,1 meter TAW (zie bijlage 1). Deze hoogteverschillen zijn normaal en het resultaat van 
erosie- en sedimentatieprocessen bij het ontstaan van de kreek die lokaal kunnen 
verschillen door verschillen in dynamiek. Deze verschillen in initiële hoogte van de 
kreekbodem beïnvloeden evenwel de verdere bodemopbouw. 

Het verschil in bodemprofiel tussen Pere28 en Pere29 is hier mogelijks aan te wijten. De 
oorspronkelijke kreekbodem ligt in Pere28 30 cm hoger in vergelijking met Pere29. Dit 
kan invloed hebben op de vorming van de bovenliggende laag (i.e. natuurlijke 
kreekvulling). In Pere28 kan deze een terrestrische ontwikkeling gekend hebben en in 
Pere28 een aquatische. Ook verschillen in historiek kan de opbouw van deze kreekvulling 
beïnvloeden (veraarden of mineraliseren van het organisch materiaal bij lagere 
waterstanden in Pere28 terwijl dit bij Pere29 niet het geval was omdat het initieel lager 
lag en dus natter bleef).  

Het bodemprofiel van Pere27 op de oever van de sloot is afwijkend omdat op verschillende 
dieptes organisch aangerijkte zandlagen zijn aangetroffen die afwisselen met minerale 
zandlagen en dit tot ca. 80 cm onder het maaiveld (figuur 8). Op 100 cm diepte is zand 
aangetroffen met bovenaan in deze laag schelp- en slakfragmenten (= oorspronkelijke 
kreekbodem). Tussen 80 en 100 cm onder het maaiveld is zand aangetroffen met 
kleibrokjes en -laagjes waarin onderaan slakjes zaten (= oude kreekvulling). 

In Pere27, Pere28 en Pere29 is telkens de oorspronkelijke kreekbodem aangetroffen met 
erboven een natuurlijke kreekvulling. Maar boven deze natuurlijk kreekvulling zijn 
bodemlagen gevonden met eigenschappen die erop wijzen dat deze grond aangevoerd of 
opgespoten is. In Pere30 is dit niet het geval en is een onverstoord bodemprofiel 
aangetroffen. 

                                                
8 Ten gevolge eutrofiëring de laatste decennia treedt onnatuurlijke buitenproportionele algenbloei op. 
Bij afsterven komen deze in de ‘natuurlijke’ kreekvulling terecht. Door toegenomen erosie spoelen 
overmatig veel minerale deeltjes uit welke eveneens bezinken in deze ‘natuurlijke’ kreekvulling. De 
natuurlijkheid van deze kreekvulling is bijgevolg relatief. 
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Figuur 5. Natuurlijk bodemprofiel Pere30 in het rietland in het noordelijk deel van perceel 738E. De 

verticale rode lijntjes geven de grenzen van de horizonten aan. De nummers van de horizonten 
komen overeen met bijlage 1. 

 
 

 
Figuur 6. Verstoord bodemprofiel Pere28 in het wilgenstruweel van perceel 738E (zie bijlage 1). 
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Figuur 7. Verstoord bodemprofiel Pere29 in het rietland net ten noorden van het wilgenstruweel 

van perceel 738E (zie bijlage 1). 
 
 

 
Figuur 8. Verstoord bodemprofiel Pere27 op de oever van de sloot in perceel 738E (zie bijlage 1). 

 
 

3.2.2 Perceel 743A 

Met behulp van een gutsboor (1 m) zijn langs twee raaien (Raai1: Pere32 tot Pere38 en 
Raai2: Pere44, Pere40 tot Pere43 in figuur 9) bodemprofielen beschreven om na te gaan 
of het bodemprofiel natuurlijk is of er artefacten zijn (ophogingen, etc.). De raaien liepen 
van hoog (noordoost) naar laag (zuidwest). De oever of de rand van het rietland aan het 
open water kon evenwel niet bereikt worden. De bodem was waterverzadigd. Dit liet niet 
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toe om een steekstaal van 1 m diep te nemen, veelal ’stroomde’ het onderste deel uit de 
gutsboor weg (figuur 9). 
 
Aansluitend zijn nog langs een derde en vierde raai hoogtemetingen uitgevoerd (zie 4.3.2 
en figuur 14). 
 
 

 
Figuur 9. Situering van de twee raaien in perceel 743A met de locaties waar met een gutsboor het 
bodemprofiel is bepaald (Raai1: Pere32 tot Pere38 en Raai2: Pere44, Pere40 tot Pere43). Naast de 

naam (Pere) is ook de hoogte van het maaiveld in meter TAW gegeven. 
 
 
De onderzochte bodemprofielen geven geen indicaties van ophogingen of opspuitingen. 
In het rietland treedt er duidelijk veenontwikkeling op. Ter hoogte van locatie Pere37 
heeft zich op de zandige ondergrond (= oorspronkelijke kreekbodem) (horizont 2 in figuur 
12) een veenlaag ontwikkeld van 50 cm, het veen reikt er tot het maaiveld (horizont 1 in 
figuur 12). Zowel langs raai 1 als raai 2 zijn veenpakketten gemeten die dagzomen en 
een dikte hebben tussen 30 en 60 cm. Eronder is steeds zand aangetroffen (= 
oorspronkelijke kreekbodem). Met een grote waarschijnlijkheid treedt overal in het 
rietland veenontwikkeling op, althans daar waar de omstandigheden zodanig zijn (nat 
en/of zuur en/of koud) dat organisch materiaal niet mineraliseert. 
 
Locatie Pere44 (figuur 10) ligt op het hoogste deel van raai 2. In het bodemprofiel zijn 
donkere horizonten te herkennen. Ze zijn rijk aan organisch materiaal, maar hebben niet 
de structuur van veen. De bovenste horizont is kleiig en smeuïg, de tweede horizont is 
zandiger. Samen (1 en 2) hebben ze een dikte van 30 cm. Eronder bevindt zich zand. In 
deze horizont 3 zijn roestvlekken herkenbaar wat wijst op geregeld contact met zuurstof. 
Vanaf circa 40 cm onder het maaiveld is het zand grijs wat wijst op gereduceerde of 
zuurstofloze omstandigheden (zie bijlage 1). 
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De hoge gehaltes aan organisch materiaal in de bovenste twee horizonten wijzen op 
voormalige veenvorming. Veenvorming treedt op als het gevormde plantenmateriaal (= 
organisch materiaal) niet wordt afgebroken, bijvoorbeeld omwille van de natte 
omstandigheden en het daaraan gekoppeld ontbreken van zuurstof. De structuur en 
samenstelling toont echter dat er momenteel afbraak of mineralisatie van het veen 
optreedt, ook wel veraarding genoemd. De omstandigheden zijn er niet langer nat genoeg 
voor veenvorming. Hierdoor kan zuurstof het veen en de bodem binnendringen waardoor 
het veen verteert. Dat er zuurstof de bodem kan binnendringen, wordt ook aangetoond 
door de roestvlekken in horizont 3 (figuur 10).  
 
Het bodemprofiel van Pere44 toont aan dat er een periode geweest is waarbij 
veenontwikkeling mogelijk was ter hoogte van Pere44 maar dit is nu niet langer het geval. 
Tegenwoordig kan zuurstof de bodem binnendringen (cf. roestvlekken in horizont 3) 
waardoor het veen verteert. Dit bodemprofiel toont aan dat het grond-/oppervlaktewater 
ooit tot het maaiveld reikte ter hoogte van Pere44 (maaiveld Pere44: 2,54 meter TAW). 
  
Een vergelijkbaar patroon is vastgesteld op locatie Pere32 op het hoger deel van raai 1 
(figuur 11). Het maaiveld heeft er een hoogte van 2,74 meter TAW; met andere woorden 
ooit ten tijde van de veenontwikkeling stond het grond/oppervlaktewater in perceel 743A 
minstens tot 2,74 meter TAW9. 
 
 

 
Figuur 10. Bodemprofiel (Pere44) in het bos op het hoger deel van raai 2 in perceel 743A (zie 

bijlage 1). 
 
 

                                                
9 Veraarding of afbraak van veen zorgt voor een maaiveldverlaging maar er kan niet ingeschat worden 
hoeveel deze bedraagt. De aangegeven historische waterpeilen zijn dus minima. Bovendien zijn de 
hoogste locaties niet bemonsterd. 
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Figuur 11. Bodemprofiel (Pere32) aan de rand van het bos op het hoger deel van raai 1 in perceel  

743A (zie bijlage 1). 
 
 

 
Figuur 12. Bodemprofiel (Pere37) in het rietland met veenontwikkeling langs raai 1 in perceel 743A 

(zie bijlage 1). 
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De onderzochte bodemprofielen tonen geen ophogingen maar het perceel is niet volledig 
doorzocht. De zone direct langs de oever is bijvoorbeeld niet onderzocht nochtans is er 
duidelijk waar te nemen dat er ophogingen hebben plaatsvinden in de directe omgeving 
van de sloot. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het slib, bagger of sediment die bij het 
ruimen uit de sloot is gehaald en in de rand van perceel 743A is gedeponeerd (figuur 13). 
Ook ter hoogte van de toegang is er een ophoging af te leiden uit het DTM. 
 
 

 
Figuur 13. Langs de sloot in de rand van perceel 743A zijn duidelijk ophogingen te herkennen. Deze 

zijn ontstaan door het deponeren van slib uit de sloot (16/03/2022). 
 
 
3.3 Kreekherstelprojecten 

In het Meetjeslands krekengebied (St.-Laureins) zijn de voorbije tien jaar verschillende 
kreekherstelprojecten uitgevoerd. De ervaringen die deze projecten opleverden, kunnen 
meegenomen en toegepast worden in het Pereboomsgat.  

Deze kreken hebben dezelfde opbouw als het Pereboomsgat met name een zandige 
kreekbodem. Ook hier zonk na hun ontstaan afgestorven plantenmateriaal naar de bodem 
waarin minerale partikels (zand-leem-klei) ingesloten geraken tot vorming van een 
kreekvulling. 

Een aantal van deze kreken zijn in het midden van vorige eeuw opgevuld met 
baggerspecie10, grondresten11 of afval12. Het herstel bestond uit het opnieuw verwijderen 
van deze specie. In enkele kreken is ook de kreekvulling uitgegraven tot op de originele 

                                                
10 O.a. in de Zonnekreek 
11 O.a. in de Molenkreek 
12 In de Sint-Janskreek 
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minerale zandige kreekbodem (Molenkreek, Zonnekreek, St.-Janskreek), in andere 
gebeurde dit niet (Vrouwkeshoekkreek). 

De Vrouwkeshoekkreek in St.-Margriete, hersteld in 2012, is een voorbeeld waar de 
kreekvulling niet is uitgegraven. Kort nadien verschenen waterplanten als zannichellia 
(Zannichellia palustris) en gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus) maar in beperkte 
mate. De herstelling van de Molenkreek dateert van 2015. Kort nadien verschenen in deze 
ondiepe, brakke kreek halotolerante soorten als zilte rus (Juncus gerardii), ruwe bies 
(Schoenoplectus tabernaemontani), stomp kweldergras (Puccinellia distans), gewoon 
kweldergras (Puccinellia maritima), zilte schijnspurrie (Spergularia marina), aardbeiklaver 
(Trifolium fragiferum) en zeeaster (Aster tripolium) maar ook waterplanten als klein 
boomglanswier (Tolypella glomerata), zilte waterranonkel (Ranunculus baudotii), 
middelste waterranonkel (Ranunculus aquatilis) en gesteelde zannichellia (Zannichellia 
palustris subsp. pedicellata). Gezien deze soorten reeds kort na het herstel opdoken, 
kunnen ze enkel en alleen maar uit de zaad- en sporenbank zijn gekiemd. In tegenstelling 
tot de Vrouwkeshoekkreek is de Molenkreek uitgegraven tot op de originele zandige 
kreekbodem. Ook de Zonnekreek in St.-Jan-in-Eremo en de St.-Janskreek in St.-Margriete 
zijn op deze manier hersteld in resp. 2017 en 2018. De resultaten waren vergelijkbaar. 
In de Zonnekreek ontwikkelde zich direct na herstel een waterplantenvegetatie die de 
hele waterkolom innam en uit soorten bestond als doorschijnend sterrenkroos (Callitriche 
truncata), middelste waterranonkel (Ranunculus aquatilis), tenger fonteinkruid 
(Potamogeton pusillus), schedefonteinkruid (Stuckenia pectinata), aarvederkruid 
(Myriophyllum spicatum) en breekbaar kransblad (Chara globularis var. globularis). In de 
St.-Janskreek is fijn hoornblad (Ceratophyllum submersum) de dominante soort. Net als 
in de Zonnekreek is ook in de St-Janskreek de volledige waterkolom ingenomen door 
submerse waterplanten. Dit in tegenstelling tot de Vrouwkeshoekkreek waar niet enkel 
het aantal soorten lager was maar ook de hoeveelheid. 
 
Deze herstelprojecten toonden aan dat het herstel meest succesvol was bij 
uitgraven tot net op de originele zandige kreekbodem. Het niet uitgraven van de 
kreekvulling leidde tot minder succesvolle resultaten (minder waterplanten).  
 
Deze ervaringen kunnen toegepast worden op het Pereboomsgat. Het Pereboomsgat is 
echter niet hydrologisch geïsoleerd wat bij deze aangehaalde kreekherstelprojecten wel 
het geval was. Het hydrologisch isoleren van het Pereboomsgat is belangrijk om de 
toevoer van nutriënten te stoppen zo niet zal de waterkwaliteit na herstel terug slechter 
worden en zullen (vooral de submerse) planten weer verdwijnen.   
 

4 Inrichtings- en peilbeheervoorstel 
4.1 Herstel perceel 738E 

Zoals blijkt uit de profielboringen zijn in delen van perceel 738E grondresten gedeponeerd 
(zie 3.2.1). Min of meer komt deze zone overeen met het wilgenstruweel maar het is 
aangewezen om op basis van DTM’s, hoogtemetingen en profielboringen de begrenzing 
van deze zone verder te detailleren. 

In het noordelijk deel van het perceel zijn alleszins geen grondresten gedeponeerd gezien 
daar een ongeschonden bodemprofiel is vastgesteld (figuur 5). 

Weten waar die zone exact gelegen is, is essentieel omdat we voorstellen om enkel in 
deze zone herstelwerken uit te voeren. Deze herstelwerken bestaan enerzijds uit het 
verwijderen van het wilgenstruweel en anderzijds uit het afgraven van de 
opgevoerde grondresten. Hiermee wijkt ons advies af van de origineel geplande 
werkzaamheden (zie 1.). 

Bij het afgraven zijn er twee opties dewelke we adviseren: 
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1. Afgraven van de opgevoerde grondresten tot op het niveau van de ‘natuurlijke’ 
kreekvulling; 

2. Afgraven van de opgevoerde grondresten en van de ‘natuurlijke’ kreekvulling tot 
net op de originele zandige kreekbodem. 

De kreekherstelprojecten in het Meetjeslands krekengebied toonden aan dat de tweede 
optie tot de beste resultaten leidt. Bij deze tweede optie is het cruciaal om af te graven 
tot net aan de originele zandige kreekbodem omdat zich daar de zaden of sporen 
van de doelsoorten bevinden. Bij te ondiep uitgraven blijven ze bedekt en kiemen ze 
niet, bij te diep uitgraven gaan ze verloren. 

Op basis van het beperkt aantal profielboringen (zie 3.2.1 en bijlage 1) komt optie 1 uit 
op afgraven van 40-80 cm opgevoerde grond. Bij optie 2 komt er 10-20 cm extra bij. 

Rekening houdend met de richtpeilen (zie 4.3.2) zal hierdoor open water ontstaan met 
een gemiddelde waterdiepte van 46 cm (min. 2 cm; max. 84 cm). Bij dergelijke 
waterdieptes zal zich een mozaïek van rietland en open water ontwikkelen (De Bie et al., 
2012). 

Het is aangeraden om in ‘droge’ omstandigheden uit te graven, dit is het meest praktisch 
omdat het beoogde niveau tot waar gegraven dient te worden dan zichtbaar is. Er kan 
bijvoorbeeld van west naar oost worden gewerkt, waarbij er een gronddam wordt 
behouden ten opzichte van de kreek die als laatst wordt afgegraven. Waarschijnlijk zal 
een pomp nodig zijn om het toestromend (grond)water weg te pompen.  

De beste periode om dergelijke werken uit te voeren is de nazomer (augustus-oktober). 

Ook adviseren we om niet met machines te rijden over uitgegraven zones of over zones 
met ongeschonden bodemprofiel.  

4.2 Herstel perceel 743A 

De onderzochte bodemprofielen tonen geen ophogingen maar het perceel is niet integraal 
doorzocht. Zo zijn er ophogingen waarneembaar direct langs de oever van de sloot. Naar 
alle waarschijnlijkheid betreft het slib, bagger of sediment die bij het ruimen uit de sloot 
is gehaald en in de rand van perceel 743A is gedeponeerd. Ook ter hoogte van de toegang 
is er een ophoging af te leiden uit het DTM.  

Enerzijds om rietland te herstellen en anderzijds om het contact tussen het open water 
en dit rietland te herstellen, adviseren we om de ophoging van het rietland langs de 
oever van de sloot integraal terug af te graven tot het oorspronkelijk maaiveld.  

Dit oorspronkelijk maaiveld zal herkenbaar zijn bij het afgraven omdat het 
hoogstwaarschijnlijk uit veen zal bestaan zoals waargenomen in de bodemprofielen in het 
rietland (zie 3.2.2 en figuur 12). Bovendien kan het niveau van het aangrenzend rietland 
als leidraad fungeren. 

In plaats van de waterloop te verbreden en een ruiming uit te voeren tot 1 meter TAW 
adviseren we om enkel een slibruiming uit te voeren of met andere woorden uit te graven 
tot net op de originele zandige kreekbodem en niet tot op een vaste diepte van 1,0 
meter TAW. Hiermee wijkt ons advies af van de origineel geplande werkzaamheden (zie 
1.)13. 

Wat het jong bos betreft, hierin kunnen de gebiedsvreemde soorten worden verwijderd, 
andere zouden behouden kunnen blijven (als voedsel voor de bever), bijvoorbeeld onder 
hakhout- of knotbeheer. 

                                                
13 4592243026 projectsubsidie natuur perceel 743A rev2.docx 
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4.3 Peilbeheervoorstel 

4.3.1 Invers peilbeheer? 

In het peilprotocol worden stuwpeilen14, streefwaterpeilen en maximale peilen 
voorgesteld (tabel 2). De stuwpeilen lijken een invers peilbeheer voor te stellen maar dit 
zijn louter de instellingen van de stuw om de streefwaterpeilen te realiseren. Deze 
streefwaterpeilen vertonen een (eerder) natuurlijk verloop met name lagere waterpeilen 
in de zomer in vergelijking met de winter. Het stuwpeil in de zomer is effectief hoger 
ingesteld in vergelijking met de winter maar dat heeft als doel om in de zomer, een periode 
met geringere neerslagoverschotten, zo veel mogelijk water op te houden in het systeem 
om zo het streefwaterpeil te bekomen (zie ook 4.3.2). 
 
 

Tabel 2. Peilprotocol kantelstuw in meter TAW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3.2 Adaptief peilbeheer 

Op het moment van het terreinbezoek (24/03/2022) was het waterpeil in het westelijk 
stroomafwaarts deel 2,33 meter TAW en in het oostelijk stroomopwaarts deel 
(Beukendreef) 2,35 meter TAW. Dit toont dat er een gering verval is in het Pereboomsgat, 
althans in periodes van geringere neerslagoverschotten. Bovendien impliceert dit dat het 
waterpeil min of meer overeen zal komen met het stuwpeil bij geringere 
neerslagoverschotten. 

Belangrijk is deze stuw zodanig te bouwen dat ze toelaat om een breed bereik aan 
stuwpeilen in te stellen. Door deze stuw zo te bouwen kan op maat van de doelstellingen 
(natuur, waterbeheer) het beste peil worden ingesteld. Op voorhand kunnen bepaalde 
stuwpeilen als richtpeil worden gehanteerd. Door een netwerk van grond- en 
oppervlaktewatermeetpunten te installeren, kunnen de waterstanden gemeten worden en 
getoetst worden aan het vooropgestelde richtpeil (zie verder). Op basis van deze evaluatie 
kan het stuwpeil worden aangepast (= adaptief peilbeheer). 

De bovenkant van de stuw bepaalt het maximale stuwpeil. Momenteel is voorzien de 
bovenkant van de stuw af te werken naar een niveau van 2,50 meter TAW. We adviseren 
om de bovenkant van de stuw hoger af te werken, minstens op 2,75 of 2,80 meter 
TAW. Dit benadert de peilen die zijn afgeleid uit de bodemprofielen. Het bodemprofiel in 
perceel 743A toont dat het grond/oppervlaktewater er ooit reikte tot 2,74 meter TAW (= 
maaiveldniveau Pere32, figuur 11). Bovendien is dit een minimum want ondertussen heeft 
er mineralisatie of veraarding van het veen plaatsgevonden wat maaiveldverlaging 
inhoudt die niet gekwantificeerd kan worden. Het waterpeil kan dus ooit meer dan 2,74 
meter TAW geweest zijn. 

                                                
14 Met het stuwpeil wordt in dit advies de instelhoogte van de stuw bedoeld. 

Omschrijving Stuwpeil Streefwaterpeil 
 

Max. waterpeil 

Winter 2,35 2,45 2,55 

Vanaf mei 2,40 2,45 2,45 

Zomer 2,40 2,25-2,45 2,45 

Vanaf september 2,35 2,45 2,55 
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Figuur 14. Situering van de vier raaien in perceel 743A met de locaties waar met een RTK-GPS 

hoogtemetingen in meter TAW zijn uitgevoerd (zie ook figuur 9 en 3.2.2). 
 
 
Voor het bepalen van een richtpeil hanteren we de specifieke vereisten van bruine 
kiekendief voor hun broedhabitat. Ze broeden succesvol in rietlanden met een waterdiepte 
van permanent minstens 20 cm, liefst 50-80 cm (zie 2.2). 
 
Elke raai van hoogtemetingen nam ongeveer 2/3 van het rietland in (figuur 14). De raai 
kon niet volledig gemeten worden. Toch veronderstellen we dat min of meer het laagste 
punt gemeten is (Raai1, Raai2) of dat de hoogte nog verder geleidelijk afnam in de richting 
van het open water (figuur 15). Per raai is het laagste gemeten punt geselecteerd, wat 
uitgemiddeld over de 4 raaien 2,10 meter TAW bedraagt (tabel 3). Hierbij is 20 cm 
opgeteld wat een minimaal waterpeil oplevert van 2,30 meter TAW. Bij een waterpeil 
van 2,30 meter TAW bedraagt in een derde tot de helft van het rietland de waterdiepte 
minstens 20 cm, het minimum voor de bruine kiekendief. De waterdiepte is evenwel bij 
voorkeur 50-80 cm wat overeenkomt met waterpeilen van 2,60 tot 2,90 meter TAW. 

Bij een waterpeil van 2,90 meter TAW is ter hoogte van de verschillende raaien het 
volledige rietland overstroomd (figuur 15). Hierdoor ontstaat er een conflict met een 
andere doelsoort met name blauwborst die zijn nest op of vlak boven de grond maakt (zie 
2.2). Bij een waterpeil van 2,60 meter TAW of lager stelt dit conflict zich niet. 

Dit waterpeil van 2,60 meter TAW kan als richtpeil worden gebruikt om de doelen 
te realiseren. Belangrijke maatstaf is het al dan niet succesvol tot broeden komen van 
bruine kiekendief (zie 2.2 en 7). Hierbij wordt rekening gehouden met de noden van de 
broedvogels zoals bruine kiekendief waarvoor de oppervlaktewaterfluctuaties tijdens de 
broedperiode bij voorkeur minder dan 10 cm bedragen. Vooral voldoende waterdiepte is 
cruciaal voor de bruine kiekendief.  
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Figuur 15. Hoogteraaien waarop het maaiveld is aangegeven alsook de ondergrens (2,25 meter 

TAW), de bovengrens (2,45 meter TAW) en het maximaal waterpeil (2,55 meter TAW) volgens het 
peilprotocol. Eveneens is het richtpeil van 2,60 meter TAW gegeven. 

 
 
Tabel 3. De laagste hoogtemeting per raai met hun gemiddelde en de verrekening naar richtpeilen. 
 meter TAW +20 cm +50 cm +80 cm 
Raai1 2,07 2,27 2,57 2,87 
Raai2 2,14 2,34 2,64 2,94 
Raai3 2,10 2,30 2,60 2,90 
Raai4 2,08 2,28 2,58 2,88 
 2,10 2,30 2,60 2,90 

 

5 Evaluatie vispasseerbare stuw 
5.1 Algemene en gebiedsspecifieke kennis over en noden voor de 

soort 

Zoals de naam doet vermoeden zijn kleine modderkruipers echte bodembewoners die 
vooral in de avond en nacht actief zijn en zich overdag verscholen houden, weggekropen 
in de bodem of de onderwatervegetatie. De paaitijd loopt van april tot juli15. De eieren 
worden afgezet tussen dichte vegetatie en als dit ontbreekt tussen stenen, takken of 
boomwortels. Nederland vormt een belangrijk onderdeel in de Europese verspreiding van 
de kleine modderkruiper (Grutters, 2012). De verspreiding van kleine modderkruiper is in 
België en meer specifiek in Oost-Vlaanderen eerder beperkt. Recent werd wel kleine 
modderkruiper aangetroffen in de kreken gelegen in Moerbeke-Waas nabij de grens met 
Nederland in het kader van visserijonderzoek uitgevoerd in opdracht van de provinciale 
visserijcommissie (Boets et al., 2020).  

In 2017 werd een translocatie uitgevoerd vanuit de kreken in Moerbeke naar de 
Rupelmondse kreek in Kruibeke in het kader van een Life+ project (De Meyer et al., 2017). 
Het onderzoek uitgevoerd in de kreken van Moerbeke-Waas geeft aan dat er hier mogelijk 

                                                
15 https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/kleine-modderkruiper 
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ook een vrij grote populatie gehuisvest is, maar Boets et al. (2020) merken op dat op 
basis van de beperkte gegevens dit moeilijk in te schatten is. 

Voor een globale aanpak van de te nemen maatregelen verwijzen Boets et al. (2020) naar 
het soortenbeschermingsprogramma (SBP) opgesteld door De Meyer et al. (2017) waarin 
er een beschrijving van het actieplan op Vlaams niveau is weergegeven. Specifiek voor 
Oost-Vlaanderen is het in eerste instantie belangrijk dat de resterende 
vismigratieknelpunten zo snel mogelijk worden aangepakt zodat populaties met elkaar 
kunnen verbonden worden en er ook genetisch meer uitwisseling mogelijk is. Op vele van 
de waterlopen van zowel 2e als 3e categorie zijn nog resterende knelpunten aanwezig, die 
vaak nog niet allemaal in kaart zijn gebracht (Boets et al., 2020). 

5.2 Migratie van kleine modderkruiper vs. ontwerp vispassage 

5.2.1 Algemene biologische ontwerpcriteria voor vispassages 

Ten aanzien van een minimale werkingsperiode van vispassages hanteren het 
Waterbouwkundig Laboratorium i.s.m. het INBO bij het ontwerp van vispassages op 
rivieren de vuistregel dat de vispassage minstens 80 % van het jaar functioneel dient te 
zijn (Visser et al., 2016), de zogenaamde “Q30d – Q330d” regel (Dumont, 2006; 
Schwevers, 2006). Deze regel is gekoppeld aan het debiet op de rivier en stelt dat de 
vispassage moet kunnen werken tussen een debiet dat ongeveer 30 dagen per jaar wordt 
overschreden (bovengrens) en een debiet dat ongeveer 330 dagen per jaar wordt 
overschreden (ondergrens). Om deze debieten te kunnen koppelen aan een percentage 
van het jaar geldt de volgende overeenkomst:  

• Q30d = Q10 %: circa 10 % van het jaar is het debiet groter 
• Q330d = Q90 %: circa 90 % van het jaar is het debiet groter 

Met oog op de duidelijkheid wordt de percentage-notatie (Q10 % en Q90 %) voor de 
boven- en ondergrens toegepast (Visser et al., 2016).  

Daarnaast wordt opgemerkt dat in werkelijkheid de werkingsperiode niet (of niet alleen) 
wordt bepaald door het beschikbare debiet op de rivier, maar ook door de regeling van 
het opwaarts waterpeil.  

In het geval van stuwsluis-complexen worden namelijk vaak afsluitconstructies voorzien 
aan opwaartse zijde van de vispassage, die wat betreft bediening worden meegenomen 
in automatische regelscripts. Deze afsluitconstructies dienen om de vispassage te kunnen 
sluiten bij nood, bij zeer lage afvoeren of bij onderhoud. De regeling van deze 
afsluitconstructies is daarbij gekoppeld aan zowel het debiet over de stuwen als de 
waterstand in het opwaarts pand (Visser et al., 2016). 

Bovenstaande algemene ontwerpcriteria voor vispassages op beken en rivieren zijn echter 
niet zomaar over te nemen voor de vispassage aan het Pereboomsgat gezien het zeer 
beperkte en in bepaalde perioden afwezige debiet komende van een al dan niet 
afwaterende kreek. 

5.2.2 Ontwerp vispassage Pereboomsgat 

In de projectbeschrijving wordt beschreven hoe men vismigratie plant te faciliteren door 
in parallel met de klepstuw acht vispasseerbare houten drempels aan te brengen die het 
hoogteverschil van de klepstuw overbruggen. Deze drempels zullen worden opgebouwd 
met houten damwanden afgewerkt met kespen. Hierin worden vertical slots voorzien om 
fluctuaties in het opwaartse waterpeil op te vangen. Om erosie van de bodem te 
voorkomen wordt steenbestorting aangebracht in de bekkens van de vistrap. Om 
waterverlies in extreme droogteperiodes te voorkomen via de vertical slots wordt een 
schuif voorzien aan het meest opwaartse slot. Hiermee kan het slot gesloten worden in 
periodes met extreme droogte zonder bovenaanvoer van water in de kreek. Zo blijft het 
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water zeker vast gehouden in de kreek om de lokale vegetatie en het grondwater te 
voeden.  

Voor evaluatie van het ontwerp is kennis van de numerieke onderbouwing belangrijk. Zo 
hebben we onvoldoende inzicht in de criteria die werden gehanteerd ter onderbouwing 
van het huidig ontwerp. Daarom formuleren we de volgende vragen: 

• Wat zijn de hydraulische uitgangspunten waarop het studiebureau zich heeft 
gebaseerd ten behoeve van de uitwerking van het bouwkundige ontwerp? M.a.w. 
wat zijn de debiets- en waterpeilgegevens (i.e. op- en afwaartse streefpeil ter 
hoogte van de nieuwe klepstuw) die men heeft gehanteerd gelet op het feit dat 
de vispassage gebouwd wordt op een watergang met een zeer beperkt 
bovendebiet? Een debiet dat mogelijks zelfs niet gekwantificeerd/gekend is? 

• Kan op basis van eventuele beschikbare meetgegevens berekend worden wat de 
minimale werkingsperiode van de vispassage zal zijn en in welke periode ze 
operationeel zal zijn? Om waterverlies te voorkomen, is de kans (vermoedelijk) 
groot dat de vispassage al vroeg in het (voor)jaar dicht zal gezet moeten worden 
om het gewenste opwaartse streefpeil te kunnen behouden. Bij dergelijk scenario 
is de (paai)migratie, per definitie tussen april en juli, van kleine modderkruiper 
door de vispassage verhinderd. Het valt te vrezen dat de vispassage enkel 
functioneel zal zijn in de wintermaanden wanneer de kleine modderkruiper weinig 
of niet mobiel is. 

• Wat is het totaal verval ter hoogte van de klepstuw? Dit verval is bepalend voor 
het aantal drempels van de vispassage. 

De constructietekening toont dat de vertical slots van de vispassage niet tot op 
bodemniveau van de vispassage reiken. Voor passage van de benthische, over de 
bodem migrerende kleine modderkruiper, is het nodig dat de openingen tot op 
bodemniveau van de vispassage reiken. Een vispassage die aan dit criterium voldoet 
is de De Wit-vispassage (figuur 16). Dit is een ontwerp dat heel gelijkend is aan het 
voorliggend ontwerp. Het principe van een De Wit-vispassage is afgeleid van de vertical 
slot-vispassage. De constructie bestaat uit een compacte bak met daarin tussenschotten 
die de bak verdelen in een aantal kamers. In ieder tussenschot is een onderwateropening 
aangebracht. Deze openingen en schotten verspringen ten opzichte van elkaar. Deze 
vispassage heeft ten opzichte van de vertical slot als belangrijkste voordeel dat de 
gemiddelde stroomsnelheden in alle doorzwemvensters dezelfde zijn. Dit is zelfs het geval 
als het totale verval over de vispassage groter of kleiner wordt dan het ontwerpverval. De 
De Wit-vispassage is geschikt voor een grote variatie aan debieten en sterk fluctuerende 
waterpeilen. Peilverschillen worden uitgemiddeld over de verschillende kamers. De De 
Wit-constructie is waterzuinig en kan afgesloten worden wanneer de vraag naar voldoende 
water dit vereist. Om de werking van de De Wit-vispassage te garanderen is een 
minimumdebiet op de polderlopen noodzakelijk (Verbiest et al., 2010). Aangezien het 
minimumdebiet op deze locatie laag is, wordt best gekozen voor kleine dimensies van de 
onderwateropeningen om de vispassage in droge(re) periodes zo lang als mogelijk open 
te houden. De vispassage moet periodiek gecontroleerd worden om te voorkomen dat 
organisch (bv. bladval en takken) en ander materiaal (bv. zwerfvuil) de 
onderwateropeningen verstoppen. 

Boiten & Dommerholt (2004) deden hydraulisch onderzoek naar de afvoerrelatie van de 
De Wit-vispassage, de snelheidsverdeling in de doorzwemvensters en de 
turbulentiedemping in de bekkens. De ontwerpcriteria van De Wit-vispassages worden 
beschreven in Boiten & Dommerholt (2004) en in Heuts (2005)16. In Nederland en 
Vlaanderen zijn diverse De Wit-vispassages aangelegd. Een evaluatiestudie toonde aan 
dat dit type vispassage goed vispasseerbaar is en het een goede oplossingsmaatregel kan 
zijn voor het faciliteren van vismigratie bij (polder-)stuwen (Robberechts et al., 2015). 

                                                
16 https://edepot.wur.nl/303671 
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Figuur 16. Een 3D-impressie van een De Wit vispassage (uit: Heuts 2005). 

 
 
 
Specifiek voor het Pereboomsgat, i.e. met zijn beperkt bovendebiet, is er nog een ander 
type vispassage dat potentieel in aanmerking komt. Het betreft de Vislift (figuur 17). INBO 
heeft nog geen ervaring met dit innovatief type vispassage. De Vislift is volgens de 
producenten ontworpen om vismigratie mogelijk te maken waar een barrière tussen twee 
peilgebieden de zwemroute blokkeert. Vissen die dankzij de aangepaste stroomsnelheid 
de inzwembuis binnenzwemmen, bereiken de grote rustkamer waar ze kunnen wennen 
aan de omgeving. Vanuit de rustkamer zwemmen de vissen via ronde bekkens als via een 
‘wokkel’ naar boven, en via een uitzwemhuis naar buiten. De Vislift heeft een ronde, 
inmiddels gepatenteerde, vispassage: de clothoïde helix, een spiraal17.  

                                                
17 Meer informatie over dit nieuw type vispassage kan gevonden worden op www.vislift.nl. 
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Figuur 17. De vislift naast een stuw met beperkt verval (foto: Vislift bv). 

 
 

6 Aanvullende adviezen en bevindingen 
6.1 Uitgraven kreek 

Een van de geplande maatregelen bestaat uit het uitbaggeren of slibruimen van het open 
water tot een vaste diepte van -1,0 meter TAW (zie 1). 

Net zoals bij het inrichtingsvoorstel voor perceel 738E (zie 4.1) adviseren we om geen 
vaste hoogte te hanteren maar het baggeren of slibruimen uit te voeren tot net op de 
originele zandige kreekbodem, bijvoorbeeld met behulp van een wormwiel- of augerzuiger 
(Van Uytvanck & De Blust, 2012). Dit garandeert de beste resultaten want het is net in 
de toplaag van deze zandige kreekbodem dat zich nog zaden en sporen bevinden van de 
doelsoorten.  

Ten gunste van de kleine modderkruiper kan lokaal nog wat slib blijven liggen, al vereist 
deze vissoort bij voorkeur een zandige waterbodem (zie 2.2). 

Dergelijke slibruiming kan een gunstige invloed hebben op de waterkwaliteit. Het 
bekomen en behouden van een goede waterkwaliteit vermijdt toekomstige opstapeling 
van slib in het Pereboomsgat. Het bestendigen van een goede waterkwaliteit kan door 
(Van Wichelen & Packet, 2021): 

• het beperken of vermijden van de aanvoer van voedingsstoffen als stikstof en 
fosfor via grond- en oppervlaktewater omdat deze leiden tot algenbloei wat zorgt 
voor slibopstapeling. 

• het vermijden van de aanvoer van minerale deeltjes (zand-leem-klei) want deze 
dragen bij aan slibopstapeling. Deze minerale deeltjes spoelen door erosie uit naar 
het oppervlaktewater. 

• herstel van het visbestand door afname van plankton-etende en bodemwoelende 
vissoorten. 

6.2 Rietsloot 

Het herprofileren van een bestaande sloot en het uitgraven van een nieuwe noordoost-
zuidwest gerichte sloot ter hoogte van de zuidelijke kreekarm van het Pereboomsgat is 
voorzien volgens de dwarsprofielen 4 en 5 (zie 1). 
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Deze sloten zijn nu ontworpen met zacht glooiende oevers voor de herprofilering van de 
bestaande sloot (dwarsprofiel 5, helling 12/4) en steilere oevers voor de nieuwe sloot 
(dwarsprofiel 4, helling 8/4).  

Eigen aan kreken is dat het voormalige getijdengeulen zijn die van nature een zeer steile 
oever hebben en een zacht hellende bodem (het zogenaamde badkuipprofiel in 
Vandevoorde et al., 2000). Sloten of kreken met zacht hellende oevers zoals 
geconcipieerd in dwarsprofiel 5 zijn gebiedsvreemd en komen niet voor in 
poldersystemen. In die zin sluit dwarsprofiel 4 nauwer aan bij de werkelijkheid al zou de 
helling nog steiler mogen. 

De dwarsprofielen tonen dat de geherprofileerde sloot een breedte heeft van circa 12 
meter (dwarsprofiel 5) wat overeenkomt met ongeveer 1/4 van het rietland. De nieuwe 
sloot heeft volgens dwarsprofiel 4 een breedte van bijna 10 meter, wat eveneens ongeveer 
1/4 van het rietland is.  

Uit profielboringen blijkt dat er zich in het rietland bovenop de zandige ondergrond een 
veenlaag heeft ontwikkeld van 40-50 (60) cm dik (Antea Belgium, 2022). 

Zowel de nieuwe sloot als de geherprofileerde sloot hebben een dwarssectie van circa 8,5 
m², beide sloten hebben een gezamenlijk lengte van circa 600 m. Om ze aan te leggen is 
een grondverzet van ongeveer 5.100 m³ nodig. De bovenste 40-50 cm van de dwarssectie 
bestaat evenwel uit veen. Ruw gerekend komt het er op neer dat circa 1.700 m³ of 
ongeveer een derde van het grondverzet uit veen bestaat18.  

Veen vervult een belangrijke rol als sink of opslagplaats voor koolstof (Emsens et al., 
2019)19. Vandaar dat verschillende beleidsinitiatieven genomen worden om veenbodems 
te behouden en te herstellen in kader van de klimaatproblematiek (blue deal20). De 
aanleg van deze sloot gaat hier lijnrecht tegenin, gezien een grote hoeveelheid 
veen verloren zal gaan.  

Voor een alternatief voor deze sloten verwijzen we naar 6.3. 

6.3 Bypass 

Het Pereboomsgat maakt deel uit van het afwateringssysteem van het poldergebied en 
van delen van de stroomopwaarts gelegen zandstreek. Het Pereboomsgat wordt hierbij 
als bufferbekken gebruikt om bij hoge neerslaghoeveelheden overtollig water te 
stockeren.  

Dit heeft als gevolg dat het een uitdaging is om de natuur- en waterbergingsdoelen te 
verenigen. Aan de ene kant zijn hoge waterpeilen vereist om de natuurdoelen te realiseren 
maar aan de andere kant zijn lagere waterpeilen in het Pereboomsgat nodig om voldoende 
buffercapaciteit te hebben bij piekafvoeren.  

De vraag dient gesteld of deze beide doelen verenigbaar zijn of juist een ontkoppeling 
aangewezen is. Zo’n ontkoppeling kan gerealiseerd worden door een bypass aan te leggen 
die de aanvoersloot in het oosten (ter hoogte van Beukendreef) rechtstreeks verbindt met 
de afvoersloot in het westen. Zo dient het water niet langer via het Pereboomsgat te 
passeren en kan het Pereboomsgat hydrologisch geïsoleerd worden. Deze ontkoppeling 
levert enkele voordelen: 

• Waterpeilen kunnen afgestemd worden op de natuurdoelen. 
• Geringere aanvoer van nutriënten en sedimenten wat een goede waterkwaliteit in 

de hand werkt en slibopstapeling voorkomt. 

                                                
18 Een meer nauwkeurige berekening is aangewezen om de exacte hoeveelheden veen te begroten. 
19 https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/peatlands-and-climate-change 
20 https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/blue-deal 
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• Dit biedt een alternatief voor de rietsloot waardoor veenbodems gespaard blijven 
(zie 6.2). 

Het grote nadeel is het verlies aan buffercapaciteit waardoor er een alternatief moet 
gezocht worden om piekafvoeren op te vangen. Ook kan er tijdens droogteperiodes een 
watertekort optreden in het Pereboomsgat waardoor de waterpeilen er te sterk dalen. 
Nader onderzoek is echter nodig. 
 
 

7 Toetsing waterpeilen en inrichtingen aan 
soortspecifieke noden 

In 2.2 zijn soortspecifieke noden van de doelsoorten opgesomd. Onderstaand wordt 
getoetst of de verschillende inrichtings- en peilbeheervoorstellen die in dit advies 
voorgesteld worden, hiertoe bijdragen. 

Bruine kiekendief: 

• Door het herstel van perceel 738E in combinatie met het richtpeil zal zich een 
rietland ontwikkelen met waterdieptes die voldoende zijn om het rietland geschikt 
te maken als habitat om succesvol te broeden21. 

• Het rietland in perceel 743A zal bij dit richtpeil (van het voorgesteld adaptief 
peilbeheer) geschikt zijn als broedhabitat. 

Blauwborst: 

• Delen van de rietlanden in perceel 738E en 743A zullen niet onder water staan 
waardoor ze geschikt zijn voor blauwborst, een grondbroeder, om er te nestelen. 

• Door in het jong bos een hakhout- of knotbeheer toe te passen wordt een van de 
kwaliteitscriteria van blauwborst ingevuld. 

Bever: 

• Het uitbaggeren of slibruimen van het open water (kreek, sloot) heeft een 
gunstige invloed op de waterkwaliteit, al zijn maatregelen nodig om deze 
waterkwaliteit gunstig te houden (aanvoer van minerale deeltjes en 
voedingsstoffen als stikstof en fosfor beperken, herstel visbestand). 

• Bij instellen van het richtpeil zal open water met een minimale diepte van 70 cm 
aanwezig zijn22. 

• In het jong bos (perceel 743A) worden gebiedsvreemde houtsoorten verwijderd 
maar soorten als wilg blijven behouden en fungeren als wintervoedsel. 

Kleine modderkruiper 

• Het uitbaggeren of slibruimen van het open water (kreek, sloot) heeft een 
gunstige invloed op de waterkwaliteit (zie bever). 

• Door het slibruimen tot net op de zandige kreekbodem ontstaat een gunstig 
bodemsubstraat (zand) voor kleine modderkruiper. Lokaal kan nog wat slib blijven 
liggen. 

                                                
21 De kans tot predatie van nesten van bruine kiekendief door grondpredatoren verlaagt sterk bij 
voldoende hoge waterdieptes (Van den Berge, 2013; Van Uytvanck et al., 2014). 

22 In stilstaand of traag stromend water valt het niet te verwachten dat bevers dammen bouwen. 
Toch is een minimale waterdiepte van minstens 70 cm vereist zodat de toegang tot hun hol of burcht 
steeds onder water blijft (Macdonald et al., 1995; Swinnen, 2015). 
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• Het herstel van perceel 738E en het slibruimen van het open water (afgraven tot 
net op de zandige kreekbodem) levert kansen voor de ontwikkeling van een rijke 
waterplantenbegroeiing (submers, emers). 

• Afgraven van de ophogingen langs de oever van perceel 743A herstelt het contact 
tussen het open water en rietland. 

• Momenteel is er een open verbinding tussen het Pereboomsgat en de afvoersloot 
die echter verdwijnt door de bouw van een klepstuw. Maar de aanleg van een 
geschikte vispasseerbare stuw compenseert (deels) het verlies van deze open 
verbinding. 

 
 

Conclusies 

1. Het optimaliseren van het projectgebied voor de doelsoorten (bruine kiekendief, 
blauwborst, bever en kleine modderkruiper) gebeurt door hun habitat (vegetatietype) 
te vormen, te ontwikkelen en te beheren in functie van de noden van deze soorten. 

Zo verkiezen bruine kiekendieven als broedhabitat rietlanden met een waterdiepte 
van minstens 20 cm, maar liefst van 50-80 cm. Deze soort verkiest rietlanden waar 
het oppervlaktewater tijdens het broedseizoen minder dan 10 cm fluctueert. 
Blauwborst daarentegen heeft rietlanden nodig met een hoog winterpeil dat daalt in 
de loop van het broedseizoen omdat deze soort zijn nest bouwt op of vlak boven de 
grond en omdat de soort vooral op de grond naar voedsel zoekt. Bevers hebben een 
minimale waterdiepte van 70 cm nodig en voldoende wintervoedsel (wilg, populier en 
ander loofhout) en verdragen geen tot matige vervuiling. Kleine modderkruiper is een 
bodembewonende vissoort die een zandbodem nodig heeft en een goede 
waterkwaliteit. 

Uit aanvullend onderzoek (profielboringen) bleek een deel van perceel 738E te zijn 
opgehoogd (bovenop natuurlijke kreekvulling). In perceel 743A is dit niet het geval 
met uitzondering van de oeverzone waar slib of specie is gedeponeerd tijdens 
ruimingswerken van de waterloop. Zowel in het rietland van perceel 738E als van 
perceel 743A vond veenvorming plaats. Een veenpakket van 30 tot 60 cm is er 
aangetroffen bovenop de originele zandige kreekbodem. 

De meest optimale manier om in deze percelen rietland en open water te herstellen 
ten gunste van bruine kiekendief en kleine modderkruiper is door de opgevoerde 
grondresten en de kreekvulling af te graven tot net op de originele zandige 
kreekbodem omdat zich daar de zaden of sporen van de waterplanten bevinden 
(perceel 738E). In perceel 743A kan de ophoging van het rietland langs de oever van 
de sloot integraal afgegraven worden tot het oorspronkelijk maaiveld. 

Ook voor wat al het open water betreft (kreek, sloot langs perceel 743A) adviseren 
we hetzelfde, namelijk de slibruiming beperken tot net op de zandige kreekbodem en 
niet tot op een vaste diepte.  

Door deze herstelmaatregelen te combineren met een adaptief peilbeheer kunnen de 
doelen gerealiseerd worden. Een richtpeil wordt voorgesteld. Door een netwerk van 
grond- en oppervlaktewatermeetpunten te installeren, kunnen de waterstanden 
gemeten worden en getoetst aan dit richtpeil. Op basis van deze evaluatie kan het 
stuwpeil worden aangepast (= adaptief peilbeheer). 

Om (in functie van de bruine kiekendief) een minimale waterdiepte van 20 cm te 
hebben, is een waterpeil van 2,30 meter TAW nodig. Maar bruine kiekendief verkiest 
een waterdiepte van 50-80 cm wat neerkomt op een waterpeil van 2,60-2,90 meter 
TAW. Bij een peil van 2,90 meter TAW ontstaat er echter een conflict met een andere 
doelsoort, de blauwborst, vandaar dat 2,60 meter TAW als richtpeil kan gebruikt 
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worden om de doelen te realiseren. Hierbij wordt evenwel rekening gehouden met 
andere noden van broedvogels zoals bruine kiekendief waarvoor de 
oppervlaktewaterfluctuaties tijdens de broedperiode bij voorkeur minder dan 10 cm 
bedragen. 

2. In het peilprotocol worden stuwpeilen, streefwaterpeilen en maximale peilen 
voorgesteld. De stuwpeilen lijken een invers peilbeheer voor te stellen maar dit zijn 
louter de instellingen van de stuw om de streefwaterpeilen te realiseren. Deze 
streefwaterpeilen vertonen een natuurlijk verloop met lagere waterpeilen in de zomer 
in vergelijking met de winter. Het stuwpeil in de zomer is effectief hoger ingesteld in 
vergelijking met de winter met als doel in de zomer, een periode met geringere 
neerslagoverschotten, zo veel mogelijk water op te houden in het systeem om zo het 
streefwaterpeil te bekomen. Toch adviseren we een adaptief peilbeheer door op basis 
van gemeten waterstanden de peilen in te stellen om de doelstellingen te realiseren.  

3. Belangrijk is de stuw zodanig te bouwen dat ze toelaat een breed bereik aan 
stuwpeilen in te stellen. De bovenkant van de stuw bepaalt het maximale stuwpeil. 
Momenteel is voorzien de bovenkant van de stuw af te werken naar een niveau van 
2,50 meter TAW. We adviseren om de bovenkant van de stuw hoger af te werken, 
minstens op 2,75 of 2,80 meter TAW. Dit benadert de peilen die zijn afgeleid uit de 
bodemprofielen. Het bodemprofiel in perceel 743A toont bijvoorbeeld dat het 
grond/oppervlaktewater er ooit reikte tot 2,74 meter TAW. Mogelijk stond het 
grond/oppervlaktewater indertijd zelfs hoger.  

4. Voor een evaluatie van het ontwerp van de vispasseerbare stuw hebben we 
onvoldoende inzicht in de numerieke onderbouwing (debiets- en waterpeilgegevens, 
verval, etc.). Toch voldoet het huidige ontwerp niet aan de vereisten van kleine 
modderkruiper. De vertical slots komen niet tot aan de bodem terwijl deze soort net 
boven het bodemoppervlak migreert. Bovendien kent deze vispasserbare stuw een 
groot waterverlies wat er kan toe leiden dat de streefpeilen in het Pereboomsgat niet 
gehandhaafd kunnen worden tijdens drogere periodes. Om dit waterverlies te 
voorkomen, is de kans (vermoedelijk) zeer groot dat de vispassage al vroeg in het 
(voor)jaar dicht zal gezet moeten worden om het gewenste opwaartse streefpeil te 
kunnen behouden. Bij dergelijk scenario is de (paai)migratie van kleine 
modderkruiper, per definitie tussen april en juli, door de vispassage verhinderd. Het 
valt te vrezen dat de vispassage enkel functioneel zal zijn in de wintermaanden 
wanneer de kleine modderkruiper weinig of niet mobiel is. Mogelijke alternatieven om 
een (iets) langer tijdvenster voor vrije vismigratie te creëren via een 
vismigratievoorziening, zijn een De Wit-vispassage of een vislift, al dient dit nader 
onderzocht te worden. Een de Wit vispassage met kleine onderwateropeningen moet 
periodiek gecontroleerd worden om te voorkomen dat organisch (bv. bladval en 
takken) en ander materiaal (bv. zwerfvuil) de onderwateropeningen verstoppen. 

5. De geplande werkzaamheden hebben een gunstige invloed op de waterkwaliteit. Om 
een goede waterkwaliteit te verkrijgen en te behouden adviseren we:  

• Het beperken of vermijden van de aanvoer van voedingsstoffen als stikstof en 
fosfor via grond- en oppervlaktewater omdat deze leiden tot algenbloei wat zorgt 
voor slibopstapeling. 

• Het vermijden van de aanvoer van minerale deeltjes (zand-leem-klei) want deze 
dragen bij aan slibopstapeling. Deze minerale deeltjes spoelen door erosie uit naar 
het oppervlaktewater. 

• Herstel van het visbestand door afname van plankton-etende en bodemwoelende 
vissoorten. 
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• Hydrologisch isoleren van het Pereboomsgat door de aanleg van een bypass 
tussen de oostelijke aanvoersloot (ter hoogte van Beukendreef) en de westelijke 
afvoersloot. Bovendien biedt dit een alternatief voor de sloot die zal aangelegd 
worden in het rietland en waarbij ongeveer 1.700 m³ veenbodem verloren zou 
gaan. 
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Bijlage 1: Profielbeschrijvingen van perceel 738E 
en perceel 743A 

Per profiel zijn in de eerste rij van onderstaande tabel de naam en de Lambert72-
coördinaten gegevens. De eerste kolom bevat het nummer van de horizont. De grenzen 
van de horizont in cm onder het maaiveld zijn gegeven in de tweede kolom. In de derde 
kolom volgt een beschrijving en in de vierde kolom zijn de onder- en bovengrens gegevens 
van de horizont in meter TAW. De vijfde kolom kwalificeert de natuurlijkheid (rood is 
onnatuurlijk, geel is de kreekvulling, groen de originele kreekbodem). 
 
Nr. 
horizont 

Grenzen 
horizont 
(cm onder 
maaiveld) 

Beschrijving horizont Grenzen 
horizont 
(meter 
TAW) 

‘Natuurlijkheid’ 

 Pere27 LamX 120584,957; LamY 
211679,464; 2,82 mTAW 

  

1 0-10 organisch aangerijkt zand 2,82-
2,72 

 

2 10-30 zand, beige, roestvlekken 2,72-
2,52 

 

3 30-50 zwart, zand, organisch aangerijkt 2,52-
2,32 

 

4 50-70 beige zand met roestvlekken 2,32-
2,12 

 

5 70-80 grijs zand, gereduceerd, vrij vast 2,12-
2,02 

?? 

6 80-100 grijs zand met kleibrokken of -
laagjes, onderaan met slakjes, vrij 
vast 

2,02-
1,82 

 

7 100-140 donkergrijs zand met schelpjes en 
slakjes, slap 

1,82-
1,42 

 

     

 Pere28 LamX 120540,569; LamY 
211698,2; 2,62 mTAW 

  

1 0-25 donkerbruin, organische klei 2,62-
2,37 

 

2 25-40 heterogeen, beige-bruin, klei maar 
vooral zand, roestvlekken (oud?), 
organisch materiaal 

2,37-
2,22 

 

3 40-50 heterogeen, lijkt op vorige laag 
maar bruiner, oude wortels, 
organisch materiaal, roestvlekken, 
vrij vast 

2,22-
2,12 

 

4 50-110 grijs gereduceerd zand, geen 
organisch materiaal 

2,12-
1,52 

 

     

 Pere29 LamX 120548,897; LamY 
211738,583; 2,51 mTAW 
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1 0-25 bruin, organisch aangerijkt, klei met 
zandfractie 

2,51-
2,26 

 

2 25-55 bruin beige zand met roestvlekken 
en zwart organisch materiaal, 
rhizomen riet, met kleilaagjes of 
kleibrokken 

2,26-
1,96 

 

3 55-75 zwarte laagjes organische klei 
wisselen af met zandlaagjes, schelp- 
en slakfragmenten, oude wortels, 
gereduceerd 

1,96-
1,76 

 

4 75-100 donkergrijs, gereduceerd zand, 
slapper naar onder, weinig of geen 
schelp- en slakfragmenten 

1,76-
1,51 

 

     

 Pere30 LamX 120539,575; LamY 
211751,502; 2,28 mTAW 

  

1 0-55 veen, donkerbruin met klei- en 
zandfractie, wortels, slap 

2,28-
1,73 

 

2 55-90 gereduceerd grijs zand met 
bovenaan schelpjes en 
slakjesfragmenten, slap, niet op te 
boren 

1,73-
1,38 

 

     

 Pere37 LamX 120729,965; LamY 
211453,803; 2,07 mTAW 

  

1 0-40 veen 2,07-
1,67 

 

2 40-60 zand, gereduceerd 1,67-
1,47 

 

     

 Pere32 LamX 120752,403; LamY 
211474,783; 2,74 mTAW 

  

1 0-20 organisch, lichter naar onder, klei 
met zandfractie of zand met 
kleifractie (??) 

2,74-
2,54 

 

2 20-40 Zand, roestvlekken 2,54-
2,34 

 

     

 Pere44 LamX 120708,392; LamY 
211514,792; 2,54 mTAW 

  

1 0-15 organisch, donkerbruin, smeuïg, 
klei met zandfractie 

2,54-
2,39 

 

2 15-30 bruin zand met kleifractie, roest 2,39-
2,24 

 

3 30-40 zand, roestvlekken 2,24-
2,14 

 

4 40-65 grijs zand, gereduceerd 2,14-
1,89 
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