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1 INLEIDING 

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

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

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

De samenwerking tussen DVW en INBO wordt formeel bevestigd in het protocol 
‘Samenwerkingsovereenkomst tussen De Vlaamse Waterweg en het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek inzake ecologische advisering en onderzoek’. De samenwerkingsovereenkomst 
werd afgesloten tussen ir. Chris Danckaerts, Gedelegeerd Bestuurder van DVW, Mevr. Frieda 
Brepoels, Voorzitter van de Raad van Bestuur van DVW en Dr. Maurice Hoffmann, 
waarnemend Administrateur Generaal van het INBO. De samenwerkingsovereenkomst is 
ondertekend op 25 september 2019 en is van onbepaalde duur. 

In 2021 is een samenwerkingsovereenkomst tussen DVW en het Eigen Vermogen van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) afgesloten: ‘overeenkomst ter uitvoering 
van art. 3.4. van de samenwerkingsovereenkomst van 25 september 2019 tussen DVW en 
INBO inzake ecologische advisering en onderzoek betreffende het voorzien van extra krediet’. 
Deze samenwerkingsovereenkomst is ondertekend op 26 mei 2021 door ir. Chris Danckaerts, 
Mevr. Frieda Brepoels en Dr. Maurice Hoffmann. Deze samenwerkingsovereenkomst vangt aan 
op 1 juli 2021 en loopt tot 30 juni 2024. 

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

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

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

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

De samenwerkingsovereenkomst tussen DVW en het EVINBO voorziet ondersteuning voor 
onderzoeksitems binnen thema vismigratie, voor onderzoeksitems rond de Zeeschelde en 
Moneos (thema waterweg), voor onderzoeksitems rond monitoring visbestanden (thema 
vallei) en voor onderzoek rond invasieve soorten in de context van klimaat (thema vallei). 
 
In dit jaarverslag 2021 rapporteren we over de 3 onderzoeksthema’s en de projecten en 
onderzoeksitems die er toe behoren, zowel van de samenwerkingsovereenkomst tussen DVW 
en het INBO als van de samenwerkingsovereenkomst tussen DVW en het EVINBO. Per 
onderzoeksitem worden de doelstellingen, de stand van zaken en enkele onderzoeksresultaten 
belicht. Per thema wordt de output (zoals rapporten, adviezen, gegevensverstrekkingen, nota’s 
of A1-publicaties), de overlegvergaderingen, de deelname aan studiedagen of congressen en 
de ad-hoc taken opgelijst. In het hoofdstuk personeel wordt een overzicht gegeven van alle 
INBO-medewerkers die hebben bijgedragen aan de realisatie van de verschillende projecten.  
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1 THEMA VISMIGRATIE 

1.1 ALGEMENE SITUERING 

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

1.2 SANERING VISMIGRATIEKNELPUNTEN 

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

1.2.1 Studie plastiekvangers 

1.2.1.1 Doelstellingen 

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

1.2.1.2 Stand van zaken 

Er werd deelgenomen aan meerdere stuurgroepen omtrent de plastiekvanger in Temse. In de 
periode januari t.e.m. september 2021 heeft INBO er maandelijks een meting uitgevoerd. Bij 
elke meting wordt de inhoud van een container aan wal getrieerd. De volgende fracties 
worden daarbij onderscheiden: biota (vb. vis), bewerkt hout (vb. houten palet), riet en 
drijfhout (vb. takken), plastiek, andere (vb. glas). In het ponton van de plastiekvanger werden 
maandelijks 3 slepen met een net uitgevoerd om het ponton te controleren op achterblijvende 
biota. De staalnames liepen in principe door tot en met november 2021. Door een vroegtijdige 
stopzetting van het project door DEME werden de staalnames van oktober en november 
geschrapt. De rapportage, een samenwerking met de Universiteit Antwerpen, is gepland voor 
begin 2022. 

De plastiekvanger in Vilvoorde is zodanig opgebouwd dat enkel oppervlakkig drijvend plastiek 
en ander drijvend materiaal of afval wordt gecollecteerd. In de stuurgroep werd met DVW en 
de UA besproken dat de kans dat er biota worden gevangen zeer klein is. Er werd met de UA, 
die onderzoek doet naar de plastiekfractie in de vanger, afspraken gemaakt dat mocht, tegen 
alle verwachtingen in, er toch biota in de plastiekvanger terecht komen dat zij ons daar dan 
onmiddellijk van op de hoogte brengen. UA heeft in 2021 geen biota aangetroffen in de 
containers die ze gecontroleerd hebben.  
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Veldonderzoek Januari -
september 

Afgerond  

Rapportage Januari - juni 
2022 

Lopend  

 

1.2.1.3 Onderzoeksresultaten 

Bijvangsten in de containers aan wal 

Tussen november 2020 en september 2021 werden er elke maand één of meerdere controles 
gedaan van aan wal gebrachte containers. In totaal werden 31 containers gecontroleerd op de 
aanwezigheid van fauna tijdens 25 staalnamedagen. Controle van dergelijk groot aantal 
containers was mogelijk door de samenwerking met de Hogere Zeevaartschool (HZ). 

De fauna-bijvangst in 27 van de 31 gecontroleerde containers was nul (Tabel 1). In vier 
containers werden in totaal 9 dode vissen en 1 levende gewone pad (Bufo bufo) aangetroffen. 
Het betrof naast zeven juveniele spieringen (Osmerus eperlanus) ook twee vissen, een karper 
(Cyprinus carpio) en een brasem (Abramis brama), die al in een bepaalde staat van ontbinding 
waren. Deze twee vissen zijn vermoedelijk dood in de collectie-unit gedreven. 

Tabel 1. Overzicht van de fauna aangetroffen in de containers aan wal. Alle aangetroffen fauna was 
dood tenzij expliciet anders vermeld (HZ = Hogere Zeevaartschool; * = in ontbinding). 

Maand Datum Staalnemer Aantal containers Fauna 

November 18-nov-20 HZ 1 0 

November 24-nov-20 HZ 2 0 

November 27-nov-20 HZ 2 0 

December 03-dec-20 INBO  1 0 

December 04-dec-20 HZ 2 0 

December 10-dec-20 HZ 2 0 

Januari 14-jan-21 INBO  1 0 

Februari 16-feb-21 HZ 1 0 

Februari 23-feb-21 HZ 1 0 

Maart 02-mrt-21 INBO  1 0 

Maart 02-mrt-21 HZ 1 0 

Maart 09-mrt-21 HZ 1 0 

Maart 23-mrt-21 HZ 2 0 

Maart 30-mrt-21 INBO  1 1 karper (Cyprinus carpio)* 

April 09-apr-21 HZ 1 0 

April 16-apr-21 HZ 2 0 

April 23-apr-21 HZ 1 0 

April 25-apr-21 INBO  1 0 

Mei 10-mei-21 INBO  1 4 spieringen (Osmerus eperlanus),                            
>10 eitjes van vermoedelijk fint (Alosa fallax) 

Mei 12-mei-21 HZ 1 0 

Mei 19-mei-21 HZ 1 0 

Juni 11-jun-21 INBO  1 1 brasem (Abramis brama)* 

Augustus 06-aug-21 INBO  1 0 

Augustus 24-aug-21 INBO  1 3 spieringen (Osmerus eperlanus),  
1 gewone pad (Bufo bufo) (levend) 

September 28-sep-21 INBO  1 0 

Totaal aantal 25 dagen INBO/HZ 31  9 vissen; 1 gewone pad (levend) 
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Opvallend was de vondst, op 10 mei 2021, van meer dan 10 viseitjes van vermoedelijk fint 
(Alosa fallax). De eitjes worden in 2022 genetisch geanalyseerd in het genetisch labo van het 
INBO zodat kan worden bepaald of ze afkomstig zijn van fint. Gezien het tijdstip van de vangst 
samenviel met vastgestelde paaiactiviteit van fint bestaat er een sterk vermoeden dat het om 
finteitjes gaat. Bij het ter perse gaan van dit rapport waren de resultaten van de analyse nog 
niet beschikbaar. Het resultaat wordt achteraf aan DVW meegedeeld. 

Bijvangsten in de collectie-unit 

Gedurende een periode van tien maanden, tussen begin december 2020 en eind september 
2021, werd er elke maand één controle gedaan op achtergebleven fauna in de collectie-unit.  
Enkel tijdens de staalname op 30 maart werd geen fauna aangetroffen (Tabel 2). Bij alle 
andere staalnames werden één of meerdere individuen gevangen van vissen, garnalen, 
aasgarnalen en/of amfibieën. Zonder uitzondering werd alle fauna levend gevangen. In totaal 
werden er meer dan 2000 individuen van aquatische fauna gevangen, hoofdzakelijk vissen 
(#1993). De maandelijkse visvangst varieerde tussen nul (in maart) en maximaal 1169 (begin 
augustus) vissen. Onder de 12 verschillende vissoorten bevonden zich zowel mariene 
(zeebaars, haring, sprot, glasgrondel), estuariene (grondels (Gobiidae - soort onbekend)), 
diadrome (dunlipharder, spiering, driedoornige stekelbaars) als zoetwatervissoorten 
(blankvoorn, rietvoorn, bittervoorn en brasem). Eénmalig werd een groene kikker (Pelophylax 
spec.) gevangen en tien steurgarnalen (Palaemon longirostris). Er werden ook enkele tientallen 
aasgarnaaltjes (Mysida) aangetroffen op de netstof van de filterzak. Deze heel kleine weke 
diertjes bleven aan de netstof kleven en konden niet efficiënt verzameld en gekwantificeerd 
worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aangetroffen fauna met uitzondering 
van de waarneming van enkele tientallen aasgarnaaltjes. 

Met uitzondering van de vangst van juveniele dunlipharder was de bijvangst laag van 
december 2020 tot en met april 2021. Vanaf mei tot en met het einde van de studieperiode 
werden er van vier verschillende vissoorten meer dan honderd individuen gevangen, met 
name 1089 driedoornige stekelbaars, 546 spiering, 189 dunlipharder en 157 sprot. Van de 
overige soorten werden drie of minder individuen gevangen (Tabel 2). 
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Tabel 2. Overzicht van de gevangen fauna in de collectie-unit met uitzondering van de waarneming 
van enkele tientallen aasgarnaaltjes (Levensstadia: juv. = juveniel, sub. = subadult en adult; 
Toestand: L = Levend; n.b. = niet bepaald;* = wegens technisch defect aan de grijperkraan 
kon slechts een half uur na laag water 1 sleep gedaan worden). 

Maand Datum # slepen Fauna 

Soort* levensstadium aantal biomassa (gr) toestand 

December 03-dec-20 3 dunlipharder 
(Chelon ramada) 

juv. 135 58 L 

Januari 14-jan-21 2 dunlipharder 
(Chelon ramada) 

juv. 2 1 L 

Maart 02-mrt-21 3 dunlipharder 
(Chelon ramada) 

juv. 2 1 L 

Maart 30-mrt-21 3 - - 0 0 - 

April 25-apr-21 3 dunlipharder 
(Chelon ramada) 

juv. 1 1 L 

Mei 10-mei-21 3 spiering  
(Osmerus eperlanus) 
haring 
(Clupea harengus) 

juv. 
 
juv. 

303 
 
1 

228 
 
n.b. 

L 
 
L 

   
glasgrondel  
(Aphia minuta) 

juv. 3 n.b. L 

   
blankvoorn  
(Rutilus rutilus) 

juv. 3 n.b. L 

Juni 11-jun-21 3 spiering  
(Osmerus eperlanus) 

juv. 5 n.b. L 

   
sprot  
(Sprattus sprattus) 

juv. 156 n.b. L 

      driedoornige stekelbaars  
(Gasterosteus aculeatus) 

juv./sub. 110 n.b. L 

Augustus* 06-aug-21 1 spiering  
(Osmerus eperlanus) 

juv. 233 176 L 

   
driedoornige stekelbaars 
 (Gasterosteus aculeatus) 

juv./sub. 935 835 L 

      bittervoorn  
(Rhodeus sericeus) 

juv. 1 1 L 

Augustus 24-aug-21 3 spiering  
(Osmerus eperlanus) 

juv. 5 2 L 

   
driedoornige stekelbaars  
(Gasterosteus aculeatus) 

juv./sub. 41 16 L 

   
brasem  
(Abramis brama) 

juv. 1 1 L 

   
grondels – soort onbekend  
(Gobiidae spec.) 

juv. 2 n.b. L 

   
Groene Kikker - onbekend 
(Pelophylax spec.) 

adult 1 n.b. L 

      steurgarnaal  
(Palaemon longirostris) 

n.b. 10 n.b. L 

September 28-sep-21 3 sprot  
(Sprattus sprattus) 

juv. 1 3 L 

   
driedoornige stekelbaars  
(Gasterosteus aculeatus) 

juv./sub. 3 2 L 

   
rietvoorn  
(Scardinius erythrophthalmus) 

juv. 1 3 L 

   
zeebaars  
(Dicentrarchus labrax) 

juv. 1 n.b. L 

      dunlipharder  
(Chelon ramada) 

juv. 49 n.b. L 

Totaal  10 dagen 27 slepen - - 2004 >1327 - 
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1.2.2 Evaluatie vispassage en waterkrachtturbine Harelbeke (Leie) 

1.2.2.1 Doelstellingen 

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

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

1.2.2.2 Stand van zaken 

Voor de evaluatie van de visveiligheid van de waterkrachtturbines in Harelbeke werd er een 
uitgebreid dossier opgemaakt voor de Ethische commissie voor het uitvoeren van dierproeven. 
De dierproeven bestaan uit de geforceerde doorvoer van drie vissoorten (paling, brasem en 
blankvoorn) door de turbine bij twee verschillende toerentallen. In functie van de proeven 
werden ter plaatse gedetailleerde opmetingen gedaan, de vangconstructie werd uitgetekend, 
materialen werden aangekocht (netten en metalen), de vangconstructie werd gemaakt in het 
atelier van het INBO en vervolgens ook geplaatst op de uitstroom van de turbine. Een ponton 
met leefnetten werd gemaakt en in de Leie geplaatst voor stockage van de proefdieren bij 
levering door vishandelaren. De geforceerde proeven met paling werden uitgevoerd in 
december 2021. De proeven met de overige twee soorten alsook de monitoring van de 
natuurlijke uittrek van zilverpaling langs de turbines zijn gepland in het najaar van 2022. De 
geforceerde doorvoerproeven verlopen volgens het protocol van de Nederlandse 
normcommissie (Referentie: Ontwerp NEN 8775 Visveiligheid van pompen, vijzels en 
drukturbines die worden gebruikt in gemalen en waterkrachtcentrales). 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Voorbereidingen / plan van aanpak evaluatie van de 
waterkrachtcentrale  

 

Juli - 
december 

Afgerond  

Veldonderzoek waterkrachtcentrale November  - 
december 
 
November  -
december 
2022 

Afgerond 
 
 
Gepland  

(1) 
 
 
(2) 

Rapportage waterkrachtcentrale januari  - 
maart 2023 

Gepland  (3) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): proeven met geforceerde doorvoer van aangekochte paling;  
(2): proeven met geforceerde doorvoer van aangekochte brasem en blankvoorn alsook de 
monitoring van de natuurlijke uittrek van zilverpaling langs de turbines zijn gepland voor het 
najaar van 2022; 
(3): Aangezien veldwerk in het najaar t.e.m. december moet uitgevoerd worden (cfr. de 
natuurlijke uittrek van zilverpaling) wordt de rapportage begin 2023 verzorgd. 
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1.2.2.3 Onderzoeksresultaten 

In december werden er in totaal ongeveer 700 palingen doorgevoerd door de 
waterkrachtturbine op twee verschillende toerentallen ter evaluatie van de visveiligheid van 
de turbines voor stroomafwaarts migrerende palingen (Foto 1).  

 

 

Foto 1. Voor het opvangen van de palingen, die aan de stroomopwaartse kant van de 
waterkrachtturbine werden ingevoerd, werd er een vangconstructie met fuik (groene 
netstof) en noors leefnet (witte netstof) gemonteerd op de stroomafwaartse 
uitstroomopening van de waterkrachtturbine op de Leie in Harelbeke. 

1.2.3 Onderzoek vismigratievoorziening Menen (Leie) 

1.2.3.1 Doelstellingen 

Een duurzame oplossing uitwerken, in overleg met DVW en het Waterbouwkundig 
Laboratorium (WL), voor de sanering van het vismigratieknelpunt op de Leie in Menen in 
functie van het herstel van de longitudinale connectiviteit in de Leie. 
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1.2.3.2 Stand van zaken 

INBO bereidde samen met het WL twee memo’s voor. De eerste memo behandelt de selectie 
van het type en de variantenstudie. De tweede memo is de effectieve bijlage bij het bestek 
met de beschrijving van de geselecteerde voorkeursvariant en de bijhorende ontwerpcriteria. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Overlegvergaderingen met DVW en het WL Januari -
december  

Lopend   

Opmaken van memo‘s door het WL i.s.m. het INBO Januari -
december  

Lopend (1) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): Twee memo’s: WL2021M21_030_1, Versie 2.0 & WL2021M21_030_2, Versie 1.0, 
Waterbouwkundig Laboratorium. 

1.2.3.3 Onderzoeksresultaten 

Figuur 1 toont de voorkeursvariant voor de ruimtelijke inpassing van de vispassage op basis 
van een verkennende variantenstudie. Deze voorkeursvariant kan worden gebruikt als 
vertrekpunt voor de verdere ruimtelijke inpassing en het bouwkundig ontwerp. 

 

Figuur 1. Voorkeursvariant voor de verdere ruimtelijke inpassing van de vispassage op de Leie in 
Menen. 

1.2.4 Onderzoek vismigratievoorziening Sint-Baafs-Vijve (Leie) 

1.2.4.1 Doelstellingen 

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

1.2.4.2 Stand van zaken 

Geen actie van INBO vereist in 2021. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2020 

Status Opm. 

Overlegvergaderingen en opvolgen vispassage in 
aanbouw 

Januari - 
december 

Lopend   



 

 

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

Pagina 16 van 85 doi.org/10.21436/inbor.81696319 www.vlaanderen.be/inbo 

1.2.4.3 Onderzoeksresultaten 

Er zijn geen verdere onderzoeksresultaten bekomen in 2021. 

1.2.5 Onderzoek vismigratievoorziening Merelbeke (Ringvaart – Bovenschelde) 

1.2.5.1 Doelstellingen 

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

1.2.5.2 Stand van zaken 

INBO nam deel aan verschillende overlegvergaderingen met DVW en het WL. INBO volgt het 
voortgangsproces nauw op in samenwerking met het WL en beiden hadden daarover 
meermaals overleg. Samen met het WL gaf INBO online een presentatie rond eventuele 
toekomstige monitoring in de vispassage in Merelbeke (17/06/2021). Er werd ook een memo 
opgesteld ‘Ontwerp monitoringszone vispassage Merelbeke’. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Overlegvergaderingen Januari - 
december 

Lopend  

Voorontwerp Januari - 
december 

Afgerond   

Hydraulisch voorontwerp Januari - 
december 

Afgerond  

Opvolging (o.a. nota en memo) Januari - 
december  

Lopend (1) 

Opmerkingen bij tabel:  
(1): In een nota, verstuurd via email, verduidelijken en verklaren het INBO en het WL hoe en 
waarom we voor het ontwerp hebben gekozen zoals het er nu voor ligt (en de daaruit 
voortvloeiende dimensies/waarden). Zaken die in het lange ontwerpproces ondertussen 
misschien een beetje in de vergetelheid zijn geraakt of voor sommige collega’s nieuw zijn. 
Deze worden momenteel ook verder uitgeschreven in het eindrapport bij het ontwerp. De 
memo ‘Ontwerp monitoringszone vispassage Merelbeke’ is opgenomen in de lijst met 
rapporten en publicaties. 

1.2.5.3 Onderzoeksresultaten 

Hoewel het nog niet zeker is dat er een vangkooi zal worden toegepast wordt het bouwkundig 
ontwerp van de instroom er wel op voorzien. Gezien de sleutellocatie binnen het Schelde-
estuarium zou dit namelijk een grote meerwaarde hebben, zowel voor fundamenteel 
onderzoek als voor educatieve doelstellingen (bezoekerscentrum voor scholen, universiteiten 
of andere geïnteresseerden). Dergelijke kooien worden al toegepast in onder andere 
Nederland (bijv. de Roer te Roermond), Wallonië (bijv. Maas te Lixhe) en Duitsland (bijv. Elbe  
te Geesthacht, de Iler te Altusried en Sieg te Buisdorf). Figuur 2 toont het grondplan met 
ruimtelijke inpassing van de vangkooi. 
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Figuur 2. Voorstel voor de inpassing van een vangkooi in de monitoringszone aan het 
stroomopwaartse uiteinde van de vispassage in Merelbeke. 

 

1.2.6 Onderzoek vismigratievoorziening 's Hertogenmolens (Demer) 

1.2.6.1 Doelstellingen 

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

1.2.6.2 Stand van zaken 

De vraag tot actie in tweede helft van 2021 tijdens realisatie van de werken werd niet gesteld. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Overlegvergaderingen 
 

Juli - 
december 

Gepland  

Ondersteuning bij effectieve bouw vispassage Juli - 
december 

Gepland  

1.2.6.3 Onderzoeksresultaten 

Er zijn geen verdere onderzoeksresultaten bekomen in 2021. 

1.2.7 Onderzoek vismigratie overige knelpunten Dender (Idegem, Pollare, 
Dendermonde, Denderbelle, Denderleeuw)  

1.2.7.1 Doelstellingen 

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



 

 

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

Pagina 18 van 85 doi.org/10.21436/inbor.81696319 www.vlaanderen.be/inbo 

1.2.7.2 Stand van zaken 

INBO nam deel aan verschillende overlegvergaderingen met DVW en het WL. INBO volgt het 
voortgangsproces nauw op in samenwerking met het WL en beiden hadden daarover 
meermaals overleg. Voor het ontwerp van de vispassage in Denderbelle werd een memo 
opgemaakt. 

Deelonderzoeken Voorzien 
planning 2021 

Status Opm. 

Overlegvergaderingen met DVW en het WL Januari -
december  

Lopend  

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

Lopend (1) 

Opmerkingen bij tabel:  
(1): Memo: Update hydraulisch ontwerp vispassage Denderbelle. WL2021M21_029_1, Versie 
2.0, Waterbouwkundig Laboratorium. 

1.2.7.3 Onderzoeksresultaten 

De vispassage in Denderbelle betreft een V-vormige bekkentrap met 26 drempels, een 
parallelle monding en de toepassing van toegevoegd debiet. Figuur 3 toont hoe en waar het 
toegevoegd debiet wordt ingebracht in de stroomafwaartse monding van de vispassage. 

 

Figuur 3. Dimensionering van de inbreng van het toegevoegd debiet op twee verschillende plaatsen 
(cfr. via twee ‘ogen’). 

 

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

1.2.8.1 Doelstellingen 

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

1.2.8.2 Stand van zaken 

Geen actie van INBO vereist in 2021. 
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Overlegvergaderingen met DVW en het WL Januari - 
december  

Gepland  (1) 

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

Gepland (1) 

Opmerkingen bij tabel:  
(1): geen actie van INBO vereist in 2021. 

1.2.8.3 Onderzoeksresultaten 

Er zijn geen verdere onderzoeksresultaten bekomen in 2021. 

1.2.9 Impact droogte op ecologische kwetsbaarheid 

1.2.9.1 Doelstellingen 

Vlaanderen werd in 2017, 2018 en 2019 geconfronteerd met langdurige periodes van droogte. 
Daarom werden door enkele gouverneurs beperkingen op watercaptatie vanuit waterlopen 
opgelegd. Deze beslissingen werden genomen op basis van informatie van de verschillende 
waterbeheerders en experten. Het ontbrak echter aan een duidelijk afwegingskader. 

Ondertussen schreef de Vlaamse Overheid de opdracht uit voor de ‘Uitwerking van een 
reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste’. Het doel van de 
opdracht is om een afwegingskader op te maken dat toelaat om tijdens periodes van 
waterschaarste weloverwogen beslissingen te nemen. 

Een belangrijk luik hierbij is de afweging of en wanneer er maatregelen nodig zijn om te lage 
debieten en peilen in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen te voorkomen in functie van de 
ecologische doelstellingen. In 2020 werd er door een werkgroep bestaande uit de provincies, 
ANB, INBO en VMM al een aanpak uitgewerkt voor een ecologisch afwegingskader in 
onbevaarbare waterlopen. De werkgroep wees op de nood aan een ecologisch afwegingskader 
voor de bevaarbare waterlopen. Het INBO gaf daarop in 2020 al insteek voor reactieve 
maatregelen, via een eerste advies (INBO.A.3959), die gebaseerd zijn op wetenschappelijke 
inzichten en expertkennis. In 2021 werd een nieuw advies  opgemaakt (INBO.A.4183). Dit 
advies is een aangevulde versie van het INBO-advies INBO.A.3959 en vervangt dat advies. Het 
INBO biedt, binnen het beperkte tijdsbestek voor opmaak van een advies, een pragmatische 
insteek voor reactieve maatregelen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten en 
expertkennis. Dit advies beperkt zich tot wat de gevolgen kunnen zijn voor aquatische fauna en 
flora (habitattype 3260) en/of primaire productie bij extreem lage debieten en/of waterpeilen 
in bevaarbare waterlopen. De gevolgen van langdurige droogte voor terrestrische biota en op 
de abiotiek in valleigebieden valt buiten de scope van dit advies. 

Na overleg met DVW werd besloten dat er verder moet afgestemd worden met de Vlaamse 
MilieuMaatschappij (VMM), beheerder van de onbevaarbare waterlopen 1ste categorie, en met 
INBO zodat de reactieve maatregelen maximaal op elkaar afgestemd zijn. 

1.2.9.2 Stand van zaken 

INBO nam deel aan verschillende bilaterale overlegvergaderingen met DVW en maakte een 
advies over de ecologische kwetsbaarheid van bevaarbare waterlopen bij droogte. 
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Overlegvergaderingen met DVW Januari - juni  Afgerond  (1) 

Opmaken van advies  Januari - juni  Afgerond (2) 

Opmerkingen bij tabel:  
(1): Overlegmomenten met leidend ambtenaar Elizabeth Vogelaers (DVW). 
(2): Adviesnummer: INBO.A.4183. 

1.2.9.3 Onderzoeksresultaten 

Tabel 3 geeft een overzicht van de voorgestelde drempelwaarden voor de ecologisch zeer 
kwetsbare, ecologisch kwetsbare en ecologisch minder kwetsbare waterlopen. De 
drempelwaarden voor de verschillende waterlooptypes werden toegelicht in advies 
INBO.A.4183. 

Tabel 3.  Voorgestelde drempelwaarden voor de ecologisch zeer kwetsbare, ecologisch kwetsbare en 
ecologisch minder kwetsbare waterlopen. 

 Ecologisch zeer kwetsbaar Ecologisch kwetsbaar Ecologisch minder kwetsbaar 

Bevaarbare 
Vlaamse water-
lichamen 

-Habitatrichtlijn-soorten 
Bijlage II (fint, rivier-
donderpad, beekprik, grote 
modderkruiper, rivierprik, 
zeeprik, zalm) 

-Habitattype 3260 

-Habitatrichtlijnsoort Bijlage 
II (kleine modderkruiper) (1) 

-Stroomminnende vissoorten 
(kopvoorn, serpeling, 
kwabaal) (2) 

-Hoofdmigratieroute voor 
diadrome en potamodrome 
vissoorten (3) 

-Waterlopen die niet vallen 
onder de indeling geldend 
voor de ecologisch zeer 
kwetsbare en ecologisch 
kwetsbare waterlopen (i.e. 
de groene en gele kolom)* 

Drempels DN1: drempel per maand 
berekend op basis van de 
historische P15-
percentielwaarde (1991-
2020)  

DN2: vaste drempel 
berekend op basis van de 
historisch droogste P15-
maandpercentielwaarde(199
1-2020)  

 HOD = P15 = Q85 

 

(1) DN1 en DN2 drempels 
beschreven door het WL 
(Boeckx 2021) 

(2) DN1: drempel per maand 
berekend op basis van de 
historische P10-
percentielwaarde (1991-
2020) 

DN2: vaste drempel 
berekend op basis van de 
historisch droogste P10-
maandpercentielwaarde(199
1-2020)  

 HOD = P10 = Q90 

(3) Vispassages jaarrond 
operationeel  

* DN1 en DN2 drempels 
beschreven door het WL 
(Boeckx 2021) 
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1.2.10 Evaluatie vismigratie in- en uitlaten KBR en Bergenmeersen 

1.2.10.1 Doelstellingen 

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

1.2.10.2 Stand van zaken 

De rapportage is afgerond in 2021. 
 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Finaliseren van het rapport Januari - juni Afgerond  

 

1.2.10.3 Onderzoeksresultaten 

Er werden geen nieuwe onderzoeksresultaten gegenereerd ten opzichte van vorige 
jaarverslagen.  

1.3 VISMIGRATIE ZOET-ZOUT 

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

1.3.1.1 Doelstellingen 

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

Dit onderzoek moet de evolutie van de palingstand in het Leopoldkanaal beschrijven ter 
evaluatie van het gevoerde sluisbeheer in functie van een verbeterde glasaalintrek. Het 
palingbestand wordt bepaald en opgevolgd met behulp van de vangst-merk-hervangst 
methode. De resultaten moeten waterbeheerders inzichten verlenen hoe estuariene 
migratiebarrières efficiënt en glasaalvriendelijk kunnen worden beheerd. 
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Om dit te bereiken wordt o.a. volgende hypothese getest: de palingstand in het Leopoldkanaal 
neemt toe als gevolg van het aangepaste sluisbeheer in Zeebrugge in functie van een 
verbeterde glasaalintrek. 

1.3.1.2 Stand van zaken 

Vanaf 2016 wordt de palingstand in het Leopoldkanaal jaarlijks opgevolgd. Om de twee jaar 
wordt een rapport afgewerkt. Metingen van de palingdensiteiten in het Leopoldkanaal i.f.v. 
evaluatie van het aangepast spuibeheer worden ingepland eind juni en begin juli 2021. De 
resultaten van de metingen in 2018 en 2019 werden reeds gerapporteerd, de resultaten van 
de metingen in 2020 en 2021 werden in de tweede helft van 2021 gerapporteerd. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Veldonderzoek Juni - juli  Afgerond  

Rapportage September -  
december 

Afgerond (1) 

Opmerkingen bij tabel:  
(1): Rapportage om de twee jaar (2021 = rapportagejaar). 

1.3.1.3 Onderzoeksresultaten 

Het verschil in lengteklasseverdeling van de gevangen palingen tijdens de campagnes van 
2014, 2016 en 2017 was beperkt waarbij een dominantie van palingen respectievelijk 
behorende tot de lengteklasse van 550-600 mm en 600-650 mm werd opgemeten.  

In 2018 was de dominantie van palingen behorende tot de 600-650 mm lengteklasse minder 
uitgesproken en konden de meeste palingen onderverdeeld worden in vier opeenvolgende 
lengteklasses van 450-500 mm, 500-550 mm, 550-600 mm tot 600-650 mm. Deze verschuiving 
richting kleinere lengteklassen zette zich nog duidelijker door in 2019 waarbij voor het eerst 
palingen van 450 mm het vaakst aangetroffen werden in de populatie. Bovendien werden er in 
2019 voor het eerst beduidend meer kleine palingen geteld in vergelijking met de voorgaande 
jaren. De verjonging van de populatie werd duidelijk zichtbaar in 2020 en 2021. In 2020 werd 
er opnieuw een dominantie van palingen behorende tot de lengteklasse 450-500 mm 
opgemeten.  

In 2021 konden de meeste palingen onderverdeeld worden in vier opeenvolgende 
lengteklassen van 350, 400, 450 en 500 mm. Bovendien werd er opvallend meer ondermaatse 
paling aangetroffen in 2021. De resultaten van 2020-2021 tonen dus voor het eerst een 
duidelijk positief effect van het alternatief sluisbeheer, zowel in populatiegrootte als in de 
aanwezigheid van ondermaatse paling (Figuur 4). 
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Figuur 4. Overzicht van het aantal gevangen jonge palingen kleiner dan 450 mm vanaf 2014 tot en 
met 2021. 

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

1.3.2.1 Doelstellingen 

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

1.3.2.2 Stand van zaken 

In februari 2021 werd overlegd met DVW omtrent de werkinstructies voor de 
binnenvaartbegeleiders voor het uitvoeren en het opstarten van aangepast spuibeheer in het 
KGO, LK, AKL, IJzer en het perskanaal (afvoerkanaal van Veurne-Ambacht) tussen de 
Ganzepoot en het pompgemaal Veurne-Ambacht.  

Het interne rapport rond de opvolging van het alternatief spuibeheer en de zoutintrusie in 
2020 is afgewerkt.  
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 Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Opstart omgekeerd spuibeheer (werkinstructies, 
communicatie) 

Februari  Afgerond  

Veldonderzoek Januari - 
december 

Lopend  

Rapportage Januari -
december 

Afgerond (1) 

 Opmerkingen bij tabel:  
(1): Rapportage en bespreking van de conductiviteit in 2020 in de verschillende waterlopen. 

1.3.2.3 Onderzoeksresultaten 

De conductiviteitswaarden in Tervate volgden hetzelfde verloop als de situatie ter hoogte van 
de Schoorbakkebrug; pas op het einde van de toepassing van het alternatief spuibeheer (2 
maart tot 8 april 2020) steeg de conductiviteit tot 4 mS/cm. Ook hier daalden de waarden snel 
terug tot 1 mS/cm na het stopzetten van het alternatief spuibeheer. Vanaf mei steeg de 
geleidbaarheid opnieuw tot 11.77 mS/cm bij een verlaagde afvoer. Van zodra de afvoer terug 
toenam (begin oktober) daalde de conductiviteit terug naar de oorspronkelijke waarden 
(Figuur 5). 

 

Figuur 5.  Verloop van de conductiviteit in de IJzer ter hoogte van de Tervatebrug en debiet ter 
hoogte van Keiem in 2020.  



 

 

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

www.vlaanderen.be/inbo doi.org/10.21436/inbor.81696319 Pagina 25 van 85 

1.4 AD-HOC-OPDRACHTEN 

Er is geen ad-hoc-advisering gevraagd in 2021 binnen het thema vismigratie. 

1.5 OVERLEGVERGADERINGEN 

06/01/2021: Overleg met WL, DVW, Herbosch-Kiere over vispassage in Harelbeke (David 
Buysse). 

02/02/2021; 09/03/2021: Overleg met DVW over ‘Ecologische kwetsbaarheid bij droogte van 
de bevaarbare waterlopen’ (David Buysse). 

02/02/2021: Overleg met DVW over stand van zaken ‘Ecologische kwetsbaarheid bij droogte 
van de bevaarbare waterlopen’ (David Buysse). 

18/02/2021; 22/04/2021; 05/05/2021; 24/06/201; 31/08/2021: Stuurgroep met DVW, UA en 
DEME over de vuilvanger in de Zeeschelde t.h.v. Temsebrug (David Buysse). 

04/03/2021; 04/03/2021: Overleg met het WL over data-analyse in het kader van 
drempelwaarden ecologische kwetsbaarheid bevaarbare waterlopen bij droogte (David 
Buysse). 

10/03/2021: Overleg met het WL over de vispassage in Harelbeke (David Buysse). 

17/03/2021: Overleg met het WL over het ontwerp van de vispassage in Menen (David 
Buysse). 

08/04/2021: Overleg met DVW over ‘Ecologische kwetsbaarheid bij droogte van de bevaarbare 
waterlopen’ (David Buysse). 

08/04/2021: Overleg met het WL (Leen Boeckx) van het WL over de drempelwaarden 
ecologische kwetsbaarheid bevaarbare waterlopen bij droogte (David Buysse). 

22/04/2021: Overleg met het WL over ecologische drempelwaarden bij droogte (David 
Buysse). 

10/05/2021; 16/12/2021: Overleg met het WL over de vispassage in Merelbeke (David Buysse). 

26/05/2021; 03/12/2021: Overleg met het WL over de vispassage in Merelbeke en 
Geraardsbergen (David Buysse). 

08/06/2021: Overleg met het WL over vispassage en krabbenvang (David Buysse). 

10/06/2021; 24/06/2021; 21/09/2021: Overleg met het WL over de vispassage in Denderbelle 
(David Buysse). 

16/07/2021: Overleg met het WL over drempelontwerp vispassages (David Buysse). 

02/09/2021: Overleg met het WL over de vispassage in Denderbelle en Geraardsbergen (David 
Buysse). 

05/10/2021: Overleg met het WL over vertical-slot ontwerp van vispassages op de Dender 
(David Buysse). 

13/10/2021: Overleg met het WL over de vangkooi in de vispassage in Merelbeke (Johan 
Coeck, Nico De Maerteleire, David Buysse). 

13/10/2021: Adviesverlening via email op de vragen gesteld door Stefaan Hermans (DVW) over 
de ‘Smart Vislift’ (David Buysse). 
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1.6 DEELNAME AAN STUDIEDAGEN, CONGRESSEN EN 
CURSUSSEN 

26/10/2021:  Effectiviteit kleinschalige beekherstelmaatregelen. Veldwerkplaats georganiseerd 
door Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), Westerhoven, Nederland (David 
Buysse). 

1.7 ADVIESVERLENING 

Buysse D., Van Wichelen J., Van Braeckel A., Vermeersch S., Breine J., Van Ryckegem G., Van 
den Bergh E., Coeck J. (INBO) & Visser K.P. (Waterbouwkundig Laboratorium). (2021). Advies 
over de ecologische kwetsbaarheid van bevaarbare waterlopen bij droogte. Adviezen van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.4183. Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel.  

Buysse D. Advies- en informatieverlening bij de publicatie van het artikel “Doen vissen den 
trap” in ‘De Patrijspoort – Clubblad van Yachting Merelbeke’ over de bouw van de geplande 
vispassage in Merelbeke. Driemaandelijks tijdschrift. Editie 2021 nr 4 – okt-nov-dec. 

Op 13/10/2021 is adviesverlening via e-mail gegeven op de vragen gesteld door Stefaan 
Hermans (DVW) over de ‘Smart Vislift’ (David Buysse). 

1.8 RAPPORTEN EN PUBLICATIES 

Steendam C., Buysse D., Gelaude E., Demaerteleire N., Pieters S. & Coeck J. (2021). Opvolging 
van de zoutintrusie in de Ijzer, het Kanaal Gent-Oostende, het Leopoldkanaal en het 
Afleidingskanaal van de Leie. Aangepast spuibeheer in 2020 in functie van glasaalmigratie. 
Intern rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Steendam C., Buysse D., Demaerteleire N., Gelaude E., Pieters S., De Dapper T., Pauwels I., 
Vandamme L. & Coeck J. (2021). Opvolging van de palingstand in het Leopoldkanaal als 
evaluatie van het aangepast sluisbeheer in functie van een verbeterde glasaalmigratie (2020-
2021). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021. Instituut voor Natuur- 
en Bosonderzoek, Brussel. 

Vermeersch S., Baeyens R., Coeck J., De Maerteleire N., Gelaude E., Robberechts K., Pieters S., 
Smolders, S., Vercruysse, J.& Visser K.P.(2021). Evaluatie van de in- en uitwateringssluizen van 
gecontroleerde overstromingsgebieden: een case studie voor Bazel en Bergenmeersen. 
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (30). Instituut voor Natuur- 
en Bosonderzoek, Brussel. 

Visser K.P., Viaene P. & Buysse D. (2021).  Verkenning ruimtelijke inpassing nieuwe vispassage 
te Menen. WL2021M21_030_1, Versie 2.0, Waterbouwkundig Laboratorium, Antwerpen. 

Visser K.P., Viaene P. & Buysse D. (2021). Ontwerpcriteria en voorkeursvariant nieuwe 
vispassage te Menen. WL2021M21_030_2, Versie 1.0, Waterbouwkundig Laboratorium, 
Antwerpen. 

Visser K.P., Viaene P. & Buysse D. (2021). Update hydraulisch ontwerp vispassage. 
Denderbelle. WL2021M21_029_1, Versie 2.0, Waterbouwkundig Laboratorium, Antwerpen. 
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Visser K.P., Buysse D., De Maerteleire N., Coeck J. & Viaene P. (2021). Ontwerp 
monitoringszone vispassage Merelbeke. WL Memo’s, WL2021M18_144_7. Versie 1.0. 
Waterbouwkundig Laboratorium, Antwerpen & Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
Brussel. 

1.9 AANSLUITENDE EN ONDERSTEUNENDE PROJECTEN 

Op vraag van de VMM voerde INBO in 2021 een evaluatie uit van de visveiligheid van het 
pompgemaal ‘Groot Schijn’ met twee types vijzels bij twee verschillende toerentallen. Dit is 
een studie gelijkaardig aan de evaluatie voor DVW van de waterkrachtturbines op de Leie in 
Harelbeke. 
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2 THEMA WATERWEG 

2.1 ALGEMENE SITUERING 

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

2.2 MONITORING EFFECTEN ONTWIKKELINGSSCHETS 
ZEESCHELDE – MONEOS 

Alle aspecten van MONEOS (systeem)monitoring worden samengebracht in dit project. 
Consistente gegevensreeksen als resultaat van gestandaardiseerde monitoring en 
inventarisaties zijn nodig om als waterbeheerder projecten te kunnen uitvoeren binnen het 
huidige nationale en internationale milieuwetgevingskader. Het zijn essentiële bouwstenen bij 
het opstellen van gebiedsvisies en inrichtingsplannen. Evaluatie en monitoring van afgewerkte 
projecten zijn vaak vereist door externe partners of door regelgeving en spelen ook een 
cruciale rol als leerproces voor toekomstige projecten. De items “MONEOS trends- en 
evaluatie rapportage” en “onderhoud en ontwikkeling beleidsondersteunend 
instrumentarium” zijn integrerende items die de kennis samen brengen door te zoeken naar 
links in de patronen tussen de verschillende monitoringsitems enerzijds en anderzijds door 
samenvattende tools te ontwikkelen. 

2.2.1 Hogere planten MONEOS 

2.2.1.1 Doelstellingen 

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

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

• Welke veranderingen treden op in de schorvegetaties? 

• Treden er verschuivingen op in de zoet-zout-gradiënt die zich vertalen in 
areaalverschuivingen van indicatorsoort(en)? 

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

Het hydrologisch onderzoek om het functioneren van een schor-geulsysteem te doorgronden 
is verdergezet op een drietal zoetwaterschorren (Kijkverdriet, Schor Vlassenbroek, Schor aan 
de Durmemonding). Telkens is een raai van peilbuizen uitgezet loodrecht op de schorrand op 
1-2-4-8-16-32 meter van deze schorrand en een tweede raai loodrecht op een schorgeul. In 
elke peilbuis is een automatische druksensor opgehangen waaruit de grond- en 
oppervlaktewaterstanden berekend worden. Deze metingen lopen continu door. 

De peilbuizen in de geulen zijn aangepast om dichtslibben tegen te gaan. Hiervoor is een nieuw 
type peilbuis en druksensor geïnstalleerd. In maart is het grondwater in de verschillende 
peilbuizen bemonsterd. 

In september 2020 evalueerden we het succes van de transplantatie van driekantige bies 
(Schoenoplectus triqueter). In de 175 vakjes telden we het aantal stengels (fertiel, steriel) en 
een selectie is opgemeten. Eventueel andere aanwezige plantensoorten zijn gekwalificeerd en 
gekwantificeerd. De fertiliteit is gemeten door het aantal aartjes te tellen en steekproefsgewijs 
is het aantal vruchten/zaden geteld. Bovendien is een bodemstaal met gekend volume 
genomen waarvan het watergehalte en de sedimentsamenstelling bepaald is. Een databank is 
ontwikkeld waarin de biotische en abiotische data zijn verzameld. Een aanzet tot analyse is 
gestart in de loop van 2021. 
 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Schorhydrologie Januari - 
december 

Lopend  

Analyse bodemstalen (watergehalte, sediment) 
transplantatie driekantige bies 

Januari - 
februari 

Afgerond  

2.2.1.3 Onderzoeksresultaten 

De eerste resultaten van de monitoring van de transplantaties van driekantige bies tonen dat 
in 54,8% van de proefvlakken de transplantatie succesvol was, deze hadden minstens steriele 
stengels. Na een succesvolle transplantatie werden gemiddeld 45 stengels geteld, met een 
maximum van 310 stengels. 

Het aantal fertiele stengels bij een succesvolle transplantatie bedraagt gemiddeld 15 met een 
maximum van 170 fertiele stengels. De fertiele stengels hebben een gemiddelde hoogte van 
61,3 cm. De langste fertiele stengel had een hoogte van 114 cm, de kleinste fertiele stengel 
was slechts 10 cm hoog. Gemiddeld draagt een fertiele stengel 4,8 aartjes, met een maximum 
van 14 aartjes en een minimum van 1 aartje. 

De fertiliteit werd geanalyseerd door het aantal zaden te tellen per aartje. Hiervoor werden 
241 aren en in totaal 1321 aartjes ingezameld. Elke aar draagt gemiddeld 5,5 aartjes met een 
maximum van 16 aartjes.  

In totaal dragen slechts 90 aartjes vruchten (7,8% van de aartjes van alle bemonsterde aartjes). 
Hiervan had elk aartje gemiddeld 2,8 vruchtjes (mediaan = 2), het hoogst aantal vruchtjes dat 
op één aartje werd geteld was 16 vruchten. Het totaal bedraagt 253 ingezamelde vruchtjes. Dit 
komt neer op 1,05 vruchtjes per aar of slechts 0,19 vruchtjes per verzameld aartje. 
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2.2.2 Vegetatiekartering MONEOS 

2.2.2.1 Doelstellingen 

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

2.2.2.2 Stand van zaken 

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

Voor het maken van de vegetatiekaart is terreinwerk verricht van juli tot oktober 2021. In 2020 
waren reeds alle grote schorren stroomopwaarts maar inclusief het Groot Schoor van Hamme 
gekarteerd. Ook de Durme en de smalle oeverstroken in Gentbrugge zijn toen in kaart 
gebracht. In 2021 zijn alle grote zoetwaterschorren stroomafwaarts St.-Amands gekarteerd, 
inclusief delen van de Rupel. In het najaar zijn enkele grote brakwaterschorren zoals het 
Galgenschoor, Groot Buitenschoor en Schor van Ouden Doel gekarteerd.  

Alle in 2021 verzamelde karteringsdata (veldkaarten) zijn gedigitaliseerd in Gis. In 2022 zullen 
de resterende brakwaterschorren en alle oeverstroken in de brak- en zoetwaterzone worden 
gekarteerd. Ook wordt nagegaan of de kaart van GGG Bergenmeersen kan overgenomen 
worden of nieuwe velddata moeten verzameld worden. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Voorbereiding dataverzameling Mei - juni Afgerond  

Dataverzameling (veldwerk) Juli - oktober Afgerond  

Digitalisatie Juli - 
december 

Afgerond  

Verwerking Oktober - 
december 

Afgerond  

 

2.2.2.3 Onderzoeksresultaten 

De vegetatiekaart 2019 van de Zeeschelde, Durme en Rupel is in opmaak, dus kunnen nog 
geen onderzoeksresultaten worden gegeven met uitzondering van de Durme waarvan de 
vegetatiekaart bijna is afgewerkt. Uit een voorlopige versie van de vegetatiekaart blijkt dat er 
in de periode 2013-2019 aardig wat schor verloren is gegaan door het rivierherstelplan maar 
dat wordt gecompenseerd door de aangroei van riet ten koste van slik/water op andere 
plaatsen bijvoorbeeld stroomopwaarts E17. Maar ook daar waar het struweel is weggehaald, is 
veelal riet in de plaats gekomen of toch deels. 
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2.2.3 Hyperbenthos MONEOS 

2.2.3.1 Doelstellingen 

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

2.2.3.2 Stand van zaken 

De jaarlijkse datalevering en rapportage van de campagne 2019 kon niet uitgevoerd worden 
door achterstand in de laboverwerking door de coronamaatregelen. De laatste stalen konden 
pas in de zomervakantie afgewerkt worden. De datalevering en rapportage van de campagne 
2019 zal samen met de geplande datarapportage van campagne 2020 opgeleverd worden in 
mei 2022 onder voorbehoud van verder aanhoudende labobeperkingen als gevolg van 
coronamaatregelen. 

Het terreinwerk is normaal uitgevoerd.  

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Datarapportage campagne 2019-2020 Mei - juni Uitgesteld (1) 

Bemonsteringscampagne 2021 April - oktober Afgerond  

Laboverwerking campagne 2020 Oktober 2020 
- april 2021 

Afgerond  

Opmerkingen bij tabel: 
(1): Omwille van coronamaatregelen en de daaruit volgende accumulerende vertragingen kon 
de verwerking niet tijdig afgerond worden in 2021. Dat bleek ook niet haalbaar om de data 
rapportageklaar te krijgen voor het MONEOSrapport. Ondertussen is het labowerk afgerond en 
is de datavalidatie rond. De rapportage is voorzien voor 2022. 

2.2.3.3 Onderzoeksresultaten 

De verwerking en rapportage van de velddata is voorzien in 2022. 

2.2.4 Macrozoöbenthos MONEOS 

2.2.4.1 Doelstellingen 

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

In 2020 en voorjaar 2021 werd de voorrang gegeven aan het inhalen van de corona-
achterstand in het benthoslabo. Hierdoor konden met succes de campagneresultaten van 2019 
gerapporteerd worden in het MONEOS eerstelijnsrapport. Voor de eerstelijnsanalyse werden 
bovendien ook de biodiversiteitsdata geanalyseerd en besproken. De verwerking van de 
campagne 2020 is ondertussen gestart met opnieuw een achterstand op de pre-corona 
planning, te wijten aan vervanging van personeel en een opeenvolging van corona en 
quarantaine gevallen. We hopen deze achterstand in de loop van het voorjaar 2022 in te 
kunnen halen. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Datarapportage campagne 2019 Mei - juni Afgerond  (1) 

Bemonstering campagne 2020 September - 
oktober 

Afgerond  

Laboverwerking campagne 2020 Januari - 
september 

Lopend (2) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): Van Ryckegem G. et al. (2021). MONEOS – Datarapport INBO. 
(2): Beperkte vertraging (zie stand van zaken). 

2.2.4.3 Onderzoeksresultaten 

Bij de bepaling van macrozoöbenthos diversiteit wordt bij reguliere campagnes de 
taxonomisch groep van de Oligochaeta als 1 taxon beschouwd, en niet verder tot op soort 
gedetermineerd. Omdat deze groep in een groot deel van de Zeeschelde, met name in de 
oligohaliene en zoete delen, veruit het grootste deel van de biomassa en aantallen uitmaakt, 
wordt deze groep om de drie jaar tot op soort gedetermineerd. Van de laatste resultaten van 
deze driejarige cyclus worden hier de resultaten gepresenteerd. Omdat de soortenrijkom van 
een gemeenschap sterk afhankelijk is van het aantal onderzochte individuen, en dit aantal 
sterk kan variëren tussen jaren en verschillende secties van het estuarium, werd in deze 
analyse gekozen voor de methode ‘rarefactie’ die rekening houdt met deze verschillen.  

Als voorbeeld toont Figuur 6 aan dat de Zenne voor elke geteld aantal Oligochaeta een hoger 
aantal soorten bevat dan de andere zijrivieren, ook als we “corrigeren” voor het groter aantal 
gedetermineerde wormen. De volgorde in soortenrijkdom is weergegeven voor de recentste 
en de vorige resultaten en geeft een consistent beeld in de rangorde van de soortenrijkdom.  
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Figuur 6. De relatie tussen intertidale soortenrijkdom en aantal onderzochte Oligochaeta na 
rarefactie voor de jaren 2014 en 2017 voor de verschillende zijrivieren van de Zeeschelde. 
De verticale lijn geeft het minimale aantal onderzochte Oligochaeta in een zone weer 
waarbij ook de soortenrijkdom van de zones onderling vergeleken kan worden. 

2.2.5 Sedimentsamenstelling MONEOS 

2.2.5.1 Doelstellingen 

Sediment samenstelling is een verklarende parameter voor de beschrijving van de toestand en 
trend van bodemdieren. Bovendien dient de stratified random staalname als lithologische 
basisdata om de sedimentbalans van het estuarium op te stellen. De sediment data verzamelt 
door het INBO is het enige systematische bodemmeetnet van korrelgrootte. In het licht van de 
huidige interesse in de sedimenthuishouding is deze dataset bijzonder relevant en een 
verklarende parameter voor waargenomen trends. Vanaf 2018 worden naast het 
gerandomiseerde monitoringsnet (zie macrozoöbenthos) vaste staalnamelocaties langsheen 
intertidale raaien toegevoegd. Deze zullen toelaten een hogere graad van detail te verwerven 
over de geselecteerde slikgebieden en zullen beter zicht bieden op lokale trends en evoluties. 
Daartoe zal koppeling gemaakt worden met sedimentatie-erosieprocessen via koppeling met 
de eveneens door INBO opgemeten hoogteprofielen (io aMT – MONEOS Habitats). 

De voornaamste vraag die we adresseren is welke trends/evoluties zijn waarneembaar in de 
sedimentkorrelgrootte en sedimentparameter ‘organisch materiaal’ temporeel (jaarlijks) en 
ruimtelijk longitudinaal langsheen de saliniteitsgradiënt en lateraal langs de hoogtegradiënt in 
de Zeeschelde?  
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2.2.5.2 Stand van zaken 

De datalevering en datarapportage werd afgerond. De labo-achterstand door 
coronamaatregelen is ondertussen ingehaald. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Datarapportage campagne 2019 Mei - juni Afgerond  (1) 

Bemonstering campagne 2021 September - 
oktober 

Afgerond  

Laboverwerking campagne 2020 Januari - 
september 

Afgerond  

Opmerking bij tabel: 
(1): Van Ryckegem et al. (2021). MONEOS – Datarapport INBO. 

2.2.5.3 Onderzoeksresultaten 

In de Zeeschelde en zijrivieren wordt het sediment sinds 2011 slibrijker in het intertidale 
gebied en in het ondiep en ook matig diep subtidaal. In de diepere geul is de variatie groot en 
zonder duidelijk patroon. In de bovenstroomse delen van de Zeeschelde is er tendens tot het 
zandiger worden van het fysiotoop diep water. 

2.2.6 Watervogels MONEOS 

2.2.6.1 Doelstellingen 

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

De specifieke vragen die we onderzoeken zijn: 

• Wat is de toestand en trend van de watervogels in de tijd en ruimtelijke in het estuarium? 

• Wat is de bijdrage van natuurontwikkelingen? 

2.2.6.2 Stand van zaken 

Datalevering en rapportage is afgerond. Monitoring loopt verder op schema. Dit met dank aan 
de organisatie door het Waterbouwkundig laboratorium en DAB Vloot. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Datarapportage monitoring 2020 Mei - juni Afgerond  (1) 

Monitoring - Boottellingen Januari - 
december 

Afgerond   

Opmerking bij tabel: 
(1):  Van Ryckegem et al. (2021). MONEOS – Datarapport INBO. 
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2.2.6.3 Onderzoeksresultaten 

De watervogelaantallen waren in januari 2021 historisch laag (slechts 4600 watervogels) maar 
in het telseizoen 2020/21 was er wel een duidelijke wintermaximum in de maand februari 
(12600 vogels) (Figuur 7). Dit is duidelijk gelinkt aan de sneeuwval en vriestemperaturen 
waardoor de valleigebieden veel minder interessant foerageergebied werden en de vogels hun 
toevlucht zochten op de vrijliggende slikken langsheen de Zeeschelde. Dergelijk hogere 
aantallen werden al sinds 2013/2014 niet meer waargenomen. Deze uitwisseling met de 
wetlands toont aan dat de Zeeschelde van belang is voor overwinterende watervogels en dat 
het belangrijk is deze functie te evalueren in combinatie met de aanwezige wetlands in de 
Zeeschelde vallei. Deze informatie wordt getoond in de INBO natuurindicator (Figuur 8) 
(https://www.vlaanderen.be/inbo/indicatoren/overwinterende-watervogels-in-de-zeeschelde-
haar-tijgebonden-zijrivieren-en-de-sigmagebieden). De indicator toont dat de afname van 
watervogels in de Zeeschelde en zijrivieren vanaf 2010 gedeeltelijk gecompenseerd wordt in 
de vallei met de aanleg van de nieuwe Sigmagebieden. De laatste jaren zien we een stabilisatie 
tot lichte afname in de vallei én in de Zeeschelde en zijrivieren.   

 

Figuur 7. Wintermaxima van de watervogels langsheen de Zeeschelde sinds oktober 1991 tot 2021 
(exclusief zijrivieren; exclusief meeuwen en sternen). 

https://www.vlaanderen.be/inbo/indicatoren/overwinterende-watervogels-in-de-zeeschelde-haar-tijgebonden-zijrivieren-en-de-sigmagebieden
https://www.vlaanderen.be/inbo/indicatoren/overwinterende-watervogels-in-de-zeeschelde-haar-tijgebonden-zijrivieren-en-de-sigmagebieden
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Figuur 8. Glijdend gemiddelde (5 jaar) van wintermaxima aantal watervogels in het Schelde-
estuarium incl. zijrivieren tussen 1993 en 2018: waarnemingen, gemodelleerde trend en 
95% betrouwbaarheidsinterval. De bovenste grafiek toont het aantal watervogels aanwezig 
in de Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren. De onderste grafiek toont de aantallen 
voor de Zeeschelde, haar tijgebonden zijrivieren en de Sigmagebieden samen. De blauwe 
lijn duidt de instandhoudingsdoelstelling aan. 

2.2.7 Evaluatie en integratie MONEOS 

2.2.7.1 Doelstellingen 

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

De datarapportage wordt gescript in R (markdown/bookdown) en maximaal afgestemd op de 
evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. De scripting is vergevorderd voor de hoofdstukken 
macrozoöbenthos, hyperbenthos, sediment, watervogels en de hoogteraaien. Volgend 
voorjaar zal hier verder aan gewerkt worden en wordt verder afgestemd met de 
evaluatiemethodiek en worden aanvullende analyses gescript. Er werd een versiebeheer 
opgezet via GITHUB. De Scheldedatabank is dringend toe aan een update. Dit werk is gestart in 
het najaar 2020. In 2021 werd de databankstructuur vervolledigd en is men gestart met het 
testen van de datatransfer van de oude databank naar de nieuwe. In de loop van 2022 zal de 
databank gefinaliseerd worden. In 2022 is onderzoek gepland naar de statistische 
nauwkeurigheid van onze lopende monitoringsinspanningen met betrekking tot 
macrozoöbenthos. 
 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Scripting MONEOSrapportage Februari - juni Afgerond  (1) 

Scheldedatabank moderniseren Januari - 
december 

Lopend (2) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): volgend jaar verder op te nemen voor enkele hoofdstukken. Hierbij zal vooral gewerkt 
worden aan een automatisatie van de visrapportage en aan een verdere integratie van de 
evaluatie zoals voorgeschreven in de herwerkte Evaluatiemethodiek van het Schelde-
estuarium. 
(2): in de loop van 2022 zal de databank functioneel zijn. 

2.2.7.3 Onderzoeksresultaten 

Aan dit item werd relatief meer tijd gespendeerd dan voorzien in de planning. Enerzijds is het 
scripten van de datarapportage een relatief grote inspanning gebleken met de nodige 
technische uitdagingen. Dit kan ook gezegd van de opbouw van een verbeterde Schelde-
databank een complexe oefening waarvoor we ook de nodige ondersteuning krijgen van het 
team Databeheer en hun SQL-specialisten. 

2.3 PROJECTADVIES & -MONITORING SIGMA-PLAN 

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

2.3.1 Ecologisch inrichtingsadvies Sigmagebieden 

2.3.1.1 Doelstellingen 

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

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

In 2021 is ondersteunend advies afgeleverd voor lopende inrichtingsprojecten in het kader van 
het Sigmaplan. Er zijn 3 adviezen geschreven in verband met het Sigmaplan. Van Ryckegem & 
Devos (2021) bespreken het effect van recreatie op de plas van het sigma-gebied de Hamput 
te Waasmunster. Van Ryckegem & Van den Bergh (2021) bespreken de optimale inrichting en 
de aandachtspunten bij het schorherstel en het graven van de nieuwe kil ter hoogte van de 
Bunt. Van Ryckegem et al. (2021) bespreken de aandachtspunten vanuit het MER bij de 
vergunningsaanvraag voor de ontpoldering van het Groot Schoor te Bornem. Daarnaast werd 
op het terrein ondersteuning geboden en schriftelijke input gegeven voor de transplantatie 
van een populatie Bokkenorchis en andere zeldzame soorten ter hoogte van de dijkwerken van 
Fort Liefkenshoek. Er is een schets uitgewerkt van een opvulscenario van de zuidelijke vijver 
Hof ten Rijen. Het tussentijds beheerplan voor de polder van Lier is opgesteld (Mertens, 2021). 
Tenslotte is een waterlogger geïnstalleerd in het Meulendijkbroek om de waterstanden op te 
volgen in het gebied. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

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

Januari - 
december 

Lopend (1) 

Advies compensatie dossier Lillo Januari - 
december 

Lopend (2) 

Tussentijds beheerplan Polder van Lier Januari - 
december 

Afgerond (3) 

Advies Bunt - schorherstel April Afgerond (4) 

Advies Hamputten  Mei Afgerond (5) 

Advies Ontpoldering Groot Schoor Juni Afgerond (6) 

Ondersteuning Hof ten Rijen – natuurinrichting 
opvulling zandput noordelijke vijver 

Februari Afgerond (7) 

Ondersteuning met betrekking tot transplantaties bij 
de dijkwerken nabij Fort Liefkenshoek 

Juli - augustus Afgerond (8) 

Karakterisatie waterstanden – overstromingsduur in 
tussentijdsbeheer gebieden irt knijtenvoorkomen 

Najaar Lopend (9) 

Opmerkingen bij tabel: 
(1): Nog geen specifieke vragen ontvangen. 
(2): E-mail wisseling en vergaderingen met Ir. Maarten Jans. 
(3): Mertens W. & Van Ryckegem (2021). Beheerplan Polder van Lier. (rapportnummer nog te 
bekomen). Beheerplan gepresenteerd en ook op terrein besproken met Ir. Koen Segers. 
(4): Van Ryckegem & Van den Bergh (2021) 
(5): Van Ryckegem & Devos (2021)  
(6): Van Ryckegem et al. (2021) 
(7): Schets opgemaakt en besproken met Ir. Hans Quahaegens (Van Ryckegem) 
(8): Schriftelijke ondersteuning, terreininventarisatie en transplantatie (Vandevoorde) 
(9): Installatie van peilbuis met automatische datalogger in Meulendijkbroek Durme is 
uitgevoerd; analyse is gepland voor 2022 
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2.3.1.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

2.3.2 Case studies GOG-wetlands (KBR – veentranslocatie) 

2.3.2.1 Doelstellingen 

Deze case studie onderzoekt welke uitvoeringsmodaliteiten het meest geschikt zijn voor het 
uitvoeren van elzenbroekbosherstel door het verplaatsen van veen. Specifiek zoekt het 
veentranslocatie-experiment een antwoord op twee vragen: kunnen elzenbroekbossen (Alnion 
glutinosae) kwalitatief hersteld worden door middel van veentranslocaties en speelt de dikte 
van het veen hierbij een rol.  

2.3.2.2 Stand van zaken 

De analyse van de data die verzameld zijn in de periode 2010 - 2018, zou starten in het najaar 
van 2021 maar omwille van het niet beschikbaar zijn van de noodzakelijke experten kon dit 
niet gerealiseerd worden.  

De monitoring van de vegetatie gepland in 2021 is sowieso verschoven naar het 
reserveprogramma. Op basis van de geplande analyse zal in overleg beslist worden om nog 
een bijkomende monitoringsronde uit te voeren of niet. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Analyse veentranslocatie September - 
december 

Uitgesteld  

 

2.3.2.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

2.3.3 Case studies estuarien herstel 

2.3.3.1 Doelstellingen 

Het opvolgen van deze case studies hebben tot algemene doelstelling het nagaan van wat de 
effectiviteit is van het gebiedsontwerp of de ingreep in relatie tot de habitatontwikkeling en de 
ecologische functionaliteit. 

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

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

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

Over de natuurontwikkeling in Lillo is een tussentijdse rapportage voorzien. Deze rapportage is 
opgestart in samenwerking met ANB en deels gebaseerd op gegevens verzameld door 
vrijwilligers (Natuurpunt). In Lillo, Fasseit en Wijmeers werden de hoogtemetingen uitgevoerd. 
Er is een T0-hoogtemeting uitgevoerd in de ontpoldering Groot Schoor Hamme (Foto 2). Dit 
gebied is opgenomen in de case-studies estuarien herstel vanaf 2021. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Rapportage projectmonitoring Lillo November - 
december 

Lopend (1) 

Projectmonitoring Lillo, Fasseit, Groot Schoor 
Hamme en Wijmeers 

Januari - 
december 

Afgerond (2) 

 (Fort Filip monitoring aanleg strekdam) Augustus -
september 

Afgerond (3) 

Opmerking bij tabel: 
(1): Deze rapportage is opgestart maar onvoldoende capaciteit om af te ronden in 2021. Dit zal 
verder opgenomen worden in 2022. 
(2): Monitoring loopt door in 2022. In het najaar 2022 zullen de tussentijdse resultaten 
gepresenteerd worden.  
(3): Ter informatie opgenomen in tabel: deze monitoring maakt geen deel uit van de 
samenwerkingsovereenkomst DVW/INBO en wordt in samenwerking met het 
Waterbouwkundig laboratorium uitgevoerd in een afzonderlijke EV-INBO opdracht. 
  

 

Foto 2. In juli 2021 werd het Groot Schoor te Hamme ontpolderd. Bressen werden gemaakt en de 
dijk werd verwijderd. Dit resulteerde in een spectaculair stuk nieuwe natuur. In het kader 
van het item ‘case studies estuarien herstel’ werd in 2021 de hoogteontwikkeling en de 
bodemdierkolonisatie opgevolgd. 
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2.3.3.3 Onderzoeksresultaten 

De verwerking en rapportage is voorzien in 2022. 

2.3.4 Case studies dijkvegetaties 

2.3.4.1 Doelstellingen 

• Evaluatie en toepasbaarheid van alternatieve dijkinrichtingen 

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

• Remediëring van een sulfaatdijk 

De remediëring van een sulfaatdijk is een speciale onderzoekscase. Bij dit experiment waar de 
sulfaatdijk behandeld wordt met groencompost, wordt nagegaan of de doelvegetatie zich 
ontwikkelt en voldoet aan de specifieke kwaliteitsdoelstellingen op korte en lange termijn (het 
lange termijndoel is afhankelijk van de resultaten van de korte termijndoelen). Bovendien 
wordt opgevolgd hoe de bodemsamenstelling in het bijzonder het sulfaatgehalte en pH 
wijzigen in de tijd. 

2.3.4.2 Stand van zaken 

• Evaluatie en toepasbaarheid van alternatieve dijkinrichtingen (kalkdijk) 

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

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

De droogte in 2020 na het inzaaien remde de kieming van de grassen. In de proefvlakken met 
gewone grond aan het oppervlakte kregen de kiemende grassen bovendien concurrentie van 
pionierssoorten die wel wisten te kiemen en uit te groeien. Toen kon de ontwikkeling van de 
vegetatie niet gedocumenteerd worden. In 2021 was dit wel het geval. In elk van de 11 
proefstroken zijn 3 proefvlakken gesitueerd waarvan een vegetatieopname is gemaakt en 
waarvan biomassastalen zijn genomen. Ook de bedekking als proxy voor de 
erosiebestendigheid is in elk proefvlak gemeten middels de raammethode en in elk proefvlak 
zijn bodemstalen genomen. Na het documenteren is de vegetatie gemaaid. In het najaar is de 
vegetatie een tweede maal gemaaid telkens met onmiddellijk afvoer van het maaisel. In het 
labo zijn de genomen bodemstalen geanalyseerd. 

In het winterhalfjaar zullen worteldensiteiten gemeten worden.  
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Opvolging Juni - juli Afgerond  

Bepalen worteldensiteit December Gepland  

 

• Remediëring van een sulfaatdijk 

Langs de Zeeschelde tussen het Noordkasteel en Fort Filip (rechteroever) ontwikkelt zich op de 
dijk geen grasmat. Het kale dijktalud is hierdoor onderhevig aan erosie. Zeer hoge gehaltes aan 
sulfaat zorgen voor een navenant lage pH waarop geen vegetatie kan groeien. Uit een ex situ 
zaai-experiment bleek dat toevoeging van groencompost de ontwikkeling van een grasmat 
mogelijk kan maken. Een in situ-veldexperiment is opgezet, waarbij de behandeling op iets 
grotere schaal is toegepast met verschillende types groencompost.  

Dit experiment is gedocumenteerd in 2019 door voor elke behandeling 3 proefvlakken af te 
bakenen. Ook zijn 2 referentiesites geselecteerd waar ook telkens 3 proefvlakken zijn uitgezet 
maar waar geen groencompost is toegevoegd. Van elk proefvlak is een vegetatieopname 
gemaakt. De bedekking is als proxy voor de erosiebestendigheid gemeten en de 
worteldichtheid is bepaald. In elk van de 18 proefvlakken is ook de biomassa bepaald, zijn 
bodemstalen geanalyseerd en is een bodemprofiel gemeten. Aanvullend zijn in 2020 
bodemstalen genomen om de bulkdensiteit te bepalen en is een beschrijving gemaakt van het 
bodemprofiel (0-100 cm). De verwerking van de data van 2019 en 2020 zou worden opgestart 
in de tweede helft van 2021 maar wegens het niet beschikbaar zijn van de noodzakelijke 
experten kon dit niet gerealiseerd worden waardoor dit verschuift naar 2022.  

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Data-analyse en rapportage September - 
december 

Uitgesteld (1) 

Opmerking bij tabel: 
(1): Uitgesteld naar 2022. 

2.3.4.3 Onderzoeksresultaten 

• Evaluatie en toepasbaarheid van alternatieve dijkinrichtingen (kalkdijk) 

Opvallend was dat zich een weelderige vegetatie heeft ontwikkeld op de behandelingen met 
afdekgrond aan het oppervlakte (B, G, H, I, J, K, L). Naast grassen koloniseerden ook behoorlijk 
wat ruigtekruiden zoals krul- en akkerdistel de proefvlakken. De resulteerde in hoge biomassa 
met een maximum van 11 ton droge stof per hectare daar waar het streefdoel 4,4 ton is. De 
proefvlakken zonder afdekgrond kenden dan weer een lage productiviteit, tot zelfs onder het 
gestelde minimum van 0,8 ton droge stof per hectare (Figuur 9). 
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Figuur 9. Biomassa in kg droge stof per hectare in de verschillende proefvlakken (telkens 3 
proefvlakken per behandeling (B tot L)). 

Wat de erosiebestendigheid betreft, wordt een bedekking van minstens 70% als doel gesteld. 
De weelderige vegetatie van grassen en ruigtekruiden vertaalde zich echter niet in een hoge 
bedekking. In de meeste proefvlakken werd het streefcijfer niet gehaald. In de proefvlakken 
zonder afdek (D, E, F) bedroeg de bedekking slechts ca. 25% (Figuur 10). 

 

Figuur 10. In elk van de 33 proefvlakken (3 per behandeling) is de bedekking gemeten met behulp van 
de raammethode.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

L K J I H G F E D C B

B
io

m
as

sa
 (

kg
 D

S/
h

a)

kg/ha Min Max

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

L K J I H G F E D C B

B
ed

ek
ki

n
g 

(%
)

Bedekking (%) Doel



 

 

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

Pagina 44 van 85 doi.org/10.21436/inbor.81696319 www.vlaanderen.be/inbo 

2.3.5 Bijdrage van de Sigmagebieden aan de vispopulaties in de Zeeschelde  

2.3.5.1 Doelstellingen 

DVW wenst te evalueren of en hoe de reeds ingerichte Sigmagebieden bijdragen tot het 
verbeteren van habitatstructuurkwaliteit voor vissen, de KRW visindex en de realisatie van de 
IHD-z instandhoudingsdoelstellingen mbt visgemeenschappen in het Zeeschelde bekken, en of 
eventuele bijsturing van inrichting deze bijdrage zou kunnen vergroten. Concreet zal worden 
nagegaan of en hoe de Sigmamaatregelen voor elk van de visgilden bijdragen tot de 
doelstellingen, welke gebiedskenmerken een belangrijke rol spelen en of eventuele bijsturing 
van de inrichting hierin verbetering kan brengen. Het betreft GOG-GGG’s en aantakkingen.  

Onder dit project is ook reeds lopende monitoring van gebieden onder een gecontroleerd 
gereduceerd getij (GGG’s) geschoven. Deze gebieden staan in semipermanente verbinding met 
het estuarium en zijn potentieel luw leefgebied voor de visgemeenschappen in de Zeeschelde. 
Om de functie van de GGG’s voor de vispopulaties van de Zeeschelde te evalueren worden in 
opdracht van DVW trends en veranderingen in de visgemeenschappen in GGG’s opgevolgd.  

Verschillende vangstmethoden leveren een verschillend beeld op van de visgemeenschappen. 
Uit de analyse van de vangstgegevens trachten we dan ook suggesties te doen met betrekking 
tot efficiënte monitoring methoden om de functies van de Sigmagebieden voor de Zeeschelde 
visgemeenschappen te evalueren. Paarsgewijze vergelijking van de informatie van ankerkuil- 
en fuikvangsten in de Zeeschelde geeft aan dat ankerkuilvangsten niet alleen meer soorten 
opleveren maar ook relatief meer soorten met een hogere vangstfrequentie. Anderzijds 
missen ze informatie met betrekking tot benthische vissoorten. 

Om de bijdrage van de Sigmagebieden aan de vispopulaties van de Zeeschelde in te schatten 
beschikken we over data (soorten, aantallen, lengte en gewichten) van verschillende 
oorsprong en methode: fuiken, ankerkuil, electrovisserij en soms kieuwnetten. Op basis van de 
verschillende bronnen stellen we per gebied en seizoen een aanwezigheidslijst van soorten op. 
We doen hetzelfde met gegevens van de Zeeschelde in de nabijheid van het gebied. Op basis 
van de lengte gegevens gaan we na welk gebied als kraamkamer en/of opgroeigebied gebruikt 
wordt. Tenslotte onderzoeken we welke (inrichtings)factoren de aanwezigheid van soorten 
bepalen.  

2.3.5.2 Stand van zaken 

De visgemeenschappen werden in 2021 bestudeerd aan de hand van elektrische en fuiknet 
staalnames alsook met kieuwnetten. In 2021 werd er in het voorjaar gevist in maart (KBR) en 
mei (Zennegat). In het najaar werd gevist in september (KBR) en oktober (Zennegat). Het 
monitoren van beide gebieden startte in 2017.  
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Deelonderzoeken Planning 2021 Status Opm. 

Systeemmonitoring KBR: 
Bemonstering 
 
Rapportage  

 
Voorjaar  
Najaar 
2022 

 
Afgerond 
Afgerond 
Gepland 

 
 
 
(1) 

Systeemmonitoring Zennegat: 
Bemonstering  
 
Rapportage 

 
Voorjaar  
Najaar 
2021 

 
Afgerond 
Afgerond 
Afgerond 

 
 
 
(2) 

Opmerking bij tabel: 
(1) wordt onderdeel van integrale rapportage  
(2): Breine et al. (2021) en Breine & Mertens (2021). 

2.3.5.3 Onderzoeksresultaten 

In het Zennegat vingen we in 2021 in totaal 18 soorten, 3 meer dan in 2020. Juveniele bot was 
dit jaar numeriek dominant terwijl dit in 2020 brakwatergrondel betrof. Naast bot werd 
opnieuw brakwatergrondel, spiering, zeebaars en paling als estuariene soorten gevangen. Als 
exoten werden zonnebaars, zwartbekgrondel, giebel, blauwbandgrondel en Chinese 
wolhandkrab aangetroffen. Opnieuw werd kopvoorn gevangen, merkwaardig omdat deze 
soort zeldzaam is in het Dijlebekken. Mogelijk zijn deze afkomstig van herintroducties in het 
bovenstroomse gedeelte van de Dijle. Het Zennegat vervult momenteel een 
kraamkamerfunctie voor bot en brakwatergrondel en vormt een opgroeigebied voor 
kopvoorn, bittervoorn en paling. 

In KBR werden 19 vissoorten gevangen in 2021 waaronder de estuariene soorten dunlipharder, 
zeebaars, bot, spiering en paling. Als exoten werden giebel, blauwbandgrondel, 
zwartbekgrondel en Chinese wolhandkrab aangetroffen. 

2.4 BEHEERVOORSTELLEN ZEESCHELDE - EFFECTGERICHT 
KLIMAAT ADAPTIEVE MAATREGELEN 

Verschillende items die aspecten van beheervoorstellen in de Zeeschelde en de opvolging 
ervan omvatten zijn gegroepeerd onder dit project. 

2.4.1 Opmaak en opvolging slik - en schorrandbeheer 

2.4.1.1 Doelstellingen 

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

• Welke oeververdediging wordt het best toegepast in de Zeeschelde op een bepaalde 
locatie indien er erosie van de slikken of schorrand wordt vastgesteld? 

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

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

2.4.1.2 Stand van zaken 

Eind 2020 is het eindrapport opgeleverd. De doelstelling om in 2021 het monitoringsprotocol 
uit te testen is gerealiseerd en gerapporteerd in het MONEOS-datarapport. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Rapportage afronden Januari Afgerond (1) 

Monitoringsprotocol uittesten September Afgerond (2) 

Implementeren van duurzaam beheer van 
schorrand en slikken – ‘de boer op langsheen de 
districten’ 

Mei - december Uitgesteld (3) 

Opmerking bij tabel:       
(1): Van Ryckegem G., Vanoverbeke J., Elsen R. & Van Braeckel A.(2021). Duurzaam beheer van 
schorrand en slikken langsheen de Zeeschelde. Een klimaatadaptief beheer na erosie van de 
Schelde oevers. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (6). Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.26162584. 
(2): Van Ryckegem et al. (2021). MONEOS datarapport. 
(3): deze informatieronde is in te plannen in 2022. Door drukke agenda’s bij zowel DVW als 
INBO werden ander prioriteiten gesteld. 

2.4.1.3 Onderzoeksresultaten 

Een relatief omvangrijke analyse van de recente sedimentatie en erosiepatronen toonde over 
de grote lijnen relatief weinig verandering aan de oevers tussen 2016 en 2019. Eén zone 
verdient nader aandacht ter hoogte van het Galgenschoor (Figuur 11). De terreininspectie is in 
te plannen in 2022. 
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Figuur 11. Galgenschoor noord – erosieve schorzone. Mogelijk extra oeververdediging noodzakelijk. 
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2.4.2 Opmaak en opvolging schorbeheerplan 

2.4.2.1 Doelstellingen 

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

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

2.4.2.2 Stand van zaken 

Een concept rapport bestaande uit 3 delen is in opmaak: 

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

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

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

Deel I is in conceptvorm opgeleverd, de verdere afwerking van deel II en III vergen nog enkele 
maanden looptijd. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Rapportage schorbeheerplan – Deel I Eind maart  Lopend (1) 

Rapportage schorbeheerplan – Deel II Maart -
december 

Lopend  

Rapportage schorbeheerplan – Deel III Maart - 
december 

Lopend (2) 

Opmerkingen bij tabel:       
(1): Conceptrapport is opgeleverd op 28 juni 2021. 
(2): Haalbaarheid afhankelijk van prioritering beheervoorstellen dijken en dijkonderzoek – 
extra behandeling sulfaatdijk.  
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2.4.2.3 Onderzoeksresultaten 

Voor het schorbeheer streven we naar proces gestuurd top down ecosysteembeheer. Het 
uitgangspunt is het streven naar een natuurlijk duurzaam functionerend schor dat met een 
minimale beheerinspanning invulling geeft aan de beschreven en geldende natuur- en 
maatschappelijke doelen- en beleidskaders.  

Duurzaam procesgericht beheer vergt optimale uitgangsituaties. Duurzame schorontwikkeling 
kan enkel doorgaan indien er voldoende ruimte is voor deze processen en indien de algemene 
water- en milieukwaliteit goed zijn. In die omstandigheden ontwikkelt zich structurele 
(hydromorfologische) diversiteit waarbinnen zich een dynamisch estuarien getijdenlandschap 
met een mozaïek van habitats kan vormen. Op locaties waar de omgeving op één of andere 
manier beperkend is, zullen adaptief ingrepen en beheer gericht zijn op ondersteuning van 
estuariene processen, biodiversiteit en eventueel ecosysteemdiensten en klimaatadaptatie. 

De beperkingen of risico’s voor duurzame schorontwikkeling: 

• Klein en gefragmenteerd areaal: in de oligohaliene en de meest stroomopwaartse zones is 
het getijdenlandschap gekenmerkt door kleine schorgebieden met een hoge 
versnipperingsgraad, slechts verbonden door dijken of kaaimuren.  

• Verstoring van sedimentatie-erosie processen door veranderingen in dynamiek, zwevend 
stof gehalte in het water, stroomsnelheden, golfwerking, infrastructuurwerken,…  

• Slechte waterkwaliteit: eutrofiering, contaminatie met pesticiden, polluenten of zware 
metalen,… 

De kansen voor duurzame schorontwikkeling zijn: 

• Uitbreidingen schorareaal: in het kader van het geactualiseerde SIGMAplan worden een 
aantal grote schorgebieden aangelegd (ontpolderingen/GGG’s) soms grenzend aan of in de 
nabijheid van bestaande schorgebieden.  

• Gedifferentieerd oeverbeheer: Het oeverbeheerplan (Van Ryckegem et al. 2015, Van 
Ryckegem et al, 2021) reikt een besliskader om verstoorde oevers gedifferentieerd te 
beheren: hard waar het moet en zacht waar het kan.  

We trachten dus het beheer van de schorren te minimaliseren, tenzij behoud van bepaalde 
successiestadia gewenst is in het kader gestelde beheerdoelen. 

2.4.3 Opmaak en opvolging dijkbeheerplannen Afdeling Regio Centraal 

2.4.3.1 Doelstellingen 

Het beheer van dijkvegetaties is gestoeld op de beheervoorstellen die voor elk district worden 
opgemaakt. Deze beheervoorstellen moeten het oppervlakte doelvegetatie maximaliseren 
omdat deze doelvegetatie de hoogste erosiebestendigheid kent, de laagste onderhoudskost en 
de hoogste ecologische waarde.  

De opvolging heeft als doel na te gaan of er een toestandsverandering is opgetreden in het 
aandeel of oppervlakte van de doelvegetaties en niet-doelvegetaties. Ook het aandeel bomen 
en struiken wordt opgevolgd. 
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Specifieke kwaliteitsvariabelen zoals bedekking van de vegetatie, biomassaproductie en 
ecologische kwaliteitsindices van de vegetatie worden gemeten en geven een indicatie van de 
impact van het gevoerde beheer en worden getoetst aan de gestelde doelen. Vervolgens 
wordt een update van het beheervoorstel gegeven, gestoeld op de geactualiseerde 
vegetatiekaart. Aan invasieve plantenexoten die opgenomen zijn op de Unielijst, schenken we 
speciale aandacht. 

2.4.3.2 Stand van zaken 

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

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

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

De dijkvegetaties van district 3 (Grote Nete, Kleine Nete) en district 4 (Zenne, Dijle, Demer) zijn 
geïnventariseerd in 2015, 2016 en 2017. De GIS-bestanden zijn opgemaakt en de rapportage is 
lopende. Een overleg met de districtshoofden moet belegd worden, zodat kan overgegaan 
worden tot het rapporteren van het beheervoorstel voor district 3 en 4. Het publiceren van 
beide rapporten was gepland in het najaar van 2021, idem voor wat het beheervoorstel voor 
de ringrijken van de gecontroleerde overstromingsgebieden langs het Schelde-estuarium 
betreft. Wegens het niet beschikbaar zijn van de noodzakelijke experten kon dit niet 
gerealiseerd worden. Begin 2022 zijn de experten wel beschikbaar en zullen de 
beheervoorstellen opgemaakt worden. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Verwerking en rapportage (district 3) Januari - 
december 

Lopend  

Verwerking en rapportage (district 4)  Januari - 
december 

Lopend  

2.4.3.3 Onderzoeksresultaten 

Uit de kartering blijkt dat 70% van de landzijde van de dijken langs de Grote en Kleine Nete 
(district 3) begroeid is met de doelvegetaties. Op de kruin is dit zelfs 90%. Op de rivierzijde is 
variabele ruigte het overheersend type. Langs de Zenne, Dijle en Demer (district 4) is het 
aandeel van de doelvegetatie lager. Op de landzijde neemt ze 35% in, maar op de kruin is het 
aandeel hoger met name 80 tot 83%. Aan rivierzijde neemt de doelvegetatie 25% in, het meest 
voorkomende type is op deze dijkzone verruigd glanshavergrasland (31%). 
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2.5 ONDERSTEUNING KENNIS- EN PROJECTGROEPEN 

2.5.1 Ondersteuning projectgroepen Vlaams Nederlandse Scheldecommissie 
(VNSC) 

2.5.1.1 Doelstellingen 

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

2.5.1.2 Stand van zaken 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Expertinbreng VNSC Januari - 
december 

Afgerond  

Deelname Projectgroep Evaluatie en Rapportage  Januari - 
december 

Afgerond  

Herwerken Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium Januari - 
december 

Afgerond (1) 

Opmerking bij tabel:       
(1): In het voorjaar 2021 werd tijd geïnvesteerd in het reviewen van de verschillende 
hoofdstukken van de vernieuwde EMSE. De eerste herwerkte versie is opgeleverd najaar 2021. 

2.5.1.3 Onderzoeksresultaten 

INBO heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de herwerking van de evaluatiemethodiek. 
Om de methodiek bevattelijker te maken introduceerde het INBO de zandloperbenadering. 
Deze benadering moet het mogelijk maken om de vele links die er in het ecosysteem bestaan 
te linken in de evaluatie (door derde partijen). Er werd voor verschillende topics heel wat 
expertinbreng verzorgd door het INBO. Er zijn extra inspanningen lopende om de data op een 
overzichtelijke wijze aan te bieden en te voorzien van de nodige metadata. 

INBO leverde ondersteuning bij het voorbereiden van het Scheldesymposium VNSC m.b.t. 
topic klimaat. Een webpublicatie was een gezamenlijk resultaat. Het symposium is verschoven 
door de coronamaatregelen naar het voorjaar van 2022. 
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2.5.2 Kennisnetwerk dijken - Zeeschelde 

2.5.2.1 Doelstellingen 

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

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

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

• opzetten en onderhouden van optimale communicatielijnen tussen de betrokken partners; 

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

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

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

2.5.2.2 Stand van zaken 

In 2021 zijn er geen overleggen van de werk- en stuurgroep georganiseerd. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Advisering en expertinbreng Januari - 
december 

Afgerond  

2.5.2.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

2.6 NATUURVRIENDELIJKE OEVERINRICHTING IN NIET-
GETIJGEBONDEN WATERWEGEN 

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

2.6.1.1 Doelstellingen 

Het doel van dit onderzoeksitem is het in kaart brengen van de natuurwaarden van het pand 
160 (Harelbeke - Menen) voor de uitvoering van de inrichtingswerken (T0-meting). In concreet 
wordt gefocust op volgende vragen: 

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

• Welke bermvegetaties komen voor? 

• In kaart brengen van locaties van zeer invasieve exoten? 

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

• Wanneer de kalibratiewerken langs de Leie worden voorzien buiten de bestaande dijken 
dan wordt er een actualisatie van de biologische waarderingskaart (BWK) gevraagd. 

2.6.1.2 Stand van zaken 

De visgemeenschap is bemonsterd op 18 locaties in juni, augustus en september via elektrisch 
vissen. 

De kruidige bermvegetatie is in beeld gebracht door kartering met behulp van de methodiek 
uitgewerkt in Van Uytvanck et al. (2017) waarbij via kenmerkende soorten karteringseenheden 
worden toegekend. Met behulp van een hand-GPS wordt het begin- en eindpunt afgebakend 
van een bepaalde karteringseenheden. Tevens zijn zeer invasieve exoten (code A1, A2 of A3 
volgens het ISEIA-protocol - http://ias.biodiversity.be) geïnventariseerd. 
 
Van begin mei 2021 tot midden oktober 2021 wordt de activiteit van vleermuizen onderzocht 
door: 

• passieve metingen met 4 simultaan geïnstalleerde automatische batdetectors (4 vaste 
punten, telkens 2 langs de linker- en rechteroever) die in 3 periodes (mei-juni, juli-
augustus, september-oktober) telkens ongeveer 3 weken continu meten.  

• 6 actieve (punt-)transect metingen met mobiele batdetector, waarbij gedurende de avond 
met de fiets zowel langs linker- en rechteroever alle gedetecteerde vleermuizen worden 
genoteerd over het volledige traject van het pand, gecombineerd met 5+5 punt-tellingen 
(5 aan elke oever) gedurende telkens 5+5 minuten (land- en waterzijde) in dezelfde 
periodes.  

Het studiegebied voor de BWK-actualisatie is afgebakend in overleg met DVW in het voorjaar 
van 2021. De actualisatie van de BWK is gebeurd voor zo’n 140 ha, op grondgebied van de 
gemeenten Menen, Wevelgem, Kortrijk en Harelbeke. Tussen Menenbrug en de brug 
Wevelgem-Lauwe is een actualisatie verricht voor gebieden zowel ten noorden als ten zuiden 
van de Leie dijken. Tussen de brug Wevelgem-Lauwe en de spoorwegbrug drie duikers en net 
stroomopwaarts Kuurnebrug is de actualisatie enkel ten zuiden van de Leiedijken gedaan.  

De verwerking en rapportage van de velddata van het pand 160 is voorzien in 2022.  
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Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Veldwerk visgemeenschappen Juni - 
september 

Afgerond  

Veldwerk bermkartering en invasieve exoten Juni - 
september 

Afgerond  

Veldwerk vleermuizen Juni - 
september 

Afgerond  

Actualisatie van de BWK Juni - juli Afgerond  

2.6.1.3 Onderzoeksresultaten 

De bermvegetatie op de kruin aan de waterzijde bestaat vooral uit gras-kruidenmix 
(graslandfase 3, Foto 3) met een aandeel van 37%. Soortenarm grasland (graslandfase 2) kent 
een aandeel van 35%. Verruigd grasland (R1) kent een aandeel van 23%. 

 

Foto 3. Gras-kruidenmix aan de waterzijde van de linkeroever net stroomafwaarts de brug 
Wevelgem-Lauwe met een bloeiaspect van rode klaver, peen, duizendblad, 
boerenwormkruid en klein streepzaad. 

2.6.2 Abiotische en biotische kennisopbouw in plasbermen langs waterwegen 

2.6.2.1 Doelstellingen 

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

Begin maart 2020 vond een eerste overleg plaats van de kennisgroep natuurvriendelijke  
oevers. De kennisgroep bestaat uit mensen van DVW, VMM, WL, provincies, universiteiten, 
INBO en enkele Nederlandse experten van Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en 
Deltares. Een volgend overleg is gepland in begin 2022. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Overleg  kennisgroep natuurvriendelijke oevers Januari - 
december 

Gepland  

2.6.2.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

2.7 BOMENONDERZOEK 

2.7.1 Herstel en onderzoek van ooibos langs de Gemeenschappelijke Maas 

Het herstel van rivieroeverbossen is een prioriteit binnen het biodiversiteitsbehoud en van 
strategisch belang om de kwetsbaarheid als gevolg van de klimaatverandering te verminderen. 
De Europese zwarte populier is een kenmerkende soort van zachthoutooibossen en speelt een 
sleutelrol in de ontwikkeling ervan. Deze inheemse boomsoort is heel sterk achteruit gegaan 
sinds de indijking en kanalisering van de grote, dynamische rivieren (vanaf de 17e tot begin 
20e eeuw). Langs de Gemeenschappelijke Maas bevinden zich slechts enkele oude 
relictbomen, de laatste restanten van de historische natuurlijke populatie in het gebied. Met 
het herstel van de rivierdynamiek worden opnieuw kansen gecreëerd voor het herstel van 
Europees beschermd zachthoutooibos. De weinige relicten van de Europese zwarte populier 
zijn in aantal onvoldoende aanwezig om te dienen als bronpopulatie voor het spontaan herstel 
van de soort in het gebied. 

Naar aanleiding van de resultaten van een voorstudie uitgevoerd in 1999-2001 (Vanden Broeck 
et al., 2002) werd daarom een herintroductie uitgevoerd in de periode 2002-2005. In de 
periode 2002-2005 werden door INBO (toen IBW), in samenwerking met De Vlaamse 
Waterweg nv., in totaal 275 Europese zwarte populieren aangeplant op twee locaties in Dilsen-
Stokkem; locatie Groeskens (51°01’01N, 05°46’02E) en locatie grindplas Negenoord (51°01’36 
N, 05°46’16E 2 ha). De plantlocaties werden zo gekozen dat ze in de nabijheid lagen van de 
rivier en geschikte potentiële kolonisatiegebieden bepaald door het habitatmodel ontwikkeld 
voor de Gemeenschappelijke Maas.  

De bomen hebben nu een leeftijd bereikt waarop ze zaden kunnen produceren. Deze zaden 
kunnen afkomstig zijn van de Europese zwarte populier of ook van de alom aangeplante 
cultuurpopulieren (waar onder ook de Italiaanse kaarspopulier Populus nigra cv. Italica).  
Cultuurpopulieren komen ook voor in het gebied en vormen een bedreiging voor de 
ontwikkeling van zachthoutooibos met inheemse Europese zwarte populier. Cultuurpopulieren 
verspreiden via pollen en zaden genetisch materiaal van exotische populierensoorten 
(Amerikaanse en Aziatische soorten) en kunnen inkruisen met de inheemse verwante 
Europese zwarte populier. Vermenging van inheemse en uitheemse soorten kan er op termijn 
voor zorgen dat de inheemse soort verloren gaat en /of dat populaties minder vitaal worden 
door een verminderde genetische diversiteit. 
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2.7.1.1 Doelstellingen 

Ondersteuning bieden aan de uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport (Vanden Broeck 
et al. 2020; INBO.R.2020.33), waaronder de realisatie en opvolging van nieuwe 
herintroducties/zaadbronnen van zwarte populier, communicatie van de acties naar een breed 
publiek. 

2.7.1.2 Stand van zaken 

Ter hoogte van Hochter Bampt werden nieuwe aanplantingen van Populus nigra gerealiseerd 
(Foto 4), met in totaal 64 bomen (twee-jarige poten) genetische herkomst natuurlijke 
populaties langsheen de Rijn (Frankrijk). Ze werden beschermd tegen het vee. 

De bevindingen van het rapport werden ook gepubliceerd in Natuur.focus (Vanden Broeck et 
al. 2021), in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Frontiers in Plant Science’ en voorgesteld tijdens 
een excursie van het symposium ‘Maas in beeld’ op 21 mei 2021. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Bepalen geschikte locaties in afstemming met de 
beheerder (Limburgs Landschap vzw) en DVW, en 
voorzien van genetisch uitgangsmateriaal voor de 
aanleg van nieuwe zaadbronnen.  

Januari - maart  
 

Afgerond 
 

 

Communicatie-acties naar breed publiek  Januari - 
december 

Afgerond (1) 

Opkweek van plantsoen (~ 100 nieuwe bomen) met 
geschikte genetische herkomst voor de Grensmaas 
voor de aanleg / aanvulling van nieuwe 
zaadbronnen.  

Januari - maart  
 

Afgerond 
 

 

Geschikt plantmateriaal ter beschikking voor 
inboeten en ter aanvullen van de aangelegde 
zaadbronnen. Evaluatie van de aanplant in maart 
2021 na de overstroming van juli 2021.  

December 
 

Lopend (2) 
 

Opmerking bij tabel:       
(1): Artikel in Natuur.focus en excursie studiedag ‘Maas in beeld’ mei 2021. 
(2): in opkweek. 

 

Foto 4. Aanplant van zwarte populier ter hoogte van Hochter Bampt (maart 2021). 
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2.7.1.3 Onderzoeksresultaten 

De onderzoeksresultaten van het herintroductieproject zijn beschreven in Vanden Broeck et al. 
2020 (INBO.R.2020.33). De belangrijkste conclusie is dat de aangeplante Europese zwarte 
populieren op de locaties Groeskens en Negenoord hun rol als bronpopulatie voor 
soortzuivere zaden vervuld hebben zoals gepland. De zaden die hieruit voortkomen, zijn 
voornamelijk afkomstig van een kruising tussen twee Europese zwarte populieren en dus 
soortzuiver. Ze kiemen massaal op de grindbanken. Eén van de aanbevelingen uit de studie 
was de aanleg van nieuwe bronpopulaties om de ontwikkeling van zachthoutooibos met 
inheemse soorten verder te bevorderen. 

2.8 MAASONDERZOEK 

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

2.8.1.1 Doelstellingen 

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

Voor het onderzoeksitem zijn er volgende onderzoeksvragen:  

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

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

2.8.1.2 Stand van zaken 

De broedvogelkartering en de plotbemonstering voor vegetatie en voor fauna te Hochter 
Bampt zijn afgerond in 2021.  
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Door hoge neerslag tijdens juli in de oostelijke landshelft werd het rivierbed van de Grensmaas 
maximaal gevuld. Sediment werd op sommige plekken geërodeerd en op andere plekken 
afgezet (vooral in Negenoord en Kerkeweerd). DVW vraagt naar de ecologische betekenis van 
de zandafzettingen en hoe deze passen in het Grensmaassysteem en indien het aangewezen is 
om de zandafzettingen af te graven of indien sedimentatie verder kan worden toegelaten. 
Deze opdracht is uitgewerkt als advies INBO.A.4243. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Broedvogelkartering April - juni Afgerond  

Plotbemonstering flora en fauna Juni - juli Afgerond  

Verwerking velddata  Januari - 
december 

Gepland  

Advies sedimentafzettingen Grensmaas September - 
december 

Afgerond  

 

2.8.1.3 Onderzoeksresultaten 

De verwerking van de velddata is gepland. 

2.9 BEVERONDERZOEK 

2.9.1 Onderzoek naar verplaatsingen en reacties op beheeringrepen van Bever 

In 2022 voorziet DVW werken aan een dijk langs de Durme in Lokeren in voor de aanleg van 
een fietsverbinding. Op dit traject, tussen de Veerstraat en Gentdam, zijn al een aantal jaren 
bevers aanwezig. Daarom werd eind 2021 aan INBO de vraag gesteld het terreingebruik door 
bever in deze zone in kaart te brengen. Voorafgaand INBO onderzoek in opdracht van de DVW 
op de Dijle toonde aan dat het gebruik van VHF-telemetrie hiervoor een geschikte methode is.  

2.9.1.1 Doelstellingen 

Het project wil, voorafgaand aan de uit te voeren werken, volgende vragen beantwoorden: 

• hoe wordt het geviseerde traject momenteel door bever gebruikt, behoort het, naar 
verwachting, tot 1 of toch tot meerdere territoria? 

• waar ligt het centrum van de activiteit en bevindt zich de burcht? 

• in welke mate zorgt de aanwezigheid van bever binnen het geviseerde traject voor 
graafschade aan dijken? 

Tijdens/na uitvoering van de werken focussen we op volgende vragen: 

• blijven bevers aanwezig in het territorium of wordt dit (deels) verlaten? 

• indien het territorium wordt verlaten, hoe lang duurt het voor het opnieuw wordt bezet en 
gebeurt dit door dezelfde bevers? 

• hoe impacteren de werken de ligging van de burcht en/of de activiteitspatronen? 

• hoe snel na de werken herstellen de oude patronen zich, in welke mate blijven ze 
gewijzigd? 

• wat leren de bevindingen ons voor het plannen van soortgelijke werken in de toekomst? 
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2.9.1.2 Stand van zaken 

In 2021 is een projectfiche met de planning en methodiek van het beveronderzoek aan de 
Durme uitgewerkt in samenspraak met DVW. Er is een gezamenlijk terreinbezoek uitgevoerd 
en de nodige zenders zijn aangekocht. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Planning en methodiek van het beveronderzoek aan 
de Durme opmaken 

September - 
december 

Afgerond  

2.9.1.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

2.10 AD HOC-OPDRACHTEN 

DVW werkt aan het natuurbeheerplan voor pand 140 (traject tussen Deinze en Sint-Baafs-
Vijve) van de Leie. Voor deel 2 van het natuurbeheerplan, de inventaris, ontbreken gegevens 
over zes relatief recent aangeplante percelen langs de Leie. DVW vraagt voor ieder perceel een 
beschrijving van  

• de standplaats, 

• de soortensamenstelling in de boomlaag, struiklaag en in de kruidlaag, 

• het bostype, 

• de staat van de vegetatie, 

• de aanwezigheid van zeldzame soorten, 

• de aanwezigheid van invasieve soorten. 
Dit is uitgewerkt in het advies INBO.A.4107. 

Op 19 oktober 2021 werd in het kader van de Dijle-dag een visbemonstering m.b.v. fuiken 
uitgevoerd in het Zennegat. Naast deze demonstratie werd uitleg gegeven over de 
verschillende aangetroffen vissoorten en de rol van het overstromingsgebied als paai- en 
opgroeigebied voor estuariene vis. Deze activiteit kon op veel interesse rekenen van het 
publiek (2 groepen van elk 30 personen) en de pers (interview Radio 2). 

2.11  OVERLEGVERGADERINGEN 

02/02/2021; 02/03/2021; 30/03/2021; 22/04/2021; 25/05/2021; 29/06/2021; 09/11/2021 
Projectgroep Evaluatie en rapportage vergaderingen - Ondersteuning kennis- en 
projectgroepen VNSC (Gunther Van Ryckegem). 

03/02/2021: overleg met DVW rond de T0-inventarisatie voor het Leie-pand 160 (Andy Van 
Kerckvoorde). 

11/03/2021 en 18/11/2021: expertenoverleg Rivierherstel Leie (Sophie Vermeersch en Andy 
Van Kerckvoorde). 

19/03/2021 Kennisoverdracht Deltares  - draagkracht van het Zeeschelde ecosysteem 
(Gunther Van Ryckegem; Frank Van de Meutter). 

23/04/2021, 06/10/2021: overlegvergadering kalkdijk Vlassenbroek (Bart Vandevoorde). 
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24/06/2021: Afstemmingsvergadering Scheldesymposium: klimaat & natuur (Gunther Van 
Ryckegem). 

16/07/2021: overlegvergadering Polder van Lier (Wim Mertens, Gunther Van Ryckegem). 

27/09/2021. Overleg beveronderzoek Durme (Frank Huysentruyt). 

2.12 DEELNAME AAN STUDIEDAGEN, CONGRESSEN EN 
CURSUSSEN 

12/01/2021: Brunnings Lecture: Future of coastal marshes (Alexander Van Braeckel, Erika Van 
den Bergh, Gunther Van Ryckegem). 

25/03/2021; 27/05/2021; 17/06/2021; 16/09/2021: Kennisdelingssessies van De VNSC 
(Gunther Van Ryckegem, Erika Van den Bergh). 

15/04/2021: Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2021. Online workshop 'Sterkte 
grasbekleding' (Bart Vandevoorde). 

05/05/2021: Beheer dijkgrasland: maaien of begrazen. Vorming ARC (Bart Vandevoorde). 

2.13 ADVIESVERLENING 

De Saeger S. & Van Kerckvoorde A. (2021). Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart 
en Natura 2000 Habitatkaart langs de Leie ter hoogte van Kortrijk. INBO.A.4260. 

De Saeger S. & Van Kerckvoorde A. (2021). Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart 
en Natura 2000 Habitatkaart van de bermen langs de Leie ter hoogte van Kortrijk. 
INBO.A.4282.  

Thoonen M., Oosterlynck P., Vanden Broeck A. & Van Braeckel A. (2021). Advies over de 
recente zandafzettingen in Kerkeweerd en Negenoord (Dilsen-Stokkem) in de Maasvallei. 
Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.4243. Instituut voor Natuur- 
en Bosonderzoek, Brussel. 

Vandevoorde B., Mertens W. & Thibau K. (2021). Ontwikkeling van een glanshaverhooiland als 
natuurcompensatie voor de bouw van de brug Mol-ter-Nete in Nijlen. Adviezen van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.4007. Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel. 

Van Kerkvoorde A. & Vercruysse W. (2021). Inventarisatie van bospercelen langs de Leie te 
Deinze, Dentergem en Zulte. Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
INBO.A.4107. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

Van Ryckegem G. & Devos K. (2021). Advies over de effecten van het suppen, surfen en zeilen 
op de Hamputten (Sigma-gebied) te Waasmunster op bepaalde fauna. Adviezen van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.4152. Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel. 

Van Ryckegem G., Vandevoorde B. & Mertens W. (2021). Advies betreffende een gemotiveerd 
verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportage-plicht voor de ontpoldering van het 
‘Groot Schoor’ te Bornem.. Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
INBO.A.4108. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.  
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Van Ryckegem G. & Van den Bergh E. (2021). Advies betreffende de bouw van een in- en 
uitwateringsconstructie met schorherstel ter hoogte van ‘De Bunt’ te Hamme. Adviezen van 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.4135. Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel. 

2.14 RAPPORTEN EN PUBLICATIES 

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

Breine J. & Mertens W. (2021) Visbestand in Sigmagebieden op goede weg. INBO nieuwsbrief 
maart 2021. 

Mertens W. & Van Ryckegem G. (2021). Beheerplan Polder van Lier. Rapporten van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (nog te bepalen). Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel.   

Vanden Broeck A., Cox K., Neyrinck S., De Regge N., Van Braeckel A. & Van Looy K. (2021). 
Ooibossen langs dynamische rivieren. Unieke kansen aan de Grensmaas met Europese zwarte 
populier als sleutelsoort. Natuur.Focus 2021(1): 4-11. 

Vanden Broeck A., Cox K., Neyrinck S., De Regge N., Van Braeckel A. & Van Looy K. (2021). 
Reintroduced Native Populus nigra in Restored Floodplain Reduces Spread of Exotic Poplar 
Species. Frontiers in Plant Science,  15 January 2021. 

Vandevoorde B. (2021). Beheer dijkgrasland: maaien of begrazen. Presentatie. 

Van Ryckegem G. (2021). Natuurlijke én klimaatbestendige oevers voor de Zeeschelde. INBO 
nieuwsbrief maart 2021. https://www.vlaanderen.be/inbo/nieuwsbrief-maart-
2021/natuurlijke-en-klimaatbestendige-oevers-voor-de-zeeschelde/ 

Van Ryckegem G. (2021). Op zoek naar oplossingen voor de knijtenoverlast in Gentbrugge. 
INBO nieuwsbrief september 2021. https://www.vlaanderen.be/inbo/nieuwsbrief-september-
2021/op-zoek-naar-oplossingen-voor-de-knijtenoverlast-in-gentbrugge/ 

Van Ryckegem G., Vanoverbeke J., Van Braeckel A., Van de Meutter F., Mertens W. & Breine J. 
(2021). MONEOS – Datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2020. Monitoringsoverzicht en 
1ste lijnsrapport Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (47). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.52484672. 

Van Uytvanck J. (2021). Drones en onderzoek: een match? Limburgs Landschap Magazine 
50(3): 20-21.  

https://www.vlaanderen.be/inbo/nieuwsbrief-maart-2021/natuurlijke-en-klimaatbestendige-oevers-voor-de-zeeschelde/
https://www.vlaanderen.be/inbo/nieuwsbrief-maart-2021/natuurlijke-en-klimaatbestendige-oevers-voor-de-zeeschelde/
https://www.vlaanderen.be/inbo/nieuwsbrief-september-2021/op-zoek-naar-oplossingen-voor-de-knijtenoverlast-in-gentbrugge/
https://www.vlaanderen.be/inbo/nieuwsbrief-september-2021/op-zoek-naar-oplossingen-voor-de-knijtenoverlast-in-gentbrugge/
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2.15 AANSLUITENDE EN ONDERSTEUNENDE PROJECTEN 

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

• Bepalen van de T0 van de dijkvegetatie ter hoogte van Hedwige-Prosperpolder in kader 
van het project Living Lab Hedwige-Prosperpolder (Vandevoorde B. & Van Lierop F. (2021). 
T0-bepaling van de dijkvegetatie Hedwige-Prosperpolder (datarapport). Rapporten van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek jaar 2021 (60). Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel.) 

• Projectmonitoring Fort Filip (DVW, EVINBO) 

• Update ecosysteemvisie Durme vallei (DVW, EVINBO) 

• Ondersteuning inrichting Schelde Gentbrugge-Heusden (GGG & Vallei) 
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3 THEMA VALLEI 

3.1 ALGEMENE SITUERING 

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

3.2 VERONTREINIGING BAGGERGRONDEN 

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

3.2.1 Opvolging en evaluatie Meigem en Nevele 

3.2.1.1 Doelstellingen 

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

De concrete taken voor 2021 waren: 

• De opmaak natuurbeheerplan Meigem: indienen verkenning en na goedkeuring starten 
met het finale natuurbeheerplan. 

• Bodem-, blad- en strooiselstaalname in Meigem en Menen in kader van de langetermijn 
opvolging van het gebied. In Meigem wordt de bovenste laag bemonsterd. In Nevele wordt 
op een deel van de punten de diepere lagen bemonsterd (de overige punten staan in 2022 
ingepland). 

3.2.1.2 Stand van zaken 

Opmaak natuurbeheerplan Meigem 

• De verkenning werd afgewerkt maar voorlopig niet ingediend bij ANB. Er is nog 
onduidelijkheid over het uitvoeren van bosbouwtechnische taken (zoeken naar een 
exploitant, opmaken lastenboek, controle na het uitvoeren van de werken).  

• INBO kan de opmaak van dit finale beheerplan niet op zich nemen en na overleg is DVW 
akkoord gegaan om deze taak door een externe partner te laten uitvoeren. 
 

  



 

 

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

Pagina 64 van 85 doi.org/10.21436/inbor.81696319 www.vlaanderen.be/inbo 

Bodem-, blad- en strooiselstaalname in Meigem-Nevele 

• De bodem-, blad- en strooiselstaalname werden uitgevoerd. De bodem- en bladstalen zijn 
reeds geanalyseerd. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Opstellen natuurbeheerplan Meigem-Nevele: deel 
verkenning 

Januari - 
december 

Afgerond  

Bodemstaalname Meigem-Nevele Januari - 
februari 

Afgerond (1) 

Bladstaalname Meigem-Nevele Augustus Afgerond (1) 

Strooiselstaalname Meigem November Afgerond (2) 

Opmerking bij tabel: 
(1): labo-analyses reeds gebeurd.  
(2): labo-analyses nog niet gebeurd. 
 
De rapportage is voorzien voor eind 2023. 

3.2.1.3 Onderzoeksresultaten 

Er zijn geen verdere onderzoeksresultaten bekomen in 2021. 

3.2.2 Opvolging en evaluatie Menen 

3.2.2.1 Doelstellingen 

De proefsite in Menen werd begin jaren ’90 ingericht voor onderzoek naar de mogelijkheden 
van bebossen op baggergronden zo snel mogelijk na het opspuiten. De Bestendige Deputatie 
stond voor de proefsite een afwijking toe met betrekking tot de afwerking. Concreet betekent 
dit dat geen afdichtlaag en eindafdek boven het terrein werd aangebracht. Aan deze afwijking 
werd de voorwaarde verbonden dat de situatie en de ecologische risico’s nauwgezet 
opgevolgd moesten worden. Ten laatste in juni 2023 moet verslag worden uitgebracht over de 
situatie in het gebied aan de bevoegde minister. 
 
De proefsite Noordkaai te Menen bestaat uit 6 afzonderlijke depots, die via verschillende 
technieken beplant werden, hoofdzakelijk met wilg en populier, maar er komen ook 
verschillende loofboomsoorten voor. Een lange termijn monitoring moet uitwijzen of er een 
aantoonbaar risico bestaat voor mens en/of milieu en of dit risico verandert met de tijd. Op 
basis van de onderzoeksresultaten moeten ook maatregelen voor nazorg of afwerking 
geformuleerd worden. 
 
De concrete deeltaken voor 2021 zijn: 

• Analyse bodemstalen voor interpretatie Biolog proef. 

• Eindrapport afwerken.  

3.2.2.2 Stand van zaken 

De bodemstalen werden geanalyseerd. 
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In functie van het eindrapport is een verwerking van bodem- en bladanalyses reeds gebeurd. 
Strooiselgegevens, invertebraten en microbiële data staan nog op de planning. Deze output 
heeft vertraging opgelopen. Er is een deadline afgesproken van 30/06/2022. In het eerste 
kwartaal van 2022 zal een samenvatting van de inhoud van het rapport doorgestuurd worden, 
zodat dit afgestemd kan worden op de verwachtingen. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Bodemstalen Biolog 
 

Januari - 
februari 

Afgerond  

Eindrapport 
 

Januari - 
december 

Lopend  

3.2.2.3 Onderzoeksresultaten 

De metingen van zware metalen in bodem en blad in Menen werden reeds geanalyseerd. In de 
bodem zijn er geen grote veranderingen in het gehalte, echter de bladconcentraties (Figuur 
12) dalen voor sommige boomsoorten wel licht doorheen de tijd. 

3.2.3 DredGis 

3.2.3.1 Doelstellingen 

In de loop van 2012 - 2013 ontwikkelde INBO de databank DredGis, die alle gegevens bevat die 
tot 2012 in opdracht van DVW verzameld werden in sedimentgronden en 
overstromingsgebieden. Deze databank brengt dus de oude DredGis databank die de gegevens 
van de baggergronden bevatte en de FloodGis databank met de gegevens van 
overstromingsgebieden samen. De databank bevat echter nog geen functionaliteit om nieuwe 
analyseresultaten in te lezen. Er is gewacht met de implementatie hiervan tot de 
ingebruikname van het INBO-LIMS, zodat DredGis automatisch de data kan inlezen uit dit 
systeem. 
 
DVW wordt regelmatig gecontacteerd door onder meer studiebureaus en gemeenten met 
vragen over de baggergronden (voor ondermeer grenzen, overschrijdingen van de Vlarebo 
normen, analyseresultaten of voorgeschiedenis). Om hierop snel te kunnen reageren vraagt 
DVW ondersteuning van INBO. Voorts zijn er een aantal kortlopende opdrachten, ingegeven 
door recente en onvoorziene ontwikkelingen waarbij DVW input van INBO nodig heeft. Dankzij 
de databank DredGis kunnen deze vragen vlot beantwoord worden. 
 
Het opslaan en de vlotte ontsluiting van de door DVW gefinancierde meetresultaten is enkel 
mogelijk indien de gegevens worden opgeslagen in een robuuste databank.  
 
Voorts is het een opdracht van DVW om informatie te verschaffen aan studiebureaus, 
gemeenten en andere diensten aangaande percelen die mogelijk verontreinigd zijn door 
afgezet sediment. Dit kadert tevens binnen het overleg met overheidsdiensten (o.a. OVAM, 
ANB) die mee het beheer van deze gronden bepalen op basis van de toepasselijke wetgeving 
(Vlarebo, Bodemdecreet, etc.).  
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Figuur 12. Meetreeks van de bladconcentratie per familie (Alnus, Fraxinus, Populus, Salix, Sambucus) 
voor alle zware metalen in Menen. 
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De concrete taken voor 2021 zijn: 

• Opmaak invoermodule DredGis 

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

• Korte adviezen over specifieke terreinen op basis van de DredGis databank 

3.2.3.2 Stand van zaken 

Opmaak invoermodule DredGis  

• De invoerprocedure van de veldfinformatie is verbeterd en er zijn een aantal fouten 
uitgehaald. Dit betekende dat alle veldfiches van de voorbije jaren opnieuw geïmporteerd 
moesten worden. Dit werk is lopende, maar het item heeft wel vertraging opgelopen.  

Korte adviezen over specifieke terreinen op basis van de DredGis databank  

• Drie ad hoc vragen omtrent mogelijk verontreinigde percelen in Deinze en Desselgem. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Opmaak invoermodule DredGis Januari - 
december 

Lopend  

Korte adviezen Januari - 
december 

Afgerond  

3.2.3.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

3.3 VERONTREINIGING OVERSTROMINGSGEBIEDEN 

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

3.3.1 Focusgebied procesmonitoring 

3.3.1.1 Doelstellingen 

De Vlaamse Waterweg stippelt mee het beheer uit van de gecontroleerde 
overstromingsgebieden binnen het Sigmaplan. Vaak wordt er nog aan landbouw gedaan 
binnen deze gebieden. De standplaatscondities zijn heel specifiek: het gaat om natte, kleirijke 
gronden die veel nutriënten bevatten, maar ook verontreinigd met zware metalen, en die 
bovendien tijdens de wintermaanden overstroomd kunnen worden. Omwille van de 
problematiek van de verontreiniging is er meer kennis nodig over teelten die niet bestemd zijn 
voor de voedselproductie en die aangepast zijn aan de standplaatscondities. In Tielrodebroek 
wordt voor dergelijke teelten onderzocht welke inspanning vereist is voor de aanleg en het 
onderhoud, wat hun opbrengst is en wat de ecotoxicologische risico’s zijn. 
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Binnen het Geactualiseerd Sigmaplan werden de gecontroleerde overstromingsgebieden 
aangeduid om te zorgen voor waterveiligheid en ook kansen voor natuurontwikkeling te 
creëren. Een deel van deze gebieden wordt ingericht met sterke nadruk op 
natuurontwikkeling, maar de overige gebieden behouden hun landbouwkundige functie. 
Echter door de aanwezigheid van vaak historische verontreiniging, bestaat het risico dat de 
concentraties zware metalen in de geproduceerde voedergewassen niet voldoen aan de 
Europese richtlijnen betreffende diervoeders. Daarom kan het interessant zijn om in de 
zwaarst verontreinigde gebieden over te schakelen op teelten die niet bestemd zijn voor 
dierlijke of menselijke consumptie, maar wel voor de productie van vezels, biobrandstoffen, 
etc. Bedoeling is om de haalbaarheid en het ecotoxicologisch risico van dergelijke alternatieve 
teelten in de specifieke omstandigheden van de overstromingsgebieden te evalueren. 
 
Concrete vragen die we willen beantwoorden zijn: 

• Welke teelten kennen een hoge productie op deze bodems met specifieke eigenschappen 
van textuur, vocht en verontreiniging 

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

• bodem (tot 1 m diep), 

• vegetatie (blad, hout, schors), 

• invertebraten (regenwormen, pissebedden). 

• Hoe evolueert de microbiële diversiteit, zijn er verschillen tussen de teelten? 

• Hoeveel sediment wordt afgezet wanneer het gebied in werking treedt? Wat is de 
kwaliteit van dit sediment? 

3.3.1.2 Stand van zaken 

Vanaf 2021 wordt het focusgebied in Tielrode niet langer opgevolgd. Er werden wel nog 
bodemstalen genomen en de oogst van de meerjarige teelten werd afgewerkt. 

• Teeltopbrengst bepalen  

• Oogst van de Miscanthus (april) en oogst van wilg (februari). De totale opbrengst wordt 
afgewogen en het droge stof gehalte wordt bepaald in het labo. 

• Ecotoxicologische monitoring 

• Bodemstaalname werd uitgevoerd in januari. 

• Hout en schors van de wilgen werden eveneens bemonsterd 

• Er was geen GOG werking begin 2021, dus er werden geen sedimentstalen genomen. 

• Beëindigen proef: vernietigen Miscanthus 

• 13 juli werd de Miscanthus met de klepelmaaier kort gemaaid. 

• 2 september hebben we de percelen laten diepfrezen tot 30 cm diepte (Foto 5). 

• In de zomer van 2022 zal waarschijnlijk een tweede keer diepfrezen noodzakelijk zijn 
om de teelt volledig te verwijderen (Foto 5). Er werden tot nu toe geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruikt. 

• Peilbuizen worden niet langer opgevolgd. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Oogst Miscanthus en wilg Januari - juni Afgerond  

Ecotoxicologische monitoring Januari - juni Afgerond  
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De eindrapportage is voorzien tegen eind 2022. 
 

 

Foto 5. Diepfrezen van Miscanthus om de nieuwe scheuten te verwijderen. 

3.3.1.3 Onderzoeksresultaten 

Er zijn geen verdere onderzoeksresultaten bekomen in 2021. De verwerking van de data is nog 
niet gebeurd. 

3.4 C-SEKWESTRATIE IN SIGMAGEBIEDEN 

3.4.1 TOC in archiefstalen 

3.4.1.1 Doelstellingen 

Een eerste schatting van de totale C voorraad in de bodems van GOG’s toonde aan dat er in 
deze bodems een hoge C stock aanwezig is, hoger dan wat onder akkers en zelfs onder bos 
wordt gemeten. Dit toont aan dat de overstromingsgebieden grote hoeveelheden C bewaren, 
en deze voorraad wordt bestendigd en mogelijk zelfs verhoogd door het gebruik van de 
gebieden als GOG, waarbij C rijk sediment wordt afgezet.  

De C opslag in valleigebieden krijgt heel wat aandacht. Binnen de verplichte rapportering 
onder de LULUCF1 regeling vervullen wetlands een belangrijke rol omdat ze hoge C voorraden 
bevatten en ook in staat zijn om bijkomende C op te slaan en zo bij te dragen aan de emissie 
doelstellingen. Ook het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP) erkent de 
belangrijke rol van natte gebieden.  

  

 
1 LULUCF = ‘Land use, land use change and forestry’. De Europese Commissie heeft in de LULUCF 
verordeningen (EU Besluit 529/2013 en verordening 841/2018) regels opgesteld om de 
broeikasgasemissies uit de LULUCF-sector te monitoren, rapporteren en beoordelen. LULUCF is de enige 
sector waarbij netto verwijderingen van CO2 uit de atmosfeer mogelijk zijn door vastlegging van 
koolstof in biomassa (hout, planten) en bodem. 
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Om een wetenschappelijk onderbouwde schatting te maken van de totale C stock zijn er C 
analyses van een betrouwbaar toestel nodig, en niet de benaderende 'loss on ignition' die we 
tot nu gemeten hebben voor de evaluatie van de verontreiniging (binnen Vlarebo). Het INBO 
labo beschikt over een CN-analyser waarop betrouwbare en snelle metingen van organische 
koolstof (TOC) mogelijk zijn. In het INBO bodemarchief zitten momenteel iets meer dan 2200 
bodemstalen van de GOG's, waarvan er ca. 550 reeds op TOC geanalyseerd werden in het 
verleden.  

Onderzoeksvragen die we willen beantwoorden zijn: 

• Hoeveel koolstof (in ton C/ha) bevatten de GOG’s op dit moment? 

• Wat is de impact van voorgeschiedenis (hoe lang het gebied reed functioneert als GOG) en 
landgebruik op de C stock? 

3.4.1.2 Stand van zaken 

De stalen werden opgehaald in het archief en ingediend in het labo. De analyses zijn 
uitgevoerd. 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

TOC analyse op 500 bodemstalen uit GOG’s Maart - juni Afgerond  

3.4.1.3 Onderzoeksresultaten 

Er zijn geen verdere onderzoeksresultaten bekomen in 2021. De verwerking van de 
analyseresultaten is nog niet gebeurd. 

3.5 BERMBEHEER 

3.5.1 Opvolging invasieve duizendknoop 

3.5.1.1 Doelstellingen 

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

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

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

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

3.5.1.2 Stand van zaken 

Langs het Afleidingskanaal van de Leie te Nevele (Deinze) loopt sinds 2017 op een proefopzet 
om de effecten van manueel uitspitten van Japanse duizendknoop te onderzoeken. De 
groeiplaatsen van Japanse duizendknoop werden gedetailleerd geïnventariseerd en al dan niet 
manueel uitgespit in mei 2021. De verwerking en rapportage is gepland in 2022. 
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Van 40-tal bestaande populaties (Benedenschelde tussen Gentbrugge en Wetteren; 
Afleidingskanaal van de Leie) worden de contouren ingemeten met RTK-GPS sinds 2018. Door 
vergelijking van de GPS-gegevens kan al dan niet laterale uitbreiding worden gedocumenteerd. 
De contouren van enkele Fallopia populaties langs DVW-waterwegen is ingemeten in 2021. 
Een deel van de 2021-gegevens zijn verloren gegaan door technische storing van de RTK-GPS. 
Deze data worden terug gemeten in 2022. De verwerking en rapportage is gepland tegen eind 
2022.  

Langs het Kempens Kanaal wordt de bestrijding van Japanse duizendknoop opgevolgd door het 
bevorderen van de competitie met riet. De verwerking en rapportage is gepland in 2022. 

Deelonderzoek Voorziene 

planning 2021 

Status Opm. 

Inventarisatie en manueel uitspitten proef 

Afleidingskanaal van de Leie 

April -

september 

Afgerond  

Inmeten contouren van enkele Fallopia populaties April - 

september 

Lopend  

Competitie met riet April - 

september 

Afgerond  

3.5.1.3 Onderzoeksresultaten 

Figuur 13 toont de inventarisatie van het aantal stengels van Japanse duizendknoop op de 
rechteroever tussen Merendreebrug en Schipdonkbrug in 2017 (bij de start van de 
proefopzet), in 2019 en in 2021. In het traject waar er manueel wordt uitgespit zijn het aantal 
groeiplaatsen en het aantal stengels van Japanse duizendknoop in 2021 sterk verminderd in 
vergelijking met de aanvangssituatie in 2017. Ook ten opzichte van 2019 zijn er minder 
groeiplaatsen in 2021 waar wordt uitgespit. In het traject waar er niet wordt uitgespit blijft het 
aantal groeiplaatsen hoog. Uit de proefopzet blijkt het belang van nazorg want zelfs na vier 
jaar uitspitten zijn er nog steeds groeiplaatsen. Mogelijke redenen kunnen zijn dat de rizomen 
niet volledig konden worden weggehaald vermits ze te diep zitten of omdat er groeistengels 
niet werden gezien. Immers, de inventarisatie en uitspitten gebeuren enkel in het begin van 
het groeiseizoen (begin mei, vooraleer de grassen sterk beginnen te groeien) waardoor 
stengels van duizendknoop nog klein kunnen zijn. Een 2de inventarisatie verder in het 
groeiseizoen zou dit probleem kunnen verhelpen. 
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Figuur 13. Inventarisatie van het aantal stengels van Japanse duizendknoop op de rechteroever tussen 
Merendreebrug en Schipdonkbrug in 2017, 2019 en in 2021. 
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3.5.2 Onderzoek sinusmaaibeheer 

3.5.2.1 Doelstellingen 

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

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

• een diverse vegetatie? 

• een wijziging in vegetatiesamenstelling? 

• een hogere bloemabundantie (en dus een hoger nectar- en stuifmeelaanbod) tijdens het 
hele zomerhalfjaar? 

• meer soorten dagvlinders/wilde bijen? 

• hogere aantallen dagvlinders/wilde bijen? 

• meer verschillen in vegetatiestructuur en microklimaat? 

• meer of minder maaikosten (werkuren, beheerresten)? 

3.5.2.2 Stand van zaken 

Voor het onderzoeksitem sinusmaaibeheer liep van 2018 tot en met 2020 de 
gegevensverzameling. De proefopzet wordt uitgevoerd op zes locaties. Voor DVW is de locatie 
te Westbekesluis (Evergem) weerhouden. Per onderzoeksperceel gebeurt de monitoring in 22 
punten verdeeld over twee 50 m transecten. De verwerking van de veldgegevens samen met 
UGent loopt. De rapportage is gepland in 2022. 

Deelonderzoeken Voorziene 

planning 2021 

Status Opm. 

Verwerking veldgegevens 
 

Januari - 
december 

Lopend  

Rapportage Januari - 
december 

Lopend  

3.5.2.3 Onderzoeksresultaten 

Figuur 14 toont het totaal suikergehalte van nectar (mg) per ronde in 2019 en 2020 voor de 
proefpercelen te Westbekesluis. Dit totaal suikergehalte is berekend op basis van de bloei 
geobserveerd binnen een straal van 50 cm rond 22 monitoringspunten per perceel. 

De hoogste suikerwaarden worden aangetroffen in het blokperceel in mei. Dan treedt er 
massale bloei op van margriet en knoopkruid in dit perceel. In het sinusperceel worden de 
hoogste waarden aangetroffen in mei-juli 2019 en juni 2020. Soorten die er dan bloeien zijn 
vijfvingerkruid, jacobskruiskruid en smeerwortel. 
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Figuur 14. Het totaal suikergehalte van nectar (mg) per ronde in 2019 en 2020 voor de proefpercelen 

te Westbekesluis. 

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

3.5.3.1 Doelstellingen 

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

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

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

3.5.3.2 Stand van zaken 

In 2021 is de bermkartering afgewerkt voor de IJzer, het Lokanaal en het Kanaal Duinkerke-
Nieuwpoort. Verwerking en rapportage is voorzien in 2022. 

Deelonderzoeken Voorziene 

planning 2021 

Status Opm. 

Bermkartering Mei -
september 

Afgerond  

3.5.3.3 Onderzoeksresultaten 

De verwerking van de velddata is voorzien in 2022. 

3.5.4 Ecologische opvolging bermvegetaties Leopoldkanaal 

3.5.4.1 Doelstellingen 

Onderzoeksvragen voor dit item omvatten: 

• Welke vegetatietypes komen voor?  

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

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

3.5.4.2 Stand van zaken 

Het advies (INBO.A.4071) is afgerond in januari 2021. 

Deelonderzoeken Voorziene 

planning 2021 

Status Opm. 

Advies maaibeheer Gepland in 

2020 

Afgerond  

3.5.4.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

3.6 INVASIEVE EXOTEN IN DE CONTEXT VAN KLIMAAT 

3.6.1 Opmaak van een prioriteitenkaart beheer voor invasieve exoten 

3.6.1.1 Doelstellingen 

De doelstellingen van dit project zijn het uitwerken van een prioriteringskader voor een 
optimale allocatie van inspanningen en middelen voor het beheer van watergebonden 
invasieve exoten in het werkingsgebied van DVW. 

Concreet wil het project de volgende vragen beantwoorden: 

• Welke invasieve exoten dient de Vlaamse Waterweg nv prioritair aan te pakken en welke 
beheerdoelstellingen dienen hierbij nagestreefd te worden? 

• Op welke locaties dient het beheer van invasieve exoten prioritair gericht te zijn? 

• Welke is de te verkiezen beheeroptie voor elk van de soorten op specifieke locaties binnen 
het werkingsgebied van de Vlaamse Waterweg nv? 

3.6.1.2 Stand van zaken 

Er is een screening lopend naar niet-inheemse soorten, reeds aanwezig in Vlaanderen, en 
voorkomen in een perimeter van de terreinen van DVW. Door middel van ‘horizonscan’ en 
‘climate matching’ worden de in de toekomst te verwachten plantensoorten afgebakend. Voor 
de totale set aan soorten (ca. 3000 plantensoorten) zal een eerste selectie op basis van 
functionele kenmerken gebeuren. Deze kenmerken worden in overleg gekozen met DVW en 
worden geselecteerd in functie van de verwachte beheernoodzaak of -inspanning (vb. houtige 
planten versus kruiden, clonaliteit, …) 

Deze selectie zal dan in de loop van 2022 worden onderworpen aan een brede risicoanalyse in 
functie van de taakstelling van DVW. Voor elk district binnen het werkingsgebied van DVW 
wordt een rangschikking gemaakt van de prioritair te beheren soorten.  

Elke resulterende prioritaire soort zal worden beschreven in een fiche gericht op identificatie 
door terreinmedewerkers. De meest recente en efficiënt geachte beheeropties worden 
maximaal contextgebonden beschreven (i.e. afhankelijk van de populatiekenmerken). 
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Deelonderzoeken Voorziene 

planning 2021 

Status Opm. 

Identificatie van de mogelijk prioritaire soorten per 

district 

Juli 2021 - juni 

2022 

Lopend  

3.6.1.3 Onderzoeksresultaten 

Op dit ogenblik is een ruwe lijst opgesteld van niet-inheemse plantensoorten binnen een 
perimeter van de terreinen van DVW. Deze omvat circa 2500 soorten. Daarnaast is een 
‘horizonscan’ uitgevoerd van de te verwachten soorten. Dit resulteerde in een lijst van 760 
soorten. Voor elk van deze soorten wordt door ‘climate matching’ geëvalueerd indien deze 
soorten een potentieel hebben tot vestiging in Vlaanderen. 

3.7 NATUURINRICHTING 

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

3.7.1 Kallemoeie 

3.7.1.1 Doelstellingen 

De Kallemoeie/Papelenvijver betreft een oude zandwinningsput die momenteel in gebruik is 
als monodeponie voor baggerspecie voor een totaal vergund volume van 780.000m³. 
Mogelijke ecologische gevolgen van deze stortingen worden gedocumenteerd en daarvoor 
wordt o.a. de visstand, de waterplantenvegetatie, de macro-invertebratengemeenschap en de 
vogelstand opgevolgd.  

Voor verschillende componenten van het ecologisch functioneren van de plas (fysisch-
chemische en biologische waterkwaliteit) worden volgende vragen gesteld: 

• hebben de exploitatie-activiteiten een positieve of negatieve impact? 

• is er een gunstige evolutie naar het beoogde eindbeeld? 

Waar nodig en mogelijk worden aanbevelingen gegeven om bij te sturen. 

Een eerste onderzoek naar de visstand (T0) is gebeurd in 2003 (Simoens et al., 2004), waarbij 
ook polluentconcentraties in paling en andere vissoorten werden gemeten. Momenteel is nog 
ca. 10% van de bergingscapaciteit gebruikt. 

In 2021 is een vervolgonderzoek van de visgemeenschap opgestart. In een eerste luik wordt 
nagegaan welke vissoorten er momenteel aanwezig zijn en m.b.v. de vangst/merk/terugvangst 
methode wordt de densiteit van het visbestand bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
fuiken, elektrovisserij en kieuwnetten. In een tweede luik van het onderzoek zal de actuele 
vervuiling met micropolluenten in enkele vissoorten bepaald worden, in opvolging van de T0-
situatie gemeten in 2003.  
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3.7.1.2 Stand van zaken 

Tussen 10 en 28 mei 2021 zijn dagelijks afvissingen uitgevoerd in drie ingestelde zones van de 
vijver. Er is gewerkt met zowel elektro-, fuik- en kieuwnetvisserij volgens een vooropgesteld 
afvisschema. Voor de elektrische visserij is m.b.v. een boot de oeverzone van de 
desbetreffende zone elektrisch afgevist met 2 anodes gedurende maximaal 1 uur. Voor de 
kieuwnetvisserij zijn in elke zone 4 kieuwnetten uitgehangen gedurende 3 uur. Voor de 
fuikvisserij zijn in elke zone 4 dubbele schietfuiken uitgezet gedurende 48 uur. Er zijn in totaal 
39 elektrische, 18 fuikvisserij en 36 kieuwnetvisserijcampagnes uitgevoerd.  

Tijdens de bevissingen zijn een aantal bijzonder grote zilverpalingen gevangen. Deze hebben 
geen mogelijkheid om vanuit de vijver naar zee te ontsnappen om zich voort te planten. Er is 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze dieren extra te bevissen, de gevangen dieren te 
voorzien van een zender en in de Zeeschelde (Merelbeke) vrij te laten om hun al of niet 
natuurlijk trekgedrag te bestuderen. Op 24 september 2021 konden een zestal gezenderde 
grote palingen worden vrijgelaten. 

Onderzoeksitem Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Afvissingen Mei Afgerond  

Polluentenvracht in vis 2022 - 2023  (1) 

Rapportage 2023 Gepland  

Opmerking bij tabel: 
(1): te overwegen deelonderzoek in de komende jaren. 

3.7.1.3 Onderzoeksresultaten 

De verwerking van de gegevens is gepland voor 2022 en de rapportage is voorzien in 2023. In 
2022 zullen nog bevissingen plaatsvinden in functie van het polluentenonderzoek. 

3.8 WATERBEHEER & VEGETATIE-ONTWIKKELING 

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

3.8.1 Waterpeilverlaging van de Dender, regio Aalst en Teralfene: opvolging van 
vegetatie en hydrologie 

3.8.1.1 Doelstellingen 

Opvolging van de vegetatie en hydrologie in de alluviale vlakte van de Dender ter hoogte van 
Aalst en Teralfene. Zo kan voor, tijdens en na de ingrepen nagegaan worden wat de impact is 
van de infrastructuurwerken op de vegetatie in het aanliggend valleigebied. 
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In de ecohydrologische studie worden mogelijke effecten nagegaan van de ingrepen in de 
Dender voor, tijdens en na de werken op het valleigebied ter hoogte van Aalst en Teralfene 
(studiegebied) en dit voor: 

• grondwaterafhankelijke of overstromingsgevoelige vegetatie; 

• het grondwaterregime. 

3.8.1.2 Stand van zaken 

De uitgangssituatie is reeds uitvoerig opgemeten en beschreven. De komende jaren wordt 
normaal gezien de verdere opvolging van de vegetatie en hydrologie in het valleigebied 
uitgevoerd. Jaarlijks worden dan grondwatergegevens in WATINA geïmporteerd en worden de 
grondwaterstanden vergeleken met de uitgangssituatie en referentiecondities van de daar 
aanwezige grondwaterafhankelijke vegetatie.  
 
Momenteel hebben we van de laatste jaren geen hydrologische data doorgekregen. Het 
hydrologisch meetnet zou ook niet meer volledig operationeel zijn. Er is met DVW afgesproken 
dat het INBO contact houdt rond de stand van zaken van het peilbuizennetwerk en 
opmetingen daarvan. 
 

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Import grondwaterstanden in WATINA September - 
december 

Lopend (1) 
 

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

3.8.1.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

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

3.8.2.1 Doelstellingen 

Opvolging van de vegetatie en hydrologie in de alluviale vlakte van de Dender stroomopwaarts 
Geraardsbergen. Zo kan voor, tijdens en na de ingrepen een eventuele evolutie van de 
vegetatie en hydrologie worden nagegaan.  
 
Specifiek wat betreft de vernieuwing van de stuwen worden geen effecten verwacht (cf. 
project-MER). Wat betreft de uitdieping van de waterbodem opwaarts de stuwen van 
Geraardsbergen tot aan de gewestgrens dienen mogelijke effecten nog verder onderzocht te 
worden rekening houdende met het concrete ontwerp voorstel voor uitdieping. 
 
In de ecohydrologische studie worden de grondwaterafhankelijke of overstromingsgevoelige 
vegetatie en grondwaterstanden in het studiegebied in de tijd opgevolgd.  
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3.8.2.2 Stand van zaken 

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

Deelonderzoeken Voorziene 
planning 2021 

Status Opm. 

Import hydrologische metingen in databank September - 
december 

Lopend (1) 
 

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

3.8.2.3 Onderzoeksresultaten 

Niet van toepassing. 

3.9 AD HOC-OPDRACHTEN 

Op het talud aan de linkeroever van de Zuid-Willemsvaart te Lanaken worden 
herstellingswerken gepland. De werken komen er als gevolg van het optreden van scheuren in 
het talud. Deze scheuren zijn ontstaan door plaatselijke verzakkingen, maar het aflopende 
regenwater speelt ook een rol. Bij de herstellingswerken zal de huidige begroeiing volledig 
verwijderd worden en hoogstwaarschijnlijk zal een vernageling worden uitgevoerd om het 
talud te stabiliseren. DVW en Geotechniek vragen aan het INBO advies hoe een 
erosiebestendige vegetatie kan ontwikkeld worden op een steil talud, waarvan het onderhoud 
minimaal dient te zijn. Dit is uitgewerkt in het advies INBO.A.4153. 

Langs het Afleidingskanaal van de Leie net stroomopwaarts Jacksensbrug wordt de landzijde 
van de dijk op de linkeroever gebruikt als hindernissenparcours voor paarden. Dit heeft 
gevolgen voor de laanaanplantingen en de vegetatie op de dijk. DVW vraagt INBO indien het 
gebruik van het dijktraject als hindernissenparcours voor paarden te rijmen valt met de 
ecologische doelstellingen van deze dijk en indien begrazing door paarden wenselijk is op deze 
dijk. Dit is uitgewerkt in het advies INBO.A.4222. 

Er is advies verleend omtrent schade door Japanse duizendknoop aan de gevel van het Jan de 
Coomangebouw in Ninove. Er is een veldbezoek geweest en de adviesverlening is gebeurd per 
mail. 

3.10 OVERLEGVERGADERINGEN 

03/05/2021: Overleg rond de bermkartering 2020 langs waterwegen in het IJzerdistrict (Andy 
Van Kerckvoorde). 

01/06/2021: Overleg DVW – INBO rond de invulling project beheer van exoten onder 
klimaatverandering (Bram D’hondt, Tim Adriaens, Frederique Steen). 

20/09/2021: Overleg DVW- INBO rond de finalisatie van de projectfiche (Frédérique Steen, Tim 
Adriaens, Bram D’hondt). 
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11/10/2021: meeting partners project sinusmaaibeheer (Andy Van Kerckvoorde). 

3.11 DEELNAME AAN STUDIEDAGEN, CONGRESSEN EN 
CURSUSSEN 

6-7/05/2021. ENSOr conference, International conference on Emerging policy challenges on 

new soil contaminants (Suzanna Lettens). 

23/09/2021: Kennisuitwisseling basterdschroeforchis (Nederland-Vlaanderen) (Frédérique 
Steen, Bram D’hondt, Tim Adriaens, Wouter Van Landuyt); 

3.12 ADVIESVERLENING 

Vandevoorde B., Van Kerckvoorde A. & Erens R. (2021). Advies over erosiebestendige 
vegetaties op het talud aan de linkeroever van de Zuid-Willemsvaart te Lanaken. Adviezen van 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.4153. Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel. 

Van Kerckvoorde A. (2021). Advies betreffende maaibeheer voor dijken langs het 
Leopoldkanaal (Oost- en West-Vlaanderen). Advies van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, INBO.A.4071, Brussel. 

Van Kerckvoorde A. & Van Uytvanck J. (2021). Advies over paardengebruik op een dijk langs 
het Afleidingskanaal van de Leie te Damme. Adviezen van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, INBO.A.4222. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

3.13 RAPPORTEN EN PUBLICATIES 

Van Kerckvoorde A., Thoonen M., Demolder H. & De Geest L. (2021). Lokaal beheer van 
Japanse duizendknoop: volledige uitroeiing mogelijk? Natuur.Focus 20(2): 83. 

Van Kerckvoorde A., Thoonen M., Demolder H. & De Geest L. (2021). Gericht lokaal beheer van 
Japanse duizendknoop: volledige uitroeiing in zicht? INBO nieuwsbrief mei 2021. 

3.14 AANSLUITENDE EN ONDERSTEUNENDE PROJECTEN 

Op 14/07/2021 startte INBO het koolstof monitoring netwerk (Cmon) op. Dit is een meetnet 
van ca. 2800 locaties gespreid over gans Vlaanderen, bedoeld om de bodem C stocks te 
berekenen en op te volgen. De selectie van de meetpunten gebeurt random, met een vast 
aantal meetpunten voor de landgebruiken akker, gras, bos, natuur en residentieel (parken, 
tuinen, bermen). Voor wetlands, estuariene gebieden of valleigebieden is er geen aparte 
categorie voorzien. Gezien hun beperkte oppervlakte is het te verwachten dat er maar weinig 
stalen genomen zullen worden in de valleigebieden. Vandaar ons voorstel om deze habitats, 
die zeer grote C voorraden bevatten, en bovendien zeer heterogeen zijn, bijkomend te 
bemonsteren.  

Het Horizon Europe project Alfawetlands werd geselecteerd voor financiering. De voorziene 
start is 01/05/2022. Binnen dit project zullen er in de valleigebieden Zwarte Beek, Dijle (Doode 
Bemde) en Leiemeersen metingen worden uitgevoerd van C stocks en broeikasgasfluxen (met 
closed chambers). Dit sluit aan bij de thematiek van LULUCF. 
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4 ALGEMENE COÖRDINATIE 

4.1 VERSLAGEN 

In maart 2021 is het ontwerp jaarverslag 2020 en in april 2021 het ontwerp financieel verslag 
2020 bezorgd aan DVW. Het ontwerp jaarverslag 2020 en ontwerp financieel verslag 2020 zijn 
besproken op het managementoverleggroep en zijn voorgelegd op de Raad van Bestuur van 
DVW. De definitieve versie met verwerking van de opmerkingen is afgewerkt in oktober 2020. 

• Van Kerckvoorde A. (redactie) (2021). Jaarverslag 2020. In het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen De Vlaamse Waterweg nv en het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek inzake ecologische advisering en ecologisch onderzoek. 
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (22). Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.34504411. 

• Van Kerckvoorde A. (2021). Financieel verslag 2020. In het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen De Vlaamse Waterweg nv en het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek inzake ecologische advisering en ecologisch onderzoek. Intern 
rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel. 

In september 2021 is het tussentijds verslag van de activiteiten voor de periode januari-juni 
2021 overgemaakt aan DVW. Eind 2021 is de definitieve versie met verwerking van de 
opmerkingen afgerond. 

• Van Kerckvoorde A. (redactie) (2021). Tussentijds verslag 2021. In het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen De Vlaamse Waterweg nv en het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek inzake ecologische advisering en ecologisch onderzoek. Interne 
rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

4.2 MANAGEMENTOVERLEGGROEP DVW-INBO 

De managementoverleggroep DVW-INBO is twee keer samengekomen in 2021. De 
belangrijkste zaken die er zijn besproken omvatten: 

• de goedkeuring van het beschikbare budget 2021 en van de generieke dagprijzen 2021 per 
niveau 

• het meerjarenprogramma 2021-2025 

• het ontwerp jaarverslag 2020 en ontwerp financieel verslag 2020, 

• de samenwerkingsovereenkomst DVW/EVINBO. 

22/01/2021: DVW: Chris Danckaerts, Krista Maes, Jeroen Van Waeyenberge; INBO: Maurice 
Hoffmann, Daniel De Charleroy, Andy Van Kerckvoorde.  

06/07/2021: DVW: Chris Danckaerts, Krista Maes, Jeroen Van Waeyenberge, Valerie 
Vandeurzen; INBO: Maurice Hoffmann, Daniel De Charleroy.  
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4.3 OVERLEGGROEP DVW-INBO 

De overleggroep DVW-INBO kwam 2 keer samen in 2021. Tijdens deze overlegmomenten zijn  
vooral volgende zaken besproken: 
• de stand van zaken van de onderzoeksitems, 

• de planning 2021,  

• het meerjarenprogramma 2022-2026,  

• het ontwerp jaarverslag 2020, het ontwerp financieel verslag 2020 en het ontwerp 
tussentijds verslag 2021, 

• de samenwerkingsovereenkomst DVW/EVINBO. 

 
10/05/2021: DVW: Jeroen Van Waeyenberge, Piet Thys, Stefaan Hermans, Valerie Vandeurzen; 
INBO: Daniel De Charleroy, Andy Van Kerckvoorde, Gunther Van Ryckegem, Johan Coeck, 
David Buysse, Suzanna Lettens.  

25/11/2021: DVW: Jeroen Van Waeyenberge, Stefaan Hermans, Joke Verstraelen, Vera De 
Vlieger; INBO: Daniel De Charleroy, Andy Van Kerckvoorde, Gunther Van Ryckegem, Johan 
Coeck, Suzanna Lettens, Frédérique Steen, Jeroen Van Wichelen. 
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5 PERSONEEL 

Coördinatie vanuit DVW: 

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

Daniel De Charleroy, onderzoeksmanager (algemene coördinatie SWO) 
Andy Van Kerckvoorde, wetenschappelijk attaché (algemene coördinatie SWO) 
Johan Coeck, wetenschappelijk attaché (thema vismigratie) 
Frank Huysentruyt, wetenschappelijk attaché (thema waterweg) 
Suzanna Lettens, wetenschappelijk attaché (thema vallei) 
An Vanden Broeck, wetenschappelijk attaché (thema waterweg) 
Gunther Van Ryckegem, wetenschappelijk attaché (thema waterweg, thema vallei) 
Jeroen Van Wichelen, wetenschappelijk attaché (thema vallei) 
 
Inbreng INBO-personeel: 

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


