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Aanleiding 

In het kader van de opmaak van het Managementplan en voor de implementatie van de 

vastgestelde Instandhoudingsdoelstellingen (kortweg IHD) voor het krekengebied te Oost-

Vlaanderen (meer bepaald te St.-Laureins), wenst men een analyse en bepaling van de LSVI 

van de habitat “overgangs- en trilveen” (7140) en dit ter hoogte van de Roeselarekreek. Op 

basis hiervan vraagt men voorstellen te formuleren van maatregelen (hydrologische en 

beheermaatregelen) ter verbetering van de LSVI.  

 Vraag 

1. Analyse en bepaling van de LSVI van de habitat “overgangs- en trilveen” (7140)  

2. Voorstel van hydrologische maatregelen ter verbetering van de LSVI van de habitat 7140  

3. Voorstel van beheermaatregelen ter verbetering van de LSVI van de habitat 7140 

Toelichting 

1. Beschrijving huidige toestand en 

ontwikkelingsgeschiedenis 

1.1 Analyse en bepaling van de LSVI van de habitat 

“overgangs- en trilveen” (7140)  

De kartering van de gronden op en rond de Roeselarekreek in het kader van de tweede 

versie van de biologische waarderingskaart (kortweg BWK) dateert van 2002. Om de huidige 

ligging van de habitat 7140 te bepalen werd een nieuwe kartering uitgevoerd in juli 2014 

waarvan het resultaat te zien is op figuur 1. Het centraal gelegen, ca. 2 ha grote rietland 

(mr) is op terrein in juli 2014 als habitat 7140_mrd gekarteerd conform de methodiek van 

De Saeger et al. (2008) en Vriens et al. (2011). 

Paelinckx et al. (2009) onderscheiden vier subtypes onder habitat 7140. Hier gaat het 

volgens de kartering om het subtype “varen- en/of (veen)mosrijke rietlanden op drijftillen”, 

kortweg “7140_mrd”.  

De drijftillen zijn grotendeels vastgegroeid aan de onderwaterbodem en de oppervlakkige 

lens met mineraalarm water, dikwijls ook regenwaterlens genoemd, is niet meer vast te 

stellen. In deze toestand zou de habitat, samen met aangrenzende, door grondwater 

gevoede moerasvegetaties op veen, ook gerekend kunnen worden tot een geëutrofieerde en 

sterk verruigde vorm van het subtype “basenrijk trilveen met ronde zegge” (“7140_base”). 

Mogelijk gaat het om een combinatie van beide subtypes die in elkaar overgaan met een 

gradiënt in veendikte van de noordrand van de kreek naar het centrum ervan. Door de 

gedegradeerde staat van instandhouding van de habitat, is het onderscheid tussen beiden 

subtypes moeilijk te maken. 

Om de LSVI van dit habitat te beoordelen wordt de beoordelingsmatrix gebruikt voor het 

subtype “7140_mrd” (Wouters et al., 2009; tabel 1). De resultaten staan in tabel 1 in het 

groen (vetdruk). Uit die resultaten kan geconcludeerd worden dat delen van de 

Roeselarekreek kwalificeren als een gedegradeerd 7140-habitat.  
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Tabel 1. Beoordeling (in groen met vetdruk) van LSVI van de habitat 7140_mrd langsheen de Roeselarekreek op 

basis van de criteria van Wouters et al. (2009)1.  

Criterium Goede (A) /voldoende (B) staat Gedegradeerde (C) staat 

habitatstructuur 

horizontale 

structuur 

A: oppervlakte habitatvlek > 0,10 ha    B: oppervlakte habitatvlek 0,01-0,10 ha  C: oppervlakte habitatvlek < 0,01 ha 

2 ha  A 

A: oppervlakte moeras > 1 ha              B: oppervlakte moeras 1-0,10 ha  C: oppervlakte moeras < 0,10 ha 

5 ha2  A 

A: ≥ 50% drijflaag en                           B: 10-50% drijflaag en 

≥ 10% open water                                ≥ 10% open water 

 B: <10% drijflaag en 

 < 10% open water                                 

30% drijflaag & 20% open water  B 

moslaag A: ≥ 70%                                           B: ≥ 10% & <70%  C: <10% 

 2%  C 

strooisellaag A: < 10%                                           B: 10-30%  C: >30% 

 30%  B 

dominantie van 1 

soort 

A:geen soort > 50%                            B:geen soort > 70%  C: een soort  ≥ 70% 

 60% riet  B 

verstoring 

verbost A: < 10%                                            B: 10-30%  C: >30% 

 5% grauwe wilg  A 

Verruigd/vermost

/vergrast 

A: totaal bedekking < 10% en               B: totaal bedekking 10-30% of  

vegetatiehoogte < 70 cm                      vegetatiehoogte 70-100 cm en 

                                                           verruiging  10% 

 C: totaal bedekking > 30% of 

Vegetatiehoogte > 100 cm of 

verruiging >10%  

 Vegetatiehoogte > 100 cm  C 

structuur A: ≤ 1%                                               B: ≥ 1% & > 10%   C: ≥ 10% 

 Geen  A 

vegetatie 

aantal 

sleutelsoorten 

A: > 4                                                  B: 3-4  C: <3 

 moerasvaren, kamvaren; veenmos zo goed als zeker verdwenen  C 

frequentie of 

bedekking 

sleutelsoorten 

A: ≥ 70%                                             B: 30-70%  C: <30% 

 15%  C 

Faunakarakteristieken- en beoordeling 

Oppervlakte 

natuurdoeltypen 

Nederland 

A: > 5 ha                                             B: 0,5-5ha  C: <0,5 ha 

 2 ha  B 

 

                                                

1 Voor de beoordeling van subtype 7140_base gelden nagenoeg identieke criteria en leidt de analyse tot 

eenzelfde resultaat als voor 7140_mrd 

2 Hier betreffen dit de vlakken die gekarteerd werden als Mr, Sf en Aev tezamen 
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Figuur 1 Kartering van BWK en habitatkaart van de Roeselarekreek in juli 2014. Het centraal gelegen, lichtblauw 

omlijnd mr, is actueel als habitattype7140_mrd  7140 gekarteerd. 

 

1.2 Ontwikkelingsgeschiedenis van habitat 7140 in de 

Roeselarekreek  

Wegens het ontbreken van metingen en gegevens over de dikte van het veen kunnen we 

geen uitspraak doen over de ouderdom van het  verlandingssysteem. Op luchtfoto’s van WOI 

was de oppervlakte open water groter dan actueel, maar waren reeds grote delen verland 

met moerasvegetatie. Voor zover ons bekend dateren de eerste botanische waarnemingen 

van het gebied van midden de jaren 1960. Stieperaere (1965) en De Raeve (1975) maken 

gewag van plaatselijke aanwezigheid van “varen- en veenmosrietland in mozaïek met dichte 

rietvegetatie (waterriet) en ijl wilgenstruweel”. Tussen 1965 en 1975 maakten beide auteurs 

vegetatieopnames met kenmerkende soorten als moerasvaren (Thelypteris palustris), 

kamvaren (Dryopteris cristata), gevind moerasvorkje (Riccardia multifida) en veenmossen 

als gewoon veenmos (Sphagnum palustre) en haakveenmos (Sphagnum squarrosum) (tabel 

2). De Raeve (1975) vermeldt ook nog de aanwezigheid van gewimperd veenmos 

(Sphagnum fimbriatum). Grote delen naar het midden van de kreek bestonden uit ‘drijftillen’ 

die bij betreding zorgden voor een typisch golvend of op en neer verend bodemoppervlak 

(Eckhart Kuijken, mond. med.). Dichter tegen de waterrand was de drijvende veenlaag 

dunner en niet betreedbaar. Dit fenomeen is nog lokaal waargenomen tot in de jaren 1980.  
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Tabel 2 Historische vegetatieopnames van De Raeve (1975) en Stieperaere (1965) waarin moerasvaren 

(Thelypteris palustris), kamvaren (Dryopteris cristata) en/of veenmossen (Sphagnum sp.) zijn aangetroffen (enkel 

deze opnames zijn weerhouden waar bij de plaats ‘Roeselarekreek’ als toponiem was gegeven). Opnames 31 en 35 

hebben enkele kenmerken van varen- en veenmosrijk rietland. 

Origineel nummer III V IV VI 20 23 21 29 33 31 36 30 39 40 37 35

Opnamenummer 10659 10664 10665 10666 10657 10658 10662 10667 10670 10671 10673 10682 10660 10663 10668 10672

Bedekkingsschaal

Auteur

Datum (jaar/maand/dag)

Opp. proefvlak (m²) 25 16 8 16 4 4 4 4 4 4 4 25 3 4 4 4

Bedekking totaal (%) 95 95 98 100 100 100 100 100 90 100 95 100

Bedekking boomlaag (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0

Bedekking struiklaag (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedekking kruidlaag (%) 85 100 98 95 95 95 98 95 98 85 98 95 90 100 95 100

Bedekking moslaag (%) 1 65 80 75 0 5 0 100 98 100 90 10 40 70 0 100

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Thelypteris palustris kl 56 56 81 81 68 56 43 31 43 81 68 81 Moerasvaren

Dryopteris cristata kl 18 1 3 3 3 3 Kamvaren

Sphagnum palustre ml 88 Gewoon veenmos

Sphagnum squarrosum ml 88 38 Haakveenmos

Salix x multinervis 1 43 Geoorde wilg x Grauwe wilg

Athyrium filix-femina kl 1 1 Wijfjesvaren

Calystegia sepium kl 1 3 Haagwinde

Cardamine pratensis kl 1 2 1 1 Pinksterbloem

Carex cuprina kl 1 1 Valse voszegge

Carex pseudocyperus kl 18 Hoge cyperzegge

Dryopteris carthusiana kl 1 1 1 2 2 3 18 18 Smalle stekelvaren

Epilobium hirsutum kl 2 18 18 1 3 1 Harig wilgeroosje

Eupatorium cannabinum kl 1 8 8 Koninginnekruid

Galium palustre kl 2 3 1 2 8 1 43 2 Moeraswalstro

Hydrocotyle vulgaris kl 3 3 2 31 8 93 Waternavel

Lemna minor kl 4 1 18 18 Klein kroos

Lemna trisulca kl 1 1 Puntkroos

Mentha aquatica kl 1 31 18 18 18 1 8 18 18 1 43 2 1 8 68 18 Watermunt

Phragmites australis kl 31 8 2 2 3 8 18 18 31 8 18 3 2 3 18 18 Riet

Poa trivialis kl 1 18 8 8 1 1 1 2 8 1 31 56 Ruw beemdgras

Rorippa microphylla kl 1 Slanke waterkers

Rubus species kl 1 31 Braam

Rumex conglomeratus kl 1 1 1 18 8 Kluwenzuring

Solanum dulcamara kl 2 2 1 8 1 Bitterzoet

Stellaria media kl 1 Vogelmuur

Typha angustifolia kl 4 4 4 4 8 31 8 1 2 8 1 1 1 Kleine lisdodde

Urtica dioica kl 1 1 8 Grote brandnetel

Valeriana officinalis kl 31 8 8 Echte valeriaan

Brachythecium rutabulum ml 1 1 1 1 13 13 68 88 1 38 13 38 38 38 Gewoon dikkopmos

Calliergonella cuspidata ml 1 3 3 Gewoon puntmos

Calypogeia fissa ml 1 Moerasbuidelmos

Chiloscyphus polyanthos ml 1 3 13 38 38 Lippenmos

Eurhynchium praelongum ml 1 1 1 1 3 3 13 Fijn snavelmos

Lophocolea bidentata ml 1 1 1 3 13 3 3 3 3 Gewoon kantmos

Plagiothecium denticulatum ml 1 1 1 3 3 1 Glanzend platmos

Riccardia multifida ml 3 Gevind moerasvorkje

Barkman, Doing en Segal (Braun-Blanquet)

Herman Stieperaere Frank De Raeve

19650714 19740718 19740719 19740720

 

Momenteel komen moerasvaren en in mindere mate kamvaren nog steeds voor in het 

gebied, maar veenmossen zijn recent niet meer waargenomen. In 1985 vonden Arts & 

Hoffmann (1991) geen veenmossen, maar in 2002 (waarneming Patrik Lust tijdens BWK-

katering) en 2006 (e-mail Chantal Martens 07/03/2006) waren er wel waarnemingen. Echte 

drijftillen komen actueel niet meer voor, maar naar het centrum van de kreek toe of in de 

richting van het open water is de slappe veenbodem niet of nauwelijks te betreden. Riet 

(Phragmites australis) is de dominante soort, afgezoomd met kleine lisdodde (Typha 

angustifolia) aan de rand van het resterende open water. Op een aantal plekken komt 

wilgenstruweel voor. Aan de noordrand gaat het moeras over in venig, nat hooiland. 
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Om gepaste maatregelen voor beheer en herstel van het 7140-habitat in de Roeselarekreek 

te kunnen vaststellen, is het essentieel inzicht te hebben in de lokale ontstaansgeschiedenis 

ervan. Dit is uitgewerkt in volgende kadertekst. 

Ontwikkeling “7140_mrd” 

Drijfzomen en/of drijftillen (BWK-code md) zijn in Vlaanderen uiterst schaars en sterk 

bedreigd (Vriens et al., 2011). In West-Europa ligt het zwaartepunt van de verspreiding in 

het laagveengebied van westelijk Nederland. In Zeeland, waarop het krekengebied aansluit, 

zijn dergelijke vegetaties slechts van enkele locaties bekend. In het Nederlandse 

veenweidegebied net ten noorden van Amsterdam komen ze meer voor of bijvoorbeeld ook 

in het Botshol nabij Vinkeveen ten zuiden van Amsterdam. 

Chronologische waarnemingen van de historische vegetatieontwikkeling in de Roeselarekreek 

zijn ons niet bekend. Uit de Nederlandse literatuur (o.a. Van Wirdum, 1991, Barendregt et 

al., 2004, Lamers et al., 2001a) weten we dat drijvende varen- en/of (veen)mosrijke 

rietlanden ontwikkelen in de verlandingssuccessie van beschutte plaatsen in zoet, stilstaand, 

open water met goede waterkwaliteit en relatief stabiel waterpeil. De verlanding gebeurt 

zowel vanuit het water als vanaf de oever. In mesotrofe tot eutrofe wateren ontwikkelen zich 

weelderige waterplantenvegetaties met bijvoorbeeld fonteinkruiden (Potamogeton sp.), witte 

waterlelie (Nymphaea alba), gele plomp (Nuphar lutea), waterdrieblad (Menyanthes 

trifoliata) en/of krabbenscheer (Stratiotes aloides). Dit zijn waterplantenvegetaties die 

gelijkenissen hebben met het habitattype 3150 (Van nature eutrofe meren met vegetaties 

van het type Magnopotamion en Hydrocharition). De afgestorven plantendelen accumuleren 

op de onderwaterbodem waar door zuurstofloze afbraak methaangas gevormd wordt. Bij 

methaangasophoping in de bodem kan het venige materiaal beginnen drijven. Vanuit de 

oever kan het ondiepe water ook door helofyten gekoloniseerd worden, zoals mattenbies 

(Scirpus lacustris), ruwe bies (Scirpus tabernaemontani), riet (Phragmites australis) en 

kleine lisdodde (Typha angustifolia). Ook deze planten produceren veel dood 

plantenmateriaal dat bijdraagt aan de verlanding. Naast de methaangasontwikkeling zorgt de 

lucht in de helofytenwortelstokken er voor dat het drijvend vermogen en de stevigheid van 

het drijvend venig materiaal verder toeneemt. Door het aaneenkitten van de wortelmassa 

van helofyten en verdere accumulatie van afgestorven plantenmateriaal kunnen uiteindelijk 

drijftillen ontstaan (in Nederland ‘kraggen’ genoemd). In het jonge drijftilstadium kunnen 

door graaf- of vraatactiviteiten van dieren of eenmalige hoge pieken in het waterpeil stukken 

drijftil afscheuren en wegdrijven. Wanneer ze elders aanspoelen of ergens in de plas blijven 

vaststeken, kunnen zich van daaruit nieuwe drijftillen ontwikkelen. Veel plantensoorten die 

van nature thuishoren in dergelijke verlandingsvegetaties, zoals moerasvaren (Thelypteris 

palustris), slangenwortel (Calla palustris), waterscheerling (Cicuta virosa) en zeggensoorten 

(Carex sp.) hebben een dicht, horizontaal vertakkend wortelstelsel dat verder bijdraagt aan 

de vorming van een stevige ‘kragge’ die uiteindelijk zelfs begaanbaar wordt. Het relatief 

belang van waterplanten versus helofyten, hun wisselwerking en de onderliggende processen 

om tot initiële drijftilontwikkeling te komen zijn slechts in grote lijnen begrepen (Lamers et 

al., 2010). Op locaties rijk aan nitraat of sulfaat wordt drijftilvorming via het opdrijven van 

veen sterk geremd, doordat de productie van methaan zeer laag is (Lamers et al., 2001b, 

Loeb et al., 2007).  

Wanneer het natuurlijke verlandingsproces zich bij een goede waterkwaliteit en stabiel 

waterpeil ongestoord kan verder zetten, wordt het drijvende veenpakket alsmaar dikker. We 

spreken hier over een proces dat meerdere decennia in beslag neemt. Op deze drijvende 

veenpaketten kan zich varen- en/of (veen)mosrijk rietland (7140_mrd) ontwikkelen. Forse 

soorten als riet staan nog in contact met het mineraalrijke oppervlaktewater onder de 

kragge, maar aan de oppervlakte van de kragge kan zich een mineraalarme (zure) 

regenwaterlens vormen. Dat gebeurt als volgt: op plaatsen waar niet te veel strooisel 

opstapelt (d.w.z. wanneer strooisel door branden, maaien en of begrazen regelmatig wordt 

weggehaald), kunnen mossen en fijnere gras- en kruidensoorten zich vestigen. In milieus 

met mineraalrijk grondwater zoals hier, zijn dat doorgaans een aantal zgn. slaapmossen 

zoals punt- en sikkelmossoorten en allerlei kleinere zeggesoorten, grassen en 
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moerasplantensoorten. Zeker de mossen in deze milieus groeien zo massaal dat ze de 

volledige bodem voor nagenoeg 100% kunnen bedekken. Zij zorgen er ook voor dat 

regenwater (wat van nature mineraalarm is) wordt vastgehouden, en dat bovenop een 

mineraalrijke freatische grondwaterlaag. Op die manier ontstaat een soms decimeters dikke, 

mineraalarme grondwaterlaag die, een beetje zoals zout en zoet water in de duinen, niet of 

slechts heel minimaal met mekaar mengen. Bij natuurlijke successie zullen uiteindelijk ook 

boomsoorten als zachte berk (ook wilgensoorten of zwarte els) zich vestigen en ontstaat een 

moerasbos. Onder het gewicht van de bomen kunnen de drijftillen ‘verdrinken’, de bomen 

sterven vervolgens af en de successie herneemt zich doordat venig materiaal opnieuw begint 

te drijven door methaangasophoping in het veenpakket. Pas wanneer de volledige 

waterkolom verveend is kunnen bomen zich blijvend vestigen. Drijvende varen- en/of 

(veen)mosrijke rietlanden op drijfillen zijn in feite een tussenstadium in de natuurlijke 

successie, vooraleer bomen zich hebben kunnen vestigen. Dit tussenstadium kan langer in 

stand gehouden worden indien de bomen door de mens worden verwijderd (bv. door 

maaibeheer voor strooisel- of rietwinning).  

Ontwikkeling “7140_base” 

Het habitatsubtype 7140_base ontwikkelt zich op veenbodems die in contact staan met 

nutriëntenarm, maar basenrijk grondwater. Goed ontwikkelde vormen zijn in Vlaanderen 

schaars en voornamelijk bekend van een aantal plekjes in verveende beekvalleien. In de 

Roeselarekreek is de veenbodem het resultaat van volledige verlanding van de 

oorspronkelijke waterkolom (al dan niet via een fase 7140_mrd, zoals hoger beschreven), 

terwijl het basenrijke grondwater afkomstig is van de hoger gelegen gronden ten noorden 

van de kreek (zie verder). In afwezigheid van regelmatige overstroming met eutroof water, 

kunnen zich hier op langere termijn op identieke wijze als bij 7140_mrd lokale 

regenwaterlenzen ontwikkelen in de bovenste laag van het veenpakket. De vegetaties die er 

zich ontwikkelen kunnen dan ook sterke gelijkenissen vertonen met deze die in 

regenwaterlenzen van 7140_mrd voorkomen.  

Geen dikke strooisellaag 

Zowel voor de ontwikkeling van het habitatsubtype 7140_mrd als 7140_base mag er geen 

dikke strooisellaag aanwezig zijn. Dit impliceert meestal een hooilandbeheer waarbij forse 

soorten als riet sterk in vitaliteit afnemen of zelfs verdwijnen. Het is niet bekend of dit 

beheer vroeger gebeurde aan de Roeselarekreek. Mogelijks gebeurde dit wel op de 

overgangen naar de hoger gelegen gronden waar het veenpakket minder dik is. Door hun 

geringe draagkracht is het weinig waarschijnlijk dat de vegetaties op de drijfzomen vroeger  

gemaaid werden. Het is daarentegen wel bekend dat de rietlanden van de Roeselarekreek tot 

een halve eeuw geleden sporadisch gebrand werden in de winter of het voorjaar (mond. 

med. Eckhart Kuijken). Wellicht was dit voldoende om de drijfzomen en de meer 

landinwaartse vegetaties minstens bosvrij te houden, maar het zal riet weinig of niet hebben 

teruggedrongen. Hoogstens was er tijdelijk een positief effect op de lichtinval in het voorjaar 

en de vroege zomer, waardoor soorten van open milieus konden standhouden. Mogelijk is 

het riet in de laatste 50 jaar ook productiever geworden door eutrofiëring van het 

oppervlaktewater. Bij gebrek aan historisch bronnen- of feitenmateriaal blijven dit 

hypothesen. Tegenwoordig worden delen van de rietlanden van de Roeselarekreek in het 

najaar/winter gemaaid door Natuurpunt. 

 

2. Hydrologie  

2.1.1 Oppervlaktewater 

De Roeselarekreek speelt, net zoals de andere kreken in het gebied, een belangrijke rol in de 

afwatering van het omringende polderland naar het Leopoldskanaal. Via verschillende sloten 
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stroomt oppervlaktewater naar de Roeselarekreek, om vervolgens via een afwateringssloot 

naar het zuiden te stromen in de richting van de Boerekreek en Leopoldskanaal.  

Om de landbouwfunctie te optimaliseren zijn vanaf de jaren 1960 de inspanningen 

opgevoerd om de waterpeilen in de natte polderzones zo veel mogelijk te verlagen en het 

neerslagwater versneld af te voeren. Volgens Eckhart Kuijken (mond. med.), die het gebied 

veel heeft bezocht in de periode 1970-1990, zijn de waterpeilen in de Roeselarekreek in de 

grootteorde van een halve meter gedaald ten opzichte van het naoorlogse referentiepeil. Dit 

cijfer is ook geciteerd in een advies van Kuijken & Decleer (1993), naar aanleiding van het 

graven van de drainagesloot langs de noordkant van de Roeselarekreek die mogelijks een 

deel van de grondwatertaanvoer naar de kreek wegleidt (zie 2.2 en figuur 9). De peildaling 

en verminderde grondwatertoevoer heeft vermoedelijk er toe geleid dat gaandeweg de 

aanwezige drijfzomen in de westelijke helft3 van de Roeselarekreek hun drijfvermogen 

verloren en aan de onderwaterbodem zijn vast gegroeid, omdat de afstand tussen het 

wateroppervlak en de bodem verkleinde. Verminderde grondwatertoevoer zorgt ook voor een 

verhoogde invloed van oppervlaktewater. In de oostelijke helft van de Roeselarekreek 

werden de oorspronkelijke drijfzomen in 1986 weggebaggerd. Van een herstel van de 

drijfzomen is hier tot op de dag van vandaag geen sprake; hoogstens is er plaatselijk terug 

een aanzet van verlanding via de vestiging van kleine lisdodde en riet vanuit de randen. 

Soortenrijke waterplantenvegetaties en opstapeling van afgestorven venig plantenmateriaal 

op de onderwaterbodem ontbreken door de sterke eutrofiëring van het kreekwater. Het open 

water in de kreek is daarentegen rijk aan fijn slib afkomstig van algenbloei. In het najaar van 

2014 werd de kreek nogmaals uitgebaggerd. In tegenstelling tot venig materiaal kan een 

slibbodem niet beginnen drijven door methaangasvorming.  

De hoger vernoemde daling van het gemiddelde waterpeil in de kreek is niet de enige 

verandering in de hydrologie die een negatieve impact had op het vroegere drijftilsysteem. 

Door de versnelde waterafvoer vanuit het landbouwgebied worden tegenwoordig ook meer 

periodieke pieken van hogere waterpeilen vastgesteld, waarbij de vastgegroeide drijfzomen 

oppervlakkig overstromen. Voor zover er nog zure regenwaterlenzen aanwezig zouden zijn, 

worden die bij een overstroming vervangen door geëutrofieerd kreekwater. Tijdens een 

terreinbezoek (Piet De Becker 5/12/2014) werden een aantal transectmetingen uitgevoerd 

met een elektrische geleidsbaarheidsmeter op een prikstok. Toen werden geen 

regenwaterlenzen aangetroffen.  

De eutrofiëring van het oppervlaktewater van de Roeselarekreek wordt wellicht veroorzaakt  

door de aanvoer van huishoudelijk afvalwater (rechtstreeks of via overstorten) en door 

nutriëntenuitspoeling van landbouwgronden in het bovenstroomse gebied (zie figuren 2 

t.e.m. 5). In de sloot die loopt van de Roeselarekreek naar de Boerekreek is een fysico-

chemisch meetpunt van de Vlaamse Milieumaatschappij gesitueerd (meetplaatsnummer 

21000) waar sinds 1990 regelmatig de oppervlaktewaterkwaliteit is bepaald (figuren 2 t.e.m. 

5). We gaan er van uit dat de oppervlaktewaterkwaliteit van deze sloot overeenkomt met dat 

van de kreek. In figuren 3 tot 5 zijn de analyseresultaten (www.vmm.be) gegeven van resp. 

ammonium (NH4
+), nitraat (NO3

-) en orthofosfaat (o-PO4
3-). Deze resultaten tonen aan dat 

de Vlarem-kwaliteitsrichtwaarden (zoete polderwaterloop) geregeld overschreden worden. 

Voor nitraat bedraagt deze richtwaarde 5.65 mg N/l (90-percentiel) en voor orthofosfaat 

0.10 mg P/l (gemiddelde). Op basis van de criteria van Denys (2009) leunt de 

Roeselarekreek evenwel sterk aan bij het type “ondiep ionenrijk, alkalisch meer (Ai)” met 

Vlarem-kwaliteitsrichtwaarden (zomerhalfjaargemiddelde) van 1.3 mg N/l voor totaal stikstof 

en 0.105 mg P/l voor totaal fosfor. Analyses van het totaal stikstof of totaal fosforgehalte zijn 

evenwel niet beschikbaar. 

Door de eutrofiëring zijn de aquatische levensgemeenschappen gedegradeerd. Waterriet en 

rietvegetaties in de vroegere drijfzomen die in rechtstreeks contact staan met het 

                                                
3 De westelijke helft van de Roeselarekreek is weergegeven in figuren 6 en 9 en verwijst naar dit deel ten westen van 

de denkbeeldige lijn tussen de noord-zuid gerichte sloten die aansluiten op de Roeselarekreek. 

http://www.vmm.be/
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nutriëntenrijke kreekwater zijn erg productief. Via het sterk vertakte netwerk van rietwortels 

kan het eutrofiëringseffect doorwerken tot diep in de moerasvegetatie. Het productievere riet 

zorgt er voor een minder open vegetatie en meer strooisel, waardoor minder licht kan 

doordringen tot op de bodem, waardoor er geen mossen en fijnere plantensoorten kunnen 

ontwikkelen.  

Om methaangasvorming, dat helpt om jonge verlandingszomen drijvend te houden, toe te 

laten geldt als richtwaarde dat de sulfaatconcentratie in het oppervlaktewater van 

zoetwatergebieden maximaal 10-20 mg SO4/l mag bedragen, vooral bij een lage Fe:PO4 ratio 

in het bodemvocht (Lamers et al., 2010). De gevoeligheid van de waterbodem voor 

sulfaatbelasting verschilt echter sterk van locatie tot locatie. Hoge sulfaatgehaltes kunnen bij 

reductie sulfiden vormen met een toxische werking voor waterplanten en ander waterleven. 

De VMM heeft enkel sulfaatmetingen voor de Roeselarekreek beschikbaar uit het jaar 1999, 

waarbij de gemiddelde concentratie over tien momentopnamen 145 mg/l bedroeg.  

 

 

Figuur 2 Stroomgebied Roeselarekreek en situering meetpunt 21000 van de VMM. 
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Figuur 3 Gemeten concentraties aan ammonium (NH4

+) in mg N/l tussen 1990 en 2014 ter hoogte van meetpunt 

21000 (www.vmm.be). 

 

 

 
Figuur 4 Gemeten concentraties aan nitraat (N03

-) in mg N/l tussen 1990 en 2014 ter hoogte van meetpunt 21000 

(www.vmm.be) met aanduiding van de Vlarem-richtwaarde (90-percentiel). 

 

http://www.vmm.be/
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Figuur 5 Gemeten concentraties aan orthofosfaat (o-PO4

3-) in mg P/l tussen 1990 en 2014 ter hoogte van meetpunt 

21000 (www.vmm.be) met aanduiding van de Vlarem-richtwaarde (gemiddelde). 

 

2.1.2 Grondwater 

Voor de westelijke en actueel nog meest waardevolle zone van de Roeselarekreek speelt niet 

alleen oppervlaktewater, maar ook grondwater een rol. Rondom ervan liggen hoger gelegen 

akkers die als infiltratiegebied fungeren voor grondwater dat in de Roeselarekreek aan de 

oppervlakte treedt.  

Het regenwater dat infiltreert in de akkers wordt deels afgevoerd via de drainagebuizen in de 

akkers. Een ander deel komt in de drainagegracht terecht, en nog een ander deel komt als 

kwel in de Roeselarekreek. De gegevens die actueel beschikbaar zijn (zie hierna) zijn 

ontoereikend om die verschillende stromen in kaart te kunnen brengen en om tot een goede 

beoordeling te kunnen komen.  

In het grasland/moeras palend aan de noordzijde van de kreek bevinden zich 3 peilbuizen 

(figuur 6) waarvan de metingen zijn gegeven voor de periode 2012-2014 (figuren 7 en 8).  
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Figuur 6 Situering van de relevante grondwatermeetpunten (KRGP002, KRGP003 en KRGP023) en 

oppervlaktewatermeetpunt (KRGS002) aan de Roeselarekreek (westelijk deel). Ook meetpunt 21000 van de VMM 

is op de kaart aangeduid. 
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Figuur 7 Tijdreeks van grond- en oppervlaktewaterstanden in meter TAW voor de periode jan. 2012 tot dec. 2014 

(www.data.inbo.be/watina). 
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Figuur 8 Tijdreeks van grondwaterstanden in meter ten opzichte van het maaiveld voor de periode jan. 2012 tot 

dec. 2014 (www.data.inbo.be/watina). 

 

Uit de meetreeks blijkt een geleidelijke daling van de stijghoogte van het grondwater van de 

rand van de akker richting kreek (zie figuur 7). De kreek draineert dus het naburige 

grondwater. De peilfluctuaties op het laagst gelegen punt (KRGP023 in het moeras) zijn erg 

beperkt: in de orde van grootte van 30 cm op jaarbasis. De grondwaterpeilen in het grasland 

(KRGP002, KRGP003) schommelen wat meer (ca. 60 cm, met incidenteel hogere peilen in de 

winter). De peilen zitten in de buurt van, tot net boven, het maaiveld. Enkel in het midden 

van de zomer zakt het grondwaterpeil soms tot net onder het peil van de kreek (KRGS002). 

Op dat ogenblik zal een hoeveelheid kreekwater infiltreren richting grasland. In alle andere 

perioden van het jaar (t.t.z. winterhalfjaar, lente en het grootste deel van de zomer) stroomt 

er grondwater richting kreek. Dat betekent dat het kreekwater in dit (westelijk) stuk van de 

kreek eigenlijk het ganse jaar door mede gevoed wordt met toestromend grondwater. Hoge 

neerslagpieken kunnen aanleiding geven tot stijging van het oppervlaktewaterpeil van de 

kreek. Op die momenten kunnen delen van het moeras en in mindere mate ook delen van 

het grasland kortstondig overstromen.   

Het is aannemelijk te veronderstellen dat de grondwatertoevoer naar de Roeselarekreek 

vroeger groter was. In 1993 werd immers een drainagegracht gegraven op de grens van het 

grasland en de aanpalende akker (figuur 9), dat een deel van het aangevoerde grondwater 

versneld naar het oppervlaktewater van de kreek afvoert (zie Kuijken & Decleer, 1993), ten 

minste toch in het winterhalfjaar. Hoe groter de grondwaterdruk, hoe beter de invloed van 

nutriëntenrijk kreekwater ‘weggedrukt’ wordt. Deze hypothese wordt bevestigd door de 

vaststelling dat relicten van varen- en/of (veen)mosrijke rietland met kamvaren en 

moerasvaren momenteel te vinden zijn ter hoogte van de zone waar de parallele diepe 

drainagegracht niet is doorgetrokken. 
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Figuur 9 Situering van de drainagesloot (gele lijn) waar met zwarte pijl is aangegeven waar het water uit deze 

sloot in de kreek stroomt en zone zonder drainagesloot (groene lijn), alsook een verwijzing naar westelijk en 

oostelijk deel resp. ten westen en oosten van de denkbeeldige noord-zuid lijn (zwarte lijn). 

 

Het grondwater dat naar de Roeselarekreek wordt aangevoerd is van het mineraalrijke type, 

met uitgesproken hoge concentraties aan calcium, magnesium, bicarbonaat en een hoge pH 

(tabel 3). De peilbuis (KRGP002) op de rand van akker en grasland vertoont hogere 

nutriëntenconcentraties (N, P, K) dan de buis dieper in het grasland (KRGP003). In beide 

peilbuizen zijn licht verhoogde orthofosfaatconcentraties gemeten. Er komt erg weinig sulfaat 

in het grondwater voor, wat in verband kan gebracht worden met een beperkte uitspoeling 

van nitraat.  

Tabel 3: Chemische analyseresultaten van het grondwater in het grasland palend aan de noordzijde van de 

Roeselaerekreek (KRG) en ter vergelijking ook grondwater uit een 7140-base habitat in de Dijlevallei ten zuiden 

van Leuven (DYL) (bron: www.data.inbo.be/watina) 

Datum Meetpunt 

Code

CondL 

(µS/cm 

25°C)

CondF 

(µS/cm 

25°C)

pHL pHF HCO3

(mg/l)

N-NO2

(mg/l)

P-PO4

(mg/l)

N-NO3

(mg/l)

N-NH4

(mg/l)

SO4

(mg/l)

Cl

(mg/l)

Na

(mg/l)

K

(mg/l)

Ca

(mg/l)

Mg

(mg/l)

Fetot
(mg/l)

15/02/1999 DYLP004 806 887 6,65 6,9 540 0,01 0,05 0,62 18 13 15,3 0,7 151 8,44 82,7

05/02/2001 KRGP003 718 780 6,88 6,82 529 0,005 0,042 0,13 0,1 25 13 14 7,4 158 10,3 0,95

5/02/2001 KRGP002 899 961 7,03 6,9 608 0,005 0,118 0,32 0,92 45 26 38 24,8 130 35,4 0,76  

Wanneer voor dit deel van de Roeselarekreek de ontwikkeling van het habitatsubtype 

‘7140_base’ tot doel zou gesteld worden, dan lijken de in 2001 gemeten 

grondwaterparameters gunstig te zijn als uitgangstoestand voor dit habitatsubtype. Voor dit 

subtype zijn er verspreid in Vlaanderen een beperkt aantal referentiesituaties te vinden. We 

maken hier de vergelijking met een goed ontwikkeld 7140_base voorbeeld uit de Dijlevallei 

ten zuiden van Leuven (natuurreservaat de Doode Bemde). De grondwatersamenstelling is 

vergelijkbaar  met uitzondering van Fe en PO4 (tabel 3). De locatie in de Dijlevallei 

(DYLP004) is gelegen in een komgrond van een alluviale riviervlakte op een pakket veen van 

70-80 cm dikte. Het gebied overstroomt jaarlijks een paar keer met Dijlewater dat vrij zwaar 

beladen is met nutriënten. In het geval van de Dijle wordt sediment met het 
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overstromingswater meegevoerd en afgezet. Het gebied wordt ook gekenmerkt door het 

optreden van kwel. Doorheen het jaar schommelt het grondwater ongeveer  40 cm (zie 

figuur 10). Het maaiveld situeert zich hier ongeveer op 27.45m TAW.  

 
Figuur 10 Tijdreeks van grondwatertafelstanden ter hoogte van een goed ontwikkeld 7140_base habitat in de 

Dijlevallei ten zuiden van Leuven. 

 

Zowel in de Dijlevallei als in de Roeselarekreek worden de vegetaties voorzien van 

mineraalrijk grondwater van redelijke tot goede kwaliteit, treden er regelmatig 

overstromingen op met oppervlaktewater van slechte kwaliteit en zit er veen in de 

ondergond. Kortom, de abiotische standplaatscondities zijn voor beide gebieden nagenoeg 

gelijklopend. Het opvallende verschil is de abundante aanwezigheid van kenmerkende 

soorten van het 7140_base habitatsubtype in de Dijlevallei, terwijl dat in de Roeselarekreek 

beperkt blijft tot kam- en moerasvaren, en nagenoeg geen mossen. In de Dijlevallei is er een 

quasi 100% bedekkende moslaag aanwezig gedomineerd door gewoon puntmos 

(Calliergonella cuspidata), moerassikkelmos (Drepanocladus aduncus), reuzen- en hartbladig 

puntmos (Calliergon giganteum en C. cordifolium), een aantal vlekjes slank veenmos 

(Sphagnum flexuosum) en haakveenmos (Sphagnum squarrosum), naast een reeks 

kensoorten voor de habitat zoals ronde zegge, moeraskartelblad, kleine valeriaan, 

moerasvaren, … 

Tussen beide terreinen zit er een verschil in het beheer. In de Roeselarekreek worden delen 

van het rietland gemaaid in de late herfst tot winter, in de Dijlevallei gebeurt dat eind juli. 

Wintermaaien is bevorderlijk voor een dichte, hoge rietvegetatie, terwijl zomermaaien riet 

terugdringt. Beide terreinen zijn ongeveer even lang en even intensief gemaaid (ca. 15-20 

jaar), alleen de periode is anders. In de Roeselarekreek komt naast riet, en een beperkt 

aantal waardevolle habitattypische soorten, nagenoeg niets van andere hogere en lagere 

plantensoorten voor. Mos is hier nauwelijks nog te vinden. 
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2.2 Voorstel van hydrologische maatregelen ter 
verbetering van de LSVI van de habitat 7140 

 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van een reeks mogelijke hydrologische maatregelen 

die gunstig zijn voor herstel en ontwikkeling van habitat 7140. De selectie ervan wordt 

bepaald door ambitieniveau en streefbeeld. De Roeselarekreek heeft immers zowel potenties 

voor herstel en ontwikkeling van 7140_base als 7140_mrd.  

We maken een onderscheid tussen de oostelijke en westelijke helft van de Roeselarekreek. 

Actueel zijn deze delen fysische en hydrologisch niet van mekaar gescheiden. Het oostelijk 

deel werd o.a. vorig jaar nog uitgebaggerd, het westelijk deel niet.   

In een beperkt deel van de kreek (westelijke arm) is de hydrologische uitgangstoestand voor 

7140_base reeds vrij geschikt. Verbetering van de hydrologische toestand is vooral gericht 

op het maximaliseren van de grondwatertoevoer en het verbeteren van de kwaliteit ervan 

(maatregel 4, zie verder). Om in dit habitattype ook zure regenwaterlenzen te laten 

ontwikkelen zijn overstromingen met nutriëntenrijk kreekwater ongewenst, in het bijzonder 

in de zomerperiode als het peil in het moeras lager staat dan het kreekpeil (zie ook 

maatregel 2, zie verder). Daarnaast is een correct maaibeheer nodig (zie punt 3). 

Voor herstel en ontwikkeling van varen- en/of (veen)mosrijke rietlanden op drijftillen 

(7140_mrd) is een totaalaanpak voor de hele kreek nodig met volgende maatregelen: 

Maatregel 1: streven naar een oppervlaktewaterkwaliteit, die rijke waterplantenontwikkeling 

en de nodige methaangasvorming in aquatisch milieu mogelijk maakt. Hierbij dient een 

oplossing gezocht te worden voor zowel de interne als externe eutrofiëringsbronnen. 

Reduceren van externe eutrofiëring houdt onder andere het reduceren van de toevoer van 

geëutrofieerd oppervlaktewater in. Raman et al. (in prep.) geven fysico-chemische 

grenswaarden voor de ontwikkeling van waterplantenvegetaties in meso-eutrofe 

waterplassen (i.e. habitattype 3150 dat als initieel successiestadium kan beschouwd worden 

in de ontwikkeling van “7140_mrd” (zie kadertekst) naast de vegetatieontwikkeling vanaf de 

oever): totaal fosfor <0.09 mg/l (zomergemiddelde) en totaal stikstof <1.3 mg/l 

(zomergemiddelde). Deze waarden zijn vergelijkbaar met de Vlarem-kwaliteitsrichtwaarden 

voor een ondiep, ionenrijk, alkalisch meer. Een bijzonder aandachtspunt vormen de 

sulfaatwaarden die de grootteorde van 10-20 mg/l niet mogen overschrijden (Lamers et al., 

2010). Ecologisch is de kosteneffectiviteit van baggeren of slibruiming (i.e. maatregel om 

interne eutrofiëring te reduceren) beperkt indien de externe eutrofiëring nog niet is opgelost. 

Actief biologisch beheer (om de dominantie van planktivore vissoorten zoals brasem en 

karper te doorbreken) is wellicht een noodzakelijke aanvullende maatregel na baggering. In 

2003 bestond namelijk 70% van de visbiomassa uit karper (Van Thuyne & Samsoen, 2004). 

In geen geval mag venig materiaal of moedersubstraat van de kreek weggebaggerd worden. 

Hierin zijn zaadbronnen aanwezig en tevens vormt dit substraat de basis bij een herstel van 

het drijvend veen. Bijkomend onderzoek van de waterbodem is nodig om te kunnen oordelen 

hoeveel en waar er eventueel kan gebaggerd worden in de kreek.  

Een onbekende factor vormt de kwaliteit van de slibrijke onderwaterbodem, die mogelijk een 

bron van interne eutrofiëring kan zijn, die de ontwikkeling van een soortenrijke aquatische 

levensgemeenschap en methaangasproductie kan verhinderen. Een delicate operatie zou er 

dan kunnen in bestaan om kleinschalig het vervuilde slib ter hoogte van de zones met open 

water te verwijderen. Mogelijk kan dan venig materiaal van onder de drijftil ‘uitvloeien’ naar 

de vrij gemaakte waterzone, waardoor de vast gegroeide drijftil terug vrij komt en aan 

drijvend vermogen wint. Een nauwkeurige opvolging en monitoring is sowieso aanbevolen, 

voor, tijdens en na de uitvoering van hydrologische herstelmaatregelen. 

Maatregel 2: streven naar een stabiel waterpeilniveau. Kleine peilschommelingen zijn geen 

probleem: in goede conditie deint de drijftil in dat geval op en neer mee met het waterpeil 

(i.e. winterpeil hoger dan zomerpeil). Langdurig lage zomerpeilen kunnen leiden tot 

vastgroeien van (pril gevormde) drijftillen aan het moedersubstraat. In de huidige 
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uitgangstoestand van vastgegroeide drijftillen zorgt droogte voor mineralisatie van het veen 

(eutrofiëring) en voor een verhoogde kans op bosvorming. Hoge pieken in het waterpeil 

kunnen ook de prille drijftilvorming tenietdoen (afbreken en wegdrijven van de drijfzoom). In 

de huidige uitgangstoestand van vastgegroeide drijftillen zorgen overstromingen voor 

eutrofiëring en voor het verdwijnen van de aanwezige zure regenwaterlenzen in de toplaag 

van het veenpakket. Dit maakt (her)vestiging van veenmossen onmogelijk.  

Het voorzien van waterberging stroomopwaarts de Roeselarekreek kan eveneens een 

gunstige maatregel zijn om hoge pieken in het waterpeil op te vangen.  

Bijkomend onderzoek is vereist om de meest gunstige peilschommelingen te bepalen.  

Maatregel 3: zeer geleidelijk herstel van het oorspronkelijke waterpeilniveau van de kreek. 

Er bestaat een kans dat, mits een beperkte waterpeilverhoging, delen van het 

oorspronkelijke drijftilsysteem (7140_mrd) terug los komen van het moedersubstraat en hun 

drijvend vermogen herwinnen. Een peilverhoging waarbij de bestaande relictvegetaties van 

moerasvaren en kamvaren zouden ‘verdrinken’ is niet aangewezen. De gewenste peilhoogte 

kan best bepaald worden via een gedetailleerde terreinopmeting. 

Maatregel 4: herstel van de grondwatertoevoer naar de Roeselarekreek. Verwijzend naar het 

advies van Kuijken & Decleer (1993) is het aanbevolen om de noordelijke parallelgracht 

(drainagesloot in figuur 9) langs de westelijke helft van de Roeselarekreek te verondiepen tot 

een greppel van ca. 50 cm diep (bijkomend onderzoek is nodig om de optimale diepte van de 

waterbodem te bepalen) ten opzichte van het maaiveldniveau van de belendende akker. Het 

is niet bekend in hoeverre eventueel aanwezige landbouwdraineringen in de noordelijk en 

hoger gelegen akkers voor een verminderde infiltratie zorgen. Regenwater dat op deze 

gronden infiltreert stroomt wellicht ondergronds af in de richting van de Roeselarekreek. In 

ieder geval is een zo groot mogelijke hoeveelheid toestromend mineraalrijk en nutriëntenarm 

grondwater van cruciaal belang voor het overleven van 7140-vegetaties in dit gebied. Raman 

et al. (in prep.) vermelden chemische grenswaarden en bereiken voor het ondiep grondwater 

van 7140_mrd: gemiddelde fosfaatgehalte lager dan 0.152 mg P/l, gemiddeld kaliumgehalte 

lager dan 4 mg/l en gemiddelde sulfaatgehaltes lager dan 15 mg/l. 

Er zijn slechts grondwaterkwaliteitsgegevens van 2001 voor de Roeselarekreek beschikbaar. 

Best gebeuren er nog eens metingen om de actuele situatie na te gaan.  

Alle maatregelen (bvb. instellen van zones met nulbemesting langs de kreek) die bijdragen 

aan een reductie van de toestroom van nutriënten via grondwater zijn ten zeerste aan te 

bevelen.  

Maatregel 5: hydrologische isolatie 

Indien er geen mogelijkheid is om de externe eutrofiëring via aanvoer van aangerijkt 

oppervlaktewater te beperken, kan onderzocht worden in hoeverre alvast voor de westelijke 

helft van de Roeselarekreek ecologisch herstel kan gefaciliteerd worden via hydrologische 

isolatie. Dit houdt in dat elke doorvoer of contact met geëutrofieerd oppervlaktewater zo veel 

mogelijk wordt vermeden. Landbouwdrainage naar het westelijk deel van de kreek dient zo 

veel mogelijk afgekoppeld te worden, terwijl verhoogde grondwatertoevoer (o.a. via het 

verondiepen van de drainagegracht) dient gestimuleerd te worden indien dit grondwater 

nutriëntenarmer is dan het oppervlaktewater van de Roeselarekreek. Bij een stabiel 

waterpeil zal dit er toe leiden dat dit deel van de Roeselarekreek waterafvoerend wordt naar 

de rest van de kreek (i.e. oostelijk deel en vervolgens verbindingssloot naar de Boerekreek).  

3. Voorstel van beheermaatregelen ter verbetering 

van de LSVI van de habitat 7140 

Maatregel 1: Maaibeheer 

Voor de ontwikkeling van 7140_base kan het volstaan om de jaarlijkse maaidatum van het 

riet te vervroegen naar de zomerperiode vooraleer de soort zijn groeipiek bereikt heeft. 
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Indien drijfzomen zich opnieuw kunnen vormen, is voor varen- en/of (veen)mosrijke 

rietlanden (7140_mrd) het onderhoudsbeheer identiek (Boeye et al., 2004).  

In de fase van het herstelbeheer is het van belang om riet zo veel mogelijk tot aan de 

waterrand te maaien om de groei en productiviteit van riet maximaal te reduceren. Het is 

essentieel dat het maaibeheer met de nodige omzichtigheid gebeurt om te vermijden dat een 

te herstellen / nog te ontwikkelen regenwaterlens zou gemixt worden met onderliggend of 

omringend eutroof oppervlaktewater. Relicten met veenmosvegetaties en prioritaire 

aandachtssoorten zoals kamvaren zijn bijzonder kwetsbaar voor intensieve betreding of 

gebruik van zwaar materiaal. Dit is mede afhankelijk van de draagkracht van de drijftil.  

Maatregel 2: Verbossing vermijden 

Met het oog op een herstel van de vroeger aanwezige vegetatie en in eerste instantie het 

drijvend vermogen van de vroegere drijftillen kan het verwijderen van bosopslag een gunstig 

faciliterend effect hebben. Verbossing dient sowieso te worden beperkt tot minder dan 10% 

(cf. LSVI-tabel, tabel 1 (Wouters et al., 2009)). Ook hierbij dient omzichtig te werk gegaan 

te worden om structuurschade4 aan de bodem en vegetatie te vermijden. 

Conclusie 

1. Er werd in het westelijk deel van de Roeselarekreek 2 ha habitat 7140 overgangs- en 

trilveen gekarteerd. Dit betreft habitatsubtype 7140_mrd (varen- en/of (veen)mosrijke 

rietlanden op drijftillen). Dit habitat subtype is gedegradeerd. Voor acht criteria scoorde 

dit habitat volgens de bepaling van de LSVI gunstig (voldoende tot goed). Voor vier 

criteria scoorde dit habitat ongunstig (gedegradeerd).  

Mogelijks is er ook een overgang naar het habitatsubtype 7140_base. In andere delen 

van de Roeselarekreek is het habitatsubtype 7140 in het verleden weggebaggerd en 

komt de verlandingssuccessie momenteel langzaam terug op gang. 

2. Verschillende hydrologische maatregelen kunnen genomen worden ter verbetering van 

de habitat 7140 (na iedere maatregel is aangegeven voor welk habitatsubtype deze 

maatregel gunstig is): 

2.1. Streven naar een oppervlaktewaterkwaliteit die de ontwikkeling van 

waterplantenvegetaties toelaat, door interne en externe eutrofiëringsbronnen weg te 

werken. Dit houdt onder andere het reduceren in van de toevoer van geëutrofieerd 

oppervlaktewater. Interne eutrofiëringsbronnen kunnen zijn: het (nutriëntenrijke) 

slib op de waterbodem en mogelijks een dominantie van planktivore vissen. Hiervoor 

is verder onderzoek vereist. Bij aanwezigheid van deze eutrofiëringsbronnen kunnen 

ze weggewerkt wordt door het omzichtig wegbaggeren van het slib, gevolgd door 

actief biologisch beheer (dominantie van planktivore vissen doorbreken). Eerst 

dienen evenwel de externe eutrofiëringsbronnen te worden aangepakt (7140_mrd); 

2.2. Streven naar stabieler waterpeilniveau. Kleine waterpeilschommelingen zijn geen 

probleem (hoger winterpeil versus lager zomerpeil) maar herhaald overstromen van 

de voormalige drijftillen met oppervlaktewater tijdens neerslagpieken is ongunstig, 

vooral in de zomer. Er dient vermeden te worden dat de huidige vegetatie niet 

verdrinkt. Indien dit overstromende water daarenboven ook te nutriëntenrijk is, kan 

dit tot een nutriëntenaanrijking van deze vegetatie leiden, terwijl in de huidige 

toestand een nutriëntenreductie nodig is om tot in een voldoende staat van 

instandhouding te komen  (7140_mrd, 7140_base); 

                                                
4 Structuurschade: zichtbare schade aan vegetatie en bodem door brand, spoorvorming door voer- of 

werktuigen, vertrappeling en overbetreding 
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2.3. Zeer geleidelijk herstel van het oorspronkelijk waterpeilniveau van de kreek (een 

historisch referentiepeil is ons momenteel niet bekend; meer onderzoek is vereist om 

dit te kunnen bepalen) in zoverre de vroegere kraggevegetatie hierdoor terug aan 

drijvend vermogen zou kunnen winnen, wat de invloed van het geëutrofieerd 

oppervlaktewater ook zou kunnen doen verminderen (7140_mrd); 

2.4. Herstel van de grondwatertoevoer door het dempen of het verondiepen van een 

drainagesloot tot ca. 50 cm ten opzichte van het maaiveld van de belendende akker 

(7140_mrd, 7140_base); 

2.5. Indien het onmogelijk is om de externe eutrofiëring te reduceren kan nagegaan 

worden of het mogelijk is om de kreek, en dan vooral het westelijk deel (waar nu nog 

7140_mrd voorkomt), hydrologisch te isoleren (7140_mrd, 7140_base). 

3. Beheermaatregelen die kunnen genomen worden ter verbetering van de habitat 7140 

zijn (na iedere maatregel is aangegeven voor welk habitatsubtype deze maatregel 

gunstig is): 

3.1. Een onderhoudsbeheer dat bestaat uit jaarlijks maaien tijdens de zomer of nazomer 

(na broedseizoen, eind juli-begin augustus) om de dominantie van riet zo veel als 

mogelijk te doorbreken. Bij deze maaiwerken wordt best omzichtig te werk gegaan; 

intensieve betreding of het gebruik van zwaar materieel is niet aangeraden 

(7140_mrd, 7140_base); 

3.2. Beperking van de opslag van wilgen- of ander struweel  tot maximaal 10% van de 

oppervlakte (7140_mrd, 7140_base). 
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