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VOORWOORD

Het project "Biologische Waarderingskaart van België" startte in 1978 als een nationaal project

onder de bevoegdheid van het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Het
onderzoek gebeurde met de medewerking van een tiental wetenschappelijke centra (zie
kaartomslag). De coördinatie berustte bij het lnstituut voor Hygiëne en Epidemiologie. Dit nationale
project weÍd beëindigd in 1986, op een ogenblik dat het veldwerk nagenoeg was aÍgerond en

ongeveer de helft van de kaarten waren gepubliceerd.

Voor het Vlaamse gewest heeft sindsdien het lnstituut voor Natuurbehoud de werkzaamheden Íond
de Biologische Waarderingskaart verder gezet. Eerst gebeurde dit door contractuele
overeenkomsten met de vroegere karteercentra, die de ontwerpen van kaarten en teksten practisch
volledig afwerkten. Sinds 1990 werd aan het lnstituut voor Natuurbehoud een "cel Biologische
Waarderingskaart" toegevoegd. Een belangrijke taakstelling van deze cel is, naast het drukklaar
maken van de documenten, de opbouw van een digitale databank in functie van de verdere
publicatie en het wetenschappelijk onderzoek.
Met de officiële overdracht van het nationale project naar de gewesten in het voorjaar van 1993 kon

de publicatie van de resterende kaartblokken hervat worden.

Door deze lange tijdsspanne tussen terreinopnamen en publicatie zijn de kaarten ongetwiifeld
vatbaar voor aanvullingen en verbeteringen. Gezien het grote belang van de kaarten en de vraag
ernaar, werd evenwel besloten de kaarten, zonder verdere vertragingen t.g.v. grondige
herzieningen, te drukken. Er werd wel een gedeeltelijke aanpassing doorgevoerd door interpretatie
van recente ortho{otoplans.



INLEIDING
1. Situering

Kaartbladen 6 en 14 zi.jn samengesteld uit de
volgende N.G. l.-kaarten:
6i5-6 Watervliet
1 4/ 1 -2 Assevel de-Zelzale
'1 4/3-4 Langelede-Stekene
't 4/5-6 Evergem-Lochristi
1 417 -8 Zev eneken- Lokeren

Deze kaarten zijn gelegen in het noorden van
de provincie Oost-Vlaanderen. Op dit kaartblad
zijn de volgende geografische streken
vertegenwoordigd:
-de polderstreek: een deel van de Oostvlaamse
polders
-de zandstreek: neemt het grootste gedeelte in
van dit kaartblad
-het Land van Waas: een klein gedeelte ligt in
het oosten van dit kaartblad
-het alluviaal gebied: de gehele
Moervaartvallei, een deel van de Kalevallei en
een deel van de Durmevallei.

2. Bewoning

De zandstreek is veel dichter bevolkt dan de
polderstreek en het alluviaal gedeelte.

De volgende gemeenten komen op kaartblad
1 4 voor:
-volledig: Zelzaïe, Wachtebeke en Moerbeke
-grotendeels: Assenede en Evergem
-gedeeltelijk: St.-Laureins, Kaprijke,
Waarschoot, Lovendegem, Gent, Lochristi,
Lokeren, St.-Niklaas, St.-Gillis-Waas, Stekene,
Waasmunster, Hamme, Zele.

Het wegennet is eveneens dichter in de
zandstreek. De belangrijkste autowegen zijn:
- de autoweg E17 (Kortrijk-Gent-Antwerpen)
- N61 7 Antwerpen-Zelzate-Knokke-Heist
- N725 Gent-Zelzate (Kennedylaan)
- N10 Gent-Eeklo (klein stukje)
- N 1 4 Gent-Lokeren-St.-Niklaas
- N58 aansluitend op de N34B: Gent-Zelzate
- N 1 4 Gent-Lokeren-St.-Niklaas

De grootste waterwegen zijn:
- het Zeekanaal Gent-Terneuzen
- de Ringvaart rond Gent
- het Leopoldkanaal
- de Moervaart
- de Zuidlede
- het kanaal van Stekene
- de Durme

Spoorlijnen:
-de spoorli.jn Gent-Lokeren-St.-Niklaas-
Antwerpen
-de spoorlijn Gent-Eeklo

3. Ecologische achtergronden

ln dit gebied kunnen verschillende
landschappen onderscheiden worden (zie
overzichtskaart) op grond van een aantal
geologische, geomorfologische, hydrologische,
pedologische en antropogene kenmerken
(tabel 1). Deze verschillen komen natuurlijk tot
uiting in de vegetatie en bijgevolg in het al dan
niet voorkomen van bepaalde
karteringseenheden (tabel 2). De relatieve
zeldzaamheid oÍ abundantie van de
karteringseenheden in de verschillende
landschapstypen is echter niet uit tabel 2 af te
lezen.

Binnen elk landschapstype hebben we verder
een aantal karakteristieke gebieden
onderscheiden; dit zijn zones waarin de
kenmerkende potenties van het landschap nog
het best gerealiseerd en/of bewaard zijn. Ze
kunnen worden gesitueerd aan de hand van de
overzichtskaart.

4. Tekst, terreinopname, recente
aanpassingen

Onderhavige tekst werd in 1986 opgemaakt
door L. DEMAREST. Sindsdien zijn er slechts
redactionele aanpassingen gebeurd, waardoor
b.v. recente literatuur ontbreekt. Een aantal
van de beschreven landschappen kunnen
inmiddels (ten dele) gewijzigd zijn.

L. MERCKEN was bereid deze tekst kritisch
door te nemen, waarvoor onze dank.

Terreinopname (1 978-1 9Ba) :

P. VERMANDERE, C. COCQUIT
E. ROMBAUT, H. DE MEYER,
L. DEMAREST, D. PAELINCKX

Recent werden de kaarten tot op zekere hoogte
aangepast aan de huidige situatie door D.
PAELINCKX. Dit gebeurde door vergelijking
met de ortho-fotoplans van EUROSENSE
('1989) aangevuld met een kleine hoeveelheid
veldwerk (1994).

Als dusdanig geven de kaarten het
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landschapsbeeld weer anno 1989.

Vermelde werkwijze laat enkel toe grote
verschuivingen in grondgebruik en
landschapsstructuur op te sporen.
De waargenomen wijzigingen hebben in
hoofdzaak betrekking op het rooien van kleine
bosjes oÍ delen van grotere bossen en
omzetting naar landbouwgebruik. Urbanisatie
en industriële uitbreiding is relatieÍ beperkt,
behalve in de omgeving van het Zeekanaal, in
de Geuzenhoek ten noorden van Doornzele en
bij Lokeren.

De lijnvormige landschapselementen zijn in
grote delen van het kaartblad uitgedund oÍ
verdwenen. Vooral op kaartblad 14l5 dienden
verscheiden Kb* teruggebracht tot Kb.

Mogelijk reéle wijzigingen die met de
toegepaste methodologie niet konden
opgespoord worden zijn b.v.:
-eventuele degradatie van half natuurlijke
graslanden (zelfs indien deze opgetreden zijn,
kan de huidige situatie grotere potenties
hebben voor natuurontwikkeling dan de
omgeving);
-omzettingen van grasland naar akkers (om
deze aan te duiden zijn de kaarten overigens
weinig geschikt, gezien beide meestal in
complexen gekarteerd worden) ;

-vegetatiekundige verschuivingen in bossen.
-het verdwijnen oÍ nieuwe aanleg van
wijmenculturen (Sf"), het doorgroeien ervan
naar wilgenstruwelen of toe- of afname van de
kruidenrijkdom in de culturen.
Ook nieuwe kapvlakten (Se) of inmiddels
dichtgegroeide kapvlakten werden zelden
aangepast, tenzij er tekenen zijn voor
wijzigingen in grondgebruik.

5. Karteringseenheden, evaluatie

- Complexen
ln het landschap treft men dikwijls een
verwevenheid aan van cultuurlijke en meer
natuurlijke vegetatie-elementen, wat het grote
aantal complexen van karteringseenheden
verklaart. Hierbij is de eerst vermelde
karteringseenheid in principe steeds de
dominante. Er zijn ontelbare varianten
mogelijk.

Complexen kunnen een gemengde waardering
krijgen, b.v.
*minder waardevol met biologisch waardevolle
elementen (wit vlak met de (zeer) waardevolle
elementen in een lichtgroene, respectievelilk
donkergroene blok)

*waardevol met zeer waardevolle elementen
(lichtgroen vlak met donkergroene blok)

Een gemengde waardering kan ook gebruikt
worden bij een biologisch negatieve ingreep in
een waardevol of zeer waardevol complex.
Verspreide bebouwing in een boscomplex
(minder waardevol vlak met bostypen in groene
blokken) is hiervan een voorbeeld.

- Bomenrijen (Kb)
Getracht werd aan de hand van ortho-Íotoplans
(1989) een ruwe schaalindeling van de
densiteit aan lineaiÍe landschapselementen te
maken :

Kb": lage densiteit, vaak onderbroken rijen,
soms gereduceerd tot geïsoleerde bomen
Kb: ofwel lage densiteit, maar in het oog
springend 1=goed ontwikkeld) ofwel matige
densiteit
Kb*: hoge densiteit

Complexen met Kb* worden oÍwel integraal
opgewaardeerd tot biologisch waardevol oÍwel
krijgen zij een gemengde waardering, nl.
minder waardevol, met waardevolle elementen.

- cultuurgraslanden Hp, Hx, Hp*
Het onderscheid tussen beide is in de
Algemeen Verklarende Tekst slecht
gedefinieerd. Hp is gedeÍinieerd als
graasweiden, vegetatiekundig behorend tot de
zgn. Kamgrasweiden. Hx kreeg geen
vegetatiekundige aanduiding. Daar staat
tegenover dat bepaalde graslandvegetatietypen
niet onder de bestaande karteringseenheden
kunnen worden gerangschikt.

ln de praktijk worden de natte tot mesofiele
graslanden als volgt gekarteerd :

- Hc, Hj, Hm, Hu zoals in de Algemeen
Verklarende Tekst gedeÍinieerd.
- Hp*: gedegradeerde typen van
bovenvermelde graslandtypen, d.i. soortenrijke
cultuurgraslanden met diverse
vertegenwoordigers van deze vegetaties; wordt
als biologisch waardevol geëvalueerd.
- Hp : relatieÍ soortenrijke cultuurgraslanden
zonder of met slechts enkele minder typische
vertegenwoordigers van bovenvermelde
graslandvegetaties (zowel graas- als
hooiweiden!).
- Hx : soortenarme cultuurgraslanden, zoals
gedeÍinieerd in de Algemeen Verklarende tekst.
- Hpr : Hp oÍ Hx-graslanden met veel sloten oÍ
nattere depressies (soms ook wel gebruikt als
alternatieÍ voor Hp*)
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- Bebouwing Ua, Ur, Ui, Uv
Ur staat voor bebouwing in agrarisch gebied.
Dit wil niet zeggen dat het steeds agrarische
bedrijven betreft. De grens tussen Ua en Ur is
niet altijd te trekken, zodat toekenning ervan in

een aantal gevallen subjectief is. ln sommige
gevallen werden bioindustrieën aangeduid als
Ui, sportvelden als Uv.

- Waardering populierenaanplanten (Lh, Ls),
andere looÍhoutaanplanten (N, gemengd
looÍhout) en opslag van allerlei aard (Sz).
Populierenaanplanten op natte bodems (Lh)
hebben vaak soorten en vegetaties van nattere
milieus (kruiden, struiken, jonge bomen) in de
ondergroei waardoor ze een actuele
biologische waarde bezitten. Zelfs bij het
ontbreken van dergelijke soorten behouden zij
belangrijke potenties voor natuurontwikkeling
(vochtige, weinig oÍ niet bemeste milieus,
eventueel herstel watertaÍel)- Als dusdanig
worden zij als biologisch waardevol
geëvalueerd.

Populierenaanplanten op droge bodems (Ls)
kunnen een evolutie vertonen naar inheems
loofbos (Lsi, Lsb). Deze worden eveneens als
biologisch waardevol geëvalueerd. Aanplanten
zonder tekenen van deze evolutie (Lsh) worden
doorgaans evenwel niet geëvalueerd.
Andere looÍhoutaanplanten (N, gemengd
looÍhout) kunnen geheel oÍ ten dele bestaan uit
inheemse soorten. ZelÍs al bestaan ze volledig
uit exoten, dan nog kunnen zij in het landschap
b.v. voor fauna-elementen nuttig zijn. Zij
worden dan ook als biologisch waardevol
geèvalueerd.

Spontane opslag van allerlei aard (Sz) staat
vaak voor een natuurlilke bosvorming en wordt
derhalve als biologisch waardevol aangeduid.

- Vochtige, mesotÍofe tot eutroÍe
wilgenstruwelen (SÍ)

Alle vochtige, eutrofe wilgenstruwelen werden
hierin ondergebracht. Deze karteringseenheid
werd dus ruimer opgevat dan het Salicetum
triandrae viminalis zoals het in NoirÍalise,
Stieperaere & Vanhecke (l980) beschreven
staat.

Wijmenculturen (streek van Eksaarde),
gekenmerkt door een eenvormige
leeftijdsstructuur en een intensief agrarisch
beheer, werden gekarteerd als SÍ, tenzij er een
zekere soortenrijkdom aan te treffÍen is.

- Opwaardering valleien
ln vele gevallen worden valleien, hoewel in

agrarisch grondgebruik, opgewaaÍdeerd tot
biologisch waardevol omdat :

*zij (relatieÍ) rijk zijn aan kleine
landschapselementen (bomenrijen, geïsoleerde
bomen, veedrinkpoelen, natte depressies,
sloten,...);
*zij vaak minder intensief uitgebaat worden dan
de omgeving;
*nattere milieus steeds een aantrekkingspool
zijn voor diverse fauna-elementen;
*er vaak een microrelief, met de daaraan
verbonden biotische variatie, aanwezig is.

Met de beek zelÍ (structuurdiversiteit,
waterkwaliteit) werd evenwel geen rekening
gehouden bij de opmaak van de Biologische
Waarderingskaart.
Het is dan ook ten sterkste aan te bevelen
deze kaarten in combinatie te gebruiken met
de kaaÍten en documenten i.v.m. "De
verspreiding en de typologie van ecologisch
waardevolle waterlopen in het Vlaamse
Gewest" (NAGELS e.a., 1993,1994).
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II. LIJST VAN DE GEBIEDEN MET DE
BELANGRIJ KSTE KEN M ERKEN
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Tabel 2: lnventaris van de karteringseenheden per gebied

Alle nomenclatuur van de syntaxa in deze tekst is volgens Noirfalise, Stieperaere & Vanhecke
(1 e80).

eenheid

x

Kone typenng

mrn or meer oraKxe ptassen X

Íecente waters x x

orepe oÍ zeer otepe walers x

neranoen (Hnragmmon) x x X

grore-zeggen vegerafl es (Magnocancron) x

orurzomen en oflFilen x

vocnlrge, [cnr Demeste graslanoen (ua[nron) x

natre rurgren mer Moerassprrea (Filrpenouilon)

onoemesre, vocnrge pupeslÍoolle-grasranoen (MoInron caeruteae) x

zuur strursgras-grasland op siliceuse bodem (Thero-Airion) x

mesoÍrele hoorlanden (Arrhenatheron elatioriS)

graaswerden met Engels raargras en wtte klaver (L;ynosurion)

werlandcomplexen met zeer veel sloten o1 andere laagten

zeer soonenarme graslanden X x

oroge slrurkneroe-vegetalre (ualluno-Genrstetum) X x

geoegraoeeroe neroe met oomrnanle van Pl|pe$rootle x

geoegraoeeroe neroe mel oomrnanlre van Adelaarsvaren x

longe en nlpe scnorren x

oremstruweer (Saromamnron) X

ooornslruweer (HuDron suoaltanlcum) x X

opsra9 van arener aaro x

vocnrge, mesorrore or eutroÍe wilgenslruweten (Sailcelum Inan0rae-vrmrndrs) x X X

zeer arm, zuur erxenoos (uuerco-öelureIUm) x

zuur etxen-oeuKenoos (tago-uuercelum) x

essen-otmenoos (utmo-rraxtnelUm)

natrofiel alluviaal elzenbos (Macrophorbao-Alnetum) x x

mesorÍoor erzenoos mer zeggen (uaflcr erongarae Arnelum) X x

oligotroof elzenbos met veenmossen (Blechno-Alnetum oÍ Sphagno-Alnetum)

,onge naaldhoutaanplanten X

gesloten naaldhoulaanplanten, zonder ondergroei x

oudere naaldhoutaanplanten met specilieke ondergroei x

populaerenaanplanten op vochtige plaatsen

populrerenaanplanten op droge plaatsen

andere looÍhoutaanplanten

akkers op zandbodem x

x

x

X

x
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aKKers op zanoteemDooem x X

aKKers op KerDooem x

DOmennJen (oreven rnDegrepen) x x

ouoe neggen en noutkanten X

noulKanlen, nouNailen x

noogsrammrge Doomgaaro x

raagsrammrge ooomgaaro x x x

veeonnxputren X

ruoerare vegerale x x

groeven x

verlaten spooruegen en interessante spooNegbermen

dUken

ouo Ion x

SIOT X

openoaar parx X

Kasleerparx X x

boom-, bloemkwekerij, serres x x

x x

x

X

x

X

I

upguspuLcil rcÍreril

X



!II. BESPREKING PER GEBIED
GEBIED I: NIEUWLANDPOLDERS VAN

OOST-VI A/ANDEREN

A. FYSISCH MILIEU
(naar AMERYCKX & LEYS, 1963 en SYS &
VANDENHOUDT, 1973 en 1974)

1. Geologie, lithologie

Het tertiair substraat (op meer dan 20 m diepte)
wordt gevormd door subhorizontale klei- of
zandlagen van maritieme oorsprong. Het helt aÍ
naar het noorden. Tijdens het pleistoceen
behoorde deze streek tot de Vlaamse vallei.
Deze Vallei werd langzamerhand opgevuld met
niveo-Íluviatiel en niveo-eolisch lemig-zandig
tot zandig materiaal. Bi.l het begin van het
Holoceen (ca. 8000 jaar voor X) bestond Oost-
Zeeuws-Vlaanderen uit een zwak golvend
dekzandlandschap. ln tegenstelling met de
huidige kustpolders werd deze streek niet
overstroomd door de opeenvolgende
Duinkerke-transgressies. Het veengebied bleef
er bewaard tot in de 14e eeuw.

2. GeomorÍologie, reliëÍ

Het landschap is vlak. Het microreliëf werd

reeds gevormd tijdens de opslibbing en bestaat
vooral uit de tegenstelling van kreken,
kreekwal- en schorgronden. De hoogte
schommelt er tussen 1 en 4 m. Ten oosten van
Zelzate verheft zich een zeer kleine
stuifzandkop ongeveer 6 m boven de omgeving
uit (St.-Elooispolder). De overgebleven dijken
vormen de enige verhevenheden in dit vlakke
landschap.

3. Hydrologie, hydrografie

De afwatering gebeurt via wateringen en
kreken. Het poldergebied Zelzate-Wachtebeke-
Moerbeke watert gedeeltelilk aÍ via de
Langelede en enkele kleine beken in de
Moervaart. Deze komt zelÍ in het Zeekanaal
terecht- De aÍwatering van het overige deel
gebeurt rechtstreeks in dit kanaal via de
kreken. Het poldergebied Watervliet-
Boekhoute-Assenede watert aÍ via een aantal
beekjes en kreken in het Leopoldkanaal dat zijn
water in de zee loost te Heist. De kreken zijn
allemaal brak, het zoutgehalte varieert echter.
Plaatselijk dringt er brak water vanuit de zoute
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onderlaag door de bovenliggende
zoetwaterlaag naar de oppervlakte.

4. Pedologie

- zandleem- en kleigronden op een zandige
ondergrond met een wisselend kalkgehalte:
overwegend kunstmatig gedraineerde, matig tot
sterk gleyige gronden, zonder
proÍielontwikkeling.
- licht-zandleemgronden op een zandige
ondergrond met een wisselend kalkgehalte:
overwegend natte gronden (van matig nat tot
nat) zonder profielontwikkelirlg.
- stuifzandkop van de St.-Elooispolder en
overgang met de zandstreek: matig natte
kleiige zandgronden.
- lichte zandleem: overgang polder-zandstreek.

5. Klimatologie

Het klimaat is matig en vochtig, met een
gemiddelde luchttemperatuur van 10,2 C
(aargemiddelde). Het jaargemiddelde van de
neerslag bedraagt 800 - 850 mm, tamelijk
gelijkmatig verdeeld over het jaar.

B. BIOLOGISCH MILIEU

1. Landschapsbeschriiving aan de hand van
cultuurhistorische invloeden
(naar VERHULST, 1964, ROTTIER &
ARNOLDUS, 1984, AMERYCKX & LEYS, 1963
en SYS & VANDENHOUDT, 1973 EN 1974).

Zoals onder A. l. reeds vermeld werd, was
deze streek tot de 14e eeuw een veengebied.
Waar het tot in de 12e eeuw vooral als weiland
in gebruik was, werd het vanaÍ dan ontgonnen
(vooral turfwinning voor brandstoÍ en zout). Na
1350 begon een nieuwe transgressieperiode
die deze keer wel grote gevolgen had voor
Zeeuws-Vlaanderen. Hier was immers geen
beschermende duinengordel tot stand
gekomen zoals bij de kustpolders, waardoor
deze landstreek zeer kwetsbaar was voor
overstromingen van de zee. Door de
stormvloed van 1375-1376 werd in het
aaneengesloten kustgebied van Zeeuws-
Vlaanderen een bres geslagen waardoor
tussen oost en west de Braakman ontstond, die
zich door de St.-Elisabethvloed van 1404 en de
overstromingen van o.a. 1421 en 1477 verder
vergrootte in oostelijke richting. Om het land
ten westen van de Braakman te beveiligen voor
dijkbreuken werd na 1404 de Gravejansdijk
opgeworpen, terwijl aan de oostzijde op het
12

einde van de 15e eeuw de Landdijk werd
aangelegd. Bij de Allerheiligenvloed van 1570
werden opnieuw grote delen van het gebied
overstroomd zodat Zeeuws-Vlaanderen van de
14e tot de 16e eeuw grote landverliezen
geleden heeft. Deze waren in de 16e eeuw
nauwelijks goedgemaakt of de strategische
overstromingen van de 80-jarige oorlog richtten
nog grotere schade aan.
De bedijkingen van de l7e en 1Be eeuw
hebben hier tenslotte een geheel nieuw
landschap doen ontstaan, waaronder het
middeleeuws landschap slechts met moeite
herkend kan worden. Vanwege de toen reeds
verworven technieken kende dit Nieuwland een
heel systematische ontginning. De kavels oÍ
percelen zijn groot en regelmatig. Het is een
landelijk gebied (vooÍal akkerbouw) waar de
kreken met aanliggende weilanden en
broekbossen en de nog resterende dijken voor
afwisseling in het landschap zorgen.De
bewoning is er schaars. Buiten de kleine,
aaneengesloten dorpskernen is de overwegend
rurale bewoning verspreid; soms is ze
geconcentreerd langs een dijk.

2. VegetatiebeschÍiiving aan de hand van de
karteringseenheden

Ooen waters

Ah
De kreken in dit deel zijn alle brak. De
watervegetatie is meestal niet erg goed
ontwikkeld. De meest voorkomende soorten
zijn: SchedeÍonteinkruid, Zannichellia en in
mindere mate Aarvederkruid, Gekroesd
Íonteinkruid en Gedoornd hoornblad. Kroos-
soorten groeien meestal tussen de
oeverplanten.

ïypisch voor deze streek is het voorkomen van
"wielen". Deze zijn ontstaan als gevolg van
dijkdoorbraken. Als de zee een gat in een dijk
had geslagen werd door de kolkende werking
van het water net voor of achter de
doorgebroken dijk een diepte uitgeschuurd. Op
de plaats van de dijkbreuk ontstond een diepe
put, het wiel. Bij het herstel van de dijk werd
deze met een boog om het wiel gelegd. Wielen
liggen meestal op plaatsen waaÍ een dijk over
een verzande kreek was gebouwd. Dit waren
zwakke plaatsen in de dijk (Rottier & Arnoldus,
1 984).

Moerassen

Mr
Rietkragen vindt men in de oude kreken oÍ



kreekrestanten. Ze zijn meestal vrij soortenarm
en vormen soms monospecifieke vegetaties.
De algemeenste soorten zi.jn Riet, Rietgras,
Leverkruid, Harig wilgeroos.le, Grote lisdodde,
Smeerwortel en Watermunt. Rijkere rietlanden
kunnen ook Blauw glidkruid, Wederik,
Moerasspirea, Valeriaan, Kale jonker, Knopig
helmkruid, Bitterzoet, Ruwe bies bevatten. Er is
een tendens naar ruigere rietvegetaties als
gevolg van eutrofiering van de kreken
(oorzaken: zie bedreiging). Banalere soorten
als Liesgras, Grote brandnetel breiden zich
sterk uit. De ruigten die van oudere datum zijn,
vormen veelkleurige vegetaties. ln de Rode
Geul is er plaatselijk een dominantie van
Heemst, een prachtige kaasjeskruidachtige; het
is een vrij zeldzame verschijning.

Md
Verlandingssituaties met de verschillende
successiestadia zijn vooral goed ontwikkeld in
de Rode en Grote Geul. Het initiële stadium
zi.ln de drijftillen en -zomen met Kleine lisdodde.
Deze evolueren ofwel naar een vrij soortenarm
rietland oÍwel naar een rijker geschakeerde
vegetatie met Moerasvaren (praktisch alleen
nog in de Rode Geul terug te vinden).
Dergelijke vegetaties noemt men verzuurde
varenrietlanden. De verzuring wordt
veroorzaakt door het isolement van de
drijvende veenmat t.o.v. het omgevende open
water. Een dichte, relatieÍ soortenrijke moslaag
is kenmerkend voor dergelijke vegetaties.
Veenmossen treden pas op wanneer de
verzuring voldoende ver gevorderd is.

Mc
Pluimzeggevegetaties zijn vooral terug te
vinden aan de rand van drijftillen en drijfzomen
van de Rode Geul, evenals in het noordelijk
rietland van de Grote Geul. Tussen de horsten
van deze forse zeggesoort kunnen Riet en
Watermunt zich handhaven. De zeggebulten
zijn soms overgroeid met Haagwinde. ln de
Rode Geul komt een Moerasvarenrijke variant
voor. ln de Rode Geul en plaatselijk in de Grote
Geul zijn er eveneens Íaciesvormende
Oeverzeggevegetaties. Begeleidende soorten
zijn Watermunt, Moeraswalstro, Riet,
Pijptorkruid, WolÍspoot, Watermunt, Fioringras,
Groot moerasscherm en Valse voszegge. ln de
St.-Elooiskreek werd eveneens een grote
zeg gevegetatie aan getroffen.

Graslanden. schorren

Hu
Op enkele dijken en langs sommige wegen
vindt men nog een fraaie, bloemrijke vegetatie.
Typische soorten zijn Kraailook, Frans raaigras,

Agrimonie, Klein streepzaad, Gele morgenster,
Duizendblad, St. Janskruid, Kaardebol,
Knoopkruid, Heggedoornzaad, Wilde peen en
Pastinaak; zeldzamer zijn Wilde marjolein,
Aardaker, Donderkruid en Glad parelzaad
(allemaal kalkminnende en warmteminnende
soorten).

Hp
Gewone graasweiden zijn er niet erg talrijk.
Doordat ze meestal zeer intensief gebruikt
worden zijn het vrij soortenarme graslanden en
evolueren ze naar het Hx-type. Kamgras en
Timoteegras zijn indicatoren voor graslanden
met een iets grotere verscheidenheid aan
soorten.

Hpr
Enkele graslanden vertonen een uitgesproken
microrelief. ln de lager gelegen delen groeien
vochtminnende soorten als Mannagras,
Zeebies, Geknikte vossestaart, Pijptorkruid en
Ruwe bies. De zilte invloed van de zoute
onderlaag (onder de zoete waterlaag) is in
bepaalde depressies te merken aan het
voorkomen van Zulte, Stomp kweldergras, Zilte
schijnspurrie, Spiesbladmelde ... .

Da
ln het noorden van de Kapelpolderkreek te
Boekhoute ligt een open slikplaat waarop zich
een uitgestrekte pioniersvegetatie van Zulte en
Zeekr aal gevestigd heeft .

Hx
Meer en meer ziet men zogenaamde
grasakkers. Dit zijn meestal tijdelijke
graslanden die ingezaaid zijn met mengsels
van hoog-productieve grassoorten. Dergeli.jke
graslanden zijn zeer soortenarm. Ook
permanente graslanden worden tegenwoordig
gescheurd en dan opnieuw ingezaaid met een
dergelijk mengsel.

Struwelen

Sp
Op enkele dijken heeft zich een doornstruweel
kunnen vestigen. Men kan eÍ een
verscheidenheid aan soorten vinden:
Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Gelderse
roos, Hondsroos, Gewone iep, Zomereik e.a..
Vooral op de Doorndijk is het struweel zeer
mooi ontwikkeld.

SÍ
Op twee plaatsen werd een klein, eutroof,
vochtig wilgenstruweel aangetroffen. Beiden
waren echter sterk gestoord door inplant van
naaldhout.
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Bossen

Vo,Vn,Vm
ln de Rode Geul is het eindstadium van de
verlanding, nl. bos, plaatseliik bereikt. Het
betreft hier een mengeling van berkenbroek,
nitrofiel elzenbos en mesotroof elzenbos. ln het
eerste treedt naast Zachte berk vrij veel
Sporkehout en Salix x multinervis op terwijl de
kruid- en moslaag vooral gekenmerkt wordt
door Waternavel, Moerasvaren, Haakveenmos
en Duinriet. ln het elzenbroek domineert de
Pluimzegge maar ook Pitrus kan er vril hoge
Írekwenties bereiken. Het ruigere elzenbostype
met Zwarte els en Salix x multinervis in de
boomlaag bevat soorten als Wederik, Harig
wilgeroosje, Riet, Grote brandnetel,
Moeraswalstro en soms Pijptorkruid, Gele lis,
Watermunt en Wilde kamperfoelie. ln de Grote
Geul komt enkel dit laatste type voor.

Aanplanten

Lh
Verspreid liggen er enkele vochtige
populierenaanplanten. OÍwel worden ze
begraasd, oÍwel hebben ze een ruderale
ondergroei.

Ls
Op de stuiÍzandkop van de St.-Elooispolder
bevindt zich een kleine, droge
popu lierenaanplant.

Ppm
Op de stuiÍzandkop van de St.-Elooispolder
bevinden zich eveneens twee kleine
dennebosjes.

Lijnvormige. puntvormige en kunstmatige
elementen

Kb
De dijken zijn dikwijls beplant met een of
meerdere rijen populieren. Knotwilgen werden
sporadisch aangetroffen in enkele weilanden.

KI
Er werden enkele laagstamboomgaarden
gekarteerd.

Kn
Veedrinkputten werden in enkele weilanden
aangetroffen.

Kd
Dijken zijn heel kenmerkend voor deze streek.
De begroeiing varieert volgens het verschil in
beheer, de noord-zuidorientatie (vb. zonnige
zuidkant, koele noordkant) en de samenstelling

van het dijkmateriaal (het verschil in klei-, zand-
en kalkgehalte). Langs oÍ op de meeste dijken
werd een weg aangelegd en dikwi.lls met
populieren beplant. Op enkele dijken heeft zich
een f raaie, bloemrijke vegetatie (zie Hu)
kunnen vestigen, anderen herbergen een mooi
ontwikkeld doornstruweel (zie Sp).

3. Fauna-elementen

AviÍauna

De kreken met hun open watervlakken,
rietkragen en plaatselijk moerasbos vormen
een geschikt biotoop voor een aantal
vogelsoorten. Als typische rietzangvogels
broeden hier Kleine karekiet, Rietzanger,
Blauwborst, Bosrietzanger en Rietgors; de
eerste twee zijn de meest algemene soorten.
Bij de watervogels zijn er naast de algemene
soorten als Wilde eend, Waterhoen en
Meerkoet ook enkele onregelmatige
broedvogels nl. de Zomertaling, Slobeend en
Bergeend. De steltlopers zijn vertegenwoordigd
door Kluut en ïureluur.

Andere vermeldenswaardige broedvogels zijn
Bruine kiekendief , Waterral, Koekoek en
lJsvogel.

Voor vogels die elders broeden, zijn de kreken
een uitstekend Íoerageergebied. De Blauwe
reiger is een gekend voorbeeld. Het prachtige
VisdieÍje kan men er regelmatig waarnemen.

ln de winter vinden een aantal vogelsoorten er
een uitstekende pleisterplaats. ZeeÍ talrilk zijn
dan Meerkoet, Wilde eend, Wintertaling en in
mindere mate Tafeleend, KuiÍeend, Bergeend,
Slobeend, Fuut, Pijlstaart en Smient. Het
Asseneedse en de polders van Boekhoute
zijn bekend voor hun pleisterplaatsen van
Kolgans en vooral van Rietgans; regelmatig
worden vrij grote concentraties Kleine zwaan
waargenomen.

De moerasbossen, de struwelen op enkele
dijken, de populierenrijen en -aanplanten
trekken andere vogels aan (Vinken, Lijsters,
Spechten, Boomkruipers, rooÍvogels .. ). De
Doorndijk met zijn grote variatie aan
vegetatiestructuren biedt een ideaal biotoop
voor tal van zangvogels: TuinÍluiter, Zwartkop,
Fitis, fjiftjaf , Grasmus, Roodborst,
Winterkoning, Heggemus, Spotvogel,
Zanglijster, Kool- en Pimpelmees,
Boomkruiper, Wielewaal en talrijke koppels
Nachtegaal (ANSELIN & ROMBAUT, 1980).
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Andere Íauna

De amÍibiën worden vertegenwoordigd door
algemene soorten als Kleine watersalamander,
Gewone pad, Bruine en Groene kikker.

De waterfauna van de kreken is afhankelijk van
tal van biotische en abiotische factoren. Een
factor die een grote rol speelt bij het bepalen
van de soorten is het zoutgehalte. Sommige
dieren treft men alleen in brakke kreken aan,
anderen enkel in zoetwater. Toch kunnen
typische brakwaterorganismen (vb. Steurkrab)
samen voorkomen met zoetwaterdieren (vb.
Waterezeltje). Dit zijn soorten met een groot
aanpassingsvermogen. Door de zeer trage
verzoeting oÍ verzouting van het kreekwater
leren deze dieren zich geleidelijk aan te passen
aan veranderingen (VERCAUTEREN in
DELAUNOTS, 1982).

C. CONCLUSIES

1. Evaluatie

1.1. Globale evaluatie

Zoals reeds uit de beschrijving kan aÍgeleid
worden, ligt de natuurwaarde van dit
uitgesproken landbouwgebied bi.i de nog
resterende kreken. Kreekrestanten behoren tot
de belangrijkste natuurgebieden van deze
streek. Zij herbergen niet alleen diverse
bijzondere planten en dieren, maar ze zijn ook
in landschappelijk opzicht interessant. Aan de
loop van de diverse restanten van voormalige
kreken kan men goed de
inpolderingsgeschiedenis van het land aflezen.
Zij bepalen daarmee de identiteit van een
gebied (VAN HAPEREN, 1983).
Ook de overgebleven dijken zijn biologisch,
landschappelijk en historisch belangwekkend.
ln het bijzonder kan aan het complex van de
Asseneedse kreken (de struwelenrijke
Doorndijk inbegrepen) een zeer hoge
biologische waarde toegekend worden.

1.2, KarakteÍistieke gebieden

1. Noorddijk en enkele aangrenzende
weilanden (Boekhoute)
Op de Noorddijk komen zowel
struweelvegetaties als kruidenrijke
begroeiingen voor. Enkele soorten die hier
werden aangetroffen zijn: Kraailook, Agrimonie,
Glad walstro, Gele morgenster, Duizendblad,
Wilde kaardebol, Knoopkruid en minder
algemene soorten als Wilde marjolein,
Aardaker en Wegdistel.

ln de depressies van enkele aanpalende
weilanden (loodrecht op de dijk geörienteerd),
groeien vochtminnende soorten (Pi.lptorkruid,
Ruwe bies, Zeebies, Geknikte vossestaart) en
in één weide haloÍyten (Zulte, Spiesbladmelde,
Stomp kweldergras en Zilte schijnspurrie).

2. De Kapelpolderkreek (Boekhoute)
Vrijwel geheel verlande kreek, vooral begroeid
met een weinig soortenrijk rietland. ln het
westelijk weiland, maar vooral in het uiterste
noorden merkt men het zilte karakter van het
substraat. Naast pioniervegetaties van Zulte en
Zeekraal komt er een begroeiing van Stomp
kweldergras voor.

3. De Rode Geul (Assenede)
Zeer rijk geschakeerde kreek waar alle
successieve stadia van de verlandingsreeks
van open water tot moerasbos aanwezig zijn.
Vooral het MoerasvarendrijÍtil,
veenmosrietland, Pluimzeggeverlanding,
berken- en elzenbroek zijn hier zeer
inteÍessant. Ook de ruigten met Heemst zijn
vrijwel uniek. De Rode Geul wordt door
ANSELIN (1986) als één van de belangrijkste
broedgebieden van de streek beschouwd.

4. De Grote Geul
Tesamen met de Rode Geul en de Doorndijk
vormt deze kreek één van de meest
interessante complexen in het krekengebied.
Het is vooral de noordelijke rietstrook die zeer
gevarieerd is; het zuidelijk en centraal deel zijn
jammer genoeg sterk gedegradeerd door
ophogingen, aanplanten van exotisch
struikgewas en populieren of het aanleggen
van richels (DE RAEVE, 1975).

5. Het Klein Geulken (Assenede)
Klein kreekrestant met drijftillen waarop zich
een relatief soortenrijke ruigte gevestigd heeft.

6. Verzele's put (Assenede)
Dit oud wiel werd door DE RAEVE (1975) als
een van de schilderachtigste plasjes van het
krekengebied bestempeld. Landschappelijk is
het nog altijd even mooi gelegen.
Jammergenoeg is de water en oevervegetatie
sterk gereduceerd door de plaatselijke
vissersclub.

7. De Doorndijk (Assenede)
Op deze dijk heeft zich een zeer lraai
doornstruweel kunnen vestigen. Het struweel is
zeer soortenrijk: Eenstijlige meidoorn,
Sleedoorn, Gelderse roos, Dauwbraam,
Hondsroos, Gewone iep, Sporkehout, Gewone
es, Zomereik, Vlier, Wilde kamperÍoelie en
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Hop. ln de ondergroei kan men naast
uitgebreide populaties van Maarts viooltje en
Hondsdraf ook Keverorchis en Breedbladige
wespenorchis aantreffen. Merkwaardig is het
voorkomen van enkele overwegend
kalkminnende en thermofiele planten die in het
maritiem district alleen op enkele kalrijke
polderdijken groeien nl. Wilde marjolein,
Borstelkrans, Donderkruid en Glad parelzaad.

8. Het rietland langs de Vlietbeek
(Assenede)
Dit uitgestrekte rietland is zeer sooÍtenaÍm.
Liesgras, Riet en Rietgras vormen er
monoÍacies. Spectaculair zijn de oeverzegge-
vegetaties met Blauw glidkruid.

9. De Grote Kil (Assenede)
Op de recentste topograÍische kaart staat deze
kreek aangegeven als Hollanders Gat; deze
benaming kan echter verwarring scheppen met
het Hollandersgat, een gedeelte van de
Blokkreek te St.-Margriete (kaartblad 13). De
Grote Kil is gedeeltelijk verland met
rietlandvegetaties en ruigten.

1 0. St.-Elooiskreek (Wachtebeke)
Gedeeltelijk verlande kreek met rietland en
grote zegge-vegetaties. De stuiÍzandkop werd
beplant met den en populier. Deze kreek werd
een tijdje geleden bedreigd door een
aangrenzend stort.

í'l . Zoute vaart en de Grote kreek
(Wachtebeke, Moerbeke)
Langs de Grote kreek is de rietkraag zeer smal.
Dit is (vooral) te wijten aan het uitbaggeren van
deze kreek een aantal .laren geleden. De Zoute
vaart is reeds gedeeltelijk verland met riet- en
zeggevegetaties. Plaatselijk komen haloÍiele
vegetaties voor met Stomp kweldergras,
Moeraszoutgras en vooral veel Zulte.

12. Pereboomsgat (Moerbeke)
Gedeeltelijk verlande kreek; vormt min oÍ meer
een cirkel en omsluit zo een stuk akkerland (het
Eiland).

2. Bestemming en bedreiging

2.1. Bestemming

Het grootste gedeelte van het gebied staat op
de gewestplannen 'Gentse en Kanaalzone' en
'Eeklo-Aalter' ingetekend als landschappelijk
waardevol agrarisch gebied. Alle kreken kregen
de bestemming natuurgebied met uitzondering
van de Kapelpolderkreek, wat te betreuren valt.
Het complex van de Rode en Grote Geul is
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natuurgebied met wetenschappelijke waarde,
De Moerbeke-, Overslag-, St.-Eloois-, St.-
Albert- St.-Jans-, Nicasius en Rode polder zijn
"valleigebieden". Dit zijn gebieden waarin
slechts agrarische werken en handelingen
mogen worden uitgevoerd die het specifiek
natuurlijk milieu van planten en dieren en de
landschappeliike waarde niet schaden.
De Karnemelkpolder (Zelzale) is een
drenstverleningsgebied. Eveneens le Zelzate
ligt een klein ontginningsgebied met
nabestemming natuurgebied.

2.2. Overige bescheÍmingen

Het complex van de Rode en Grote geul,
Verzele's put, Doorndijk, Grote Kil, een
gedeelte van de St.-Albertspolder en de
rietlanden langs de Vlietbeek (karakteristieke
gebieden 3, 4, 6, 7, 8 en 9) behoort tesamen
met de natte depressies bij de Noorddijk te
Boekhoute (karakteristiek gebied 2) tot de E.G.-
Vogelrichtlijngebieden (VAN VESSEM &
KUIJKEN, 1986, Besluit Vlaamse Executieve
17.10.88). De Grote Geul is daarenboven een
erkend reservaat in beheer bij de vzw
Natuurreservaten (VANHERCK & VAN DER
VEKEN, I9BB).

2.3. Bedreigingen

- Kreken: Een ernstige bedreiging vormt de
eutrofiering, veroorzaakt door het stopzetten
van het vÍoegere maaibeheer (gevolg:
ophoping van de strooisellaag), een sterk
wisselende waterstand, verontreiniging door
het storten van afual en door het insijpelen van
mestoverschotten. Door eutrofiering treedt
verruiging van de rietlandvegetaties meer en
meer op en vermindert het aantal soorten.Het
uitbaggeren van kreken is zeer neÍast voor de
water- en oevervegetaties. Deze vegetaties
worden dikwijls beschadigd oÍ zelfs verwijderd
door sportvissers.

- Wegbermen: verharden en verbÍeden van
wegen, vergraven, intensief maaibeheer en
laten liggen van het maaisel, bemesting,
wegzouten, uitlaatgassen, herbiciden,
bodemverdichting. Het wegbermbesluit (zie
beheer), sedert 1 .lanuari 1985 van kracht, zal,
indien adekwaat toegepast, een aantal van
deze bedreigingen reduceren.

- Sloten: waterverontreiniging, mechanisch en
te dikwijls reinigen, dempen (o.m. bij
ruilverkaveling), verlaging van het waterpeil
waardoor een onnatuurlijk verloop van de
waterbeweging ontstaat en veel sloten
droogvallen.



3. Voorstellen voor aanleg en beheer
(voor meer inÍormatie verwijzen we naar RIN,
1979 en B.N.V.R., 1980)

- Kreken: het beheer van kreken moet erop
gericht zijn de geomorÍologische structuur te
behouden en vervuiling te mijden.
Uitwendig beheer: controle en verbetering van
de waterkwaliteit. Hiervoor kan de aanleg van
een buÍferzone met beperkte menselijke
activiteit ontontbeerlijk zijn. Controle op de
regeling van het waterpeil moet mogelijk zijn.
Herstel van de rust (beperken van de
recreatie).
lnwendig beheer: de oevervegetatie in stand
houden (tegengaan van versnippering, maaien
in najaar en winter); niets doen.
Kreken komen in aanmerking voor het
oprichten van natuurreservaten.

- Wegbermen: het beheer bestaat naast het
aÍweren van nivellerende invloeden uit een
extensieÍ maai- oÍ indien mogelijk graasbeheer.
Volgens het bermbesluit (geldig voor bermen
langs wegen, spoorwegen en watergangen) is
het gebruik van biociden op bermen verboden.
Dit besluit zegt tevens dat het maaisel dient
verwijderd te woÍden binnen de tien dagen na
het maaien.

- Sloten: het beheer moet gericht zijn op het
behoud van de watervoerende functie en van
de biologische kwaliteiten. Zo moeten o.m. de
werkzaamheden in het broedseizoen beperkt
zijn, water- en oevervegetaties moeten zoveel
mogelijk in de winter verwijderd worden. Het
onderhoud moet met natuurtechnische
middelen gebeuren; hierbij moet gezorgd
worden voor variatie in tijd, aÍmeting, stroming
en voedselrijkdom. Het gebruik van
klepelmaaier en herbiciden is volledig aÍ te
raden (en is trouwens door het wegbermbesluit
verboden). Wanneer er toch mechanisch
gereinigd wordt, dan enkel vanaf één oever en
hoogstens eenmaal om de drie-vijÍ jaar. Waar
de belendende vegetatie te kwetsbaar is, moet
onderhoud door mankracht gebeuren.
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GEBIED il: DEZANDSTREEK

A. FYSISCH MILIEU
(naar AMERYCKX, 1960, AMERYCKX &
LEYS, 1962, .1 964, LEYS, 1964, SYS &
vANDENHOUDÍ, 1973, 1974)

depressies ontstonden als overblijfselen van
paraboolduinen. ln de daaropvolgende
Allerödperiode ontwikkelde zich op de drogere
delen een vegetatielaagje, terwijl in de
depressies alluviale sedimenten werden
aÍgezet. ln de jongere Dryasperiode
accentueerde het ruggen-depressierelieÍ zich
nog verder door aÍzetting van lokaal dekzand
op de reeds bestaande, nog zwakke ruggen.
Tijdens het Holoceen verstoven de droogste
gedeelten van de ruggen en er vormden zich
landduinen langs rivier- en beekvalleien, vooral
tijdens het Boreaal. ln het Atlanticum werden
de valleien met terrigeen (kleiig, zandlemig)
materiaal, plaatselijk met organogeen (venig,
mergelig) materiaal opgevuld.

2. GeomorÍologie, relieÍ

Het is een vlak gebied met een matig tot
uitgesproken microreliéÍ. Kenmerkend is de
opeenvolging van WZW-ONO gerichte ruggen,
gescheiden door zwakke depressies.
De stuiÍzandrug Maldegem-Stekene is de
meest opvallende.

3. Hydrologie, hydrograÍie

Het gebied staat onder invloed van permanent
grondwater op geringe diepte, dat aan een
regelmatige seizoensschommeling

1. Geologie, lithologie

Het geologisch substraat wordt gevormd door
subhorizontale, mariene lagen van het Tertiair
(Eoceen en Oligoceen) die zacht afhellen naar
het noord-noordoosten. ln deze tertiaire
sedimenten heeft zich tijdens het Onder- en
Midden-Pleistoceen een glaciale erosievallei
tot 30 m diep uitgeschuurd. Deze Vlaamse
vallei vormde de verbinding tussen de
rivieren van het Scheldebekken en de
Noordzee, waarvan het zuidelijk deel droog lag.
Tijdens het Riss-Wurm interglacíaal begon de
opvulling van de Vlaamse vallei vanaÍ de zee
met estuariumsedimenten (assise van
Oostende). Gedurende het Wurmglaciaal werd
ze opgevuld met niveo-Íluviale en niveo-
eolische, zandige en lemige materialen. Vooral
tijdens het Laatglaciaal (einde van het
Wtirmglaciaal) ontwikkelden zich de huidige
oppervlaktevormen. ln de oudere Dryasperiode
vormden zich langgerekte zandruggen door
aanvoer van lokaal dekzand. Deze
zandafzettingen gebeurden door
overheersende WZW-winden waardoor de
typische WZW-ONO gerichte zandruggen en
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onderworpen is. De grondwatertaÍel stijgt
tijdens de winter om in het voorjaar haar
hoogste stand te bereiken; daarna daalt ze om
in de herfst haar laagste stand te vertonen. De
zone waartussen het grondwater schommelt
bedraagt gemiddeld 1 m.
De ontwatering gebeurt via een systeem van
greppels, sloten en beken. Ze behoren ofwel tot
het hydrograÍisch bekken van het Zeekanaal,
ofwel tot dat van de Moervaart-Durme (dat dan
ook afwatert in het Zeekanaal) oÍwel tot dat van
het Leopoldkanaal, op enkele uitzonderingen
na.

4. Pedologie

De zandgronden zijn het sterkst
vertegenwoordig in deze streek. Het zi.jn vooral
matig natte tot droge postspodosols. ln relatief
jonger ontgonnen gebieden ziln het vooral
matig droge tot zeer droge spodosols. Er zijn
enkele zeer droge stuifzandkoppen
(landduintjes).
Verder zijn er ook matig droge en matig natte
zandgronden met zwakke spodosolontvvikkeling
en matig natte, bruine gronden. De natte en
zeer natte gronden in de depressies hebben
doorgaans geen profielontwikkeling. Op de
zandruggen kunnen prespodosols en
plaggenbodems voorkomen.

Lemig-zandgronden beslaan zeer belangrijke
oppervlakten, vooral in de zwakke depressies.
Het zijn matig natte, bruine gronden, matig
droge en matig natte postspodosols,
spodosolachtige gronden, prespodosols, matig
natte gronden met zwakke podzolontwikkeling
en nate regosols.

Licht-zandleemgronden: verspreide vlekken,
vaak in associatie met de lemig-zandgronden.
Het zijn natte, bruine gronden, (natte) regosols
en spodosolachtige gronden.

Zandleemgronden: plaatselijk voorkomend. Het
zijn matig gleyige, kalkhoudende bruine
gronden en (natte) regosols.

Klei-, veen en mergelgronden: sporadisch
voorkomend in de natste delen van de
depressies.

5. Klimatologie

Zie 1.4.5. De windsterkte is geringer dan in de
nabijgelegen Polderstreek.

B. BIOLOLOGISCH MILIEU

1. Landschapsbeschriiving aan de hand van
cultuurhistorische invloeden.
(naar DAELS, 1962 en VERHULST, 1964)

Tot aan de 1Oe eeuw bestond het gebied ten
noorden en noordoosten van Gent uit bossen
en uitgestrekte heidezones. Deze heidevelden
die toen 'wastinen' genoemd werden, waren
waarschijnli,lk ontstaan door degradatie van het
oorspronkelijke looÍhoutbos. Deze degradatie
kan o.a. het gevolg geweest zijn van
overmatige beweiding, wilde ontginningen,
rooÍbouw en lichte klimaatswijzigingen. ln de
periode van de 11e tot de 13e eeuw is men
begonnen deze streek systematisch te
ontginnen. Door de bevolkingsexplosie was er
nood aan nieuwe landbouwgrond. De toen
gangbare landbouwtechnieken lieten immers
geen intensiever gebruik van de reeds
ontgonnen gronden toe. Deze ontginningen
gingen zeer dikwijls uit van grote abdijen (St.-
Baafsabdij, St.-Pietersabdij) en gebeurden vrij
systematisch. Vandaar het regelmatige
blokperceleringspatroon. De percelen werden
omzoomd door levende aÍsluitingen (hagen
e.d.). Dit nieuwe landschap stond in schril
contrast met de vroegmiddeleeuwse
ontginningen rond Gent; deze werden
gekenmerkt door open kouters. Oostakker in
het zuiden van kaartblad 1416 gelegen, lag toen
op de grens van deze twee gebieden.

Het Middeleeuws landschap is nu nog altijd te
herkennen alhoewel het veel van zijn pluimen
verloren heeft. Op de Ferrariskaart 0771-1778)
is nog overal duidelijk het gesloten landschap
te zien. Nu, in de 20e eeuw heeft het meer een
halÍopen karakter gekregen; de tendens naar
een nog verdere verarming van dergelijk
landschap kan men reeds hier en daar merken
(vb. te Lembeke en Bassevelde).

De zandrug Maldegem-Stekene heeÍt een
afwijkende ontwikkelingsgeschiedenis gekend.
Ten tijde van graaÍ de Ferraris waren grote
delen nog bebost. Er lagen ook enkele kleine
'velden'. Alhoewel deze niet zo groot waren als
bv. het bekende Bulskampveld , zijn ze op
dezelïde manier geévolueerd. Dergelijke
'woeste'gronden zijn net als de reeds vermelde
wastinen ontstaan door degradatie van het
loofhoutbos. Deze gebieden werden als
'gemene gronden' gebruikt door de omwoners;
ze lieten er hun vee grazen. Omwille van de
arme bodem en ook vanwege de rechten die
de omwoners hadden op deze velden waren ze
tot dan toe niet of nauwelijks ontgonnen, enkele
mislukte pogingen niet te na gesproken. Als
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gevolg van de bevolkingsexplosie in de 2e helft
van de 18e eeuw werd ook gepoogd om deze
velden om te zetten in landbouwgrond. ln vele
gevallen mislukten deze pogingen en werden
ze, om ze toch enigszins rendabel te maken,
gedeeltelijk of geheel omgeploegd en beplant,
eerst met loofhout, daarna overwegend met
naaldhout. De loofbosgordels rondom de
velden werden grotendeels gerooid ten
behoeve van de stijgende vraag naar hout. Er
trad dus een inversie van het landschap op (zie
Íi9.1).

Een aantal van deze beboste velden werd
naderhand (na 1897) geheel oÍ gedeeltelijk
toch omgezet in akkers. Het omschakelen van
deze arme bodems tot landbouwgrond werd
dan immers mogelijk gemaakt o.a. door de
opkomst van guano als meststof. De ontginning
van deze velden, zowel de bebossing als de
latere omschakeling tot landbouwgrond, werd
zeeÍ systematisch doorgevoerd; het
perceleringspatroon is er regelmatig en wordt
vaak gemarkeerd door beuken- en
eikendreven. Men noemt dit het jong
ontginningspatroon (in tegenstelling met de
oudere middeleeuwse ontginningen) .

De Zandstreek is zeer dicht bevolkt.
Kenmerkend voor deze streek zi.jn de
straatdorpen die hun oorsprong vinden in de
middeleeuwse ontginnersdorpen. Typische
straatdorpen zijn Lochristi, ZafÍelare en
Eksaarde.

2. Vegetatiebeschrijving aan de hand van de
karteringseenheden

Ooen waters

Aer, Ap, App
Alle plassen die men hier aantreÍt, zijn van
antropogene oorsprong. Het zijn allemaal vrij
recente putten. Naargelang de diepte werden
ze als Aer, Ap, App gekarteerd. De vegetatie in
de ondiepe plassen is meestal vrij
fragmentarisch terwijl in de diepere zich
praktisch geen planten kunnen vestigen.

Moerassen

Mr
ln de omgeving van Sleidinge liggen twee
kleine rietlanden. Beide zijn gesitueerd op een
venige ondergrond. ln het ene domineert
Liesgras. Enkel Kattestaart en Waterzuring
kunnen zich nog handhaven tussen deze
opdringerige soort. Het andere werd
grotendeels beplant met populier.
Faciesvormende soorten als Rietgras, Scherpe
zegge en Liesgras bepalen het aspect. Andere
soorten zijn Gele lis, Moerasspirea, Grote
brandnetel, Valeriaan, Gele waterkers en
Krulzuring. Te Zelzate langs de expressweg
werd eveneens een klein rietlandje
aangetroffen. Enkele soorten zijn Riet,
Haagwinde, Kale jonker, Veenwortel, Grote
brandnetel, Engelwortel, Wederik en Lidrus.
Door de vrij voedselarme bodem voelt Veldrus,
een zeldzame soort voor deze streek, zich hier
thuis.



Graslanden

Hc
Ten noorden van Sleidinge werd een grasland
aangetroffen waarin soorten als
Egelboterbloem, Veenwortel, Gele lis,
Moerasspirea, Geknikte vossestaart ... nog
enigszins doen denken aan het vroegere
Calthion.

Hm
Op enkele vagen in de Stropers (Stekene),
waar de ondergrond vrij vochtig is, heeft zich
wat men in het duits een 'Basalgemeinschaft'
van een blauwgrasland noemt, ontwikkeld. Ook
op de begroeide paden van dit domein kan
men dergelijke vegetaties aantrefÍen. Enkele
typische soorten van een dergelijke
gemeenschap zijn: Veldrus, Biezeknoppen,
Kruipganzerik, Moerasrolklaver, Sterzegge en
Gewone zegge.

Vagen waren vroeger verlaten akkers waarop
men het vlas liet droogroten. Daarvoor was
een korte grasmat noodzakelijk (begrazing door
schapen). Na enkele jaren werden deze
stukken terug in akkers omgezet daar door het
droogroten van het vlas de grond stikstofrijker
werd met als gevolg een versterkte
plantengroei. Nu wordt deze praktijk in deze
streek praktisch niet meer toegepast. De
huidige vagen zijn verlaten akkers.

Ha
Op droge vagen, op kleine percelen tussen de
naaldhoutaanplanten en langs paden (vooral of
alleen op de stuifzandrug te Maldegem-
Stekene) kan men acidofiel Struisgras-grasland
aantrefÍen. Kenmerkende soorten zijn Gewoon
struisgras, Zandstruisgras, St.-Janskruid,
Schapezuring, Vogelpootje, Reukgras,
Veldbies, Mannetjesereprijs, Zandblauwtje,
Zandzegge, Eenjarige hardbloem,
Duizendblad, Grasklokje, soms wat Struikheide
en een enkele keer wel eens het zeldzame
Hondsviooltje.

Hp, Hx
Vrijwel alle graslanden in dit landschap worden
sterk bemest. Ze zijn meestal weinig soortenrijk
(arme variant van Hp) tot zeer soortenarm (Hx).
Sommige zijn maar tijdelijk als grasland in
gebruik. Het was dus onmogelijk en weinig
zinvol om ze afzonderlijk in te tekenen. Ze
werden dan ook meestal in complex gebracht
met de omliggende akkers.

Heiden

Cp,Cm
Droge heidevegetaties zijn enkel terug te
vinden op de stuifzandrug, als kleine percelen.
Het zijn over het algemeen gedegradeerde
vegetaties, vooral gedomineerd door
Adelaarsvaren, soms door Pijpestrootje.

Cg
Op enkele plaatsen komt er een iets
soortenriikere vegetatie voor met Struikheide,
Schermhavikskruid, Tormentil, Gewone
veldbies, Zandstruisgras, Hazezegge en
Pilzegge.
Helaas zijn deze resterende heidevegetaties
sterk aan het verruigen; soorten als Akkerdistel,
bramen en Pitrus tonen dit aan. Eén perceel
werd zelfs beplant met populieren; dit is zeker
nefast voor een heidevegetatie.

Struwelen

Sz
Opslag van vooral wilg is vrij algemeen op de
talrijke opspuitingen in het industriegebied
langs het Zeekanaal.

SÍ
Ten noorden van Sleidinge, in enkele
depressies, liggen, in complex met andere
bostypes, enkele vochtige wilgenstruwelen. ln
de kruidlaag groeien Gele lis, GÍote brandnetel,
Leverkruid, Moeraswalstro, Blauw glidkruid,
Hennegras, Smeerwortel, Ruw beemdgras,
Kattestaart, WolÍspoot, Oeverzegge, Stijve
zegge en Bitterzoet (deze laatste drie vooral in

de greppels).

Bossen

De huidige bossen zijn sterk beïnvloed door de
mens. De boom- en soms ook de struiklaag
werden meestal aangeplant; de kruidlaag
daarentegen kan zich vrij natuurli.ik ontwikkelen
hoewel ook hier de menselijke invloed
merkbaar is (sterke betreding, inwaaien van
kunstmest, aard van de aangeplante
boomlaag,...). Door het meestal strikt
bosbouwkundig beheer is het soortenaantal in

vele bossen sterk gedaald. Het vervangen van
de oorspronkelijke boomsoorten door exoten
(vnl. coniÍeren) is de ootzaak van de
achteruitgang van vele typische
levensgemeenschappen (HERMY, 1 980) . De
syntaxonomie die hier voor de bossen
aangehouden wordt is volgens NOIRFALISE,
STIEPERAERE & VAN HECKE, .Í980, hoewe|
ze in veel gevallen nauwelijks kan toegepast
worden in dit gebied waar tegenstellingen



tussen associaties ('volledig ontwikkeld') en
rompgemeenschappen (onverzadigde
gemeenschappen op 'jonge' bodems)
uitgesproken zijn (HERMY, 1985)" Onderscheid
maken tussen de verschillende bostypes zoals
Hermy heeft naar voorgebracht, zou ons echter
bij deze globale kartering te ver voeren.

Qs
Het meest voorkomende bostype in deze
streek is het zure eikenbos. Meestal ziln het
kleine percelen (de Kwadebossen te
Waarschoot vormen hierop een uitzondering)
waarin enkel nog een glimp te zien is van het
werkelijke zure eikenbossen (Qs). Hier
domineren Amerikaanse eik, Gewone esdoorn,
Amerikaanse vogelkers, Tamme kastanje in de
struik/hakhoutlaag en dikwijls bramen in de
lage struiklaag. De beter ontwikkelde
eikenbossen zijn veel soortenrijker. Men kan er
Ruwe berk, Zachle berk, Sporkehout,
Zomereik, Ratelpopulier, Hazelaar, Gelderse
roos, Zwarte els, Lijsterbes, Gewone
salomonszegel, Rankende helmbloem, Klimop,
Valse salie en Stompsporig bosviooltje
aantreffen.

ob
Er werden enkele kleine eiken-berkenbossen
gekarteerd. Hier kan Pijpestrootje massaal
optreden in de kruidlaag. Een vochtige variant
werd aangetroÍfen in het complex van de
SÍopers.

Vochtige bossen zijn in deze streek zeer weinig
vertegenwoordigd. Enkel in de Stropers nemen
ze grotere oppervlakten in.

Vn
Kleine, nitroÍiele elzenbossen bevatten o.a.
Hazelaar, Vlier, wilg, braam, Grote brandnetel,
Speenkruid (kan soms massaal optreden, Va ).
Soms werd er populier ingeplant.

Vm
MesotrooÍ elzenbos , één bosje niet te na
gesproken, werd alleen aangetrotfen in het
complex van de Stropers. Het vormt er een
mozaiek met het oligotroof elzenbos en de
vochtige variant van het eiken-beukenbos en
het eiken-berkenbos. Typische soorten van het
mesotroof elzenbos zijn Gele lis, Elzenzegge,
Wijdarige zegge, en Valse ciperzegge. Ze
groeien er tesamen met Kattestaart,
Waterviolier, Grote egelskop... in de greppels.

Vo
Tussen het oligotroof elzenbos en het vochtige
eiken-berkenbos is de scheiding niet duidelijk
te leggen. Kenmerkend voor deze twee

bostypen in de Stropers is de samenhang met
gestoorde bodems en het voorkomen van
bramen en varens.

Naald houtaanplanten

Ppms, Pms, Ppmh, Pmh
De stuiÍzandrug Maldegem-Stekene wordt in
het landschap duidelijk gemarkeerd door grote
naaldhoutaanplanten. Het betreft hier vooral
aanplanten van Grove den. Fijnspar en Lork
zijn in de minderheid. De ondergroei wordt
dikwijls bepaald door faciesvormende soorten
als Adelaarsvaren, Pijpestrootje en bramen.
Verder kunnen er ook Fago-Quercetumsoorten
groeien, o.a. Brede en Smalle stekelvaren,
Valse salie, Rankende helmbloem, enz... .

Ppmb, Pmb
ln sommige aanplanten is er een struiklaag tot
ontwikkeling gekomen; de meest voorkomende
soorten zijn Amerikaanse eik, Zomereik,
Amerikaanse vogelkers en Gewone esdoorn.

Ppi, Ppa, Pa
Er werden vele jonge naaldhoutaanplanten
aangetroffen. De zeer recente hebben dikwijls
nog een schrale graslandvegetatie in de
ondergroei. De oudere vormen een
aaneengesloten aanplant; hieronder heeÍt
vrijwel geen enkele plant kans om tot
ontwikkeling te komen.

Popu lierenaanolanten

Lhi, Lsi
Zowel vochtige als dÍoge populierenaanplanten
werden aangetroffen, de eerste in depressies,
de tweede op drogere bodems, vaak op
opgespoten terreinen.

Lhb, Lsb
Bij beide typen is de kruidlaag ruig. Soms heeft
er zich een struiklaag ontwikkeld.

Puntvormige. lijnvormige en kustmatige
elementen

Kb
Dit landschap wordt gekenmerkt door het groot
aantal bomenrijen, voor het merendeel
bestaande uit populieren en knotwilgen maar
men treft er ook eiken- en soms beukendreven
aan. Elzenkanten bepalen mee het uitzicht. Er
is een trend om deze bomenrijen te verwijderen
en niet meer te vervangen. ln de omgeving van
Lembeke en Bassevelde valt deze tendens
reeds op.
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Khw
Op de stuiÍzandrug werden ook houtkanten met
vooral Zomereik, Amerikaanse eik en Tamme
kastanje aangetroffen. Wanneer deze goed
ontwikkeld waren, werden ze als Khw
(houtkant, houtwal) opgetekend. Dergelijke
houtkanten kunnen zeer divers zijn. Tamme
kastanje, wilg, Gelderse roos, Zomereik,
Hazelaar, Sleedoorn en Lijsterbes zijn soorten
die men er in kan aantreffen.

Kh
Hagen, vooral bestaande uit Eenstijlige
meidoorn, zijn in de rurale bebouwing
gesitueerd.

Ki
Kleine hoogstamboomgaarden zijn eveneens
als de hierboven vermelde hagen, waarmee ze
trouwens dikwijls omringd zijn, meestal bij
boerderijen gelegen. Tegenwoordig zijn deze
boomgaarden vaak verwaarloosd en
verdwijnen ze aan een versneld tempo; ze
vergen immers een arbeidsintensief
onderhoud.

KI
Omschakeling naar laagstam wordt daarom
meer en meer doorgevoerd.

Ku
Ruderale vegetaties worden vooral
aangetroffen op opspuitingen.

Kc
Op het terrein van het oud vliegveld van
Oostakker wordt er plaatselijk zand gewonnen.

Ko
ln de kanaalzone liggen enkele grote storten,
o.a. de " Gips-"berg te Zelzale. Verspreid zijn er
nog enkele kleinere storten

Kpk
Kasteelparken zijn vooral te vinden in de
nabijheid van Gent en Eeklo.

Kq
Bloemkwekerijen en serres zijn vooral in de
streek rond Lochristi gekend. Maar ook elders
wordt dergelijk bodemgebruik vaker toegepast.

1<z

Opspuitingen bepalen tesamen met de
industrieèn het uitzicht van de kanaalzone.
Naast het spaarbekken te Kluizen ligt er
eveneens een grote opspuiting.

3. Fauna-elementen

De bossen en aanplanten in dit gebied, evenals
de houtkanten en bomenrijen, ziin belangrijk als
broedgebied voor tal van zangvogels
waaronder enkele minder algemene soorten als
Wielewaal, Goudvink, Kuifmees, Grauwe
vliegenvanger, Fluiter, Groene specht,
Vuurgoudhaantje en Staartmees. Ook voor
sommige roofuogels, nl. Ransuil en Steenuil,
dienen ze als broedplaats. Buizerd, Sperwer en
Wespendief zijn regelmatige broedvogels in
en/oÍ rond de Stropers. Andere roofvogels
gebruiken deze bossen als rustplaats. De
nabijgelegen polders Íungeren dan als
Íoerageergebied.

C. CONCLUSIES

L Evaluatie

1.1 Globale evaluatie

De zandstreek is een landbouwstreek met een
zeer intensief bodemgebruik, een dicht
wegennet en een grote bebouwingsdensiteit.
Hierdoor is deze streek vrij arm aan
waardevolle ecotopen en is de oorspronkelijke
vegetatie teruggedrongen tot restanten en
lineaire elementen. Deze zijn overal aanwezig
en geven aan de streek vooral een
landschapsesthetische waarde. Belangrijk zi.jn

de verspreid liggende bosjes als reÍugia voor
zowel flora- als fauna-elementen in dit sterk
agrarisch gebied. De stuiÍzandrug Maldegem-
Stekene vormt met zijn vele grote en kleine
naaldhoutaanplanten, kleinere looÍbossen en
heiderestanten, een uitzondering in het
'landbouw'landschap. Deze vegetaties zijn
vooral potentieel waardevol. ln het verlengde
van deze stuiÍzandrug ligt het meest
interessante gebied van de streek, nl. de
Stropers. Reeds rijk aan soorten kan het mits
een adekwaat beheer, verder uitgroeien tot een
prachtig natuurgebied. Storend werkt de
aanwezigheid van de brede industriezone langs
het Zeekanaal; deze heeft niet alleen een
negatieve impact op het landschap maar werkt
ook sterk vervuilend op de omgeving.

1.2. Karakteristieke gebieden

13. Kwadebossen (waarschoot)
Vrij groot complex van vnl. eiken-beukenbos,
sterk beïnvloed door de veelvuldige inplant van
Lork, Fijnspar en Grove den. De boom- en/of
struiklaag bestaat meestal uit Zomereik,
Amerikaanse eik, Gewone esdoorn, Li.jsterbes,
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Hazelaar, Ruwe berk, Amerikaanse vogelkers
en soms Tamme kastanje, Gelderse roos, Beuk
en Gewone kamperfoelie. Als er een kruidlaag
aanwezig is, dan kan men er Adelaarsvaren,
Gewone salomonszegel, bramen en Rankende
helmbloem aantrefÍen. ln een klein Fago-
Quercetum-hakhoutbosje, vlakbii dit groter
complex gelegen, werd veenmos aangetroffen.

14. Complex Heihoek (Lembeke)
Complex van naaldhoutaanplanten (vooral
Grove den), enkele eikenbossen en een paar
percelen met een monospeciÍieke
adelaarsvarenvegetatie, gelegen op de
stuifzandrug. Als er een kruidlaag aanwezig is
zijn adelaarsvaren, Pijpestrootje, bramen en
Amerikaanse vogelkers de dominante soorten.

'l 5. Complex Kloosterbos (Zelzate,
Wachtebeke)
Net zoals vorig complex bestaat dit vooral uit
dennenaanplanten. De ondergroei, indien
aanwezig, wordt bepaald door Adelaarsvaren
(dikwills massaal), WijÍjesvaren, Pijpestrootje,
bramen, Mannetjesvaren, Rankende
helmbloem en Amerikaanse vogelkers.
Op een hoger gelegen zandvlakte groeien
Zandzegge, Kleverige reigersbek, Gewoon
struisgras, Buntgras, Zandstruisgras en
Schapezuring. Tegen de expressweg Zelzale-
Antwerpen kwam in een depressie een klein
rietland tot ontwikkeling. Naast algemene
soorten als Riet, Haagwinde, Veenwortel, Grote
brandnetel, Engelwortel, Wederik, Lidrus en
Kale jonker heeft zich ook Veldrus gevestigd,
een zeldzame soort voor deze streek.
Enkele percelen werden verkaveld voor
weekendverblijven.

16. Complex Heidebos (Wachtebeke,
Moerbeke)
Eveneens een overwegend naaldhoutcomplex
gelegen op de stuiÍzandrug Maldegem-
Stekene.
Er zijn enkele vrij grote "heide"vegetaties;
helaas zijn ze gedegradeerd tot facies van
Adelaarsvaren of Pijpestrootje. Plaatselijk komt
er toch Struikheide voor tesamen met
Tormentil, Valse salie, Veldbies,
Schermhavikskruid en Pijpestrootje; ook
schrale graslanden met Zandstruisgras,
Gewoon struisgras, St.-Janskruid,
Schapezuring, Reukgras, Vogelpootje en
Eenjarige hardbloem zijn verspreid aanwezig.
Dit zijn dikwijls vagen (verlaten akkers).
Bepaalde stukken zijn ontsierd door de (dikwijls
illegale) weekendverblijven.

17. Complex ZandbeÍg.Joanna van Pariis
(Moerbeke)

Net zoals de vorige complexen vooral
bestaande uit naaldhoutaanplanten.
Gedeeltelijk ingenomen door
weekendverblijven.

18. Complex Wullebos (Moerbeke, Sinaai)
Overwegend een naaldhoutcomplex,
doorsneden door de expressweg Zelzale
Antwerpen. Langs de zuidrand van het
noordelijk deel is er een heidevegetatie tot
ontwikkeling gekomen.
Het "heideveld", één van de weinige resterende
in deze streek, direct ten zuiden van de
expressweg gelegen, werd beplant met
populier. De oprukkende verruiging wordt reeds
aangetoond door het voorkomen van
Akkerdistel. Tot nu toe heeÍt de Struikheide
zich nog kunnen handhaven.
Ten zuiden van het pompstation liggen enkele
nitroÍiele elzenbossen en een wilgenstruweel.
Dit complex is in tegenstelling met de meeste
anderen, gespaard gebleven van
weekendverblijven. Er werden slechts enkele
optrekles aangetrofÍen.

19. Complex Polken (Stekene)
Versnipperd complex van
naaldhoutaanplanten, enkele kleine
eikenbosjes en schrale graslandjes met wat
heide-elementen. Veelal verkaveld voor
weekendverblijven .

20. Complex BekaÍ (Stekene)
Groot complex van kleinere en grotere
naaldhoutaanplanten, schrale graslandjes
(soms met wat heide-elementen) en eikenbos.
Vele stukken ziin verkaveld (ofwel
weekendverblijven ofwel villa's). Toch blijven
de niet verkavelde delen vooral potentieel
waardevol.
Op vochtigere plaatsen bevinden zich vochtige
populierenaanplanten en één enkele keer een
mesotroof elzenbos, weliswaar met populier
ingeplant. De hakhoutlaag wordt gevormd door
Zwafte els, Gewone es, wilg, Zomereik, de
kruidlaag door Riet, Gele lis, WolÍspoot, Kale
jonker, Moerasspirea, Leverkruid, Hennegras,
Watermuur, Stijve zegge, Engelwortel en
Kattestaart.

21 . Complex ten zuiden van de Stropers
(Kemzeke)
Complex van naaldhoutaanplanten,
eikenbossen en heide-elementen. Net zoals
vorig gebied zi.ln grote stukken verkaveld voor
weekenverblijven oÍ villa's. Het wordt
doorsneden door de expressweg Zelzale-
AntweÍpen.
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22. De Stropers (Kemzeke, St.- Gillis-Waas)
Dit gebied bestond voor 1800 gedeeltelijk uit
moerassig grasland, gedeeltelijk uit loofbos.
Nadien werd het looÍhout (op een paar stukjes
na) omgezet in naaldhout of in akkers. Deze
evolueerden naar vaaggronden waarop later
spontane bebossing gebeurde. Een gedeelte
van het naaldhout werd secundair terug
omgezet in loofhout (met veel Grauwe els) oÍ in
akkers die op hun beurt gedeeltelijk spontaan
bebost zijn met Ruwe berk, Valse salie (veel),
bramen, ... .

De moerassige graslanden werden bewust of
spontaan bebost met vnl. Zwarte els op de
natte plaatsen (elzenbroek) oÍ Zomereik en
Ruwe berk (eiken-berkenbos) op de drogere
plaatsen. Men kan hier eigenlijk spreken van
een elzen-eikenbos. Het merendeel van de
huidige bosbestanden in dit gebied is dus vri.l

recent. De loofbossen bestaan uit een complex
van oligotrooÍ en mesotroof elzenbos, zuur
eikenbos en eiken-berkenbos. Voor de
bespÍeking van deze bossen, zie 8.2 (bossen).
Enkele percelen zijn altijd loofbos gebleven;
kenmerkend voor deze 'oude' bossen zijn het
veelvuldig voorkomen van Sporkehout en het
voorkomen van Bochtige smele. Deze laatste
soort, die overigens voor Vlaanderen vrij
zeldzaam is, staat hier in relatie met 'oud' bos.
lnteressant in dit gebied zijn de vochtige en
droge graslandvegetaties die zich gevestigd
hebben op enkele verlaten akkers (vagen) en
op een aantal paden. Voor de bespreking van
deze graslanden verwijzen we naar B.2
(graslanden).Momenteel is een klein deel van
de Stropers (met inbegrip van deze vagen)
afgerasterd en begraasd door schapen.

23. Puttebossen (Sleidinge)
Dit complex bestaat gedeeltelijk uit vochtig
eikenbos met Zomereik, Ruwe berk en soms
populier in de boomlaag. De ijle struiklaag
wordt gevormd door Gewone es, Ruwe berk,
Gelderse roos en Amerikaanse vogelkers; in de
kruidlaag vindt men Wederik, bramen, Witbol,
Hennegras, Gele lis... .

De overige delen zijn ofwel wilgenstruweel
ofwel elzenbroek. ln deze beide vegetatie§pen
is de kruidlaag ongeveer hetzelÍde. Soorten als
Gele lis, Wederik, Watermunt, Bitterzoet,
MoeraswalstÍo, Leverkruid, Smeerwortel, Grote
waterweegrbee, Blauw glidkruid, Moerasspirea,
Stijve zegge, WolÍspoot, Liesgras, Zomprus ...

komen er in voor.
Plaatselijk is de vegetatie sterk gestoord
(indicatorsoorten hiervan zi.in: Ridderzuring,
Greppelrus, Pitrus en Klein hoefblad) door het
dempen van greppels met materiaal afkomstig
van het uitdiepen van de overige sloten.

24. Holeinde (Sleidinge)
Complex van eutrooÍ wilgenstruweel en
vochtige populierenaanplanten. De struiklaag
wordt gevormd door wilg, Vlier, Zwarte els,
Hop, Gelderse roos, Grauwe els, bramen en
Aalbes, de kruidlaag door Gele lis,
Smeerwortel, Hennegras, Grote brandnetel,
KattestaaÍt, WolÍspoot, Mannetjesvaren,
Wijfjesvaren, Oeverzegge, Stijve zegge en
Bitterzoet (deze laatste drie komen vooral voor
in de greppels). ln een smal grasland werden
een aantal elementen van het Dotterbloem-
verbond aangetroffen. Het gaat hier om
Egelboterbloem, Moerasspirea,
Koekoeksbloem, Veenwortel, Geknikte
vossestaart en Blaaszegge.

25. Complex Schildeke-Zijbos (Kluizen)
Complex van enkele eikenbossen en een
mesotrooÍ elzenbos. De eikenbossen zijn
gekenmerkt door Zomereik, Hazelaar,
Lijsterbes, Zwarte els, Eenstijlige meidoorn,
Wilde kamperfoelie en Ruwe berk in de boom-
en/oÍ struiklaag en Maagdenpalm, Lelietje-der-
dalen, Bosanemoon, Valse salie, bramen,
Stompsporig bosviooltle in de kruidlaag. ln het
elzenbroek domineert Zwafie els en Grote
brandnetel. Verder groeien er Engelwortel,
Smeerwortel, Gele lis en zeggen.

26. Wallekens (Sleidinge)
Rietland op een venige bodem, gedeeltelijk
beplant met populier. Plaatselijk is Rietgras
dominant en Scherpe zegge abundant. Andere
soorten zijn Liesgras, Gele lis, Moerasspirea,
Grote brandnetel, Gele waterkers en Valeriaan.
Vrij recent werd een klein stuk opgespoten;
hierop heeÍt zich een ruderale vegetatie
gevestigd.

27. Kasteelpark' Ten Bos' (Evergem)
Kasteelpark met aanpalend eiken-beukenbos.
Het is sterk antropogeen beïnvloed door inplant
van exoten als Amerikaanse eik, ïamme
kastanje, Lork...

28. Kasteelpark'TwaalÍ Roeden' (Evergem)
Net zoals vorig gebied een kasteelpark met
aansluitend een eiken-beukenbos. De
hakhoutlaag wordt gevormd door Gewone
esdoorn, Vlier, Haagbeuk, Gelderse roos en
Lijsterbes. Lokaal is Tamme kastanje dominant.
ln het kasteelpark komt plaastelijk massaal
Lelietje-der-dalen voor. Ook Gewone
salomonszegel werd er opgemerkt.

29. Kasteelpark'Te Velde' (Lovendegem)
Eveneens een kasteelpark met aansluitend een
Eiken-Beukenbos. De meest voorkomende
sooÍten zijn hier Zomereik, Beuk, Gewone



esdoorn, Adelaarsvaren en Gewone
salomonszegel.

2. Bestemming en bedreiging

2.1. Bestemming

Het merendeel van deze streek is
(landschappelijk waardevol) agrarisch gebied.
Opvallend is het Íeit dat op de betrokken
gewestplannen veel stukken als bosgebied
ingetekend staan en weinig als natuurgebied.
De Stropers hebben natuurreservaat als
bestemming.
NegatieÍ voor de biologische waarde van de
bosrijke complexen is de aanwezigheid van
talrijke gebieden voor verblijÍsrecreatle. De
open ruimte kan verder aangetast worden door
realisatie van de grote woonuitbreidingsruimten
d ie voo rz ie n zijn ro nd d e m eeste
agglomeraties, waarbij Evergem de kroon
spant.
Langs het Zeekanaal is er een brede
industriezone voorzien met ertussen enkele
buÍÍerzones. Deze moeten in hun staat
bewaard worden of als groene ruimte ingericht
worden om als overgang te dienen tussen het
industriegebied en de andere zones.
Op de stuifzandrug zijn er drie waterwinningen
gesitueerd. Te Kluizen ligt er een groot
waterspaarbekken.
Het oud vliegveld van Oostakker is een
ontginningsgebied dat na de stopzetting van de
exploitatie bebost moet worden.
Te Wachtebeke ligt een klein, te Stekene een
groot ontginningsgebied. Dit laatste kreeg de
Íunctie recreatie als nabestemming.

2.2. Bedreigingen

Zie ook 1.C.2.

- Bossen: (naar HERMY, 1980)
lnwendige bedreigingen: nadelig voor de
ontwikkeling van de biologische waarden is de
louter op productie gerichte bosbouw zodat
men over het algemeen tot soortenarme
productiebossen (monoculturen) komt.
Volgende bewerkingen worden hierbij
toegepast: gebruik van zware machines,
kaalkap, grondbewerking, bemesting,
onkruidbestrijding, aanplantingen van meestal
snelgroeiende, uitheemse soorten,
strooiselrooÍ.
Uitwendige bedreigingen: regularisatie en
vervuiling van beken, recreatiedruk,
sluikstorting, versnippering door wegen- en
villabouw, inplant van weekendverblijven met
aanplant van streekvreemde soorten,

veranderingen in de waterhuishouding door
drainering van de omliggende cultuurlanden en
wateronttrekking voor drinkwatervoorziening
(vooral in bossen die in hun bestaan sterk
afhankelijk zijn van de invloed van grondwatefl,
inwaaien van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen vanuit het
landbouwgebied, luchtvervuiling.ln deze streek,
vooral in de omgeving van Stekene, is de
woekering van vaak illegale weekendverblijven
nadelig voor de natuur- en bosbouwkundige
waarden.

- Houtkanten, bomenrijen, heggen:
verdwijnen door schaalvergroting van de
landbouw (o.m. ruilverkaveling), ruderalisering
door het gebruik van kunstmest. Ze hebben
ook te lijden van het verbreden van wegen en
van het gebruik van strooizouten in de winter.

3. Voorstellen voor aanleg en beheer
(voor meer inÍormatie verwijzen we naar R.l.N.
1979 en B.N.V.R., 1980)
Zie ook 1.C.3.

- Bossen:
De uitwendige bedreigingen kunnen aÍgeremd
worden door de aanwezigheid van een
bufÍerzone, bv. een strook weinig bemest
grasland of een struweel. Landbouwpercelen
die midden in een aaneengesloten bosgebied
liggen zouden niet sterk bemest mogen
worden.
Het inwendig, natuurtechnisch bosbeheer moet
erop gericht zijn de natuurlijkheid van het bos
op te voeren t.a.v. de menselijke invloed. Zo
kunnen binnen één groot boscomplex diverse
beheersvormen naast elkaar bestaan,
variërend van vrij intensieÍ (o.a. hakhoutcultuur)
naar niets doen. Maatregelen die tot de
verhoging van de ecologische diversiteit
kunnen leiden zijn: selectieve kap (daardoor
ontstaan er verschillende leeÍtijdsgroepen),
spontane opslag i.p.v. aanplant (daardoor
wordt de dominantie van één bepaalde soort
uitgeschakeld), verwijderen van exoten,
afschaffen van strooiselroof, laten staan van
dood hout, vermijden van bodemverstoring
door zware machines ... (naar HERMY, 1980).

- Heiden en heischrale graslanden:
Beplanten van dergelijke vegetaties zou
achterwege moeten blijven. Het beheer kan
dan bestaan uit maaien, extensief begrazen
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- Heiden en schraallanden: beplanten met
naaldhout of populieren, grote recÍeatiedruk,
het achterwege blijven van een adekwaat
beheer.



(beste methode indien de oppervlakte
voldoende groot is), verwijderen van opslag en
eventueel aÍplaggen.

- Houtkanten, bomenrijen en heggen:
Zowel vanuit landschappelijk als biologisch
oogpunt is het aan te bevelen zoveel mogelijk
lineaire landschapselementen te behouden.
lnstelling en naleving van strikte gemeentelijke
kapreglementen, subsidièring voor aanleg en
beheer,... zijn hierbij belangri.lke instrumenten.
De vroegere beheersvormen zoals knotten,
hakhoutbeheer, snoeien, enz... moeten zoveel
mogelijk terug toegepast worden. ln biologisch
opzicht is het nochtans interessant de heggen,
waar mogelijk, te laten verwilderen.

zó



GEBIED III: HET WAASLAND

A. FYSISCH MILIEU
(naar SNACKEN, 1964a en 1964b)

1. Geologie, lithologie

Het geologisch substraat bestaat uit mariene
sedimenten die gedurende het Oligoceen
(Tertiai| werden afgezet. De afzettingen zi.ln
bekend als Íormaties van het Rupeliaan, een
ouder niveau met zandige facies vooral ten
zuiden van Waasmunster en een jonger niveau
met kleiige facies, de zgn. Boomse klei die
bijna overal de toplaag van het tertiaire
substraat vormt.
Vanwege de zachte noordwaarts en ook
enigszins oostwaarts gerichte helling van deze
kleiÍormaties is er een monoklinale vouw
ontstaan waarop zich een cuestareliëÍ heeft
ontwikkeld gedurende het Pleistoceen. De
steile Ílank, het cuestaÍront, is naar het zuiden
gericht, de zwakke helling (cuestarug) naar het
noorden.
Van de miocene en pliocene transgressies zijn
er slechts resten achtergebleven onder de
vorm van glauconietrijk zand, dat plaatselijk in
depressies van het tertiair bewaard bleef.
De tertiaire Íormaties worden bedekt door het
kwartair basisgrint; dit bestaat uit kleine,
afgeronde kwartskeitjes waarin vrij veel silex
voorkomt. Op het basisgrint ligt een 2-4 m dik
pakket van kwartair zand en zandleem, dat vnl.

tijdens het Wurmglaciaal langs niveo-eolische
weg werd aangevoerd. Bij de aanvoer van het
eolisch materiaal, dat overwegend uit
noordwesteli.ike richting werd aangebracht, had
een schifting plaats, waarbij de topografie een
belangrijke rol speelde. Zo werden op de lagere
delen (nl. het noorden en de valleien) vooral Íijn
zand (dekzand) en een weinig leem aÍgezet,
terwi.jl op het hoge gedeelte van de cuesta
overwegend zandleem sedimenteerde.Tussen
het eind van de Wrirmijstijd en de aanvang van
het Atlanticum heersten voldoende droge
klimatologische omstandigheden om een
vernieuwd eolisch transport van zand mogelijk
te maken, waardoor dekzand in rugvormige
stroken van los, fijn zand (stuiÍzand) werd
aÍgezet. Van echte duinen zijn er vri.jwel geen
overblijÍselen meer te vinden wegens de
kunstmatige vereffening en afgraving die er
algemeen heeÍt plaats gehad; alleen in het
gehucht De Klinge (kaartblad 15) en te
Waasmunster vindt men er nog sporen van
terug.
Een relatieÍ belangri.jke Íase van verstuiving in

de droge zandgebieden en van colluviatie in de
gebieden met enig reliëÍ heeft zich voorgedaan
na de Romeinse tijd. Daardoor werden de
Gallo-Romeinse nederzettingen in het Land
van Waas onder stuifzand bedolven.
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2. GeomorÍologie, relieÍ

Het gebied vertoont een geleideliike helling
naar het zuiden. Het niveauverschil loopt van +

4 m in het noorden tot boven de 30 m in het
zuiden. Verder naar het zuiden bevindt zich de
noordelijke dalwand van de Durme. Hier daalt
het terrein vrij snel naar het niveau rond de 5
m.Daar het asymmetrisch verloop van de N-Z
georiènteerde dwarsprofielen verband houdt
met de monoklinale bouw van de tertiaire
aÍzettingen en inzonderheid met de helling naar
het noorden van de Rupelse kleilagen, wordt
deze kenschetsende reliëÍsvorm met de
benaming "cuesta" aangegeven.
Het gebied vertoont een vlak tot zwak golvend
relièf. Plaatselijk is er een microrelièf aanwezig
dat gekenmerkt wordt door het voorkomen van
lage stuiÍzandruggen, die langwerpige, soms
gesloten depressies omsluiten.

3. Hydrologie, hydrograÍie

ln het gebied is er een grondwatertaÍel met
geringe reserve en dus zijn er uiteraard vrij
grote schommelingen bij de variérende
omstandigheden van neerslag en verdamping.
De typische effecten van waterstuwing zi.ln
echter niet expliciet en toch is de toestand
verschillend van die bekend in de Vlaamse
vallei, waar de bodem bestendig onder de
invloed van een ondiepe grondwatertafel staat.
De tamelijk grote diepte waarop de rupeliaanse
klei voorkomt heeft immers voor gevolg dat
sterke verdrogingsverschijnselen in de zomer
zelden voorkomen. Waar de kleilaag ondieper
zit neemt het microreliëÍ meestal de vorm van
depressies aan en dan wordt de lokale
verdamping gecompenseerd door een
zijdelingse aanvoer van grondwater.
Gezien de monoklinale bouw van het
geologisch substraat en gezien de nabijheid
van de Wase kamlijn dichtbij de Durme-
Schelde-as komt er uit dit gebied weinig water
in Durme en Schelde terecht.
De afwatering gebeurt via een net van
natuurlijke beken, versterkt door kunstmatig
aangelegde sloten en greppels. Het overtollige
water komt in de Moervaart terecht die zelf zijn
water loost in het Zeekanaal.

4. Pedologie

ln dit deel van het Waasland overheersen de
humusarme zandgronden; ze komen voor op
de stuiÍzandruggen. Men vindt er eveneens
zandige spodosolgronden met enclaves van
bruine gronden en grijs-humeuze overdekte

zandige spodosolgronden.

5. Klimatologie

zie ll.A.5

B. BIOLOGISCH MILIEU

1. Landschapsbeschriiving aan de hand van
cultuurhistorische invloeden
(naar VERHULSï, 1964 en DE FACQ et al.,
1 s85)

Dit deel van het Waasland lag tot de 11e eeuw
onder een uitgestrekt bos, nl. het
KoningsÍoreest. Het zuidoostelijk deel
(kaartblad 15) was vanwege de rijkere bodem
reeds eerder ontgonnen. Tot dan had de Graaf
van Vlaanderen zijn "wildernisregaal" over dit
gebied laten gelden. Dit betekende dat zonder
zijn toestemming dit bos niet mocht gerooid
worden, ook al was het niet allemaal zijn bezit.
De reglementeringen van het wildernisregaal
werden uitgevaardigd ten einde hun
jachtgebieden en houtvoorraden te vriiwaren.

Er hadden zich vanaÍ de 11e eeuw wel enkele
eremijten in het KoningsÍoreest gevestigd.
Waar toen dit woud en de aangrenzende
wastinen tegen het einde van de 12e eeuw
systematisch ontgonnen werden, werden deze
kluizenarijen in de gevestigde kloosterorden
ingeschakeld.
De ontginningen die vooral in de 13e eeuw
plaatsgrepen, gebeurden volgens een tamelijk
systematische opzet, vnl. door de abdij van
Baudelo. Deze ontginning slaagde wel in
tegenstelling met andere pogingen in de 13e
eeuw (vb. het Maldegemveld, zie kaartblad 13).

Het middeleeuws landschap is dus vrij
gelijkend met dat van de zandstreek ten westen
van het Waasland: een vrij regelmatig
perceleringspatÍoon omzoomd door hagen. Dit
landschap is nu nog goed te herkennen hoewel
veel van de houtkanten reeds verdwenen oÍ
vervangen zijn door populierenrijen. Men kan
dus niet meer spreken van een gesloten
landschap. De met canadapopulieren omlijnde
blokpercelen hebben een typisch filtrerende
doorzichtigheid: achter de eerste bomenrij
neemt men de volgende rijen "gefilterd" waar
(DE FACQ et al., 1985).

Op de stuifzandrug treft men nog altijd vrij veel
bos aan hoewel het nu vooral
naaldhoutaanplanten zijn. Deze bossen en
aanplanten zijn de laatste.laren sterk
onderhevig aan inplant van weekendverbliiven.
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Typisch voor het Waasland is de
koepelvormige akkertopografie. Figuur 2 geeft
de verspreiding weer van de zeer bolle, de
bolle en de vlakke percelen. Men ziet hierop
dat de uitgesproken bolle akkers in het hartje
van het Land van Waas (vooral kaartblad 15)
gelegen zijn.

Figuur 3 geeft een doorsnede van een bolle
akker. Over het ontstaan van deze bolle akkers
bestaan verschillende hypothesen (uit De Facq
et al., 1985):
- de koepelvormige akkertopografie werd
verkregen door het spiraalsgewijs ploegen van
de buitenrand naar het centrum van de akker
toe met behulp van een molberd (een soort
spade) ter verbetering van de
drainagecondities.
- de kalkhoudende zandige leem werd uit de
ondergrond gehaald ter hoogte van de tot 2 m
diepe sloten rond de blokpeÍcelen en deze
leem werd geregeld over de akker uitgespreid
ter verbetering van de grond. Dit proces moet
begonnen zijn gedurende de late
middeleeuwen.

De bewoning is er net als in de rest van de
Zandstreek zeer dicht. Ze is geconcentreerd in
grote wegdorpen

2. Vegetatiebeschrijvíng aan de hand van de
karteringseenheden

Ooen waters

Aer
Net zoals in de Zandstreek zijn de weinige
plassen van antropogene oorsprong waarin
een watervegetatie nog niet veel kans
gekregen heeft om zich te vestigen.

Mr
Langs de rand van de plassen in het
steengelaag te BoÍmte en te Stekene heeft
zich een rietuegetatie gevestigd met o.a. Riet,
Valse ciperzegge, Kleine lisdodde, Wolfspoot
en Penningkruid.

Md
Kleine lisdodde vormt tesamen met wilg
plaatselijk uitgestrekte drijfzomen.

Graslanden

Hp, Hx
Het overgrote deel van de graslanden wordt
intensief tot zeer intensieÍ gebruikt. Dikwijls
worden er hoog - productieve
graszadenmengsels ingezaaid. Dit alles komt
de variatie niet ten goede. De meeste
graslanden behoren dan ook tot de
soortenarme variant van de Kamgrasweiden oÍ
tot de zeer soortenarme'grasakkers' (Hx)

I
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--- \
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-
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I bolle akkers
2 zwak-bolle akkèrs
3 vlakkeakkeÍs
I planeakkers

Fig. 2. De akkertopograÍie in het Land van Waas (uit DE FACQ, 1985; naar SNACKEN, 1961)
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Fig. 3. Doorsnede van een 'bolle akker' (uit DE FACO et al., 1985, naar SNACKEN, 1961 en
DE COSTER, 1980)

Op enkele percelen, soms recent met
naaldhout beplant, werd een
Struisgrasvegetatie aangetroffen evenals op de
wegbermen van de snelweg E17 te
Waasmunster. Enkele typische soorten zijn Fijn
zwenkgras, Gewoon struisgras, Zandstru isgras,
Biggekruid, Muizenoor, Vogelpoot.le,
Schapezuring, ... ,

Hab
Enkele worden langzamerhand gekoloniseerd
door struikopslag (vooral Amerikaanse
vogelkers).

Heiden

Cg
ln mozaiek met de Struisgrasvegetaties is er
een droge heidevegetatie tot ontwikkeling
gekomen op de bermen van de E17 te
Waasmunster. Elders komt een
struikheidevegetatie enkel nog sporadisch voor;

Cm
Soms vormt Pijpeskootje er een monofacies

Struwelen

Sg
Bremstruweel komt eveneens voor op de
bermen van de E17 te Waasmunster. Zowel

groeien er. Elders komt
aÍ en toe een klein bremstruweel voor

Sp
Een vrij mooi uitgegroeide doornhaag werd in
Stekene aangetroffen.

Sf
Vochtig, eutroof wilgenstruweel neemt enkele
delen in van de vroegere kleiontginning te
Stekene.

Bossen

Ook voor deze streek geldt de opmerking die
de bespreking van de bossen in de Zandstreek
inleidt (zie ll.B.2, Bossen).

Qs,Qb
Zuur eikenbos en sporadisch eiken-berkenbos
komen verspreid voor. Ze zijn echter over het
algemeen slecht ontwikkeld: dominantie van
pestsoorten als Amerikaanse vogelkers (soms
bospest genoemd), Amerikaanse eik en
Tamme kastanje is er schering en inslag. Er is
ook meestal geen kruidlaag te bekennen. ln
meer verscheiden bossen zijn Zomereik,
Sporkehout, Ruwe berk, Lijsterbes,
Adelaarsvaren, bramen, Mannetjesvaren, ...
van de partij.
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Vm, Vn
ln de gelaagputten te Stekene is er een
mesotroof elzenbroek tot ontwikkeling kunnen
komen. De boomlaag (aangeplant) bestaat uit
een uniÍorme populierenlaag. De hakhoutlaag
wordt vooral gevormd door Zwarte els, Ruwe
en Zachte berk, Salix x multinervis, Eenstijlige
meidoorn, Gewone es, Zomereik, Ratelpopulier
(aan de rand), Gewone vlier en Wilde
kamperÍoelie terwijl zich in de ondergroei,
vooral op paden en open plekken, Kale jonker,
Riet, Penningkruid, Heelblaadjes, Engelwortel,
Harig wilgeroosje, Grote brandnetel,
Hennegras en bramen hebben gevestigd. Ook
Rietorchis, Gevlekte orchis en Addertong kan
men er aantreffen. Dit bos is ook interessant
voor mossen (LETEN, M., SAMAN, F. & VAN
ROMPU, W., 1981).

Aanolanten

P(p)ms, P(p)mb, P(plmh, P(p)a, P(p)i
Naaldhoutaanplanten zijn zeer frekwent, vooral
op de stuifzandrug van Waasmunster. Vroeger
werd vooral Grove den aangeplant, recenter is
het vnl. Fijnspar. ln de oudere aanplanten heeft
er zich een ondergroei kunnen vestigen.
Dikwijls bestaat deze uit een monofacies van
Adelaarsvaren. Andere soorten zijn bramen,
Pijpestrootje, WijÍjesvaren, Valse salie en
struiken als Ruwe berk, Sporkehout, Tamme
kastanje, Wilde kamperfoelie,... ln de jonge,
aaneengesloten aanplanten krijgen kruiden
geen kans om tot ontwikkeling te komen. ln
vele werd dan nog populier geplant.

Ls
Kleine, droge populierenaanplanten met een
grazige ondergroei oÍ een struiklaag werden
verspreid aangetroffen.

Lh
Vochtige populierenaanplanten komen niet veel
voor.

Puntvormige. lijnvormige en kunstmatige
elementen

Kb
Ook hier, net zoals in de Zandstreek, bepalen
populieren- en wilgenrijen het landschap.
Elzenkanten komen sporadisch voor.

KI
De enkele boomgaarden die opgetekend
werden, bestonden uit laagstam- Íruitbomen.

Ku
Ruderale vegetatie werd op enkele sterk
gestoorde gronden aangetroffen.

Kpk
Op de stuifzandrug te Waasmunster liggen
enkele kasteelparken geconcentreerd. Men
vindt er vooral exoten in terug. Enkele stukken
zijn zeer recent beplant.

Kq
Bloem- en boomkwekerijen werden
waargenomen maar zijn niet zo talrijk zoals in
sommige delen van de Zandstreek.

l<z

Naast de gelaagputten te Stekene werd een
stuk opgehoopt. Later zal dit bebouwd worden.

3. Fauna-elementen

zie ll.B.3.

C. CONCLUSIES

1. Evaluatie

1.1 . Globale evaluatie

Deze streek kan men vergelijken met de
Zandstreek. De evaluatie loopt parallel met die
van de Zandstreek. Zie dus Gebied ll, C.1 .a.

1.2. Karakteristieke gebieden

30. Het Steengelaag te Stekene (naar
LEEFMILIEU STEKENE, 1 985)
Reeds in de 13e en 14e eeuw waren er in
Stekene pannenbakkerijen. De gele klei was
zeer geschikt voor pannen en potten. Het
steengelaag is ook als een pannenbakkerij
ontstaan; later werd overgeschakeld naar een
steenbakkerij. De grootste plas werd aangelegd
als waterreseryoir. Dat water was nodig om de
klei te bevochtigen voor hij in de vormen werd
gestopt. De uitbating van het steengelaag werd
stopgezet in 1979.
Er heeft zich een elzenbroek ontwikkeld en in

de putten vindt men rretvegetaties. Voor de
beschri.jving hiervan verwijzen we naar lll.B.2.

31. Complex 'De Gouden Leeuw'
(Waasmunster)
Complex van vnl. dennenaanplanten, enkele
eiken-beukenbossen en restanten van schrale
graslanden en heidevegetaties (gedegradeerde
heide met dominantie van Pijpestrootje).
Helaas werden gedeelten van dit complex
reeds verkaveld.

32. Complex te Waasmunster
Complex van naaldhoutaanplanten, eiken-
beukenbossen en eiken-berkenbossen (deze
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beide bosvegetaties slechts fragmentair
ontwikkeld), heidevegetaties en schrale
graslandjes.
Het is één van de weinige complexen waarin
geen verkavelingen voorkomen. Ten noorden
grenst het wel aan een gebied voor
verblijÍsrecreatie. Helaas loopt de E17 er dwars
doorheen. Op de Ílanken van deze autoweg
zijn er weliswaar interessante vegetaties
ontstaan, toch neemt dit niet weg dat de
eenheid van dit complex, dat vooral potentieel
waardevol is, gestoord is.

2. Bestemming en bedreiging

2.1. Bestemming

Het grootste deel is (landschappelijk
waardevol) agrarisch gebied. Het complex te
Waasmunster en dat van de Gouden Leeuw
zijn twee grote bosgebieden. Verder zijn er nog
twee kleine bosgebieden. Er zijn enkele
natuurgebieden (o.a. de gelaagputten te
Stekene) en een paar zeet kleine
reservaatgebieden.
Net zoals in de Zandstreek zijn ook hier een
paar grote woonuitbreidingen voorzien. Bij
Lokeren liggen een aantal industriegebieden,
bi.j Stekene een paar kleinere.
Verspreid zijn er een aantal gebieden voor
verblijfsrecreatie voorzien waarvan dat te
Waasmunster, 'Duizend appels', het grootst is.

2.2. Ov erige beschermingen

Het Steengelaag te Stekene (karakteristiek
gebied 30) is beschermd als landschap (AROL,
1 989).

2.3. Bedreigingen

zie Zandstreek, ll.C.2.

3. Voorstellen voor aanleg en beheer

zie Zandstreek
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GEBIED IV: DE ALLUVIALE GEBIEDEN

A. FYSISCH MILIEU
(naar AMERYCKX, 1960, AMERYCKX &
LEYS, 1962, LEYS, 1964 en SNACKEN, 1964)

1. Geologie, lithologie

De drie alluvia die men kan onderscheiden zijn
de Kalevallei, de Moervaartvallei en de
Durmevallei. Ze behoren alle drie tot het gebied
van de Vlaamse vallei (geologie: zie ll.A.1).
Tijdens het Holoceen hadden grote
zandverstuivingen plaats door de hevige NW-
winden. Hierdoor waaiden de zandige
materialen uit het valleigebied op en werden
verder terug vastgelegd op de hogere randen.
Zo ontstonden er, vooral tijdens het Boreaal,
stuiÍzandduinen (oÍ landduinen) langs de
rivieren.ln het Atlanticum werden de valleien
opgevuld met terrigeen materiaal(rivieralluvium)
met een zandlemige tot zwaar kleiige textuur;
er trad eveneens veenvorming op. Tegelijkertijd
werd in de lage kommen moeraskalk afgezet.

2. GeomorÍologie, reliëÍ

De Moervaartvallei is een brede, zeer vlakke
depressie. De Durmevallei en wat er nog
overblijft van de Kalevallei vormen smallere

depressies. Zowel de Moervaartvallei als de
Durmevallei hebben een asymmetrische vorm,
nl. een steile noordrand (stuiÍzandrug van de
Vlaamse vallei voor de Moervaartvallei en de
Wase cuesta voor de Durme) en een zeer zwak
hellende zuidrand.

3. Hydrologie, hydrograÍie

De kunstmatige bemaling van de
Moervaartvallei die reeds ongeveer 65 jaar
toegepast wordt, gebeurt in het laatste
decennium zeer intensieÍ, vooral in de zomer.
Dit is nadelig voor de meeste mergelgronden
omdat deze, als ze te droog komen te liggen,
zich gaan kompakteren en te hard worden
(DURINCK, 1977). De afwatering van zowel de
Kalevallei als het Moervaart-Durmebekken is
sterk gewijzigd t.o.v. de oorspronkelijke
toestand (zie ontstaansgeschiedenis, 8.1). Wat
hier van de Kalevallei overgebleven is, watert in
het Zeekanaal af. Het overtollige water van de
Moervaartvallei komt via een slotenstelsel in de
Zuidlede, de bovenloop van de Durme of de
Moervaart zelÍ terecht. Verdere afwatering
gebeurt via de Moervaart in het Zeekanaal.
Voor de Durmevallei stroomafwaarts van
Lokeren gebeurt deze via de Durme in de
Schelde.
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4. Pedologie

De Kale- en Durmevallei worden ingenomen
door zandleem-, leem-, veen- en vooral
kleigronden. Het zijn matig natte tot uiterst
natte bodems zonder profielontwikkeling. ln de
Moervaartvallei vinden we eveneens deze
bodems terug. Het grootste gedeelte wordt
echter ingenomen door gronden op mergelig
materiaal. De bovenlaag (10-30 cm dik) bestaat
meestal uit bruinzwart, kalkrijk, kleiig veen,
soms uit (zeer) donker grijsbruine, kalkrijke
zandleem- Hieronder komt, vooral langs de
Moervaart, soms een kleilaagje van enkele
centimeters voor. De verdere opbouw van het
profiel is als volgt: een 20-80 cm dikke witgrijze
mergellaag (mengsel van klei en koolzure kalk
waarbii het kalkgehalte hier varieert tussen de
50 - 95olo), rustend op zandig, kalkrijk materiaal.
Plaatselijk (vooral langs de Moervaart) komt
tussen de mergel en het zand een dun
veenlaagje voor.

Langs de Moervaart, de Zuidlede en de Durme
zijn er talrilke kleine tot grotere opgehoogde of
vergraven gedeelten. De Kalevallei is vrijwel
helemaal verdwenen onder opspuitingen.
Vooral langs de Zuidlede zijn grotere stukken
vergraven terrern, ontstaan door het ontginnen
van veen.

5. Klimatologie

zie ll.A.5.

B. BIOLOGISCH MILIEU

1. Landschapsbeschrijving aan de hand van
cultuurhistorische invloeden
(naar DURINCK, 1977 en 1978)

Het oorspronkelijke Durmebekken was vroeger
veel uitgestrekter. Toendertijd behoorde
immers ook de Kale tot dit bekken. De Kale
ontving water van een aantal zijbeken
waaronder de Poekebeek (ontspringt in West-
Vlaanderen) en ontwaterde dan via de Zuidlede
in de Durme die zelÍ in de Schelde
terechtkwam.
De eerste verandering in dit uitgestrekte
rivierbekken was de aanleg van de Moervaart.
Het werd gebruikt als turÍkanaal voor het
veentransport (vandaar zijn naam). De
uitveningen in deze vallei gebeurden vooral in

de 13e en 14e eeuw.Het duurde tot de 16e
eeuw vooraleer de Durme ingrijpende
wijzigingen onderging. De scheepvaart op de
Durme kende een grote bloei; men kon er
varen tot Gent terwijl Hulst bereikt kon worden

Jb

via de Stekense vaart (aanleg begin 14e
eeuw). Door het graven van de Sassevaart
(gedeeltelijk in de bedding van de Kale) in 1562
werd er een verbinding gemaakt met de
Westerschelde. ln die tijd was het getij voelbaar
tot in de Moervaart. Het was ook in deze
peÍiode dat men de eerste sluizen langs de
Durme stak.
De economische opgang van de
Durmescheepvaart werd echter stopgezet door
het plaatsen van schotten in de Sassevaart, die
tussen 1823 en 1837 vergraven werd tot het
kanaal Gent-Terneuzen. Hierdoor werd het
opperwater van de Durme aÍgesneden
waardoor deze langzamerhand begon te
verzanden. Doordat de Durme 'onthoofd'was,
ontbrak er afuoerwater uit een groot deel van
zijn stroombekken. Het debiet en de ebstroom
waren immers te gering om het puin, dat bij
iedere vloedstroom in de Durme werd
aangevoerd, weer op te nemen en terug aÍ te
voeren.
Niettegenstaande de vele baggerwerken die in
de 19e eeuw nog enigszins succes hadden
werd deze verzanding te sterk en ging de
Durme voor de scheepvaart totaal verloren.
Nieuwe baggerwerken in de 20e eeuw en
verscheidene rechttrekkingen van enkele
Durmebochten leidden niet tot het verwachte
doel nl. het terug bevaarbaar maken van de
Durme en het tegengaan van de verzanding.
Ook de inrichting van het Molsbroek als een
spuikom kon niet baten.ln l965 kwam de
recentste zware ingreep nl. het afdammen van
de bovenloop van de Durme in Lokeren.
Hierdoor kon het overtollige water van het
Moervaart-Durme- bekken stroomopwaarts van
Lokeren, niet meer via de Durme aÍgevoerd
worden. Dit gebeurt nu via het Zeekanaal Gent-
Terneuzen. Er is dus een inversie gebeurd van
de stroomrichting.

De Kale kende nog veel ingrijpender
veranderingen. De eerste is het gÍaven van het
kanaal Gent-Brugge dwars op zijn verloop
waardoor reeds wi.izigingen in de aÍwatering
optraden. Van zijn westeli.ike zijbeken werd hij
aÍgesneden door de aanleg van het
Schipdonkkanaal (gedeeltelijk parallel lopend
met de Kale, zie kaartblad 21). Hierboven werd
ook reeds vermeld dat de SassevaaÍt in een
gedeelte van de Kalebedding werd aangelegd.
Met de omvorming van deze vaart tot het
kanaal Gent-Terneuzen in de 19e eeuw
verdween de verbinding met de Durme. Een
twintigtal jaren geleden verdween nog een
gedeelte van de Kalevallei door de aanleg van
de Ringvaart rond Gent. Het resultaat is dat
van de oorspronkelijke Kale niet veel meer
terug te vinden is.



De alluvia vormden ooit een ondoordringbaar
gebied van moerassen die zeer dikwijls
overstroomd werden. Om deze overstromingen
te beperken werden dijken aangelegd. Toch
bleeÍ het een zeer vochtig gebied dat alleen
voor de hooilandcultuur geschikt was. Bekijkt
men de kaarten van de Ferraris (1771-1778) en
Van der Maelen (ca. 1850) dan ziet men
inderdaad een onbewoonde vlakte (in de
Moervaartvallei zeer breed) in gebruik als
'moerassige weiden'; in de Moervaartvallei ziet
men reeds de karakteristieke rechtlijnige
bomenrijen. Ten zuiden van de Zuidlede en
aan de Heirnisse bemerkt men ook de
bosgordel die er nu nog, wel enigszins
gewijzigd, aanwezig is.

Een honderdtal jaar geleden kwamen hier nog
prachtige moerassen voor. CREPIN (1878)
schrijÍt hierover: "Les vastes prairies
tourbeuses qui s'etendent aux bords du
Moervaert entre Exaerde et Moerbeke-Les-
Lokeren méritent de faire l'objet d'une
herborisation.". Hij vermeldt 38 soorten
waarvan een aantal ons zeker tot de
verbeelding spreken. Soorten als Galigaan,
Blonde zegge, Spaanse ruiter, Melkeppe, Teer
guichelheil, Moeraswederik, Kleine
waterweegbree, Gekleurd fonteinkruid,
Addertong, Krabbescheer en
Moeraswespenorchis zijn nu immers allemaal
zeldzaam tot zeer zeldzaam geworden in
België. VANHECKE (1985) spreekt over deze
streek als een klassieke trekpleister voor
vroegere botanici.

ln de 20e eeuw begon men met een rationeler
gebruik van de alluvia. Het is echter pas in de
laatste decennia dat door een sterkere
bemaling deze valleigebieden meer intensieÍ
konden bewerkt worden. Vooral de
Moervaartvallei heeÍt hierdoor een sterke
verandering ondergaan. Het huidige landschap
in deze vallei wordt dus overheerst door grote
akkercomplexen. De rechtlijnige populierenriien
bepalen nog steeds het landschap. Verspreid
liggen enkele populierenaanplanten. Ten
zuiden van de Zuidlede en aan de Heirnisse
heeÍt men nog steeds een bosgordel. De
boomlaag wordt er nu overheerst door
canadapopulieren. Recent werden in een
aantal percelen vijvers uitgegraven en
weekendhuisjes gezet. Een ander storend, vrij
nieuw element in de Moervaartvallei zijn de
opspuitingen ten zuiden van Moerbeke.

Zeer karakteristiek voor de Moervaartvallei is
de wijmencultuur. Fijne en kleinblijvende
wilgensoorten worden op kleine percelen
aangeplant; ze ziin zeer geschikt als
snijgrienden.

ln de Durmevallei vindt men nog overwegend
hooilanden hoewel meer en meer
overgeschakeld wordt naar weilandcultuur. Wat
nog rest van de Kalevallei op kaartbladl4/s is

in gebruik als (hooi)weide.

2. Vegetatiebeschriiving aan de hand van de
karteringseenheden

Open waters

Aer
Alle aangetroffen plassen zijn van antropogene
oorsprong en vrij recent. Spontane plantengroei
heeÍt nog geen kans gekregen om zich te
vestigen. Meestal betreft het vrij kleine plassen
dikwijls gecombineerd met een weekendverblijf;
de plassen in het provinciaal domein
Puienbroek zijn echter groter.

Ap
ln de Durmevallei, stroomaÍwaarts t.o.v.
Lokeren, liggen enkele grote, diepe plassen
ontstaan door zandwinning (o.a. gebruikt voor
de aanleg van de E17). ln dergelijke plassen
krijgen waterplanten zeeÍ weinig kans om zich
te vestigen. Ze zijn immers diep en hebben
meestal steile oevers.

Moerassen

Mr
Naast de uitgestrekte rietlanden in het
Molsbroek (zie karakteristiek gebied 47) liggen
elders ook enkele kleine rietvelden. Men vindt
er Riet, Gele lis, Kattestaart, Kale jonker, ... . ln
één mooi ontwikkeld rietland, dat helaas reeds
gedeelteliik werd volgestort, groeit zelfs
Dotterbloem en Moesdistel. De Durme is
oostwaarts van de Ë17 gedeelteli.ik
dichtgegroeid met een rietuegetatie.

Mc
ln het Molsbroek vormen grote zeggen-
vegetaties een complex met de andere
vegetaties.
In de Kalevallei werd ook een dergelijke
vegetatie aangetroffen. Hier domineert Scherpe
zegge.

Md
Verlandingsrietlanden kan men aantreffen in de
randsloot van het Molsbroek.

Graslanden

Hc
Dotterbloem-hooilanden werden zowel in de
Kale-, de Moervaart- als in de Durmevallei

37



aangetroffen, in de laatste weliswaar
frekwenter (wel dikwijls Íragmentair). ln de
goed ontwikkelde hooilanden zijn de meest
algemene soorten Dotterbloem, ïweerijige
zegge, Scherpe zegge, Smeerwortel, Moeras-
vergeet-me-nietje, Holpijp, Pinksterbloem,
Koekoeksbloem, ... Merkwaardig voor de
hooilanden in de Durmevallei ls het veelvuldig
voorkomen van Speenkruid. Speenkruid is
beter gekend als een sooÍt die in het vroege
voorjaar een tapijt kan vormen in vochtige
bossen. ln WESïHOFF EN DEN HELD (1975)
wordt ze echter als diÍferentiérend taxon
beschouwd voor de vochtige variant van de
mesofiele hooilanden (Hu), voorkomend in
uiterwaarden en plaatselijk in het laagveen- en
kleigebied van Noord- en West-Nederland (het
HaÍdistrict).

Hf
Moerasspirea-ruigten maken eveneens deel uit
van het Molsbroek. Maar ook elders werden
dergelijke vegetaties aangetroffen. Men vindt er
Moerasspirea, Harig wilgeroosje, Poelruit, Gele
lis, Grote brandnetel, Riet, Liesgras,
Smeerwortel en op enkele plaatsen Moesdistel
en Dotterbloem. Moesdistel is een soort die
vooral voorkomt in de Leemstreek. De
vindplaatsen hier vormen een uitloper van dit
areaal.

Ha
Een droge, schrale graslandvegetatie werd
aangetrofÍen op de stuiÍduinen van het
Molsbroek te Lokeren. Enkele soorten zijn
Schapezuring, Zandstruisgras, Heidespurrie,
Pijpestrootje en Ruig haarmos (lokaal
abundant). Ook op een opspuiting werd een vrij
schrale vegetatie gevonden. Deze werd als
fragmentair opgetekend.

Hp
Graasweiden met Engels raaigras en Witte
klaver komen Írekwent voor. ln de Durmevallei
betreft het dikwi.ils hooiweiden waarin nog vaak
elementen van de Dotterbloemhooilanden
kunnen aangetroffen worden.

Hx
Zeer soortenarme graslanden werden vooral in

de Moervaartvallei opgetekend. Ook op de
opspuitingen in de Kalevallei zijn er dergelijke
graslanden gelegen.

Heiden

Cp
Op de landduinen van de Durme te Lokeren
vormt een aaneengesloten Adelaarsvaren
vegetatie een complex met het reeds
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beschreven schrale Struisgras-grasland.

Struwelen

Sg
Een brem-braamstruweel heeft zich gevestigd
op een opgehoogd stuk in de Durmevallei nabij
Waasmunster. Meestal is het echter opslag van
allerlei aard (vooral wilg) dat dergelijke
gestoorde gronden inneemt.

SÍ, SÍ'
Vochtige, eutrofe wilgenstruwelen (men kan
hier spreken van grienden) zijn een Írekwente
verschijning in de Moervaart- en Durmevallei.
ln deze laatste is het vooral een deel van de
Durme zelf die ingepalmd is door een dergelijk
struweel. ln de Moervaartvallei betreÍt het
percelen die gebruikt worden voor de
wijmencultuur. ln sommigen is de ondergroei
maar fragmentair ontwikkeld (SÍ ), anderen
herbergen echter een aantal soorten als Riet,
Haagwinde, Leverkruid, Grote brandnetel,
Harig wilgeroosje, Smeerwortel, Gele lis,...

Bossen

ln de Kalevallei komen enkel een paar kleine
alluviale bosjes voor, meestal met een nitrofiel
karakter. De zuidrand van de Moervaartvallei
wordt voor een flink stuk ingenomen door bos;
ook langs een deel van de Stekense vaart ligt
een groot boscomplex (de Heirnisse). De
aangetroÍfen bostypen zijn zuur eikenbos,
essen-olmenbos en nitroÍiel, alluviaal elzenbos,
soms met elkaar verweven.

Qs
Het Fago-Quercetum waarin de boomlaag van
Zomereik soms vervangen is door populier, is
vnl. gesitueeÍd in de Heirnisse (Sinaai). De
hakhout-/struiklaag wordt gevormd door
Zomereik, Lijsterbes, Gewone esdoorn,
Hazelaar, Ruwe berk, Wilde kamperfoelie en
Zwarte els. ln de ondergroei vindt men zeer
dikwijls bramen maar ook Valse salie, Gewone
salomonszegel en Hondsdraf.

Va
Ten N. en N.O. van Zaffelare, vooral in het
provinciaal domein Puienbroek, ziln er enkele
kleine tot vrij grote essen-olmenbossen. Over
het algemeen bestaat de boomlaag uit
aangeplante populieren. De hakhout- en /oÍ
struiklaag is sterk gevarieerd: Gewone es,
Zwarte els, Zomereik, Zachte berk, wilg,
Ratelpopulier, Sporkehout, Gelderse roos,
Vogelkers, Hazelaar, Wilde kamperfoelie en
Hop maken er deel vanuit. De kruidlaag in
dergelijke bossen wordt gekenmerkt door een



uitgesproken lente-aspect. Typische soorten
zijn Speenkruid, Bosanmoon, die beiden een
aaneengesloten tapijt kunnen vormen, en
Slanke sleutelbloem. Andere planten die er
werden aangetroffen zijn o.a. Aalbes (een
kenmerkende soort van dergelijke bossen),
Gele lis, Hondsdraf, Kruipende boterbloem,
Grote brandnetel en soms Dalkruid en Gewone
salomonszegel.

Vn
De nitroÍiele Elzenbossen van de
Moervaartvallei behoren tot de meest typische
beekbegeleidende elzenbosassociaties van
heel Vlaanderen. De boomlaag wordt net zoals
in de vorige bostypen meestal gevormd door
populier. ln de hakhout-/struiklaag groeien
Zwarte els, Lijsterbes, Gelderse roos, Gewone
es, wilg, Vlier, Zomereik, Ruwe berk, Wilde
kamperfoelie en Hop. De kruidlaag bestaat uit
nitrofiele soorten als Gewone brandnetel,
KleeÍkruid, Dauwbraam, HondsdraÍ,
Smeerwortel en moerasplanten als
Moerasspirea, Engelwortel, Watermunt, Gele
lis en Kale jonker. Keverorchis, Boskortsteel en
Aalbes zijn plaatselijk frekwent.

Popu lierenaanplanten

Lhi, Lhb
Populierenaanplanten zijn net zoals de bossen
het talrijkst in de Moervaartvallei. Het ziln
vooral vochtige populierenaanplanten met een
ruige ondergroei, soms met een struiklaag.
Enkele occasioneel voorkomende soorten als
Valeriaan, Engelwortel, Kale jonker en
Moerasspirea wijzen op het vochtige karakter
van deze aanplanten.

Lsh, Lsb, Lsi
Enkele droge populierenaanplanten weÍden in
de Moervaartvallei opgemerkt. De ondergroei
varieert van een grazige naar een meer ruige
toestand, soms met een struiklaag.

Naaldhoutaanplanten

Pi, P(p)a, P(p)ms, Pmb
Naaldhoutaanplanten (zowel Grove den als
Fijnspar) doen meer en meer hun intrede in de
Moervaart- en Durmevallei. Bij jonge
aanplanten werd dikwijls tegelijkertijd populier
ingeplant.

N

Andere loofhoutaanplanten werden vooral bij
weekendverblijven aan getrofÍen.

Puntvormige. lijnvormige en kunstmatige
elementen

Kb
De Moervaartvallei is gekenmerkt door
rechtlijnige populierenrijen. Op de
Ferrariskaarten van 1771-1778 zijn dergelijke
bomenrijen reeds te zien. knotwilgen werden er
eveneens genoteerd. Het enige nog resterende
stukje van de Kalevallei wordt doorsneden door
talrijke bomenriien van knotwllg, Zwarte els en
populier. De Durmevallei stroomopwaarts van
Lokeren is vrij rijk aan knotwilgenrijen in
tegenstelling met het deel stroomaÍwaarts.

Ks
Door de Moervaartvallei en de bovenloop van
de Durmevallei loopt een oude spoorwegberm,
nu omgebouwd tot Íiets-wandelpad. Hier en
daar komt wat opslag van o.a. Brem voor.

Ku
Op enkele opspuitingen heeft zich een ruderale
vegetatie gevestigd.

Kc
ln de Durmevallei ten oosten van het
Molsbroek is de exploitatie van de
zandwinningsputten nog steeds aan de gang.

Kd
Daar het waterpeil van de Zuidlede hoger ligt
dan het niveau van de Moervaartvallei, werd
deze indertijd ingedijkt. ln het deel van de
Durmevallei ten oosten van Lokeren werden
eveneens enkele dijken opgemerkt. Er was
echter geen specifieke begroeiing.

Ko
Een stortplaats van de stad Lokeren is
gesitueerd in de Durmevalvallei. Eveneens in
deze vallei werd een soortenrijk rietland
gedeeltelijk dichtgestort.

K2
Het gedeelte van de Kalevallei op kaartblad
14l5, is vrijwel helemaal opgespoten. Deze
terreinen worden nu grotendeels ingenomen
door soortenarme graslanden. Op andere
stukken heeft zich een opslag van vooral wilg
gevestigd, tenzij ze reeds ingenomen worden
door industrie. ln de Moervaartvallei ten zuiden
van de suikerfabriek van Moerbeke, liggen
enkele grote opspuitingen en ook de
Durmevallei is niet gespaard gebleven van
opspuitin gspraktijken.
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3. Fauna-elementen

Het alluviaal gebied is belangrilk als rust-,
Íoerageer- en broedgebied voor tal van vogels
(vooral watervogels en steltlopers). Het
Molsbroek is één van de waardevolste
gebieden (zie karakteristiek
gebied 47).

C. CONCLUSIES

1. Evaluatie

1.1. Globale evaluatie

Hoewel tijdens de laatste decennia een hele
reeks vrij ernstige aanslagen (zoals bemaling,
zandwinning, opspuitingen, aanleg van
autowegen, graven van visvijvers en (meestal
illegale) weekendverblijven) de waarde van de
alluviale vlakten sterk verminderd heeft, bleven
nog een groot aantal waardevolle en zelÍs voor
Vlaanderen unieke biotopen behouden. Ook
het voorkomen van grote, vrijwel onbewoonde
en landschappelijk gave oppervlakten, in
vergelijking met de omliggende gebieden,
geven reeds een hoge waarde aan deze
valleien. Op ornithologisch vlak zijn enkele
delen als rustgebieden belangrijk.

1.2. Karakteristieke gebieden

la Kalevallei

33. Kasteelpark'Vurstje' (Evergem)
Mooi kasteelpark met plaatselijk massale groei
van Speenkruid en Bosanemoon. Ook Gewone
salomonszegel en Lelietje-der-dalen werden er
aangetrotfen.

34. Weilandcomplex' Kiekebossen'
(Evergem)
Weilandcomplex doorsneden door talrijke
sloten en bomenrijen (populier, knotwilg) en
elzenkanten. De sloten worden gemarkeerd
door een kleurrijke, hoogopschietende
vegetatie van Kattestaart, Moerasspirea, Gele
lis, Rietgras, Liesgras, Watermunt en enkele
zeggesoorten. Eén perceel is nog in gebruik als
hooiland. Er staat veel Dofterbloem naast o.a.
Waterbies, Liesgras, Watermunt,
Koekoeksbloem, Scherpe zegge en
Egelboterbloem. Aan de oostkant van de weg
Gent-Zelzate ligt een klein rietland, dat
gedeeltelijk vooral uit Moeraszegge bestaat.
Andere soorten zijn Liesgras, Veenwortel,
Koekoeksbloem, Lidrus, Leverkruid, Geknikte
vossestaart, Moeraswalstro, Kale jonker,
Smeerwortel, Pitrus en Riet (lokaal dominant).
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35. Oostdonk (Wachtebeke, Lochristi)
Enkele zure eikenbossen met o.a. Zomereik,
Zwarle els, Lijsterbes, Gewone esdoorn,
Hazelaar (plaatselijk veel), Ruwe berk, Wilde
kamperf oelie, bramen en Gewone
salomonszegel. Tegen de Zuidlede ligt een
verruigd hooiland, reeds gedeeltelijk beplant
met populieren. De vegetatie wordt
gedomineerd door Liesgras. Toch komt
Dotterbloem nog vrii veel voor terwijl Gele lis
plaatselijk massaal aanwezig is. Andere
sooÍten zi.jn Riet, Valeriaan, Moerasspirea,
Smeerwortel en Grote brandnetel. Dergelijke
Moerasspirea-ruigte werd in combinatie met
een rietvegetatie langs de Moervaart
aangetroffen. Naast de kenmerken de soorten
als Kale jonker, Moerasspirea, Scherpe zegge,
Wolfspoot, Kattestaart, Engelwortel, Riet,
Lidrus, Moeraswalstro, Gele lis, Rietgras
werden ook een aantal storingssoorten
genoteerd, o.a. Akkerdistel, Ruige zegge en
Zilverschoon. Op één stuk heeft er zich een
eutroof wilgenstruweel gevestigd.

36. MoeÍasgebied langs de Moervaart
(Wachtebeke)
Rietland en vochtig wilgenstruweel langs de
Moervaart. Liesgras, Riet en Rietgras zijn er
codominant. Verder werden Wolfspoot,
Waterzuring, Pitrus, Grote brandnetel,
Kattestaart, Lidrus en Heelblaadjes
waargenomen.

37. Valleibossen in het provinciaal domein
Puienbroek (Wachtebeke, ZaÍlelare)
ln dit recreatiedomein liggen enkele zeer mooie
essen-olmenbossen en nitrofiele elzenbossen,
vooral ten zuiden van de Zuidlede. Typisch
voor de eerste associatie zijn Bosanemoon en
Slanke sleutelbloem, voor de tweede
Boskortsteel en Keverorchis (Verdere
beschrijving, zie 8.2., bespreking
karteringseenheden).

38. Bossen 'Tussen de twee leden', ten
zuiden van de Zuidlede (Moerbeke,
Eksaarde)
Het betreft hier vooral nitrofiele elzenbossen.
Ze ziin zeer typisch ontwikkeld. Sporadisch
werden enkele voorjaarssoorten aangetroffen.
Plaatselijk, op drogere bodems, komt ook zuur
eikenbos voor. Verder liggen er enkele eutrofe
wilgenstruwelen.

39. Graslandencomplex 'Maaibos'
(Moerbeke)
Deze graslanden die vroeger als hooilanden in
gebruik waren, worden nu beweid vnl. door



paarden. Niettegenstaande de
Dotterbloemhooilandvegetatie hierdoor
achteruit gaat, is ze vrijwel in alle percelen nog
terug te vinden met o.a. Dotterbloem,
Moerasspirea, Reukgras, Lidrus, Rietgras,
Veldlathyrus, ïweerijige zegge, Knoopkruid,
Pinksterbloem, Penningkruid, Scherpe zegge,
Zomprus, Ruwe smele, Moeraswalstro,
Watermunt, Moeras-vergeet-me-nietje en in
één perceel zelfs Grote ratelaar (frekwent),
Wilde bertram en Weidestreepzaad.

40. Complex van het Etbos (Moerbeke,
Eksaarde)
Complex (aan weerszijden van de Zuidlede)
van nitrofiel elzenbos, essen-olmenbos, eutroof
wilgenstruweel, Moerasspirea-ruigten en
vochtige populierenaanplanten.

41 . Complex "Schaapstal, Voor en Achter
Cheijnen" (Moerbeke, Eksaarde)
Complex van vochtige populierenaanplanten,
eutroof wilgenstruweel, nitroÍiel elzenbos en
rietland. Helaas werden in bepaalde stukken
weekendverblijven geplaatst met de
onvermijdelijke aanplanten van exoten en
uitgravingen van kleine plassen.

42. Bossen van de Vettemeers, Heernisse
en Fondatie (Moerbeke, Eksaarde, Sinaai)
Groot complex van vooral nitroÍiel elzenbos en
zuur eikenbos, waarin vrijwel altijd populieren
de boomlaag vormen. Verder zijn er ook een
aantal vochtige populierenaanplanten evenals
enkele naaldhoutpercelen.
Ook hier hebben talrijke weekendverblijven de
biologische waarden aangetast, vooral in de
Fondatiebossen. ln dit complex werden een
Dotterbloemhooiland en een Moerasspirea-
ruigte aangetroffen. Jammer genoeg werden in
het eerste een drietal plassen uitgegraven. ln
een klein deel stonden toch nog Dotterbloem,
Gele lis, Scherpe zegge, Puntmos, Liesgras,
Penningkruid, Watermunt, Tweerijige zegge,
Engelwortel, Wolfspoot en Smeerwortel. De
Moerasspirea-ruigte is door de aanwezigheid
van een dikke strooisellaag, aan het verruigen.

43. Hooilandcomplex te Zwaanaarde (Sinaai)
Het hooilandcomplex ten zuiden van de
Moervaart (a) bevat slechts nog enkele
elementen van de Dotterbloemhooilanden
waaronder Dotterbloem. De twee
hooilandpercelen ten noorden van de weg
Eksaarde-Sinaai (b) daarentegen, herbergen
een vrij mooie vegetatie met o.m. Dotterbloem,
Rietgras, Engelwortel, Scherpe zegge,
Waterbies, Lidrus, Riet en Tweeri.jige zegge.

44. Graslandcomplex Bormte (Eksaarde,
Lokeren)
Graas- en hooilandencomplex met
knotwilgenrijen. ln de hooilanden groeien
soorten als Pinksterbloem, Dotterbloem,
Holpijp, Rietgras, Penningkruid, Puntmos,
Scherpe zegge, Valeriaan, Smeerwortel,
Moerasmuur, Moeras-vergeet-me-nietje,
Vogelwikke, Veldzuring en zelfs Bosbies.

lc Durmevallei

45. Hooi- en weilandencomplex van Daknam
(Lokeren)
Dit groot complex aan weerszijden van de
bovenloop van de Durme, moet vroeger
prachtig geweest zijn (mond. med. E. Kuijken).
Nu zijn veel graslanden sterk gestoord en
werden ook hier enkele weekendverblijven
geplaatst. Toch getuigen soorten als Scherpe
zegge, Dotterbloem, Moerasspirea, Tweerijige
zegge, Holpijp, Poelruit, Gele lis en Waterviolier
nog van de vroegere rijkdom. Er zijn ook enkele
vochtige populierenaanplanten en nitroÍiele
elzenbossen.

46. Builaarsmeersen (Lokeren)
Alhoewel dit hooiweidencomplex vrijwel
helemaal omringd is door bebouwing, herbergt
het toch een aantal vrij mooie
DotteÍbloemhooilanden met o.a. Scherpe
zegge, Holpijp, Dotterbloem, Moerasspirea en
Tweerijige zegge. ln de andere graslanden die
soms sterk gestoord kunnen zijn, zijn steeds
elementen van de Dotterbloemhooilanden terug
te vinden. ln de vochtige populierenaanplant
werden eveneens dergelijke elementen
aangetroffen.

47. Het Molsbroek (Lokeren)
(naar KUIJKEN-QUlNrELlER, 1972, DE
BEULE, 1982 en DE MEIRSMAN & VAN DEN
BREMT, 1985)
Het huidige Molsbroek werd in 1963 gevormd
door het aanleggen van een gesloten dijk
omheen een laag gelegen gebied. Het werd als
overstromingsgebied gebruikt, waardoor men
de verzanding van de Durme en het
overstromingsgevaar hoopte tegen te gaan. ln
1965 echter verloor het reeds zrjn Íunctie als
spuikom doordat de bovenloop van de Durme
werd afgedamd, juist stroomafwaarts van het
Molsbroek. Sedertdien is het een
natuurreservaat geworden onder het beheer
van de v.z.w. Durme. Het huidige beheer
bestaat uit extensieve begrazing door
runderen, maaien en niets doen.
Door de ringdijk en de brede binnendijkse
randsloot is het gebied quasi volledig
geïsoleerd van het omringende wateÍsysteem.
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Rretland- en zeggevegetaties vormen het
hooÍdbestanddeel van het Molsbroek.
Ongeveer een vierde van de oppervlakte wordt
ingenomen door de associatie van Scherpe
zegge. Ook de eenvormige vegetatietypes met
Liesgras, Rietgras en Riet nemen een
aanzienliik deel van het reservaat in. Weinig
andere soorten kunnen zich in dergelijke
vegetatietypes vestigen. Sporadisch kan men
er Gele lis, Kattestaart en Kleine lisdodde
aantreffen. ln ondiepe plasjes tussen de
Scherpe zeggepollen is vaak een facies
aanwezig van Kikkerbeet. Mooie
verlandingsvegetaties vindt men vooral in de
randsloot: in het zuidoosten de associatie van
Kleine egelskop (een zeldzame soort voor
Vlaanderen) en Pijlkruid, elders de associatie
van Grote en Kleine lisdodde. Verspreid tussen
de lisdoddeplanten groeien ook Pijlkruid, Kleine
egelskop, Holpijp, Waterzuring, Grote
waterweegbree, Veenwortel, Zwanebloem,
Kikkerbeet en verschillende kroossoorten.
Deze kroossoorten kunnen op andere plaatsen
dikke paketten vormen met naast Veelwortelig
kroos en Klein kroos ook Wortelloos kroos, een
eerder zeldzame verschijning in onze streken.

AviÍauna:
Voor bepaalde vogelsoorten is het Molsbroek
een zeer aantrekkeli.ik gebied. ln de winter
pleisteren er grote aantallen eenden: Wilde
eend (het talrijkst), Slobeend, Pijlstaart,
Wintertaling, Smient, ïafeleend en Kuifeend.
De in het voor- en najaar droogvallende
slijkplaten lokken overwegend steltlopers zoals
Grutto, Kleine plevier, Watersnip, Oeverloper,
Groenpootruiter, Zwarte ruiter en Witgatje. De
rietvelden zijn geschikt als broedplaats voor
Rietgors, Rietzanger, Kleine karekiet,
Bosrietzanger en meer ongewone broedvogels
als Blauwborst en Waterral. Andere
interessante broedvogels van het Molsbroek
zijn Dodaars, Slobeend, Fuut en lJsvogel.

48. Bulbierbroek (Hamme)
- Het westelijk deel is een hooilandcomplex.
Enkel twee populierenaanplanten vormen een
onderbreking in deze vlakte. ln de hooilanden
komt Speenkruid massaal voor. De
aangetroÍÍen Dotterbloemplanten waren
allemaal niet bloeiende exemplaren. Op
verschillende plaatsen werd Moesdistel
aangetroffen.
- Het oostelijk gedeelte heeft een meer
gesloten uitzicht door het voorkomen van
verscheidene populierenaanplanten en
bomenrijen. Het is een complex van graas- en
hooiweiden. Deze laatste kunnen mooi
ontwikkeld zijn met o.a. Dotterbloem (frekwent),
Weidestreepzaad, Scherpe en Tweerijige
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zegge. ln de tamelijk recente
populierenaanplanten is de vroegere
hooilandvegetatie geèvolueerd naar een
Moerasspirea-ruigte. Hier komen hoger
opschietende kruiden voor als Moerasspirea,
Harig wilgeroosje, Gele lis, Poelruit, Liesgras,
Riet, Grote brandnetel en Moesdistel.
Dotterbloem kan er zich tot nu toe vrij goed
handhaven.

49. Polderbroek (Hamme)
Hooilandcomplex met vrij soortenrijke
Dotterbloemhooilanden (o.a. Holpijp,
Pijptorkruid, Dotterbloem, Tweerijige zegge,
Moeras-vergeet-me-nietje,...). Het oostelijk
gedeelte bevat slechts enkele elementen
hiervan.

50.'Pontrave'complex (Waasmunster)
Gedeeltelijk hooi- en weilandcomplex. ln de
greppels van de hooilanden werden
Dotterbloem, Pinksterbloem, Holpijp, Moeras-
vergeet-me-nietje en Koekoeksbloem
aangetroÍfen. Een ander deel werd
opgespoten. Het oppervlak hiervan is erg
ongelijk. Op de lagere delen heeÍt zich een
wilgenstruweel gevestigd. ln de plasjes zorgen
Grote lisdodde, Bietgras, Gele waterkers
(lokaal dominant) , Grote waterweegbree,
Zeegroene rus, Riet, Bitterzoet en wilg voor
verlanding. Het gekwaak van vele Groene
kikkers en ook het gezang van een Blauwborst
werden er waargenomen. Op het hogergelegen
deel hebben zich Brem- en braamstruiken
gevestigd tesamen met een vrij schrale
begroeiing van Biggekruid, St.-Janskruid,
Boerenwormkruid, Duizendblad, Veldbies en
Reukgras.

51. Hooilandcomplex ten noorden van de
zandwinningsputten (Waasmunster)
De meeste hooilanden bevatten slechts enkele
elementen van de Dotterbloemhooilanden,
vooral in de greppels. Er werd een mooi,
schraal hooilandje aangetroÍÍen met o.a.
Holpijp, Moerasspirea, Watermunt, Vogelwikke,
Moesdistel, Rietgras, Moeras-vergeet-me-
nietje, Lidrus, Gele lis, Speenkruid, Tweerijige
zegge (abundant), Pinksterbloem, Poelruit,
Smeerwortel, Veldzuring, Reukgras, Waterbies,
Dotterbloem, Scherpe zegge, Koekoeksbloem,
Engelwortel, ... . ln het aangrenzend perceel
ziln Tweerijige en Scherpe zegge codominant
maar ook Dotterbloem, Poelruit, Holpijp ...
komen er in voor.

52. HoÍ Ten Rijen (Waasmunster)
Grotendeels een zuur eikenbos. Op de lagere
delen ligt er een vochtige populierenaanplant .



53. De Durme (Hamme, Waasmunster)
De Durme tussen de E17 en de grens van het
kaartblad is verland met rietlanden en
wilgenstruwelen. Vooral belangrijk voor een
aantal vogelsoorten (o.a. rietvogels).

2. Bestemming en bedreiging

2.1. Bestemming

- Kalevallei: De opgespoten terreinen zijn
bestemd voor industrievestigingen terwijl
andere delen van deze vallei moeten dienen
als bufferzone tussen het industrie-gebied en
de woonzones. Een stuk van het nog
resterende weilandcomplex is voorzien als
woonuitbreidingsgebied.

- Moervaartvallei: volgens de gewestplannen is
de Moervaartvallei grotendeels aangeduid als
een landschappelijk waardevol gebied, langs
de Stekense vaart kreeg deze de aanduiding
als valleigebied. Een aantal delen zijn
opgetekend als natuurgebied, waarvan enkele
met wetenschappelijke waarde, andere delen
zijn bosgebieden. Het provinciaal domern
Puienbroek heeft een recreatieÍunctie gekregen
(het deel ten noorden van de Zuidlede:
verblijfsrecreatie, het deel ten zuiden ervan:
dagrecreatie) . Een flrnke oppervlakte ten
zuiden van Moerbeke kreeg de bestemming als
ontginningsgebied, met landbouw als
nabestemming.

- Durmevallei: voor het grootste deel
valleigebied of landschappelijk waardevol
gebied. Een aantal stukken zijn natuurgebied,
sommige met wetenschappelijke waarde. De
strook tussen de Durme en het zuidelijkst
gelegen industriegebied van Lokeren, moet als
bufferzone dienen. Het gebied ten oosten van
het Molsbroek is een ontginningsgebied met
industrie als nabestemming.

2.2. Overige beschermingen

Het Molsbroek te Lokeren (karakteristiek
gebied 47) is "een erkend natuurreservaat
beheerd door de vzw Durme en is beschermd
als landschap (VANHERCK & VAN DER
VEKEN, 1988, AROL, 1989). Het behoort,
tesamen met de stroomafwaartse delen van de
Durme, tot de E.G.-Vogelrichtlijngebieden (VAN
VESSEN & KUIJKEN, 1986, Besluit Vlaamse
Executieve 17.10.88).
Ook een gedeelte van de Daknamse meersen
(karakteristiek gebied 45) is in beheer bij de
vzw Natuurreservaten.

ln de Moervaart- en Ledevallei is de omgeving
van Peerdemeersgrach!Etbos beschermd als
landschap (AROL, 1989).

2.3. Bedreigingen

zie ook ll.C.2

- vochtige hooilanden: door een sterke
bemaling die een daling van de grondwatertaÍel
als gevolg heeft, is het gebruik van dergelijke
graslanden intensiever geworden. Het inzaaien
van hoogproductieve, soortenarme
zaadmengsels, het scheuren van graslanden,
het omschakelen van hooi- naar
weilandcultuur, sterke bemesting, ... zijn
oorzaken van verarming en verruiging van de
vegetaties.

- moerassen: verwaarlozing (achterwege
blijven van een aangepast beheer) en
eutroÍièring hebben verruiging tot gevolg.
Sommige worden als illegale stortplaatsen
gebruikt.

- grienden: verdwijnen door het uit gebruik
raken van de wijmencultuur. De inplant van
populieren is eveneens nadelig.

3. Voorstellen voor aanleg en beheer

zie ook ll.C.3

- vochtige hooilanden en -weiden: dienen van
iedere verdere aantasting gevrijwaard worden.
Met een aangepast beheer (eén- of
tweejaarlijkse maaibeurten, niet te vroeg in het
jaar, extensievere begrazing en geen of zeer
geringe bemesting) kunnen ze behouden
blijven en hersteld worden.

- moerassen: controleren en verbeteren van de
wateíkwaliteit, peilÍegeling, maaien van de
rietvegetaties in najaar of winter.

- grienden: het hakregime geleidelijk en
perceelsgewijze laten afnemen en verder laten
evolueren naar een doorgroeid hakhoutbos
ofwel het oude beheer van hakken en stekken
doorvoeren (zeer arbeidsintensie0.
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IV. SAMENVATTING

Het Nieuwland van Oost-Vlaanderen.
De Polderstreek van Oost-Vlaanderen is een
uitgesproken landbouwgebied. Het is een
cultuurlandschap met een eigen karakter,
bepaald door de speciÍieke ontstaanswijze en
exploitatie. Het landschap wordt gevormd door
een vrijwel boomloze vlakte. De
landbouwpercelen zi.jn groot. Akkerbouw wordt
het meest toegepast terwijl weilanden vooral
voorkomen in de lagergelegen delen rond de
kreken. Deze kreken zijn typisch voor dit
Nieuwland; ze zijn overblijfsels van het
vroegere uitgebreide krekenstelsel. Andere
karakteristieke landschapselementen zijn de
dijken; deze herinneren aan de
inpolderingsgeschiedenis. Het voortbestaan
van de natuurlijke elementen wordt vooral
bedreigd door de intensieve landbouw en de
grote recreatiedruk.

De Zandstreek.
Meest kenmerkend voor de Zandstreek is het
van nature voedselarme karakter van het
substraat. ln de vroege middeleeuwen
beheersten heiden en schrale bossen dit
landschap; later werden ze grotendeels
vervangen door een kleinschalige
cultuurlandschap dat heeft standgehouden tot
de invoering van de kunstmest en de
mechanisatie in de landbouw. Meest
karakteristiek en hoogst gewaardeerd voor dit
gebied is derhalve de nu zeldzaam geworden
schrale component, die terug te vinden is in
eiken-berkenbossen, heiderelicten en schrale
graslanden. Belangri.ik zijn ook de intact
gebleven restanten van het oude, kleinschalige
cultuurlandschap met zijn kasteelparken,
bomenrijen (hier vooral populieren)en slootjes.
De kleinschaligheid van dit landschap wordt
bedreigd door de schaalvergroting in de
moderne agrarische bedrijfsvoering, het
voedselarme karakter door de sterke
bemesting.

Het Land van Waas
Deze streek kan men vrij goed vergelijken met
de Zandstreek (zie hierboven) maar toch zijn er
enkele verschillen. Typisch voor het Waasland
zijn de 'bolle' akkers; het bolle karakter is
echter pas echt uitgesproken in het
aangrenzende deel van het Waasland
(kaartblad I5). Deze akkertopograÍie is
ontstaan door een speciÍieke exploitatiewijze.

De alluviale gebieden
Hiertoe behoren de valleigebieden van de Kale,
de Moervaart en de Durme. Dit zi.in van nature
vlakke, voedselrijke en vooral ook waterrijke
gebieden. Hun typische kwaliteit ontlenen ze
vooral aan het voorkomen van karakteristieke,
vochtafhankelijke gemeenschappen: licht
bemeste, vochtige graslanden, rietlanden,
waterplantenvegetaties en alluviaal bos. De
Moervaartvallei is, in tegenstelling tot de
andere valleien, breed. Het overgrote deel
wordt ingenomen door akkers- Opvallend is de
zuidelijke bosgordel met zuur eikenbos op de
drogere delen en essen-olmenbos en nikofiel
elzenbos op de vochtiger plaatsen, zeer dikwijls
met populiereninplant. Populier is trouwens de
meest aangeplante boomsoort in deze vallei.
De Kalevallei is grotendeels ingenomen door
industrieën. De belangrijkste bedreigingen,
maar zeker niet de enige, zijn de
waterpeilverlaging door intensievere landbouw,
watervervuiling en ophoging.
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V. ALFABETISCHE SOORTENLIJST VAN
DE VERMELDE FLORA

Mossen - Bryophyta

Nomenclatuur volgens LANDWEHR, 1 984

Haakveenmos
Puntmos
Ruig haarmos

Varenplanten - Pteridophyta

Nomenclatuur volgens DE LANGE et al., 1983

Addertong
Adelaarsvaren
Brede stekelvaren
Holpijp
Lidrus
Mannetiesvaren
Moerasvaren
Smalle stekelvaren
WijÍjesvaren

Zaadplanten - Spermatophyta

Nomenclatuur volgens DE LANGE et al., 1983

Aalbes
Aardaker
Aarvederkruid
Agrimonie
Akkerdistel
Amerikaanse eik
Amerikaanse vogelkers

Sphagnum squarrosum
Calliergonella cuspidata
Polytrichum piliÍerum

Ophioglossum vulgatum
Pteridium aquilinum
Dryopteris dilatata
Equisetum fluviatile
Equisetum palustre
Dryoptheris Íilix-mas
Thelypteris palustris
Dryopteris carthusiana
Athyrium Íilix-Íemina

Ribes rubrum
Lathyrus tuberosus
Myriophyllum spicatum
Agrimonia eupatoria
Cirsium arvense
Quercus rubra
Prunus serotina

Fagus sylvatica
Juncus conglomeratus
Hypochoeris radicata
Solanum dulcamara
Carex vesicaria
Scutellaria galericulata
Carex hostiana
Deschampsia Ílexuosa
Tanacetum vulgare
Calamintha clinopodium
Anemone nemorosa
Scirpus sylvaticus
Brachypodium sylvaticum
Rubus sp.
Epipactis helleborine
Sarothamnus scoparius
Corynephorus canescens

Maianthemum biÍolium
Rubus caesius

Beuk
Biezeknoppen
Biggekruid
Bitterzoet
Blaaszegge
Blauw glidkruid
Blonde zegge
Bochtige smele
Boerenwormkruid
Borstelkrans
Bosanemoon
Bosbies
Boskortsteel
Braam
Breedbladige wespenorchis
Brem
Buntgras

Dalkruid
Dauwbraam
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Den
Donderkruid
Dotterbloem
Duinriet
Duizendblad

Eenjarige hardbloem
Eenstijlige meidoorn
Egelboterbloem
Elzenzegge
Engels raaigras
Engelwortel

Fijnspar
Fijn zwenkgras
Fioringras
Frans raaigras

Galigaan
Gedoornd hoornblad
Gekleurd Íonteinkruid
Geknikte vossestaart
Gekroesd Íonteinkruid
Gelderse roos
Gele lis
Gele morgenster
Gele waterkers
Gevlekte orchis
Gewone es
Gewone esdoorn
Gewone iep
Gewone salomonszegel
Gewone zegge
Gewoon struisgras
Glad parelzaad
Glad walstro
Grasklokje
Grauwe els
Greppelrus
Groot moerasscherm
Grote brandnetel
Grote lisdodde
Grote ratelaar
Grote waterweegbree
Grove den

Pinus sp.
lnula conyza
Caltha palustris
Calamagrostis epigejos
Achillea millefolium

Scleranthus annuus
Crataegus monogyna
Ranunculus Ílammula
Carex elongata
Lolium perenne
Angelica sylvestris

Picea abies
Festuca tenuifolia
Agrostis stoloniÍera
Arrhenatherum elatius

Cladium mariscus
Ceratophyllum demersum
Potamogeton coloratus
Alopecurus geniculatus
Potamogeton crispus
Viburnum opulus
lris pseudacorus
Tragopogon pratensis
Rorippa amphibia
Dactylorhiza maculata
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Ulmus minor
Polygonatum multiÍlorum
Carex nigra
Agrostis capillaris
Lithospermum officinale
Galium mollugo
Campanula rotundiÍolia
Alnus incana
Juncus bufonius
Apium nodiÍlorum
Urtica dioica
Typha latifolia
Rhinanthus angustiÍolius
Alisma plantago-aquatica
Pinus sylvestris

Carpinus betulus
Calystegia sepium
Epilobium hirsutum
Corylus avellana
Carex ovalis
Pulicaria dysenterica
Althaea officinalis
Torilis japonica
Bryonia dioica
Spergula morisonii
Calamagrostis canescens
Rosa canina
Viola canina
Humulus lupulus

Haagbeuk
Haagwinde
Harig wilgeroosje
Hazelaar
Hazezegge
Heelblaadjes
Heemst
Heggedoornzaad
Heggerank
Heidespurrie
Hennegras
Hondsroos
Hondsviooltje
Hop
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Kale jonker
Kamgras
Kattestaart
Keverorchis
Kikkerbeet
Kleefkruid
Kleine egelskop
Kleine lisdodde
Kleine wateMeegbree
Klein hoefblad
Klein kroos
Klein streepzaad
Kleverige reigersbek
Klimop
Knoopkruid
Knopig helmkruid
Koekoeksbloem
Kraailook
Krabbescheer
Kruipende boterbloem
Kruipganzerik
Krulzuring

Lelietje-der-dalen
Leverkruid
Liesgras
Lijsterbes
Lork

Maagdenpalm
Maarts viooltje
Mannagras
Mannetjesereprijs
Melkeppe
Moerasmuur
Moerasrolklaver
Moerasspirea
Moeras-vergeet-me-nietje
Moeraswalstro
Moeraswederik
Moeraswespenorchis
Moeraszegge
Moeraszoutgras
Moesdistel
Muizenoor

Oeverzegge

Pastinaak
Penningkruid
Pijlkruid
Pijpeskootje
Pijptorkruid
Pilzegge
Pinksterbloem
Pitrus
Pluimzegge
Poelruit
Populier

Cirsium palustre
Cynosurus cristatus
Lythrum salicaria
Listera ovata
Hydrocharis morsus-ranae
Galium aparine
Sparganium emersum
Typha angustifolia
Baldellia ranunculoides
Tussilago ÍarÍara
Lemna minor
Crepis capillaris
Erodium glutinosum
Hedera helix
Centaurea jacea
Scrophularia nodosa
Lychnis flos-cuculi
Allium vineale
Stratiotes aloïdes
Ranunculus repens
Potentilla anglica
Rumex crispus

Convallaria majalis
Eupatorium cannabinum
Glyceria maxima
Sorbus aucuparia
Larix decidua

Vinca minor
Viola odorata
Glyceria fluitans
Veronica officinalis
Peucedanum palustre
Stellaria uliginosa
Lotus uliginosus
Filipendula ulmaria
Myosotis scorpioides
Galium palustre
Lysimachia thyrsiflora
Epipactis palustris
Carex acutiformis
Triglochin palustris
Cirsium oleraceum
Hieracium pilosella

Carex riparia

Pastinaca sativa
Lysimachia nummularia
Sagittaria sagittifolia
Milinia caerulea
Oenanthe Íistulosa
Carex pilulifera
Cardamine pratensis
Juncus effusus
Carex paniculata
Thalictrum Ílavum
Populus x canadensis
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Rankende helmbloem
Ratelpopulier
Reukgras
Riet
Rietgras
Rietorchis
Ridderzuring
Ruige zegge
Ruw beemdgras
Ruwe berk
Ruwe bies
Ruwe smele

Schapezuring
SchedeÍonteinkruid
Schermhavikskruid
Scherpe zegge
Slanke sleutelbloem
Sleedoorn
Smeerwortel
Spaanse ruiter
Speenkruid
Spiesbladmelde
Sporkehout
Sterzegge
Stijve zegge
St.-Janskruid
Stompsporig bosviooltje
Struikheide

Corydalis claviculata
Populus tremula
Anthoxanthum odoratum
Phragmites australis
Phalaris arundinacea
Dactylorhiza praetermissa
Rumex obtusifolius
Carex hirta
Poa trivialis
Betula pendula
Scirpus tabernaemontani
Deschampsia cespitosa

Salix x multinervis
Rumex acetosella
Potamogeton pectinatus
Hieracium umbellatum
Carex acuta
Primula elatior
Prunus spinosa
Symphytum racemosus
Cirsium dissectum
Ranunculus ficaria
Atriplex prostrata
Frangula alnus
Carex echinata
Carex elata
Hypericum perÍoratum
Viola riviniana
Calluna vulgaris

Castanea sativa
Anagallis tenella
Phleum pratense
Potentilla erecta
Carex disticha

Valeriana repens
Carex pseudocyperus
Carex cuprina
Teucrium scorodonia
Spirodela polyrhiza
Polygonum amphibium
Luzula campestris
Lathyrus pratensis
Juncus acutiflorus
Rumex acetosa
Sambucus nigra
Prunus padus
Ornithopus perpusillus
Vicia cracca

Eleocharis palustris
Mentha aquatica
Myosoton aquaticum
Hydrocotyle vulgaris
Hottonia palustris
Rumex hydrolapathum
Lysimachia vulgaris

Tamme kastanje
Teer guichelheil
Timoteegras
ïormentil
Tweerijige zegge

Valeriaan
Valse ciperzegge
Valse voszegge
Valse salie
Veelwortelig kroos
Veenwortel
Veldbies
Veldlathyrus
Veldrus
Veldzuring
Vlier
Vogelkers
Vogelpootje
Vogelwikke

Waterbies
Watermunt
Watermuur
Waternavel
Waterviolier
Waterzuring
Wederik
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Wegdistel
Weidestreepzaad
Wijdarige zegge
Wilde bertram
Wilde kaardebol
Wilde kamperfoelie
Wilde marjolein
Wilde peen
Wilg
Witbol
Witte klaver
Wolfspoot
Wortelloos kroos

Zachte berk
Zandblauwtje
Zandstruisgras
Zandzegge
Zannichellia
Zeebies
Zeegroene rus
Zeekraal
Zilte schijnspurrie
Zilverschoon
Zomereik
Zomprus
Zulte
Zwanebloem
Zwarte els

Onopordum acanthium
Crepis biennis
Carex remota
Achillea ptarmica
Dipsacus sylvestris
Lonicera periclymenum
Origanum vulgare
Daucus carota
Salix sp.
Holcus lanatus
TriÍolium repens
Lycopus europaeus
WolfÍia arhiza

Betula pubescens
Jasione montana
Agrostis vinealis
Carex arenaria
Zannichellia palustris
Scirpus maritimus
Juncus inflexus
Salicornia ramosissima
Spergularra salina
Potentilla anserina
Ouercus robur
Juncus articulatus
Aster tripolium
Butomus umbellatus
Alnus glutinosa
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VI. ALFABETHISCH E SOORTEN LIJST
VAN DE VERMELDE FAUNA

Amfibieën- Amphibia

Nomenclatuur volgens IJSSELING & SCHEYGROND, ,l977

Bruine kikker
Gewone pad
Groene kikker
Kleine watersalamander

Vogels - Aves

Nomenclatuur volgens BECUWE & OREEL, 1981

Bergeend
Blauwborst
Blauwe reiger
Bosrietzanger
Bruine kiekendieÍ
Buizerd

Dodaars

Fluiter
Fuut

Goudvink
Grauwe vliegenvanger
Groene specht
Groenpootruiter
Grutto

lJsvogel

Kleine karekiet
Kleine plevier
Kleine zwaan
Kluut
Koekoek
KuiÍeend
Kuifmees

Meerkoet

Oeverloper

Pijlstaart

Ransuil
Rietgans
Rietgors
Rietzanger
Rotgans

Flana temporaria
Bufo bufo
Rana esculenta
ïriturus vulgaris

Tadorna tadorna
Luscinia svecica
Ardea cinerea
Acrocephalis palustris
Circus aeruginosus
Buteo buteo

Tachybaptus ruficollis

Phylloscopus sibilatrix
Podiceps cristatus

Pyrrhula pyrrhula
Muscicapa striata
Picus viridis
Tringa nebularia
Limosa limosa

AIcedo atthis

Acrocephalus scirpaceus
Charadrius dubius
Cygnus columbianus
Recurvirostra avosetta
Cuculus canorus
Aythya Íuligula
Parus cristatus

Fulica atra

Actitis hypoleucos

Anas acuta

Slobeend Anas clypeata
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Asio otus
Anser fabalis
Emberiza schoeniclus
Acrocephalus schoenobaenus
Branta bernicla



Smient
Staartmees
Steenuil
Sperwer

TaÍeleend
Tureluur

Visdiefje
Vuurgoudhaantje

Waterhoen
Waterral
Watersnip
Wespendief
Wielewaal
Wilde eend
Wintertaling
Witgatje

Zomertaling
Zwarte ruiter

Anas penelope
Aegithalos caudatus
Athene noctua
Accipiter nisus

Aythya Íerina
Tringa totanus

Sterna hirundo
Regulus ignicapillus

Gallinula chloropus
Rallus aquaticus
Gallinago gallinago
Pernis apivorus
Oriolus oriolus
Anas plathyrhynchos
Anas crecca
Tringa ochropus

Anas querquedula
Tringa erythropus
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De zuidelijke Ílank van de wase cuestaheuvel is
duidelijk te herkennen. De Ílank ligt juist ten
noorden van de noordelijke dalwand van de
Durmevallei. De westelijke grens is echter
vaag, vooral in het noorden. Ze is dus vrij
arbitrair.
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