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NOPgebied B219: Stort De Nayer  
 
Gebiedsinformatie 
 
Ligging: Buitendijks stort 
- Lambert: X150233; Y196702 
- 7.3-7.8 km aslengte langs de Rupel,  
- 47.5-48 km aslengte vanaf de Belgisch/NL grens 
Oppervlakte: 5,021 ha 
Omtrek: 1404m 
Periode van ophoging: ongekend, nog na verder uit te zoeken 
Aard en afkomst van gestorte materie: navragen bij OVAM? 
 
Hoogteligging: 6-7m TAW 

 
Figuur 1: Hoogteligging van het buitendijks gebied stort Denayer. 
 
Getijgegevens: 
Tabel 1 getijgegevens van de tijmeter te Boom. 
Jaar GHHW GHW GLW GLLW 

1992 6,35 5,46 0,17 -0,4 
1993 6,41 5,45 0,16 -0,4 
1994 6,18 5,42 0,26 -0,28 
1995 6,43 5,49 0,25 -0,27 
1996 6,12 5,35 0,11 -0,4 
1997 6,17 5,44 0,12 -0,45 
1998 6,4 5,58 0,23 -0,32 
1999 6,33 5,55 0,21 -0,38 
2000 6,35 5,58 0,18 -0,36 
2001 6,32 5,61 0,23 -0,33 
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2002 6,37 5,6 0,18 -0,4 
Gemiddelde(92-02) 6,31 5,50 0,19 -0,36 
Oever: rechte damplanken in het westelijk deel, geleidelijker overgang naar slik in het 
oostelijk deel (zie figuur 2). 
 

 
Figuur 2: vegetatie en landgebruik stort Denayer, toestand April 2004. 
 
Hydrology:  NOG (Natuurlijk overstromingsgebied) 
BWK:  

- HrB, verruigd grasland met bomen: 4 ha  
- Mr-,  slecht ontwikkeld rietland: 1 ha 

Bestemming: Milieubelastende industrie 
Huidig gebruik: braakliggend, hondenwedstrijden of training (?) 
Eigenaar : Vlaams gewest? Nagaan in het kadaster 
Beheer: ? Polders ? W&Z? 
 
Voorgestelde inrichting  in het meest wenselijke alternatief van het Sigmaplan:  
herstel van een slik en schorgebied door afgraving. Gezien de schaarse oppervlakte aan 
intergetijdengebied van langs de Rupel kan deze maatregel wezenlijk bijdragen aan 
verschillende aspecten van het estuarien functioneren en het invullen van de 
instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Sleutelfactoren bij ontpolderingen  
− De initiële hoogteligging in de getijdencurve is de belangrijkste sleutelfactor voor de 

evolutiepatronen bij ontpolderingen. Deze term, in het Engels weergegeven als 'intertidal 
elevation' bepaalt het overstromingsregime en daarmee de processen erosie, accretie, 
vorming van het krekenstelsel en de vorming van de bodem. De evolutie van deze 
processen bepaalt het habitattype dat zal ontstaan en de kansen voor vestiging van biota. 
Wanneer een gebied niet laag genoeg afgegraven wordt is de overstromingsfrequentie te 
gering en zal er weinig dynamiek optreden. Indien een gebied daarentegen te laag 
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afgegraven wordt worden het vloedvolume en de erosieve krachten van het water 
mogelijks te groot. In dit geval wordt accretie bemoeilijkt en kan er zelfs erosie optreden. 

− De vormindex van het gebied bepaalt de verspreiding van het sediment in het gebied 
− Interne golfenergie: te hoge interne golfenergie verhindert sedimentatie door voortdurende 

resuspensie van het aangevoerde sediment 
− Helling: een rivierwaartse helling bevordert de afwatering van het gebied tussen twee 

overstromingen en draagt bij tot een goede droog-nat cyclus 
− Sedimentbelasting van het estuarium: voldoende sediment toevoer is een essentiële 

voorwaarde voor sedimentatie 
− Bodemeigenschappen: Het hoge organisch gehalte van schorren en slikken vormt een 

belangrijke basis van het voedselweb. Tijdens een periode van inpoldering kan zuurstof de 
bodem indringen en oxideert het organisch materiaal. In ontpolderingen is een te laag 
organisch stofgehalte dan ook vaak een belangrijke factor in het achterblijven van de 
ecologische functionaliteit t.o.v. natuurlijke gebieden. De effecten op het voedselweb zijn 
niet eenduidig maar achterblijven in microbiële activiteit, dichtheid en 
soortensamenstelling van benthische en pelagische fauna, vogeldichtheid en 
soortensamenstelling worden frequent genoemd.  

 
Sleutelprocessen bij ontpolderingen 
− De erosie-accretie processen spelen een fundamentele rol in de vorming van het 

intergetijdengebied. Accretie zorgt voor ophoging van het gebied, zodat effecten als 
zeespiegelrijzing kunnen opgevangen worden. Tevens zorgt accretie van veelal organisch-
rijk sediment voor een natuurlijke aanrijking van de bodem, wat een belangrijke basis is 
voor de hoge productie en de opbouw van het voedselweb. Ook voor de ontwikkeling van 
het krekenstelsel is accretie belangrijk.  

− Kreken ontstaan doordat het gebied naast de kleine meanderende geultjes op het slik 
ophogen door slibaanvoer. De nog embryonale kreken draineren het gebied en worden 
door de ebstroom uitgeruimd. Deze processen zorgen ervoor dat de meanderende geultjes 
zich tot kreken ontwikkelen. Het krekenstelsel verzorgt drie belangrijke processen: 
aanvoer (water, sedimenten en nutriënten), verspreiding of dispersie (energie, water, 
sedimenten en nutriënten) en afvoer (water en productie). De kreken bieden ook habitat 
aan residente en migrerende vissen en crustacea en zijn foerageergebied voor vogels. In 
een natuurlijk krekenstelsel wordt in deze functies optimaal voorzien. De belangrijkste 
kenmerken zijn een hiërarchische structuur, een redelijk hoge densiteit, kreekwanden met 
een flauwe helling en subtidale stukken in de kreken van hogere orde. 

 
Samenvattend kan gesteld worden dat de grootste kans op herstel van functionaliteit in een 
ontpoldering wordt verkregen wanneer de resulterende variabelen erosie-accretie, 
bodemchemie, organisch stofgehalte en krekenstelsel zich vergelijkbaar met natuurlijke 
gebieden kunnen ontwikkelen. De beste uitgangshoogte voor een ontpoldering is afhankelijk 
van de sedimentbeschikbaarheid, de gewenste eindsituatie en de tijd die aan de vorming van 
het gebied gegund wordt. Modelberekeningen kunnen hierbij van dienst zijn. Indien naar 
schorvorming gestreefd wordt wordt te starten van een uitgangshoogte met een verwachte 
overstromingsfrequentie van 65 à 75%. De volgende processen zijn dan te verwachten: 
• Accretie, mits voldoende aanvoer van estuarien sediment. 
• Erosie die kreekvorming stimuleert (een zeewaarts gerichte helling is hiervoor ook van 

belang). 
• Snelle aanpassing van bodemparameters als saliniteit en pH. 
• Opbouw van organisch materiaal door accretie. 
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• Goede kolonisatiekansen voor benthische en pelagische fauna. 
• Natuurlijke successie van vegetatie, aangezien op GHW pionierssoorten zich kunnen 

vestigen. 

Aanbevelingen voor het stort Denayer: 

 

Figuur 3: relatieve overstromingsfrequentie in Boom 

− Initiële hoogteligging: Uit figuur 3 kan afgeleid worden dat een uitgangshoogte van 
ongeveer 5,4m TAW overeenstemt met de gewenste overstromingsfrequentie. Indien het 
niveau van het oorspronkelijke schor duidelijk herkenbaar terug te vinden is in de 
bodemstructuur is het uiteraard aan te raden alle aangevoerde ophoginsspecie te 
verwijderen en af te graven tot op het oorspronkelijke schorniveau 

− Vormindex: (maximale lengte/gemiddelde breedte) het gebied heeft een goede index voor 
een goede verspreiding van het sediment naar alle gedeelten.  

− Interne golfenergie: gezien de beperkte oppervlakte van het gebied zal de interne 
golfenergie niet groot genoeg zijn om sedimentatie in het gebied te verhinderen. 

− Helling: Door af te graven met een flauwe helling vanaf de hoogte van het voorliggend 
slik tot ongeveer 5,4 m TAW zullen de ontwatering bij elk laag tij en de nat-droog cycli 
optimaal zijn.  

− Sedimentbelasting van het estuarium: Uit de evolutie van de hoogteligging van de 
schorren in relatie tot de stijgende HW standen in de Zeeschelde blijkt dat de 
sedimentbeschikbaarheid in het Schelde estuarium voldoende groot is om sedimentatie toe 
te laten.  

− Bodemeigenschappen: met de voorgestelde uitgangshoogte zal zich door sedimentatie een 
aangerijkte bodem kunnen ontwikkelen met een voldoende hoog organisch stof gehalte 
voor het zich te ontwikkelen voedselweb. 

Conclusies:  Indien het gebied afgegraven wordt met een rivierwaartse helling tussen het 
niveau van het voorliggend slik en 5,4m TAW zal er vermoedelijk een goede uitgangssituatie 
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zijn voor de belangrijkste schorvormingsprocessen, sedimentatie, de vorming van een 
functioneel krekenpatroon, organische aanrijking van de bodem en de kolonisatie door fauna 
en flora. Deze voorgestelde uitgangshoogte moet afgewogen worden tegenover de lokale 
sedimentbelasting van het overstromingswater. 


