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Inleiding 
 
Sinds enkele jaren wordt door W&Z een access-database bijgehouden met informatie over 
de NTMB-projecten langs de verschillende waterlopen beheerd door W&Z. W&Z wenst deze 
database in de toekomst verder bij te houden en te ontwikkelen. Om een optimalisatie van 
de gegevens te bekomen werd een vergadering met het INBO belegd op 13 maart 2006. Bij 
de vergadering werd afgesproken dat het Waterteam van het INBO de database, voor de 
bestudeerde waterlopen, controleert en eventueel aanvult. 
 
In een eerste fase worden de data van de bestudeerde waterlopen gecontroleerd. Enkele 
vraagstellingen zijn: 
� zijn de records in de database duidelijk? 
� zijn er records die verschillende types oever omvatten en die dus best in de databank 

ontdubbeld worden? 
� zijn er ontbrekende NTMB-projecten? 
 
In een volgende fase (tegen uiterlijk 26 april 2006) wordt de database aangevuld en worden 
de records van de database aangeduid op kaart. 
 
 
Controle database 
 
Toeristische Leie 
 
• Ok 
 
Gouden Leie 
 
• ID32: zijn dit de locaties van het Oeverzwaluwproject? (was verdeeld over 5 locaties) 
• ID31: deze vooroever is veel langer dan 548 m? 
• Naar ik vernomen heb van Jean-Pierre Labarque, is W&Z Kortrijk momenteel bezig met 

een actuele inventarisatie, in kaart brengen en het invoeren in de databank van de 
Leieoevers. Deze informatie zal waarschijnlijk gedetailleerder en meer up to date zijn dan 
ik kan aanleveren, vermits er de laatste jaren verspreid langs de Leie nogal wat 
oeverdelen hersteld werden. 

 
IJzer 
• ID-nrs 73, 74, 77, 79, 80, 81, 84; enkele palenrij tussen Nieuwpoort en Diksmuide: er 

wordt een klein verschil vastgesteld van 100 m tussen database Afdeling Bovenschelde 
(totaal 2211 m, 7 zones) en INBO (2104 m, 9 zones); aangezien een kaart ontbreekt kon 
niet worden vastgesteld om welk stuk het gaat, verder uit te zoeken.  

• ID-nrs 71, 75, 76, 78, 82, 83; houten damwand tussen Nieuwpoort en Diksmuide: er 
wordt een groot verschil vastgesteld van 2046 m tussen database Afdeling Bovenschelde 
(totaal 1674 m, 6 zones) en INBO (3720 m, 20 zones); aangezien een kaart ontbreekt 
kon niet worden vastgesteld om welk stukken het gaat, verder uit te zoeken.  

• Ook werd er achter de houtendamwand niet altijd (vooral projecten vanaf 2001/2002) een 
plasberm gecreëerd omdat er in de vele gevallen grond werd aangebracht tot tegen de 
damwand. 

• ID-nr 61: onbekend bij INBO (misschien tussen spaarbekken en Ganzenpoot ?) 
• ID-nr 52 : Schore (Schoorbakke): 2 paaiplaatsen : wordt niet uitgevoerd? 
• ID-nr 72 : vooroever Blankaartbekken : 725 m ipv 500 m 
• ID-nr 100; paaiplaats: nestplaats voor IJsvogel ipv Oeverzwaluw 
 



 

• Aanvullingen:  
─ dubbele palenrijen (gestut door schanskorven) tussen Nieuwpoort en Diksmuide: 

totale lengte 646 m, 3 zones waarvan 2 thv project Mannekensvere (214 m) 
─ houten damwand tussen Fintele en Elzendamme (thv fietspad) (1210 m) 
─ doorgroeitegels (mutategels) tussen Nieuwpoort en Diksmuide, 2 types [een type 

met een platte onder water tegel (1850, 5 zones) en één zonder (1155 m, 9 zones) 
─ vooroevers tussen Stavele en Roesbrugge (enkele palenrij op 1 tot 1,5 m van de 

oever geplaatst, 1538 m, 5 zones) (deels ook met betonpalen onder water (206 m, 3 
zones) en doorgroeitegels, 1 zone 150 m) 

─ paaiplaats Stuivekenskerke (uitvoering VLM), paaiplaats Elzendamme (uitvoering 
VLM + visserijcommissie) 

  
Dender 
• ID-nr 34: ok 
 
Bovenschelde 
• ID-nr 33: niet uitgevoerd wegens negatief advies gemeente ? 
 
Durme 
• ID-nr 127: ok 
 
Kanaal Gent-Brugge 
• ID-nr: 22: ok 
• Aanvullingen 

─ LO net stroomafwaarts Beernembrug: stortstenen met gevlochten wilgentenen 
─ RO tussen Moerbrugge- en Steenbruggebrug: stortstenen 

 
Leopoldkanaal  
• ID-nr 90: gepland  
 
Moervaart 
• ID-nr 44: is reeds gerealiseerd 
• ID-nr 43: is reeds gerealiseerd; 100 m stroomafwaarts de Zuidlede bestaat uit kokosrollen 

die rechtstreeks aan de schanskorven zijn gehecht zonder andere verdedigende 
constructie. Elders bestaat de constructie uit perkoenpalen en wiepen met al dan niet met 
voorbeplante kokosrollen  

• ID-nr 41: de constructies bestaan uit perkoenpalen en wiepen met al dan niet met 
voorbeplante kokosrollen  

• ID-nr 42: ok 
• ID-nr 64: de oeverconstructie bestaat zowel uit perkoenpalen en wiepen met al dan niet 

voorbeplante kokosrollen als uit kokosrollen die rechtstreeks op de schanskorven 
bevestigd zijn.  

• ID-nr 5: ok 
• ID-nr 45: reeds uitgevoerd 
• Aanvullingen 

─ opwaarts Overledebrug op LO (300 m): kokosrollen rechtstreeks geplaatst op 
schanskorven 

 
 
 


