
 1

NOTA VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK INBO.A.2006.29 

 

 

 
 

 
 
 

Natuurvriendelijke oevers langs de Moervaart 
Vergelijkende studie van beschadigde en niet 

beschadigde wiepenconstructies 
 

Nummer:  INBO.A.2006.29 
Datum:   27 april 2006 
Auteurs:   Sophie Vermeersch & Kris Decleer 
Geadresseerden: Nathalie Devaere 
   Vera De Vlieger 

Waterwegen en Zeekanaal NV 
Afdeling Bovenschelde 
Nederkouter 28 9000 Gent 

Aantal pagina’s: 42



 2

Inhoudsopgave 
 
1. Aanleiding voor dit onderzoek ............................................................................................ 3 
2. Algemene systeemkenmerken en functies van oeverzones: een synthese........................... 4 

2.1. Definitie van oeverzones ............................................................................................ 4 
2.2 Ecologische en geomorfologische processen en relaties ............................................ 4 
2.3 Overzicht van de belangrijkste functies van oevervegetaties ..................................... 6 
2.4 Probleemstelling voor de Moervaart .......................................................................... 6 
2.5 Oeverzones langs de Moervaart: naar een streefbeeld voor de toekomst .................. 9 

2.5.1 Algemene kenmerken ........................................................................................... 9 
2.5.2 Actuele ecologische waarde .................................................................................. 9 

2.5.2.1 Inleiding .................................................................................................... 9 
2.5.2.2 Flora ........................................................................................................ 10 
2.5.2.3 Fauna ....................................................................................................... 10 

2.5.3 Een ecologisch referentiebeeld voor de oevers van de Moervaart ...................... 10 
2.5.3.1 Ondergedoken en drijvende waterplanten ............................................... 10 
2.5.3.2 Moerasplanten ......................................................................................... 11 
2.5.3.3 Pioniers .................................................................................................... 11 
2.5.3.4 Ruigtekruiden .......................................................................................... 11 
2.5.3.5 Hooiland en bloemrijk gras- en rietland .................................................. 11 
2.5.3.6 Struwelen ................................................................................................. 11 
2.5.3.7 Moerasbos ............................................................................................... 11 
2.5.3.8 Bomengroepen en bomenrijen ................................................................ 12 

2.5.3 Streefbeeld en vertaling naar specifieke inrichtings- en beheersmaatregelen .... 12 
2.5.4.1 Algemeen streefbeeld .............................................................................. 12 
2.5.4.2 Algemene maatregelen ............................................................................ 13 
2.5.4.3 Specifieke maatregelen ........................................................................... 14 

3 Materiaal en Methoden ...................................................................................................... 17 
3.1 Gegevensverzameling m.b.t. vegetatieontwikkeling ................................................ 17 
3.2 Verwerking van de gegevens ................................................................................... 19 

4 Resultaten .......................................................................................................................... 21 
4.1 Inventarisatie van de vegetatieontwikkeling achter de wiepenconstructies ............. 21 
4.2 Statistische analysen ................................................................................................. 27 
4.3 Potentieel te vervangen trajecten .............................................................................. 29 

5 Oeverbescherming en oevervegetatie : een beknopt literatuuronderzoek ......................... 32 
6 Enkele aanbevelingen voor de Moervaart ......................................................................... 37 
Referenties ................................................................................................................................ 39 



 3

1. Aanleiding voor dit onderzoek 
 
De laatste jaren heeft W&Z bijzondere inspanningen geleverd om de natuurfunctie van de 
oever bij infrastructuurwerken op te waarderen, door het creëren van geschikte voorwaarden 
om de natuur spontaan te laten ontwikkelen. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar 
natuurlijke oevers, maar op plaatsen waar er gevaar dreigt voor overstroming van woningen 
of industrie, worden de oevers zoveel mogelijk op milieu- en natuurvriendelijke wijze 
hersteld.  
Langsheen de Moervaart werden verschillende typen natuurvriendelijke oeververdedigingen 
aangewend, met als doel: 
- voorkomen dat oevererosieprocessen een toename in de totale sedimentlast veroorzaken, 

wat stroomafwaarts onvermijdelijk cumulatieve effecten zal veroorzaken; 
- beschermen van diepgewortelde oevervegetatie, wiens functie erin bestaat om de oevers te 

stabiliseren en luwe zones te creëren; 
- het behoud van optimale diepte/breedte verhoudingen van de rivier voor de ontwikkeling 

van volwaardige habitateigenschappen voor vissen (AWZ 2002). 
 
De natuurvriendelijke oeververdedigingen bestaan uit plasbermen afgeboord door palen- en 
wiepen. Op sommige secties werden dergelijke constructies gecombineerd met de aanleg van 
kokosrollen. 
Door W&Z, Afd. Bovenschelde, werd aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
verzocht om een studie uit te voeren met betrekking tot sommige plasbermen, gerealiseerd in 
2001 en 2003, waarvan de vooroeverconstructie beschadigd is. De wiepen die zich onder 
water bevinden worden in principe nauwelijks verteerd en gaan jaren mee. Op verschillende 
plaatsen echter is de ijzerdraad waarmee ze zijn vastgezet losgekomen of hebben 
verschillende bundels schade ondergaan door vaartuigen. Hierdoor zijn sommige bundels 
losgekomen en biedt de huidige structuur op bepaalde plaatsen te weinig bescherming. Dit is 
het geval voor de plasbermen tussen de Daknambrug en de Pieter Heydensveer (RO) en de 
plasbermen tussen de Sinaaibrug en het kanaal van Stekene (RO). 

 
Onderzoeksvragen die hieruit gesteld worden zijn dan: 
- Moeten de beschadigde transecten met wiepen en palen vervangen worden of is de 

vegetatieontwikkeling ter hoogte van de beschadigde transecten voldoende om de 
functie van de palenrijen met wiepen over te nemen? 

- Aan welke kenmerken (hoogte) moeten plasbermen voldoen om de oever op een 
efficiënte wijze te beschermen, rekening houdende met een aantal abiotische 
aspecten zoals hellingsgraad van de oever en vaarsnelheid? 

 
Naar de toekomst toe zal door periodieke evaluatie de verdere ontwikkeling van deze 
natuurvriendelijke oevers opgevolgd worden. De plasbermen van de Moervaart kunnen 
representatief worden geacht voor de oeverproblematiek van de meeste kleinere bevaarbare 
waterwegen, waar de ruimte voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers beperkt is. 
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2. Algemene systeemkenmerken en functies van oeverzones: 
een synthese 

 
2.1. Definitie van oeverzones 
 
De oeverzone omvat de riviergeul tussen de lage en hoge waterpeilen.  
 
Volgens het decreet integraal waterbeleid (18 juli 2003; B.S. 14 november 2003) is dit het 
strook land vanaf de bodem van de bedding van het oppervlaktewaterlichaam en die een 
functie vervult inzake de natuurlijke werking van het watersysteem of het natuurbehoud of 
inzake de bescherming tegen erosie of inspoeling van sedimenten, bestrijdingsmiddelen of 
meststoffen.  
 
In natuurlijke of halfnatuurlijke systemen omvat dit ook het terrestrisch gedeelte van het 
landschap vanaf de hoogwaterlijn naar hoger gelegen gebieden waarvan de vegetaties 
beïnvloed worden door hoge watertafels of overstromingen en door de capaciteit van de 
bodems om water te weerhouden (Aanen et al. 1990; Naiman et al. 1993). Oeverzones 
bezitten diverse mozaïeken van landvormen, gemeenschappen en milieus binnen een breder 
landschap. Ze vormen het kader voor het begrip van de organisatie, de diversiteit en de 
dynamiek van gemeenschappen geassocieerd met rivierecosystemen (Grégory et al. 1991; 
Naiman et al. 1993). Een waaier aan natuurlijke verstoringen veroorzaakt ruimtelijke en 
tijdsgebonden omgevingsmozaïeken. 
In het kader van het integraal waterbeleid wordt er steeds meer aandacht besteed aan 
natuurvriendelijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is een oever, waarbij naast de 
waterkerende functie expliciet rekening gehouden wordt met natuur en landschap in ontwerp, 
aanlag, inrichting en beheer, terwijl zo mogelijk ook aan de eisen, die andere functies aan de 
oever stellen wordt voldaan. Wanneer een oever beschermd moet worden wordt een 
natuurvriendelijke oeververdediging aangelegd en indien nodig of wenselijk worden 
natuurtechnische oeverinrichtings- en beheersmaatregelen toegepast (Duijn 1994). 
 
 
2.2 Ecologische en geomorfologische processen en relaties 
 
Oeverzones bezitten specifieke fysische, chemische en biotische eigenschappen, energie- en 
materiaalfluxprocessen, maar ze zijn uniek met betrekking tot hun interacties met naburige 
ecologische systemen (Risser 1993). Materiaal dat aan de rivier toegeleverd wordt is 
afkomstig van de erosie van hoger gelegen gebieden en van rivieroevers, een proces dat 
beïnvloed wordt door de sterkte en het herstelvermogen van de aanwezige wortelsystemen 
(van der Welle & Decleer 2001). Rivieroevers die grotendeels verstoken zijn van vegetaties 
zijn vaak onstabiel en onderworpen aan grondverlies (Beeson & Doyle 1995).  
 

� Oevervegetaties wijzigen het sedimenttransport door het vastleggen van materiaal, een 
proces dat vooral belangrijk is in relatief gradiëntarme milieus (van der Welle & 
Decleer 2001). Anderzijds beïnvloeden oevervegetaties ook de hydraulica van de geul, 
waarbij ze een fysische structuur vormen die de kracht van het water afremt (Hupp et 
al. 1995). 

� Oeverzones zijn potentieel gevoelige sites voor interacties tussen biologische 
populaties en hun controlerende variabelen, bezitten een relatieve hoge biodiversiteit 
en behouden kritische habitats voor zeldzame en bedreigde soorten (Aanen et al. 1990; 
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Hansen & Castri 1992; Risser 1993; van der Welle & Decleer 2001). 
Vogelgemeenschappen zijn gevoelig voor de kwaliteit van oevervegetaties 
(Croonquist & Brooks 1993). De vernietiging van de oevervegetatie veroorzaakt 
lokale uitroeiing en vermindert het vermogen van sommige populaties om sites te 
rekoloniseren (Knopf & Samson 1994). 

� Oeverzones vormen ook ecologische corridors. Ze vormen sleutelcomponenten in het 
behoud van ecologische connecties langsheen brede en dynamische 
omgevingsgradiënten (Naiman et al. 1993; van der Welle & Decleer 2001). Het beste 
bewijs van het gebruik van oeverzones als corridors door planten zijn de invasies van 
exotische soorten. Aanpassingen van vele waterplanten omvatten de verspreiding van 
vegetatieve fragmenten en zaden over grote afstanden (Sauer 1988). Interactieve 
processen blijken echter de vestiging van exotische soorten in oeverzones te 
controleren (Décamps et al. 1995). Niettemin, werden biologische invasies versneld 
door menselijke activiteiten (Lodge 1993). Dit is onder andere het geval voor Grote 
waternavel. 

 
Het grensvlak tussen terrestrische en zoetwaterecosystemen is bijzonder gevoelig voor 
milieuveranderingen (Malanson 1993). Door een voortschrijdende antropogene druk op 
zoetwaterecosystemen, wordt het herstelvermogen sterk bedreigd. Hierdoor wordt het herstel 
na een ingreep steeds problematischer. In vele systemen hebben de verstoringen door 
menselijke activiteiten geleid tot een veranderd fysische habitat en ecologisch functioneren 
van natuurlijke systemen. De stressfactoren zijn zowel intern, b.v. directe vervuiling en 
morfologische aanpassingswerken van de rivierloop, als extern b.v. veranderingen in 
grondgebruik in de vallei. 
 
Er is er een duidelijke nood aan een herstel van oeverzones waarbij duurzame ecologische 
diensten behouden worden en ecosysteemfuncties en habitatgradiënten hersteld worden 
gezien het belang van zoetwaterecosystemen in het leveren van ecologische (garanties voor 
een goede waterkwaliteit, levering van biomassa en biodiversiteit onder de vorm van een 
brede waaier van habitats en soorten,…) of culturele (b.v. esthetische en recreatieve) diensten 
(van der Welle & Decleer 2001; Covich et al. 2004). 
 
Om de slaagkansen van herstelprojecten van oeverzones te garanderen, kunnen ze volgens 
verschillende criteria geëvalueerd worden. Deze criteria omvatten (Giller 2005): 
- een dynamisch ecologisch streefbeeld van een gezondere rivier; 
- een verbetering van de ecologische omstandigheden dat tot een meer duurzaam en 

veerkrachtig systeem leidt; 
- er mag aan het systeem geen blijvende schade toegebracht worden; 
- ieder herstelproject dient gepaard te gaan met monitoring voor, na en gedurende de 

werken. Dit levert niet enkel informatie aan over de efficiëntie van de herstelprojecten 
maar levert ook gegevens om de kennis over herstelmogelijkheden te vergroten (Gillilan 
et al. 2005; Jansson et al. 2005). 

- indien mogelijk kan er een beschrijving of een voorspelling uitgevoerd worden van de 
ecologische mechanismen die bepalend moeten zijn voor het slagen van een 
herstelproject. Dit zal niet enkel toelaten om te begrijpen waarom bepaalde 
herstelprojecten slagen, maar ook een krachtig kader voorzien voor advisering van 
toekomstige succesvolle strategieën met betrekking tot herstelwerken in het riviersysteem. 
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2.3 Overzicht van de belangrijkste functies van oevervegetaties 
 
Oevervegetaties zijn belangrijk voor de bescherming van oeverzones. De vegetatie kan direct 
een erosiewerende functie hebben door het vastleggen van de bodem. De vegetatie dient als 
golfbreker en beschermt zodoende de achterliggende oever. Het belangrijkste aspect van de 
vegetatie is niet zozeer de soortensamenstelling als de structuur en de vitaliteit van de 
vegetatie. Daarnaast heeft deze vegetatie nog andere functies (Duijn 1994): 
- natuurfunctie:  
 Deze functie kan op verschillende manieren ingevuld worden: 

• de vegetatie heeft een habitat- en corridorfunctie voor flora en fauna. Er kan voor 
specifieke soortengroepen geïnventariseerd worden welke diersoorten van de 
oever gebruik maken. Het belangrijkste voor een groot deel van de fauna is de 
structuur van de vegetatie. Andere diersoorten zijn afhankelijk van bepaalde 
plantensoorten als voedsel- of waardplant. 

• De natuurlijke gradiënt bij de overgang tussen verschillende milieus 
(water/landgradiënt) 

- recreatieve en landschappelijke functie: 
De meeste recreanten die gebruik maken van de oever zijn de vissers (visplaatsen) en de 
watersporters (aanlegplaatsen).  

 
 
2.4 Probleemstelling voor de Moervaart 
 
Oevererosie is een algemeen probleem voor de Moervaart. In onverstoorde toestand, indien de 
rivier zich in een evenwichtstoestand bevindt, is de hoeveelheid geërodeerd materiaal 
afkomstig van de oevers ongeveer in evenwicht met de hoeveelheid van nieuwe sedimenten 
die in de rivier worden afgezet wanneer de rivier doorheen haar vallei migreert. Versnelde 
oevererosie welke niet in evenwicht is met sedimentafzetting, kan resulteren in een netto-
verbreding van de rivierloop, waardoor het systeem uit evenwicht gebracht wordt. Plaatsen 
waar de breedte van de rivierloop toeneemt, vertonen tekenen van oevererosie zoals 
vegetatieloze oevers, ondergraven oevers en oeververzakkingen (foto 1).  
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Foto 1. Afkalving van de oever ter hoogte van het traject kanaal van Stekene/Sinaaibrug 
 
 
De intensieve pleziervaart op de Moervaart is gedurende bepaalde perioden van het jaar te 
intensief voor de ontwikkeling van waterplanten. Het scheepvaartverkeer veroorzaakt golfslag 
en opwerveling van slibdeeltjes (foto 2).  
 

 
 
Foto 2. Golfslag veroorzaakt door scheepvaart. 



 8

 
Ook vertrappeling door vee kan schade veroorzaken aan de oevers en de oevervegetatie 
(Platts & Nelson 1985). Vee kan de rivieroevers destabiliseren door het begrazen van de 
oevervegetatie, door compactie van de bodem en afkalving. Dit komt voor op diverse plaatsen 
langsheen het transect Daknam-Pieter Heydensveer op de rechteroever. Oeverstabiliteit kan 
beïnvloed worden door de kwantiteit en grootte van riviersedimenten, het vullen of uitschuren 
van de rivierbedding, het bodemtype van de rivieroevers, kunstwerken, golfslag door 
scheepvaart en veranderingen in de oevervegetatie. 
Indien de sedimentlast significant toeneemt, kan depositie in de loop optreden dat eveneens 
kan leiden tot oevererosie.  
 
Veranderingen in de vallei kunnen patronen in sedimenttransport veranderen, wat op zijn 
beurt de stabiliteit van de loop kan beïnvloeden. De belangrijkste antropogene factoren die 
rivieroevers en oevervegetatie beïnvloeden zijn intensief gebruik van de rivierloop voor o.a. 
scheepvaart (Fig. 1), begrazing, diverse constructies zoals dijken, sluizen, dammen, het 
kanaliseren van de loop, urbane ontwikkeling, intensivering van de landbouwpraktijken en 
chemische belasting door het gebruik van pesticiden (foto 3) (Knighton 1984; Aanen 1990).  
 

 
 
Foto 3. Pesticidengebruik op de oevers van de Moervaart stroomopwaarts de Coudenbormbrug 
 
De combinatie van deze factoren heeft geleid tot een toenemende bezorgdheid aangaande 
milieuproblemen. Om de schade die de oevers van de Moervaart ondervinden op een 
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duurzame manier te herstellen, blijkt er ook nood te zijn aan kennis van processen die een 
invloed hebben op veranderingen en evenwichtsituaties. 
 
 

 
Figuur1. Effecten van scheepvaart op de oevervegetatie (oorzaken in het oranje, gevolgen in het wit) 

 
 
2.5 Oeverzones langs de Moervaart: naar een streefbeeld voor de toekomst   
 
2.5.1 Algemene kenmerken 
 
De Moervaart vormt een kunstmatige waterloop. Ondanks dat de rivier doorheen haar 
oorspronkelijke vallei loopt, werd de loop gedeeltelijk rechtgetrokken en uitgegraven ten 
behoeve van de scheepvaart en recreatie. De oevers zijn over het algemeen vrij hoog doordat 
dijken en/of steile oeververstevigingen werden aangebracht.  
 
 
2.5.2 Actuele ecologische waarde 
 
2.5.2.1 Inleiding 
 
Hoewel de Moervaart voor een belangrijk deel geen natuurlijk systeem is, vormt ze een 
belangrijke schakel tussen natuurgebieden (Wils 1998). Het gaat om alluviale bossen, moeras- 
en meersengebieden (o.a. Reepkens, Turfmeersen, Moervaartmeersen, Fondatie van Boudelo, 
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Daknamse Meersen, Buylaers). Bovendien bezit de depressie van de Moervaart belangrijke 
natuurpotenties door onder andere de aanwezigheid van moeraskalk. 
 
 
2.5.2.2 Flora 
 
De levensgemeenschappen vertonen grote overeenkomsten met trajecten van afgesneden 
rivierarmen of met traagstromende rivieren. Vaak zijn de taluds te steil, of verstevigd met 
ondoorgroeibare materialen of is de erosie door golfslag te groot om een ontwikkeling van 
water- of moerasplanten toe te laten. In trajecten met een oeververdediging of waarin geen 
gemotoriseerd waterverkeer aanwezig is kunnen in het open water o.a. fonteinkruiden, Gele 
plomp, Gedoornd hoornblad, waterpest, Aarvederkruid voorkomen en naar de randen toe Riet 
met soorten zoals Kalmoes, Grote egelskop, Gele lis en Waterzuring.  
 
 
2.5.2.3 Fauna 
 
De macro-invertebratenfauna is kenmerkend voor stilstaand tot zwak stromend water. Typisch 
is het grote aandeel van mollusken, kevers en wantsen. De visfauna wordt gedomineerd door 
Rietvoorn, Blankvoorn, Karper, Zeelt, Brasem, Giebel en Kolbei, Baars en Paling (Van 
Thuyne et al. 1997). 
 
 
2.5.3 Een ecologisch referentiebeeld voor de oevers van de Moervaart 
 
Het is belangrijk om te weten hoe de oevers van de Moervaart er onder natuurlijke omstandigheden zou hebben 
uitgezien binnen de huidige klimatologische en biogeografische  omstandigheden. Aangezien de Moervaart een 
sterk veranderd systeem is door onder andere de realisatie van het kanaal Gent-Terneuzen en de aanwezigheid 
van de dam in Lokeren, bestaat een dergelijk referentiebeeld niet. Toch is het, voor de ontwikkeling en de 
versterking van de natuur in de oevers belangrijk om te weten hoe de oevers er in het meest ideale geval zouden 
uitzien. Het referentiebeeld is zelden haalbaar als gewenste situatie, maar kan wel richtinggevend zijn. De oevers 
langsheen de Moervaart zouden een zeer flauw oplopend talud moeten bezitten waarbij verschillende zones 
onderscheiden zouden kunnen worden.  
 
 
2.5.3.1 Ondergedoken en drijvende waterplanten 

 
Dit onderdeel van de oever bestaat uit planten die zich geheel onder water bevinden of drijvende bladeren 
hebben. De bloeiwijze van de meeste waterplanten steken boven de wateroppervlakte uit. De wortels van de 
waterplanten bevinden zich in het water of zijn verankerd in de helling van de oever of de ondiepe bodem. 
Wordt de diepte van de bodem meer dan 1,5 m dan krijgen veel soorten te weinig licht om te kunnen groeien. Op 
oevers die blootstaan aan een sterke waterbeweging door golven en zuiging (van scheepvaart) zijn de 
waterplanten slecht ontwikkeld of zelfs afwezig. De waterplanten vormen voedsel voor een aantal soorten 
vogels, vissen en groepen gewervelde dieren. Aan de waterplanten hechten zich ook algen en ongewervelde 
dieren, die op hun beurt een onderdeel vormen van het voedselketen. Voor vissen vormen waterplanten een 
voedselbron en paai-, schuil- en eiafzetplaats. Voor roofvissen als de Snoek is plantengroei noodzakelijk als 
beschutting bij het jagen. Watervogels en steltlopers kunnen waterplanten als nestmateriaal gebruiken en zorgen 
voor de verspreiding van zaden van sommige waterplanten. Waterrecreatie en scheepvaart kunnen waterplanten 
beschadigen. 
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2.5.3.2 Moerasplanten 
 
Moerasplanten staan met hun wortels in de onderwaterbodem. De rest van de planten bevinden zich geheel of 
gedeeltelijk boven water. Homogene riet- of biezengordels kunnen bij voldoende breedte een golfdempende 
functie bezitten. Diverse broedvogels worden in rietkragen aangetroffen zoals onder meer Kleine karekiet, 
Rietzanger, Rietgors, Snor, Bosrietzanger, Blauwborst (Van Gossum et al. 2001).  
Soortenrijkere zones, met onder andere soorten zoals Grote waterweegbree, Grote kattenstaart, Moerasandoorn, 
Watermunt, Moerasvergeet-me-nietje, Grote wederik, Zwanenbloem) bezitten deze golfdempende werking in 
mindere mate, maar ecologisch zijn ze meestal heel waardevol. Moerasplanten kunnen enige weerstand aan 
bodemerosie bieden doordat ze de bodem vasthouden met netwerken van wortels, wortelstokken en uitlopers. 
Veel watervogels, reigerachtigen, zangvogels zijn specifiek gebonden aan de moerasplantenzone. De 
moerasvegetatie kan worden aangetast door een sterk wisselend waterpeil en door hoge belastingen ten gevolge 
van golven (scheepvaart) en recreatie (aanleg boten en vissers). Ook kunnen vee, muskusratten en watervogels 
door vraat en/of nestbouw zorgen voor een plaatselijke afname van deze plantengordel. 
 
 
2.5.3.3 Pioniers 
 
Pioniers zijn van nature vaak aanwezig op plaatsen met een hoge externe dynamiek, zoals de oevers die 
blootstaan aan golfslag. De planten die tot de pioniers behoren kenmerken zich door het verspreiden van veel 
zaad en/of door snelle kieming en groei. Ze hebben vaak veel licht nodig om te kunnen kiemen. Zodra de 
beschaduwing van de planten gaat toenemen zijn andere planten in het voordeel. Steltlopers, moerasvogels en 
watervogels rusten, broeden of zoeken er voedsel. 
 
 
2.5.3.4 Ruigtekruiden 
 
Vooral op plaatsen waar veel afgestorven plantenmateriaal aanspoelt of aanwezig is, zoals op verlandende 
oevers, is de oever voedselrijker en hier groeien hoog opschietende plantensoorten. Ruigtekruiden dragen 
meestal veel bloemen en hierdoor is deze zone rijk aan insecten. Insectenetende zangvogels zoals Bosrietzanger 
en Blauwborst vinden hier hun voedsel.  
 
 
2.5.3.5 Hooiland en bloemrijk gras- en rietland 
 
Bloemrijke gras- en rietlanden bestaan dank zij extensieve begrazing of niet vaker dan twee maal per jaar vanaf 
juni maaien  en afvoeren van moeras- en ruigtevegetaties. Wordt er gestopt met begrazen of met maaien, dan 
verschijnen er moerasplanten, ruigtekruiden en uiteindelijk ook struiken en bomen. De bloemrijke vegetaties 
trekken veel bloem bezoekende insecten als vlinders en hierdoor ook insectenetende vogels, amfibieën, reptielen 
en zoogdieren. 
 
 
2.5.3.6 Struwelen 
 
Struwelen vormen een belangrijk onderdeel van een oeverecosysteem. Een aantal insecten en vogels zoals 
Braamsluiper, Fitis en Grasmus zijn specifiek aan struwelen gebonden. Ook voor een aantal kleine zoodieren 
zijn struwelen belangrijk. 
 
 
2.5.3.7 Moerasbos 
 
Moerasbossen komen voor in delen van de oeverzone die nog tot lang in het voorjaar onder water kunnen staan, 
maar relatieve geringe wisselingen in de waterstand ondergaan. Een belangrijke ecologische waarde is 
gekoppeld aan het voorkomen van bomen van verschillende leeftijden. Oude en holle bomen zijn belangrijk voor 
onder andere paddestoelen, insecten, vleermuizen en vogels. 
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2.5.3.8 Bomengroepen en bomenrijen 
 
Bomenrijen komen voornamelijk voor langs de rechtgetrokken trajecten van de Moervaart. Over het algemeen 
zijn ze belangrijk: 

- bij de oriëntatie van onder andere een aantal vleermuis- en insectensoorten bij hun dagelijkse 
pendelbewegingen; 

- lijnvormige structuren in het landschap of in de vegetatie te versterken of aan te sluiten bij deze 
lijnvormige structuren; 

- luwte te creëren. 

 
 
2.5.4 Streefbeeld en vertaling naar specifieke inrichting- en beheermaatregelen 
 
2.5.4.1 Algemeen streefbeeld 
 
Aan de hand van het referentiebeeld en de huidige situatie van de oevers, eventueel ook in 
relatie tot de bestaande inrichting en beheer, kunnen de potenties van de oevers bepaald 
worden. In combinatie met de randvoorwaarden gesteld door oeverrecreatie en pleziervaart 
kan een streefbeeld voor de oevers opgesteld worden (Fig. 2; Cuperus & Canters 1992; 
Vermeersch et al. in prep.).  

 

 
 
Figuur 2. Een streefbeeld voor oevers aan de Moervaart met de te onderscheiden zones (naar CUR 1999a). 
 
Op locaties met beperkte ruimte voor de realisatie van plasbermen kan men streven naar een 
oeverinrichting met beperktere gradiënten, zoals b.v. de ontwikkeling van zones met 
moerasplanten en ruigtevegetaties (CUR 1999a). 

oever-
bescherming 

hooi grasland 

waterplanten 
moerasplanten 

ruigtekruiden 
moerasbos 

rietland 
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Bij inrichting en beheer zal de belangrijkste gradiënt de vochttoestand zijn, in combinatie met 
de voedselrijkdom. Het beheer zal na de inrichtingsfase mee bepalen in hoeverre variatie en 
dynamiek in de oeverstructuur en -vegetatie tot uiting wordt gebracht (Cuperus & Canters 
1992). 
De ideale oeverzonering is alleen aanwezig bij voldoende brede wateren met flauw hellende 
taluds. Bovendien zijn de oeverzones langsheen de Moervaart gebaat bij min of meer stabiele 
milieucondities. Bij toenemende milieudynamiek zullen oeverzones steeds minder kans 
hebben om te blijven voortbestaan. (Cuperus & Canters 1992).  
 
 
2.5.4.2 Algemene maatregelen 
 
- De bescherming van waterlopen met waardevolle structuurkenmerken houdt onder andere in dat ingrepen in 

de waterlopenstructuur zoals rechttrekken, uitdiepen en aanbrengen van kunstmatige oeververstevigingen 
dienen achterwege gelaten te worden. Daarnaast dient er voldoende ruimte voorzien te worden om de 
waterloop zoveel mogelijk zijn natuurlijke loop te laten volgen. Voor deze waterlopen is het tevens 
belangrijk dat de natuurlijke waterpeilen in stand gehouden worden. 

 
- Barrières om migratie en rekolonisatie mogelijk te maken dienen opgeheven te worden. 

Vissen trekken om verschillende redenen in verschillende perioden van het jaar, b.v. de trek naar paai- en 
opgroeigebieden of naar overwinterings- en voedselplaatsen. Stuwen, sluizen en watermolens vormen 
barrières voor de trekbeweging van vissen. Ze zorgen ervoor dat vispopulaties geïsoleerd raken in een klein 
traject van de waterloop. De stroomsnelheden en de te nemen hoogteverschillen zijn bij deze kunstwerken te 
groot en niet te overbruggen. Indien deze barrières worden opgeheven worden paaigebieden – voor zover 
nog aanwezig in de bovenlopen – weer bereikbaar (Anoniem 1990). 
De aanleg van goed functionerende vistrappen is noodzakelijk voor het ecologisch herstel van het geheel 
rivierenstelsel. Deze moeten het gehele jaar door kunnen functioneren, omdat vistrek vrijwel de gehele 
periode stroomopwaarts en stroomafwaarts plaatsvindt op uiteenlopende tijdstippen. Het overwelven of 
inbuizen van trajecten moet in de toekomst vermeden worden en reeds ingebuisde trajecten moeten indien 
mogelijk terug opengemaakt worden (NTMB, IL/6). 
 

- Er dient er naar gestreefd te worden dat alle bestaande en nog nieuw te bouwen overstorten minstens van het 
type “verbeterde overstort” zijn en zouden, waar mogelijk, overstorten beveiligd moeten worden met b.v. 
retentiebekkens en/of riet- en biezenvelden. In de “Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in 
Vlaanderen – Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele 
voorbehandelingsinstallaties (VMM 1996) werden de waterlopen ingedeeld in drie ecologische 
kwetsbaarheidsklassen met betrekking tot de impact van overstorten. Deze indeling houdt rekening met de 
aanwezigheid van vis- en rondbeksoorten die gevoelig zijn voor verontreiniging en die daardoor zeldzaam 
zijn geworden in Vlaanderen. Daarnaast wordt ook de aanwezigheid van vervuilingsgevoelige 
invertebratensoorten, zoals onder meer larven van kokerjuffers, steenvliegen en ééndagsvliegen mee in 
rekening genomen. 

 
- Oplossingen voor wateroverlast moeten zoveel mogelijk gezocht worden in natuurlijke 

overstromingsgebieden. Zo blijft de relatie tussen de vallei en haar alluvium behouden. De inrichting van 
wachtbekkens of gecontroleerde overstromingsgebieden moet steeds gebeuren met een minimum aan 
infrastructuurwerken (Verhaert et al. 1989). Ook het optimaal aanwenden van de natuurlijke retentiewerking 
van de waterloop zelf kan een belangrijke rol spelen bij het verwijderen van piekdebieten (Wils 1998). 

 
- Stilstaande of traagstromende wateren zijn bijzonder gevoelig voor eutrofiëring. Daarom zijn maatregelen 

nodig om te vermijden dat een te hoge nutriëntenconcentratie ontstaat in de waterloop. Dit kan ondermeer 
door het aanleggen van bufferstroken langs de oever. 
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2.5.4.3 Specifieke maatregelen 
 
- Wat betreft oeverbeheer kunnen grazige bermen regelmatig gemaaid worden (1-maal per 

jaar na 15 juni). Een tweede maaibeurt wordt bij voorkeur uitgevoerd na 15 september. 
Het maaisel moet binnen de 10 dagen na het maaien worden verwijderd (cfr. Bermbesluit, 
B.V.R. 27/06/84). 
Natuurvriendelijke oevers kan men de eerste jaren best spontaan laten ontwikkelen 
(Besteman et al. 2001). Daarna is het aangewezen om rietoevers eens in de 2-3 jaar te 
maaien en het maaisel af te voeren voor het behoud van een vitale populatie. Het verdient 
de voorkeur om gefaseerd in de ruimte te maaien, waarbij de schuilgelegenheid voor 
dieren behouden blijft. Het maaien wordt best over verschillende dagen gespreid in de 
periode van december tot maart, voor het broedseizoen. Het riet wordt zo laag mogelijk 
afgezet maar wel boven het maximaal verwachte waterpeil om te voorkomen dat de 
planten verrotten (CUR 1999a). Niets doen is af te raden  bij rietoevers die golfslag 
ondergaan. Door verruiging van de rietzone vanaf de landzijde wordt de strook met een 
stevige begroeiing steeds smaller. Afkalving is dan het gevolg (de Kwaadsteniet 1990). 
 

- Exotenbestrijding kan het best geschieden in overleg met andere waterbeheerders, in het 
bijzonder wat betreft de expansie van Grote waternavel (Foto 4). Vanuit de oeverlijn 
ontwikkelt deze soort naar alle kanten uitlopers, die maximaal een meter het land 
opkruipen maar zich over het water vrijwel onbeperkt kunnen uitbreiden. Op deze manier 
kunnen zich snel “waternavel-matten” ontwikkelen, waarbij de inheemse vegetatie 
praktisch volledig wordt verdrongen. Grote waternavel kan zich ook heel gemakkelijk 
vegetatief vermeerderen. Dit betekent dat elk afgebroken stukje dat op de bodem 
terechtkomt een nieuwe plant vormt. Bovendien wordt de groei bevorderd door hoge 
gehaltes aan voedingsstoffen, een situatie die zich in de meeste van de Vlaamse 
waterlopen voordoet.  
De explosieve ontwikkeling van Grote waternavel kan de doorstroming van het water 
ernstig belemmeren en de gemalen verstoppen, waardoor er lokaal wateroverlast zou 
kunnen optreden. 
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Foto 4. Ontwikkeling van Grote waternavel stroomafwaarts van de Sinaaibrug 
 
- Jaarlijks verwijderen van drijfvuil, dat “gevangen” zit achter de vooroever, is 

noodzakelijk. Golven slaan het drijfvuil telkens tegen oeverplanten aan, waardoor stengels 
omknikken. Het biedt tevens geen esthetische aanblik (de Kwaadsteniet 1990) (Foto 5). 
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Foto 5. Zwerfvuil in een plasberm ter hoogte van de Spletterenbrug 
 
- De oevers moeten zoveel mogelijk ononderbroken doorlopen om dispersie en migratie van 

diersoorten mogelijk te maken. De oeverzone stopt veel te vaak aan bruggen of aan 
drukke verkeerswegen, … (Van Herwaarden 1988) (NTMB, IL/1). 

 
- Onder kunstwerken zoals bruggen is het wenselijk dat langs de Moervaart moerassige 

stroken voorzien worden zodat oeverbewonende of -gebruikende organismen deze 
barrières kunnen passeren (Wils 1998). 

 
- Een oever met een hoge ecologische waarde heeft een zeer flauw oplopend talud met een 

gradiënt van open water tot 1 à1,5 m diep naar moerassige zones, struwelen en moerasbos. 
De oever kan al dan niet van de vaarroute afgescheiden worden door een 
verdedigingsconstructie. In een situatie met te weinig ruimte kan een plasberm een 
oplossing bieden. De natte strook dient wel minimaal 5 m te bedragen en plasbermen met 
een flauw talud tot 1 à 1,5 m diepte  verdienen de voorkeur. Ze groeien minder snel dicht 
en kunnen meer ecologische functies vervullen. 

 
- Een steil talud biedt slechts beperkte mogelijkheden voor moerasvegetaties. Indien geen 

alternatieven voorhanden zijn verdienen bij de aanleg doorgroeibare materialen steeds de 
voorkeur. 
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3 Materiaal en Methoden 
 
3.1 Gegevensverzameling m.b.t. vegetatieontwikkeling 
 
3.1.1 Locaties 
 
De plasbermen met deels beschadigde wiepen bevinden zich op volgende trajecten 

- Kanaal van Stekene-Sinaaibrug (RO) (1.600 m); 
- Pieter Heydensveer-Daknambrug (RO) (1.700 m). 

De trajecten werden over hun gehele lengte bemonsterd aan de hand van transecten (Fig 3). 
 
 

 
Figuur 3. Schematische voorstelling van de inventarisatiemethode volgens transecten (in bovenaanzicht). Het 
longitudinaal transect bevindt zich ter hoogte van de wiepenconstructie. 
 
Een overzicht van de dwarsdoorsneden voor de transecten, zowel van het traject 
Daknambrug/pieter Heydensveer (RO) als van het traject kanaal van Stekene/Sinaaibrug (RO) 
worden in volgende figuren weergegeven (Fig. 4 en 5). 
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Figuur 4. Schematische weergave van de dwarsdoorsnede van de plasberm op het traject Daknambrug/Pieter 
Heydensveer (RO) 
 

 
 
Figuur 5. Schematische weergave van de dwarsdoorsnede van de plasberm op het traject kanaal van 
Stekene/Sinaaibrug (RO) 
 
In het kader van de monitoring van plasbermen werden loodrecht op de oever transecten 
geplaatst (verticale transecten). De palen waartussen de wiepen gevlochten zijn werden als 
referentiepunten gebruikt. Twintig centimeter voor iedere paal werden langsheen de 
transecten om de 10cm de aanwezigheid van vegetatie geïnventariseerd. 
Op het traject kanaal van Stekene-Sinaaibrug (RO) werden 1.523 transecten geïnventariseerd; 
op het traject Pieter Heydensveer-Daknambrug (RO) waren dat  1.498 transecten.  
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3.1.2 Transecten 
 
Transecten zijn de lijnen waarlangs de vegetatieopnamen gebeuren en worden gelegd 
langsheen gradiënten waar een snelle omschakeling van soorten verwacht wordt in functie 
van veranderende omgevingsfactoren. Typische voorbeelden waar transecten worden 
gebruikt, zijn hellingen, geologische gradiënten, overgangssituaties zoals 
terrestrische/aquatische/mariene overgangszones (rivier- en meeroevers, zoutmoerassen en 
duinen) (Kent & Coker 1992). 
De belangrijkste doelstellingen bij het gebruik van transecten, is de beschrijving van een 
maximale variatie over de kortste afstand in een minimumtijd. Door gebruik te maken van 
transecten is het mogelijk om continue maten te gebruiken, zoals het aandeel van soorten die 
kenmerkend zijn voor bepaalde standplaatsfactoren. 
 
Het onderzoek spitst zich toe op situaties waarbij er voor de overgang land-water weinig ruimte is, nl. een 
breedte van maximaal 2 m. Hierbij verandert de zonering in ruimte en tijd zeer snel. Er is dus weinig ruimte om 
volledig ontwikkelde typologieën te verkrijgen. Daarnaast is op de oever sprake van een steile gradiënt en een 
sterke dynamiek, waardoor meerdere typen op een kleine oppervlakte of verschillende overgangen tussen de 
typen voorkomen.  
Ecologische soortengroepen die uit deze opnamen zouden kunnen voorvloeien, zijnde de indeling in groepen op 
basis van vegetatiestructuur en standplaatsfactoren, zullen in smalle natuurvriendelijke oevers, nooit in hun 
geheel vertegenwoordigd zijn. Er zullen telkens van veel groepen enkele soorten aanwezig zijn. Een belangrijke 
voorwaarde voor het bepalen van het ecotooptype met behulp van ecologische groepen is dat de vegetatie in 
evenwicht verkeert met de heersende milieu-omstandigheden. Is dit niet het geval, doordat zich recent grote 
veranderingen in standplaatsfactoren hebben voorgedaan of omdat de vegetatie grotendeels bestaat uit 
aangeplante soorten, dan is een dergelijke wijze voor de bepaling van het ecotooptype niet mogelijk (Runhaar 
1987). Met natuurvriendelijke oevers is dit vaak het geval. Direct na de aanleg zijn de standplaatsfactoren 
ingrijpend gewijzigd, en vaak is er gebruik gemaakt van aangeplante soorten (kokosrollen). Het bepalen van het 
ecotooptype vlak na aanleg is dan ook weinig zinvol. De vegetatie reageert eerst op de toegebrachte 
veranderingen in abiotische omstandigheden en dynamiek en zal de eerste tijd vooral bestaan uit pionier- en 
ruigtevegetatie, ook met soorten die afkomstig zijn uit de vorige vegetatie en/of uit de zaadbank van eventueel 
aangebrachte grond (Duijn 1994).  

 
 
3.2 Verwerking van de gegevens 
 
3.2.1 Oplossen van onderzoeksvragen 
 
- Om te weten of de vegetatie achter de plasberm voldoende ontwikkeld is, wordt er een 

correlatieanalyse uitgevoerd tussen de aanwezigheid van beschadigde wiepen en de 
breedte van de daarachter aanwezige vegetatie. Een Mann Whitney U test zou gebruikt 
worden om de statistische significantie te bepalen van verschillen tussen plasbermen 
met beschadigde wiepen en deze met niet of weinig beschadigde wiepen.  

- Om de kenmerken (voornamelijk hoogte) te weten waaraan een 
beschermingsconstructie moet voldoen, zal in de toekomst een modellering moeten 
uitgevoerd worden. In dit rapport wordt op de problematiek niet dieper ingegaan. 

 
 
3.2.2 Statistische analysen 
 
Voor de statistische analysen zullen overwegend niet parametrische statistische testen gebruikt worden. Deze 
testen bieden een conservatieve doch robuuste methode voor het bepalen van de significantie van de resultaten. 
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Ze worden niet beïnvloed door extremen in de gegevens en ze veronderstellen niet dat de gegevens een 
specifieke probabiliteitsdistributie volgen (Potuin & Rolff 1993). 
 
Een Mann-Whitney U test wordt al dan niet gebruikt om aan te tonen of de 
vegetatieontwikkeling achter beschadigde en niet beschadigde wiepen significant verschillend 
is. Om te weten welke beschadigde wiepen theoretisch het best vervangen zouden moeten 
worden met het oog op een betere vegetatieontwikkeling achter de beschermingsconstructie, 
wordt arbitrair gekozen om als maatstaf de mediaanwaarde van de breedte van de 
vegetatiegordel achter de beschermingsconstructie bij de niet beschadigde wiepen gebruikt. 
Alle beschadigde wiepen waarbij de breedte van de vegetatiegordel kleiner is dan deze 
mediaanwaarde komen in aanmerking om vervangen te worden. 
Aangezien de wiepenbundels per lengte van 7m vervangen worden, werden de trajecten 
aangegeven waar opeenvolgende wiepen beschadigd zijn. Dit zijn de trajecten die het meest 
dringend aan vervanging toe zijn.  
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4 Resultaten 
 
4.1 Inventarisatie van de vegetatieontwikkeling achter de 
wiepenconstructies 
 
De actuele toestand van de wiepenconstructies werd genoteerd langsheen trajecten. Er werd 
een onderscheid gemaakt tussen beschadigde wiepenconstructies (Foto 6) en nog intacte, goed 
functionerende constructies (Foto 11). Om de meter werd een waarneming verricht. Voor de 
grafische weergave op kaart is de toestand van de wiepenconstructie om de 10 m 
weergegeven (Fig. 6 en 7). 
 

 
 
Foto 6. Beschadigde wiepenconstructies op het traject Pieter Heydensveer/Daknambrug (RO) 
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Figuur 6. Weergave van de toestand van de wiepenconstructie tussen de Daknambrug en het Pieter Heydensveer 
(RO) 
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Figuur 7. Weergave van de toestand van de wiepenconstructie tussen het kanaal van Stekene en de Sinaaibrug 
(RO)  
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Bij analyse van alle waarnemingen blijkt dat in vergelijking tot de beschadigde 
wiepenconstructies achter niet-beschadigde wiepenconstructies een bredere vegetatiegordel 
aanwezig is.  
 
De begroeiing van de wiepenconstructies door oeverplanten is het gevolg van de aanslibbing 
tussen de wiepen. Dankzij dit nieuw substraat en een milieu dat slechts periodiek onder water 
komt te staan kunnen diverse moerasplanten kiemen (Foto 7).  
 

 
 
Foto 7. begroeiing van moerasplanten op wiepenconstructies 
 
In het traject Daknambrug/Pieter Heydensveer bezit 55% van de transecten een oevervegetatie 
ter hoogte van wiepen zelf. Voor beschadigde wiepen ligt dit percentage beduidend lager, op 
slechts 32%.  
Andersom kan ook gesteld worden dat bij beschadigde wiepen, de vegetatiegordel beduidend 
minder breed is. Bij een aandeel van 37% van de transecten  is de vegetatiegordel 60 cm 
breed t.o.v. 20% voor niet-beschadigde wiepenconstructies. Daarentegen bezit 45 % van de 
niet-beschadigde wiepenconstructies een 220 cm brede vegetatiegordel, waar dit voor de 
beschadigde wiepen slechts 15 % bedraagt. 
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Figuur 8. Vegetatieontwikkeling achter de niet-beschadigde wiepenconstructies op het traject 
Daknambrug/Pieter Heydensveer (RO) (n=1087) 
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Figuur 9. Vegetatieontwikkeling achter de beschadigde wiepeconstructies op het traject Daknambrug/Pieter 
Heydensveer (RO) ( n=411) 
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Eenzelfde trend is ook waarneembaar voor het traject tussen het kanaal van Stekene en de 
brug van Sinaai. Er kan gesteld worden dat bij beschadigde wiepenconstructies het aandeel 
van transecten groter is waarbij zich brede vegetatiegordels ontwikkelen. Zo bedraagt het 
aandeel van vegetaties met een breedte van 220 cm, 48 % bij de niet-beschadigde 
wiepenconstructies en slechts 16 % bij de beschadigde wiepenconstructies (Fig. 10 en 11). 
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Figuur 10. Vegetatieontwikkeling achter de niet-beschadigde wiepenconstructies op het traject tussen het kanaal 
van Stekene en Sinaaibrug (RO) 
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Figuur 11. Vegetatieontwikkeling achter de beschadigde wiepenconstructies op het traject tussen het kanaal van 
Stekene en Sinaaibrug (RO) 

 
 
4.2 Statistische analysen 
 
Uit de Mann Whitney U tests blijkt dat de breedte van de vegetatieontwikkeling achter de 
beschadigde wiepen significant smaller is dan deze achter niet-beschadigde wiepen (Tabel 1). 
De oever achter de beschadigde wiepen is dus minder goed beschermd. 
 
Tabel 1. Overzicht van de resultaten van de Mann-Whitney U-test voor de trajecten tussen het Pieter 
Heydensveer en de Daknambrug en tussen het kanaal van Stekene en de Sinaaibrug. 
 

 Aantal 
waarnemingen 

(Niet-
beschadigd) 

Mediaan  
(Niet-

beschadigd) 
(cm) 

Aantal 
waarnemingen 
(Beschadigd) 

Mediaan 
(Beschadigd) 

(cm) 

Berekende 
waarde 

Signifi-
cantie 

Pieter 
Heydensveer/ 
Daknambrug 

1087 120 411 60 10,36 <0,001 

Kanaal van 
Stekene/ 
Sinaaibrug 

1403 210 120 160 6,82 <0,001 
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Een niet-beschadigde toestand blijkt gecorreleerd te zijn met een bredere zone met 
vegetatieontwikkeling achter de wiepenconstructie (Figuur 12 en 13). Dit komt tot uiting 
zowel over het traject van de Pieter Heydensveer/Daknambrug als het traject kanaal van 
Stekene/Sinaaibrug. 
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Figuur 12. Boxplots als vergelijking tussen niet-beschadigde en beschadigde wiepen op het traject van de Pieter 
Heydensveer/Daknambrug  
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Figuur 13. Boxplots als vergelijking tussen niet-beschadigde en beschadigde wiepen op het traject van het 
kanaal van Stekene/Sinaaibrug  

 
 
4.3 Potentieel te vervangen trajecten 
 
De locaties waarbij de mediaanwaarde voor vegetatieontwikkeling bij de niet-beschadigde 
wiepen bereikt wordt, nl. 120 cm, worden beschouwd als de potentieel te vervangen trajecten.  
 
Daknambrug-Pieter Heydensveer (RO- zuid/noordrichting): in het vet werden de meest 
problematische trajecten aangegeven. Het geeft de trajecten weer waarvan meer dan 7 
opeenvolgende palen/wiepenconstructies beschadigd zijn en dus in aanmerking komen om in 
hun totaliteit te vervangen: 
38; 50-65; 78-85; 89-90; 94-95; 103-106; 112-114; 317-322; 325-328; 331; 333; 335-337; 
341-342; 345-346; 348-349; 356; 362-363; 374-375; 379; 381-386; 389; 393-394; 552; 561; 
564; 575-576; 610-611; 648; 751-753; 804-806; 811; 819-820; 830; 840-841; 846-847; 850; 
853-854; 860-861; 880-881; 884; 892; 900; 902; 905-908; 910-913; 921-923; 926-927; 938-
957; 966-967; 1175; 1178-1187; 1190; 1194; 1206-1209; 1213; 1216-1217; 1234-1235; 1238; 
1241-1244; 1248-1266; 1270; 1274-1276; 1283-1284; 1287; 1293-1294; 1301; 1304-1305; 
1312-1314; 1318-1319; 1321; 1324-1326; 1329-1339; 1342-1372; 1376-1378; 1380-1389; 
1394-1395; 1398; 1400; 1407-1409; 1412; 1414; 1418-1419; 1422-1424; 1427-1428; 1431-
1441; 1446-1447; 1450; 1453; 1462; 1468-1473; 1476; 1478; 1481-1488 (Fig. 14) 
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Figuur 14. Potentieel te vervangen wiepenconstructies over het traject Daknambrug/Pieter Heydensveer(RO) 
 
 
Voor het traject kanaal van Stekene-Brug van Sinaai (RO- noord/zuidrichting) gaat het om 
volgende segmenten: 46-49; 141-142; 155-156; 163-166; 178-179; 210-211; 218-219; 225; 
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229-235; 237-239; 247-249; 254-257; 290; 296; 302; 333-334; 342; 344-345; 347-348; 354; 
357; 380; 383; 414; 417-418; 423-425; 433; 437; 442; 491; 522-523; 536-538; 540; 591-593; 
641-642; 681-682; 697; 832; 855-857; 864; 867; 892-895; 985; 996; 1002; 1071; 1336; 1377; 
1421-1424; 1455-1456; 1463 (Fig. 15). 
 

 
Figuur 15. Potentieel te vervangen wiepenconstructies over het traject kanaal van Stekene/Sinaaibrug 
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5 Oeverbescherming en oevervegetatie : een beknopt 
literatuuronderzoek 
 
In de literatuur wordt een duidelijk positief verband aangetoond tussen de aanwezigheid van 
een goed ontwikkelde oevervegetatie en de aanwezigheid van oevererosie.  De aanwezigheid 
van oevervegetatie wordt door tal van factoren beïnvloed.:  

-  morfologie van de rivier. 
- de kwaliteit van het water en de onderwaterbodem; 
- natuurlijke waterpeilen; 
- het vochtgehalte van de bodem; 
- de belasting van de oever door golfwerking (door wind of scheepvaart), door  

vertrappeling (door vee of recreanten) of door verstoring (kajakvaart; foto 8);  
- het beheer van de oevervegetatie 

 
In het geval van bevaarbare waterlopen, zoals de Moervaart, komt daar nog bij :  

- de beschikbare ruimte (diepte en breedte van de oeverzone) 
- intensiteit van scheepvaart (vrachtschepen, pleziervaart) (foto 8) 
- vaarsnelheid (bepaalt in belangrijke mate de golfwerking en zuiging op de oever) 
- aanwezigheid van aanlegplaatsen 

 
 

 
 
Foto 8. De Moervaart heeft een belangrijke recreatieve functie voor pleziervaart, kajakken en hengelen.  Deze 
recreatievormen zorgen voor een extra belasting van het oevermilieu door golfslag, oeverbetreding en aanleg 
van aanlegplaatsen.  
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Talrijke literatuurbronnen vermelden een verminder erosie langs riviertrajecten waar 
verdedigingsconstructies gecombineerd worden met de aanleg of het inzaaien van 
oeverplanten. Grondverlies en ineenstorting van de oever kunnen hierbij sterk gereduceerd 
worden. Beplante secties zonder enige vorm van bescherming aan de basis van de oever, 
ondergingen een sterkere erosie dan wanneer een beschermende structuur aangebracht werd 
(o.a. Triton  Environmental Consultants 1996). Golfslag beïnvloedt immers 
biomassaproduktie. De groei van vegetaties wordt beperkt door mechanische schade met als 
gevolg een verminderde fotosynthese-efficiëntie en een verstoring van de transportmechismen 
in de plant (Coops 1996). Een dergelijke vaststelling is ook toepasbaar op bepaalde trajecten 
langs de Moervaart, b.v. op plaatsen waar kokosrollen rechtstreeks op schanskorven werden 
aangebracht. Op sommige plaatsen komt de structuur los en kantelt ze in het water, waardoor 
de vegetatie geen beschermende functie meer biedt (foto 9). 
 

  
 
Foto 9. Losgekomen kokosrol stroomopwaarts de Pieter Heydensveer (LO) 
 
Ook in Nederland werd er vastgesteld dat oevervegetatie (in het bijzonder Riet, biezen, 
lisdodde, zeggen, wilgen en elzen) voor een aanzienlijke demping van de golfslag kan zorgen 
en op die manier een gedeelte van de oever kan beschermen (Foto 10). Ze beschermen ook de 
oever met hun wortels en eventuele wortelstokken waardoor het bodemmateriaal 
vastgehouden wordt en stromingen minder grond afvoeren (de Kwaadsteniet 1990). 
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Foto 10. Rietkraag op het traject Pieter Heydensveer/Daknambrug (RO) 
 
De eerste twee jaar na aanplant of na vergraving van het talud zijn oeverplanten kwetsbaar 
voor golfbelasting. Een tijdelijke verdedigende constructie, die de periode van het vestigen en 
het ontwikkelen van de vegetatie overbrugt, beperkt de belasting door golfslag en maakt de 
ontwikkeling van de oevervegetatie mogelijk als volwaardig onderdeel van de verdediging 
(CUR 1999b). Voorbeelden van verdedigingsconstructies zijn vooroevers van breuksteen en 
palenrijen (al dan niet met wiepen).   
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Foto 11. Langsheen de Moervaart bestaat de tijdelijke verdedigende oeverconstructie uit een dubbele palenrij 
opgevuld met wiepen. Deze werden verankerd met kruiselings van paal tot paal gespannen staaldraad. 
 
De sterke structuur van de stengels van soorten als Riet en Mattenbies en de aanwezigheid 
van deze soorten in kragen, biedt een goede verdediging tegen erosie. De dempende werking 
van deze soorten is afhankelijk van de taludhelling, de waterdiepte, het bodemtype, de breedte 
en de densiteit van de rietkraag en het golfklimaat (Tabel 2). In de winter verhouten de 
halmen en behouden ze zo een deel van de golfdempende werking. De wortels bieden 
bescherming tegen bodemerosie. Door de directe mechanische effecten van golven kunnen 
planten beschadigd worden. Indirect kunnen de planten ook benadeeld worden door 
beïnvloeding van de groeiomstandigheden. De planten verdragen vooral in het groeiseizoen 
geen hoge golven en stromingen (Coops 1996; CUR 1999b).  
 
Tabel 2. Golfdempende werking van Riet in relatie tot breedte van de Rietkraag en oeverhelling (Coops 1996) 
 

Breedte van de kraag (m) Oeverhelling (%) Golfdempende werking (%) 
6 6 90 
2 25 60 
 
Oevervegetaties met een breedte variërend tussen 2 en 3 m, kunnen van 60 tot 75% van de 
energie van de golven dempen afkomstig van recreatievaart (tabel 3; Bonham 1980). Uit 
Nederlands onderzoek is ook gebleken dat de energie van de golven van een kotter bij 
vaarsnelheden van 6, 10 en 18 km/u in een 13 m brede rietkraag op 6 m in de rietkraag is 
afgenomen tot 10% van de energie van de golven voor de rietkraag (van Acht & Sessink 
1982).  
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Tabel 3. Energiedemping van golven van een recreatievaartuig in verschillende vegetaties, bij een talud van 
16:4 en een vaarsnelheid van 10 km/u (Bonham 1980) 
 

Plantensoort Breedte van de kraag (m) % energiedemping 
Riet 2,2 60 
Mattenbies 3,1 70 
Kleine lisdodde 3,0 65 
Kalmoes 2,6 75 
 
Riet- en biezenoevers hebben vaak een rijke vogelstand en zijn ook van belang voor diverse 
groepen insecten. Verhoute stengels en overjarige planten vormen waardevolle leefgebieden. 
Vanaf breedtes van 2 m neemt de ecologische waarde van rietkragen sterk toe. 
Er dient er wel rekening mee gehouden te worden dat het alleen toepassen van rietoevers op 
termijn kan leiden tot een beperkte ecologische meerwaarde ten opzichte van andere 
begroeide oevers, zoals b.v. oevers met diverse moerasplanten zoals Grote egelskop, Liesgras, 
Gele lis, Grote waterweegbree, Gele waterkers, Grote kattenstaart, zeggen (CUR 1999a). 
 
De mogelijkheden van Riet als oeverbescherming langs gekanaliseerde rivieren blijkt aan 
beperkingen onderhevig. Ontwikkelingen in de scheepvaart (toename vaarintensiteit, 
motorvermogen) hebben ertoe geleid dat rietbegroeiing in kwaliteit en kwantiteit 
achteruitging of geheel verdween en zich alleen op de minst intensief bevaren trajecten kon 
handhaven. Naast de intensiteit van de scheepvaart speelt ook de vaarsnelheid en de hieraan 
gekoppelde waterbeweging een belangrijke rol bij de aantasting van de oevers, met name in 
gebieden met veel recreatievaart. In deze gebieden kan ook het smalle vaarwegprofiel in 
combinatie met intensieve scheepvaart oorzaak zijn van aantasting van oevers (Bakker 1986) 
(Foto 12). 
 

 
 
Foto 12. Recreatievaart op de Moervaart 
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6 Enkele aanbevelingen voor de Moervaart 
 
Om een optimale inrichting en ontwikkeling van plasbermen langs de Moervaart te 
garanderen, kunnen volgende aanbevelingen worden gegeven : 
 

- Niettegenstaande natuurlijke oevers de voorkeur genieten, kan waar nodig 
natuurtechnische milieubouw aangewend worden om de oever aan zijn 
verschillende functies te laten voldoen (CUR 1999a); 

- De oeverzones die beschermd worden tegen bodemcompactie, vertrappeling en 
vraat door vee, zijn minder onderhevig aan degradatie. Dit kan worden 
gerealiseerd door de afrastering op enige meters landinwaarts te plaatsen. Hierdoor 
ontwikkelt zich een geleidelijke overgang in de oeverbegroeiing (de Kwaadsteniet 
1990); 

- De oeverzones dienen dicht begroeid te zijn. Indien aanplantingen gebeuren is het 
aanbevolen om streekeigen materiaal te gebruiken. Deze zijn nl. het best aangepast 
aan de lokale situatie en bovendien worden de erfelijke eigenschappen van de nog 
aanwezige soorten in de omgeving het minste verstoord. Als telkens plantmateriaal 
van elders wordt gebruikt, ontstaat zelfs het gevaar dat het oorspronkelijk type 
wordt verdrongen (de Kwaadsteniet 1990); 

- Er is nood aan modellering van de kenmerken van de aangebrachte 
wiepenconstructies waarbij men rekening houdt met verschillende abiotische 
parameters die dergelijke constructies kunnen beïnvloeden. Bij de aanleg van 
nieuwe plasbermen kan het aangewezen zijn om vooraf de aangewezen hoogte van 
de wiepen te bepalen d.m.v. modellering (Waterbouwkundig Laboratorium, 
AWZ). Volgende gegevens zijn hierbij gewenst: 

• het dwarsprofiel van de Moervaart 
• het debiet  
• scheepstypen die de Moervaart bevaren 
• scheepskarakteristieken (tonnenmaat, lengte, breedte, diepgang, 

motorvermogen, afmetingen schroef); 
- Bij heraanleg van plasbermen op plaatsen waar de verdedigingsconstructie 

beschadigd is, kan geopteerd worden voor de aanleg van rietkragen met een 
tijdelijke verdedigende constructie. Om te vermijden dat de wiepen binnen het jaar 
al kunnen verdwijnen door golfslag dienen de paalkoppen diep genoeg te worden 
geplaatst (ca. 3 m) waarbij de staaldraden sterk genoeg aangespannen zijn om het 
loskomen van de wiepen te voorkomen (CUR 1999b); 

- Bij tijdelijke verdedigende constructies dienen de palen op langere termijn 
gehandhaafd te blijven om te vermijden dat de boten de oeverzone invaren; 

- Bij aanleg van nieuwe oevers kan er aandacht besteed worden aan een geleidelijke 
overgang tussen water en land door voldoende ruimte te creëren voor oevers; 

- Wanneer weinig ruimte beschikbaar is voor de aanleg van plasbermen zal dit 
leiden tot een minder waardevol ecologisch systeem. Voor de Moervaart zal de 
beschikbare ruimte voor de aanleg van een plasberm vaak het grote knelpunt zijn. 
Eventuele mogelijkheden kunnen gezocht worden in het landinwaarts creëren van 
ruimte (CUR 1999a). 

- Bij aanplantingen dient er voorkeur gegeven te worden aan plantensoorten met 
oeverbeschermende kwaliteiten: Riet, Grote en Kleine lisdodde, Mattenbies, 
Kalmoes, Grote egelskop, Gele lis, Oeverzegge en Moeraszegge (de Kwaadsteniet 
1990); 

- Het drijfvuil dient regelmatig verwijderd te worden (Aanen et al. 1990); 
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- Draagvlakverruiming door sensibilisatie van de burger aangaande de 
doelstellingen van oeverherstelprojecten; 

- Uitvoeren van een lange termijn monitoring m.b.t. de ontwikkeling van 
natuurvriendelijke oevers in relatie tot de verschillende oeverfuncties. 
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