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1. Inleiding 
 
De afwatering van het westelijke pand van het Leopoldkanaal gebeurt gravitair naar de 
Noordzee te Zeebrugge. De uitwatering van het Leopoldkanaal in de Noordzee kan 
slechts gedurende een korte periode van de dag gebeuren, met name wanneer het 
zeepeil voldoende laag staat. In periodes van hoge afvoer wordt wateroverlast gemeld in 
de poldergebieden die via het Leopoldkanaal moeten ontwateren (mondelinge 
mededeling Sara De Troeyer).  
 
De afwatering tijdens hoge afvoer kan worden verhoogd wanneer water van het 
Leopoldkanaal naar het Afleidingskanaal wordt gepompt. Het parallel gelegen 
Afleidingskanaal van de Leie heeft een hoger peil, waardoor het gedurende een langere 
periode kan afwateren naar zee toe. Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wenst 
noodpompgemalen te voorzien te Zeebrugge op de middendijk tussen het Leopoldkanaal 
en het Afleidingskanaal van de Leie net stroomafwaarts de spoorovergang. Op deze 
locatie ligt aanpalend aan het Leopoldkanaal het EU-Habitatrichtlijngebied ‘Kleiputten van 
Heist’ (figuur 1, op het grondgebied van Zeebrugge en Heist). Er worden 2 pompgemalen 
voorzien met een capaciteit van 5 m³/s. Het geplande aanslagpeil van de 
noodpompgemalen bedraagt 2,20 m TAW (mondelinge mededeling Sara De Troeyer).  
 
De doelstelling van dit document is om de effecten voor deze SBZ te beschrijven die 
gepaard gaan met de aanleg en de exploitatie van de noodpompgemalen.  
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Figuur 1. Situering van de geplande ligging van de noodpompgemalen (ster) en het EU-

Habitatrichtlijngebied ‘Kleiputten van Heist - BE2500001-24’ door middel van de 

topografische kaart en de orthofoto (2005).  
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2. Hydrologische achtergrondgegevens 
 
Aan de hand van beschikbare debiet- en waterstandmetingen van het HIC (Hydrologisch 
Informatie Centrum) werd een realistische inschatting gemaakt van debieten in het 
Leopoldkanaal bij hoge afvoer. De studieperiode vond plaats begin juli 2005 ter hoogte 
van Platheulebrug. Gemiddeld werd over de wasperiode (5 juli – 7 juli) ongeveer 6 m³/s 
afgevoerd met een topdebiet van zo’n 25 m³/s. Hieruit wordt besloten dat, bij 
wasperiodes, een continu pompdebiet van 10 m³/s zeker realistisch is om het 
Leopoldkanaal tijdelijk te ontlasten (WLH, 2005). 
 
De maximale afvoerdebieten doorheen het Afleidingskanaal ter hoogte van de inkokering 
worden bij volle lozing niet of nauwelijks beïnvloed door het extra over te pompen water 
van het Leopoldkanaal. Het extra debiet vormt geen belemmering voor de reeds 
aanwezige debieten in het Afleidingskanaal. De kokers en de uitwateringsconstructie 
kunnen dit surplus aan debiet nog zonder problemen verwerken (WLH, 2005). 
 
In het Afleidingskanaal van de Leie zullen de maximale waterstanden toenemen als 
gevolg van het overpompen van het water uit het Leopoldkanaal. Volgens de 
berekeningen zijn deze maximale stijgingen voor een pompdebiet van 10 m³/s lokaal in 
de grootteorde van 10 cm in het stroomafwaartse stuk van het Afleidingskanaal. Dit 
waterstandverhogend effect laat zich stroomopwaarts beperkt voelen tot Balgerhoeke, 
met ter hoogte van de monding van de Ede nog nauwelijks 1 a 2 cm (WLH, 2005). 
 
Voor het Leopoldkanaal is geen modellering beschikbaar (mondelinge mededeling Sara 
De Troeyer) waardoor wijzigingen in de waterstand bij de werking van de noodgemalen 
niet kunnen worden nagegaan. 
 
Het geplande aanslagpeil van de noodpompgemalen bedraagt 2,20 m TAW te Maldegem 
(mondelinge mededeling Sara De Troeyer). In de periode vanaf juli 2002 tot 6 oktober 
2005 en van 1 januari 2006 tot 31 december 2006 deed deze peiloverschrijding zich op 
42 dagen voor te Maldegem (tabel 1). Te Heist deed zich een peiloverschrijding voor in 
de periode van april 2001 tot begin oktober 2007 op 61 dagen (tabel 2). De peilpieken 
gebeuren voornamelijk tijdens de winter (bijlage 1 en 2). 
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Tabel 1. Aantal dagen met een peil te Maldegem hoger dan 2,2m TAW en het aantal keer 

met een uurgemiddeld peil boven de 2,2 m TAW. De peilgegevens lopen vanaf juli 2002 

tot 6 oktober 2005 en van 1 januari 2006 tot 31 december 2006 (bron: W&Z). 

 
Jaar Aantal dagen met 

overschrijding van 2,2 
m TAW 

Aantal keer dat het 
uurgemiddelde boven 
2,2 m TAW lag 

2002 13 137 
2003 12 155 
2004 9 85 
2005 7 49 
2006 1 7 
 
Tabel 2. Aantal dagen met een peil te Heist hoger dan 2,2m TAW en het aantal keer met 

een uurgemiddeld peil boven de 2,2 m TAW. De peilgegevens lopen vanaf half april 2001 

tot begin oktober 2007 (bron: Elektriciteit en Mechanica Gent). 

 
Jaar Aantal dagen met 

overschrijding van 2,2 
m TAW 

Aantal keer dat het 
uurgemiddelde boven 
2,2 m TAW lag 

2001 5 19 
2002 18 191 
2003 10 98 
2004 7 50 
2005 12 69 
2006 1 3 
2007 8 29 
 

3. Juridisch kader voor het natuurbeleid binnen de SBZ 

3.1. Natura 2000 
 
Het samenhangend ecologisch netwerk van natuurgebieden op Europees niveau, waarbij 
men de duurzame bescherming van de biodiversiteit wil verzekeren, wordt Natura 2000 
genoemd. Het Natura 2000-netwerk wordt gerealiseerd door het uitvoeren van 2 
Europese richtlijnen: de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). 
 
De Kleiputten van Heist werden afgebakend bij beslissing van 24 mei 2002 (B.S. 17 
augustus 2002) en aan Europa aangemeld als voorstel van gebied van communautair 
belang conform art. 4 lid 1 van de Habitatrichtlijn. Deze richtlijn houdt in dat voor het 
gebied alle nodige maatregelen getroffen dienen te worden voor de instandhouding 
(behoud en herstel) van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora die hiervan 
deel uitmaken.  
 
In het gewijzigd natuurdecreet (19 juli 2002) werd een integratie van de Europese 
richtlijnen gerealiseerd. Voor de speciale beschermingszones werden de volgende 
beschermende maatregelen van kracht (art. 36ter): 
• De administratieve overheid neemt, binnen haar bevoegdheden, in de speciale 

beschermingszones, ongeacht de bestemming van het betrokken gebied, de nodige 
instandhoudingsmaatregelen die steeds dienen te beantwoorden aan de ecologische 
vereisten van de typen habitats en soorten uit bijlage II, III en IV van dit decreet. 

• Ze neemt tevens alle nodige maatregelen om binnen deze speciale 
beschermingszones elke verslechtering van de habitats uit bijlage I en van de 
habitats van de soorten uit bijlagen II, III of IV te vermijden; alsook elke verstoring 
van een soort uit bijlagen II, III of IV te vermijden. 
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• Vergunningsplichtige activiteiten die significante negatieve gevolgen kunnen hebben 
voor een speciale beschermingszone, moeten onderworpen worden aan een passende 
beoordeling (LIN-dienstorder 2003/7). 

• Indien dit nodig is voor de bescherming van de gebieden, is de overheid verplicht om 
de activiteit of de goedkeuring van dit plan te weigeren. Indien het gaat om 
“dwingende redenen van groot openbaar belang” kan een afwijking hierop worden 
toegestaan, op voorwaarde dat er nodige compenserende maatregelen genomen zijn 
voor instandhouding van habitat en soort. 

3.2. Gewestplan 
 
De planologische bestemming van de Kleiputten van Heist is natuurgebied en bufferzone. 
De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te 
worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen 
niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening 
van elkaar moeten gescheiden worden (art.14 in K.B. van 28 december 1972). 

3.3. VEN 
 
De Kleiputten van Heist werden bij beslissing van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 
(B.S. 17 oktober 2003) afgebakend als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) in de zin van 
het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 
(B.S. 10 januari 1998) gewijzigd door het decreet van 19 juli 2002 (B.S. 31 augustus 
2002).  
 
Binnen het VEN is het verboden (behoudens individuele of algemene ontheffing) om (art. 
25): 
• pesticiden te gebruiken,  
• de vegetatie of kleine landschapselementen te wijzigen,  
• het bodemreliëf te wijzigen,  
• werkzaamheden uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks het grondwaterpeil 

verlagen, alsook maatregelen die de bestaande ont- en afwatering versterken, 
• de structuur van de waterlopen te wijzigen. 
 
De administratieve overheid voert in het VEN een beheer van de waterhuishouding 
gericht op de verwezenlijking van een duurzaam ecologisch functioneren van een 
watersysteem (zgn. “integraal waterbeheer”) dat bij de bestaande of beoogde natuur 
behoort. In het bijzonder wordt beoogd:  
• het terugdringen van de risico's op verdroging,  
• het herstel van verdroogde natuurgebieden,  
• bescherming van de insijpelingsgebieden van het grondwater en 
• het beheer van waterlopen gericht op het behoud of herstel van natuurwaarden 

(behoud en herstel waterkwaliteit, waterkwantiteit en de natuurlijke structuur van 
waterlopen en hun randzones) zonder dat dit disproportionele gevolgen heeft voor de 
gebieden buiten het VEN. 

 
Artikel 26bis in het gewijzigd natuurdecreet van 19 juli 2002 stelt dat de overheid geen 
toestemming of vergunning mag verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en 
onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. De verscherpte 
natuurtoets van het VEN gaat na of onvermijdbare en onherstelbare schade wordt 
veroorzaakt. De verscherpte natuurtoets dient, in vergelijking met een passende 
beoordeling, niet enkel rekening te houden met de soorten en habitats uit de bijlagen 
van de Habitat- of Vogelrichtlijn maar evalueert tevens mogelijke effecten voor o.a. 
regionaal belangrijke biotopen, rodelijstsoorten, nationaal of internationaal beschermde 
soorten, vismigratie. 
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3.4. Vegetatiewijzigingsbesluit 
 
Het vegetatiebesluit (BVR van 29 juli 1998, B.S. 10 september 1998) regelt de 
bescherming en de vergunningsplicht voor wijziging van beschermde vegetaties 
(voornamelijk art. 7). Het wijzigen van enkele vegetaties die voorkomen in de Kleiputten 
van Heist (zie verder: figuur 4) is verboden: 
• historisch permanent grasland en poelen (hpr), 
• rietland (mr), 
• min of meer brakke plas (ah), 
• schorre (da), 
• slik (ds), 
• natte ruigte met moerasspirea (hf). 

3.5. Decreet betreffende het integraal waterbeleid 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water, die de basis legt voor een gebiedsgericht en 
geïntegreerd waterbeleid, werd in Vlaanderen geïmplementeerd via het decreet integraal 
waterbeleid van 18 juli 2003 (B.S. 14 november 2003). 
 
Het basisprincipe van geïntegreerd waterbeleid wordt gedefinieerd in het kader van het 
concept duurzame ontwikkeling. Het decreet bevat volgende doelstellingen: 

1. de bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en 
grondwaterlichamen op zo’n wijze dat tegen uiterlijk 22 december 2015 (dit is de 
door de Kaderrichtlijn Water vooropgestelde datum waartegen de in die richtlijn 
bedoelde milieudoelstellingen dienen bereikt te worden) een goede toestand van 
de watersystemen wordt bereikt. 

2. het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlakte- en 
grondwater.  

3. het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater, onder 
meer door een duurzame watervoorziening en watergebruik. 

4. het voorkomen van de verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen, van 
rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen en van 
waterrijke gebieden. Deze doelstelling kan onder meer worden gehaald door het 
zoveel mogelijk behouden en herstellen van de natuurlijke werking van 
watersystemen, door het ongedaan maken of het beperken van het schadelijk 
effect van versnippering, door vrije vismigratie te verzekeren en door het 
hanteren van technieken van natuurtechnische milieubouw. 

5. het verbeteren en het herstellen van aquatische ecosystemen en van 
rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen. 

6. het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat: 
• het hemelwater zoveel mogelijk verdampt of nuttig wordt aangewend of 

geïnfiltreerd, en dat het overtollig hemelwater en effluentwater 
gescheiden van het afvalwater en bij voorkeur op een vertraagde wijze 
via het oppervlaktewaternet wordt afgevoerd; 

• verdroging wordt voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt; 
• zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan water, met behoud en herstel 

van de watergebonden functies van de oeverzones en 
overstromingsgebieden; 

• de risico’s op overstromingen die de veiligheid aantasten van de 
vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen 
buiten overstromingsgebieden, worden teruggedrongen; 

7. het terugdringen van landerosie en van de aanvoer van sedimenten naar de 
oppervlaktewaterlichamen, en van het door menselijk ingrijpen veroorzaakt 
transport en de afzetting van slib en sediment in het oppervlaktewaterlichaam. 

8. het beheer en het ontwikkelen van waterwegen met het oog op de bevordering 
van een milieuvriendelijker transportmodus van personen en goederen via de 
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waterwegen en het realiseren van de intermodaliteit met de andere vervoersmodi 
en het bevorderen van de internationale verbindingsfunctie ervan. 

9. de integrale afweging van de diverse functies binnen een watersysteem, evenals 
het onderling verband tussen de verschillende functies van het watersysteem. 

10. het bevorderen van de betrokkenheid van de mens met het watersysteem, 
waaronder de verhoging van de belevingswaarde in stedelijk gebied en vormen 
van zachte recreatie. 

 

4. Enkele abiotische gegevens 

4.1. Bodem 
 
De bodem van de Kleiputten van Heist is in oorsprong een uitgeveende of uitgebrikte 
kleibodem met zwaar profiel (OU2 en OG2). Het zijn geheel vergraven ‘overdekte 
poelgronden’ waarvan, in geval van OU2, de veenlaag geheel of gedeeltelijk werd 
ontgonnen en het oppervlak aldus verlaagd werd. Bij uitbrikking (OG2) is de klei 
weggehaald. In beide gevallen bestaat de klei uit een grote fractie kleine partikels wat 
het predikaat ‘zwaar profiel’ oplevert (Cosyns et al., 1999). 

4.2. Digitaal hoogtemodel Vlaanderen (DHM) 
 
Uit het DHM Vlaanderen valt af te leiden dat de grootste oppervlakte van de SBZ een 
hoogteligging heeft tussen 2 m en 3 m TAW (figuur 2). De hoogste delen (met 
uitzondering van de spoorwegovergang) liggen tussen 4,5 m en 5 m TAW. De laagste 
delen situeren zich langs de Isabellavaart en hebben een hoogteligging tussen 1 m en 2 
m TAW. In de graslandpercelen zijn de structuren van het ontwateringsnetwerk nog 
zichtbaar als ondiepe, smalle langgerekte depressies. 
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Figuur 2. Het digitaal hoogtemodel Vlaanderen (raster 5x5 m) voor de Kleiputten van 

Heist en het omgevend gebied. 

 

4.2. Beschrijving huidig waterbeheer 
 
In het westelijk pand van het Leopoldkanaal worden peilen nagestreefd van 1,50 m TAW.  
 
Door het Bestuur van de Zwinpolder wordt het waterpeil in de Isabellavaart in de 
zomerperiode constant op 1,90 m TAW gehouden en in de winterperiode op 1,50 m TAW.  
 

4.3. Locatie grensvlak zout - zoet 
 
Uit figuur 3 blijkt dat het zout grondwater op een geringe diepte voorkomt in de 
Kleiputten van Heist (De Breuck et al., 1973). 
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Figuur 3. Diepte van het grensvlak zout – zoet in de Kleiputten van Heist en omgeving. 
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5. Biotische gegevens 

5.1. Soorten en habitats opgelijst in de bijlagen van de EU-
Habitatrichtlijn 
 
Het EU-Habitatrichtlijngebied ‘Kleiputten van Heist - BE2500001-24’ is aangemeld binnen 
een groter complex ‘duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ met een totale 
oppervlakte van 3737 ha. Dit complex werd aangemeld als EU-Habitatrichtlijngebied door 
de aanwezigheid van 14 habitats van bijlage I en 3 soorten van bijlage II (tabel 3). In 
het deelgebied ‘Kleiputten van Heist’ (BE2500001-24) komen hiervan 3 bijlage I-
habitattypen voor (Paelinckx et al., 2007 en mondelinge mededeling Jean-Louis Herrier). 
 
Tabel 3. Overzicht van de habitats en soorten die voor het EU-Habitatrichtlijngebied 

‘duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ (BE2500001) als criteria voor de 

aanwijzing van het gebied gehanteerd werden. ‘Prioritaire habitats’ zijn onderstreept. 

 
code habitats en soorten opgelijst in de bijlagen van de 

Habitatrichtlijngebied 
Voorkomen in 
deelgebied 
BE2500001-24 

 Habitats van Bijlage I  

1130 Estuaria  

1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten  

1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met Salicornia-
soorten en andere zoutminnende planten 

x 

1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)  

1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) x 

2110 Embryonale wandelende duinen  

2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte 
duinen) 

 

2130 Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze duinen)  

2150 EU-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetae)  

2160 Duinen met Hyppophae rhamnoides x 

2170 Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenaria)  

2180 Beboste duinen van het Atlantische, Continentale en Boreale kustgebied  

2190 Vochtige duinvalleien  

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren met benthische Chara 
spp. vegetaties 

 

 Soorten van Bijlage II  

1166 Kamsalamander  

1014 Nauwe korfslak  

1614 Kruipend moerasscherm  

 
Gegevens over de Bijlage IV en V-soorten voorkomend in de Kleiputten van Heist zijn 
schaars. Watervleermuis en Gewone baardvleermuis jagen boven het gebied en Groene 
kikker en Bruine kikker zijn er waargenomen (Cosyns et al., 1999). 
 
Hieronder worden de drie bijlage I-habitats voorkomend in de Kleiputten van Heist nader 
besproken op basis van gegevens in Decleer (2007) en Heutz & Paelinckx (2005). 
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1. Eenjarige pioniersvegetaties van slik en zandgebieden met Salicornia-soorten en 
andere zoutminnende planten (code: 1310) 

 
Binnendijks kunnen dergelijke vegetaties worden aangetroffen aan zilte kreken in de 
polders, in uitgeveende of uitgebrikte poldergraslanden die in contact staan met zilt 
grondwater en in laag gelegen weilanden onder invloed van zilte kwel.  
 
Kenmerkende soorten voor dit vegetatietype zijn Kort- en Langarige zeekraal, Klein 
schorrenkruid, Zilte schijnspurrie en Gerande schijnspurrie. 
 
Het in stand houden van deze vegetaties vereist enige dynamiek door periodieke 
langdurige overstromingen met zout of sterk brak water of van vertrappeling van de 
graszode door vee. De bodem is oppervlakkig doorlucht en is vanaf circa 1 cm diepte 
zwart gekleurd door ophoping van sulfiden. De gemiddelde laagste grondwaterstand is 
minder dan 40 cm onder het maaiveld. 
 
Bedreigingen voor dit vegetatietype zijn verdroging, vermesting en verminderde 
dynamiek (afname overstromingen, verminderde betreding door vee). 
 
De BWK code ‘da’ en ‘ds’ kan duiden op dit habitattype (Decleer, 2007). 
 
2. Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (code: 1330) 
 
De binnendijkse schorrenvegetaties worden teruggevonden langs zilte kreken in de 
polders en in uitgeveende, uitgebrikte of laag gelegen poldergraslanden die in contact 
staan met zilt grondwater.  
 
Enkele kenmerkende soorten zijn Gewoon kweldergras, Stomp kweldergras, Zilte rus, 
Zulte, Zilte schijnspurrie, Gerande schijnspurrie, Dunstaart, Melkkruid en 
Schorrezoutgras. 
 
Biotoopvereisten zijn winteroverstromingen (tot in voorjaar) met zoetwater terwijl in de 
zomer het (brakke) grondwater maximaal tot enkele decimeters beneden het maaiveld 
gaat. 
 
Bedreigingen zijn verdroging, vermesting en verzoeting (door opstuwing van zoet 
oppervlaktewater). 
 
De BWK code ‘da’ kan duiden op dit habitattype (Decleer, 2007). 
 
3. Duinen met Hyppophae rhamnoides (code: 2160) 
 
Duindoorn is in de duinen de belangrijkste struweelpionier. Door stikstoffixatie in 
wortelknolletjes kan Duindoorn zich gemakkelijk vestigen en uitbreiden op voedselarme 
zandbodems.  
 
Kenmerkende struweelsoorten in dergelijke vegetatie zijn Duindoorn, Wilde liguster, 
Egelantier, Rode kamperfoelie, Behaarde struweelroos en Stijlroos; typische kruidige 
soorten zijn Fijne kervel, Glad parelzaad, Duinvogelmuur en Donderkruid. 
 
Milieuparameters die vereist zijn voor dit type zijn matig kalkrijke tot kalkrijke, droge tot 
vochtige, min of meer humeuze zandbodems. 
 
Bedreigingen zijn overgroeiing door invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers of 
spontane successie naar duinbos. 
 
De BWK code ‘sd’ kan duiden op dit habitattype (Decleer, 2007). 
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5.2. Regionaal belangrijke biotopen 
 
De Natura 2000 habitattypen omvatten niet alle goed ontwikkelde en voor het 
natuurbehoud belangrijke biotooptypen die in Vlaanderen aanwezig zijn. Zo worden in de 
Vlaamse natuurtypen bijvoorbeeld diverse halfnatuurlijke grasland-, moeras- en 
struweeltypen en zilte wateren onderscheiden die niet tot de Natura 2000 habitattypen 
kunnen gerekend worden. Deze biotopen zijn in Vlaanderen uiterst zeldzaam en hebben 
daarom ook binnen Habitatrichtlijngebied, een belangrijke bestaansreden, zelfs in die 
mate dat het noodzakelijk is ze op zich optimaal te beheren en dus niet, of zeker niet 
altijd, te laten evolueren naar Natura 2000 habitats. Deze biotopen worden gerekend tot 
de zogenaamde “regionaal belangrijke biotopen” (Heutz & Paelinckx, 2005). 
In de Kleiputten van Heist komen enkele regionaal belangrijke biotopen voor: zilte 
wateren, zilverschoon- en kamgraslanden en rietlanden. 
 
• Zilte wateren 
 
Verspreid in de Kleiputten van Heist liggen enkele zilte waterpartijen. Een lopende 
inventarisatie van de waterplanten in het gebied leverde de volgende soortenlijst: 
Puntkroos, Schedefonteinkruid, Zannichellia, Doorschijnend sterrenkroos, Tenger 
fonteinkruid en de kranswieren Chara vulgaris var. longibracteata en Chara virgata 
(bron: Jo Packet, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Project “Ecotooptypologie en 
opvolging van specifieke natuurwaarden m.b.t. stilstaande wateren en moerassen, 
typologie zilte plassen”). 
 
Zilte wateren worden in de BWK aangegeven met de code ‘ah’. 
 
• Zilverschoongraslanden 
 
Deze graslanden komen voor op voedselrijke, hydromorfe bodems variërend van zand tot 
zware klei en op minerale tot venige bodems. De standplaatsen van dit type zijn terug te 
vinden langs waterlopen, oude rivierlopen, aan drinkpoelen,… Langdurige inundantie en 
begrazing zijn de voornaamste factoren voor de ontwikkeling en de instandhouding van 
deze vegetaties. Zelfs overstromingen gedurende het groeiseizoen worden goed 
verdragen (Zwaenepoel et al., 2002). 
 
Enkele kenmerkende soorten voor dit biotoop zijn: Zilverschoon, Geknikte vossenstaart, 
Fioringras, Behaarde boterbloem, Krulzuring, Gewone en Slanke waterbies, Valse 
voszegge en Platte rus. In de kuststreek komt een associatie voor met Zilte zegge en 
Kattedoorn. 
 
Zilverschoongraslanden hebben geen aparte BWK-code. De code ‘hp(r)’ kan wijzen op 
zilverschoongrasland. 
 
• Kamgrasland 
 
Kamgraslanden komen voor op vochtige tot vrij droge bodems. De meeste 
karakteristieke soorten zijn grondwateronafhankelijk. Kamgrasland komt voor vanaf een 
zomerpeil van ongeveer 40 cm beneden maaiveld. Natuurlijke grondwaterpeilen van 1-2 
m beneden maaiveld zijn geen uitzondering (Zwaenepoel et al., 2002). Dit graslandtype 
wordt in stand gehouden door seizoensbeweiding. 
 
Kenmerkende soorten zijn: Kamgras, Veldgerst, Scherpe boterbloem, Madeliefje en 
Timotheegras. 
 
Kamgrasland kent geen aparte BWK-code. De code ‘hp(r)’ kan wijzen op dit type 
grasland. 
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• Rietland 
 
Rietvegetaties vereisen een permanent natte standplaats: het water staat bijna 
gedurende het hele jaar boven het maaiveld. Riet groeit in stilstaand of weinig 
bewegend, meso- tot eutroof water (Vandenbussche et al., 2002).  
 
Rietlanden worden aangegeven door de BWK-code ‘mr’. 
 

5.3. Biologische waarderingskaart  
 
Het betrokken gebied werd recent gekarteerd in het kader van de opmaak en 
actualisering van de Biologische Waarderingskaart (ontwerpversie 2.1) door het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek (figuur 4). Zeer waardevolle en waardevolle vegetaties in 
het gebied zijn aangeduid in tabel 4. 
 
Tabel 4. De ecologisch waardevolle vegetaties aangetroffen in het gebied bij de opmaak 

van de biologische waarderingskaart. 

 
PLASSEN EN VIJVERS 

ah min of meer brakke plas 
  
MOERASSEN 
mr rietland (ook andere Phragmition-vegetaties) 
mz zeebiesvegetatie 
hf natte ruigte met Moerasspirea (Filipendulion) 
 

GRASLANDEN 

hpr weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf 
hpr + da poldergrasland met zilte elementen 
hr verruigd grasland 
hu mesofiel hooiland 
 

DUINEN, SLIKKEN EN SCHORREN 

da schorre 
ds slik 
  
STRUWELEN EN STRUIKGEWAS 

sz opslag van allerlei aard 
 

KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN 

kb bomenrij 
kn veedrinkpoel 
ks spoorweg met interessante bermvegetatie 
kt talud 
ku ruigte 
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Figuur 4. Biologische waarderingskaart van het EU-Habitatrichtlijngebied en aanpalende 

gebieden. 
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5.4. Overige informatie  
 
De Kleiputten hebben een belangrijke faunistische waarde door het broeden van 
volgende soorten: 
• bruine kiekendief (bijlage I Vogelrichtlijn),  
• Blauwborst (bijlage I Vogelrichtlijn), 
• Kluut (bijlage I Vogelrichtlijn),  
• IJsvogel (bijlage I Vogelrichtlijn; Vlaamse Rode Lijst: kwetsbaar),  
• Snor (met uitsterven bedreigd),  
• Zomertaling (bedreigd),  
• Graspieper (bedreigd),  
• Rietgors (bedreigd), 
• Rietzanger (bedreigd), 
• Tureluur (kwetsbaar),  
• Cetti’s zanger (zeldzaam), 
• Baardmannetje (zeldzaam). 
 
Het gebied is tevens van belang voor doortrekkers en wintergasten zoals Grutto, 
Kemphaan, Watersnip, Goudplevier, Tureluur, Zwartpootruiter, Witgatje en Bokje 
(Cosyns et al., 1999). 
 

6. Identificatie van elementen met mogelijke impact op de 
SBZ 
 
De elementen met mogelijke impact voor de SBZ worden beschouwd tijdens twee fasen: 
bij de aanleg- of uitvoeringsfase en in de gebruiks- of exploitatiefase. 
 

6.1. Tijdens het aanleggen 
 
• Geluidsbelasting. Voor sommige soortgroepen zijn nadelige effecten van 

geluidsbelasting gekend. Van broedvogels is bijvoorbeeld bekend dat gebieden met 
een te hoge geluidsbelasting vermeden worden en dat het reproductiesucces in deze 
gebieden lager is dan in ongestoorde gebieden. Het bepalen van de geluidsbelaste 
zone op basis van de 45d(B)A grens wordt dikwijls aangehaald (Botteldooren, 2005). 

 
• Verstoring door mensen. De aanwezigheid van mensen kan tot verstoring van het 

normale gedrag van soorten leiden. Verstoring kan een direct vluchtgedrag tot gevolg 
hebben, bijvoorbeeld tijdens het foerageren. Bij het veelvuldige optreden van 
verstoring kan dit nadelige effecten hebben voor de conditie van soorten, bijvoorbeeld 
doordat de voedselopname van verstoorde dieren of hun nakomelingen niet langer 
voldoende is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

6.2. Tijdens de exploitatie 
 
• Geluidsverstoring: zie hierboven (6.1. tijdens het aanleggen). 
 
• Wijziging in de hydrologie van de SBZ: 

– een rechtstreekse hydrologische invloed op het grondwater in (delen) van de 
Kleiputten van Heist kan optreden doordat minder extreem hoge waterpeilen in 
het Leopoldkanaal zullen voorkomen; 

– een onrechtstreekse hydrologische invloed kan plaats vinden door de minder 
extreem hoge waterpeilen in de Isabellavaart. Hierdoor kunnen er wijzigingen 
ontstaan in het overstromingsregime in (delen) van de Kleiputten van Heist. Het 
overstromingsregime kan veranderen door een wijziging in overstromingsduur, -
frequentie of –oppervlakte; 

– een andere onrechtstreeks hydrologische effect is de invloed van minder 
extreem hoge waterpeilen in de Isabellavaart op het grondwater in (delen) van 
de Kleiputten van Heist. 

 
• Ecologische veranderingen. Verschillende bijlage I-habitattypen en regionaal 

belangrijke biotopen voorkomend in de Kleiputten van Heist zijn waterafhankelijk (zie 
5.1. en 5.2.). Hierdoor kunnen wijzigingen in de hydrologie ook ecologische gevolgen 
veroorzaken. 

 

7. Beschrijving van onzekerheden wegens lacunes in 
wetenschappelijke informatie 
 
Over de hydrologie van de Kleiputten van Heist en de relatie ervan met het 
Leopoldkanaal en de Isabellavaart is bij gebrek aan gerichte studies weinig geweten: 
• de relatie van het waterpeil in het Leopoldkanaal met de grondwaterstanden of met 

lokale kwelgebieden in de Kleiputten van Heist is niet gekend. Dit kan worden 
nagegaan door raaien van piëzometers te voorzien in de Kleiputten van Heist 
loodrecht op het Leopoldkanaal; 

• de minder extreem hoge waterpeilen in de Isabellavaart zorgen waarschijnlijk voor 
een vermindering van natuurlijke overstromingen in de Kleiputten van Heist. Er dient 
te worden nagegaan in welke mate dit het geval is; 

• de relatie tussen het waterpeil in de Isabellavaart en het grondwaterpeil in de 
Kleiputten van Heist is momenteel niet gekend. Hiervoor zijn raaien van piëzometers 
nodig loodrecht op de Isabellavaart. 

 
Via een gedetailleerd grond- en oppervlaktewatermodel kan de invloed en de afstand van 
de mogelijke hydrologische wijzigingen worden nagegaan. 
 
Op basis van de standplaatscondities van de (waterafhankelijke) habitattypen en van de 
regionaal belangrijke biotopen in de SBZ kan het grond- en oppervlaktewatermodel 
inzicht geven over de mogelijke ecologische wijzigingen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Literatuur 
 
Botteldooren D., Dekoninck L., De Muer T., Lauriks W., Caerels J., Bossuyt 
M. 2005. Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2005, Hinder: Lawaai. 
Vlaamse Milieumaatschappij, www.milieurapport.be 
 
Cosyns E., Muylaert W. & M. Hoffmann. 1999. Ontwerp-beheersplannen voor het Vlaams 
natuurreservaat 'de Baai van Heist' en het Vlaams natuurreservaat 'de Kleiputten van 
Heist' in het kader van een gebiedsvisie voor het strand-, duin- en poldercomplex van 
Heist-West en Ramskapelle. Uitgevoerd door de Universiteit Gent (RUG), Vakgroep 
Biologie, Lab. Plantkunde, Terrestrische Plantenecologie en Vegetatiekunde, in opdracht 
van AMINAL afdeling Natuur. 
 
De Breuck W., De Moor G., Maréchal R. & R. Tavernier. 1973. diepte van het grensvlak 
tussen zoet en zout water in de freatische laag van het Belgische kustgebied (1963-
1973). Universiteit Gent, Laboratorium voor toegepaste geologie en hydrogeologie. 
Schaal 1/100000. 
 
Decleer K. (red.) (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch 
deel van de Noordzee : habitattypen : dier- en plantensoorten. Mededelingen van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2007.01, Brussel. 
 
Heutz G. & Paelinckx D. (red.). 2005. Natura 2000 habitats: doelen en staat van 
instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). Onderzoeksverslag Instituut voor Natuurbehoud 
en Afdeling Natuur, IN.O.2005.03, Brussel. 
 
Paelinckx D., De Saeger S., Van Hove M., Wils C., Berten B., Bosch H., De Knijf G., 
Demolder H., Erens G., Guelinckx R., Oosterlynck P., T’Jollyn F., Van Ormelingen J. & L. 
Vriens. 2007. Indicatieve situering van de Natura 2000 habitats. Bewerking van de 
Biologische Waarderingkaart, versie 2. Versie 4.0 (ontwerp). Intern rapport en 
GISbestand van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.IR.2007.7, 28pp. 
 
Vandenbussche V., T'Jollyn F., Zwaenepoel A., Vanhecke L. & M. Hoffmann. 2002. 
Systematiek van natuurtypen voor de biotopen heide, moeras, duin, slik en schor: deel 
3: moeras. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud 14, 111 pp. 
 
WLH. 2005. Mod 716/5: Effect van pompen vanuit het Leopoldkanaal naar het 
Afleidingskanaal ter hoogte van de inkokering te Zeebrugge. In opdracht van W&Z NV, 
Afdeling Bovenschelde.  



 18 

Bijlage 
Bijlage 1. Data met peilen hoger dan 2,2 m TAW op de meetplaats te Maldegem. De 
aangegeven peilen duiden op het maximale peil (uurgemiddelden) en gemiddelden op 
een bepaalde dag. De peilgegevens lopen vanaf juli 2002 tot 6 oktober 2005 en van 1 
januari 2006 tot 31 december 2006 (bron: W&Z). 
 
Datum 
 

Max. Gem 

9/11/2002 2.46 2.21 

10/11/2002 2.35 2.11 

11/11/2002 2.41 2.18 

12/11/2002 2.32 2.14 

13/11/2002 2.41 2.25 

14/11/2002 2.45 2.08 

15/11/2002 2.22 2.01 

23/12/2002 2.23 2 

28/12/2002 2.35 2.12 

29/12/2002 2.5 2.17 

30/12/2002 2.8 2.58 

31/12/2002 3.01 2.76 

1/01/2003 2.87 2.64 

2/01/2003 2.84 2.66 

3/01/2003 2.97 2.76 

4/01/2003 2.86 2.61 

5/01/2003 2.63 2.4 

6/01/2003 2.48 2.26 

7/01/2003 2.27 2.12 

30/01/2003 2.24 2.09 

31/01/2003 2.27 1.56 

5/02/2003 2.24 2.05 

15/12/2003 2.26 2.16 

29/12/2003 2.22 1.99 

13/01/2004 2.38 2.11 

14/01/2004 2.44 2.23 

15/01/2004 2.44 2.18 

16/01/2004 2.32 2.15 

17/01/2004 2.36 2.17 

20/01/2004 2.35 2.1 

1/02/2004 2.28 2.09 

2/02/2004 2.39 2.11 

3/02/2004 2.49 2.14 

12/02/2005 2.25 1.97 

13/02/2005 2.38 2.22 

14/02/2005 2.41 2.2 

15/02/2005 2.24 2 

20/02/2005 2.24 2.06 

4/07/2005 2.39 2 

5/07/2005 2.36 2.11 

9/12/2006 2.34 2.11 
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Bijlage 2. Data met peilen hoger dan 2,2 m TAW op de meetplaats te Heist. De 
aangegeven peilen duiden op het maximale peil (uurgemiddelden) op een bepaalde dag. 
De peilgegevens lopen vanaf half april 2001 tot begin oktober 2007 (bron: Elektriciteit en 
Mechanica Gent). 
 
Datum Max.  

 
18/09/2001 2,22 
9/11/2001 2,29 
22/12/2001 2,23 
25/12/2001 2,25 
26/12/2001 2,31 
25/01/2002 2,21 
27/01/2002 2,83 
28/01/2002 2,76 
29/01/2002 2,54 
21/02/2002 2,46 
22/02/2002 2,37 
23/02/2002 2,54 
24/02/2002 2,5 
25/02/2002 2,31 
26/02/2002 2,67 
27/02/2002 2,78 
28/02/2002 2,59 
1/03/2002 2,4 
23/12/2002 2,24 
28/12/2002 2,36 
29/12/2002 2,52 
30/12/2002 2,85 
31/12/2002 3,02 
1/01/2003 2,91 
2/01/2003 2,86 
3/01/2003 3 
4/01/2003 2,87 
5/01/2003 2,63 
6/01/2003 2,52 
7/01/2003 2,33 
31/01/2003 2,29 
9/09/2003 2,81 
15/12/2003 2,25  

Datum Max.  

13/01/2004 2,34 
14/01/2004 2,41 
15/01/2004 2,41 
16/01/2004 2,29 
17/01/2004 2,34 
2/02/2004 2,34 
3/02/2004 2,49 
4/07/2005 2,33 
5/07/2005 2,31 
26/11/2005 2,49 
27/11/2005 2,54 
28/11/2005 2,63 
29/11/2005 2,65 
30/11/2005 2,51 
1/12/2005 2,23 
5/12/2005 2,32 
5/12/2005 2,23 
6/12/2005 2,23 
7/12/2005 2,26 
9/12/2006 2,31 
18/01/2007 2,3 
19/01/2007 2,5 
20/01/2007 2,3 
13/02/2007 2,43 
15/02/2007 2,28 
1/03/2007 2,24 
24/07/2007 2,23 
25/07/2007 2,24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


